
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนน  

คสล. ทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น  บา้นใหม ่ หมู่ 1  
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน  คสล. ทางเชื่อม
ระหวา่งบ้านใหม่  หมู่ 1  ถึง 
บ้านทรายมูล  หมู่ 2 และบ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

        400,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
   บา้นใหม ่หมู่ 1  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.      บริเวณ
ใจบ๋้าน ซอย3.2 ถึงซอย 5 บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้ ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างคัน คสล. 
กั้นแบง่น้ า บา้นใหม ่       
หมู่ 1   ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคัน คสล. กั้นแบง่
น้ าบริเวณสามแยกสะพาน
โกง่   บา้นใหม ่หมู่ 1 ต าบล
จันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

4 โครงการเรียงหนิล าเหมอืง
หลวงบริเวณหนา้โรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นใหม ่หมู่ 1 
  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

เรียงหนิล าเหมอืงหลวง
บริเวณหนา้โรงเรียนเทศบาล
 2  บา้นใหม ่หมู่ 1  ต าบล
จันจว้า

          50,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

5 โครงการกอ่สร้างสะพาน 
ค.ส.ล.  บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพาน คสล. 
บริเวณ ซอย 2.3และซอย 6 
(2 จุด)  บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

        100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 4 - ซอย 8 
บ้านใหม่ หมู่.1 ต าบลจันจว้า

ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร   
ยาว  33.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร   
ยาว  30.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 0.60 เมตร   
ยาว  233.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร   
ยาว 13.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
1.00 - 1.05  เมตร

6   โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นใหม ่หมู่.1 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน

หมู่บา้น

                -           420,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

7 โครงการวางทอ่ คสล. 
เส้นทางไปบา้นหว้ยน้ าราก
 บา้นใหม ่ หมู่.1 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. เส้นทางไป
บา้นหว้ยน้ าราก บา้นใหม ่
หมู.่1  ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

8 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
หมู่บา้น บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อมปีา้ยบอกชื่อหมู่บา้น
อย่างชัดเจน

จัดท าปา้ยชื่อหมู่บา้น บา้น
ใหม ่หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

 -    -    100,000  -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมปีา้ย
ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างที่อา่น
หนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น
 บา้นใหม ่หมู่ 1            
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมทีี่อา่น
หนงัสือพมิพแ์ละรับข้อมลู
ข่าวสารต่างๆในหมู่บา้น

กอ่สร้างที่อา่นหนงัสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น บา้นใหม ่หมู่
 1    ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่จัด
กจิกรรม

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน      ค.ส.ล.
บริเวณหน้าหอประชุมไปถึง 
ซอย 7    ความกว้าง 5  เมตร 
 ความยาว 1,600 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

11 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน     ค.ส.ล.บริเวณ
ทางไปสุสานระหว่าบ้านใหม่  
หมู่ 1  ถึง บ้านทรายมูล  หมู่ 2
  ต าบล จันจว้าความกว้าง 4  
เมตร  ความยาว 1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ บา้น
ใหม ่หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา
ปิดบริเวณ ซอย 1  ถึง ซอย 2 
 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล  จันจ
ว้า  ความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการขยายไหล่ทาง   
ทางเชื่อมระหว่างหมู่บา้น 
บา้นใหม ่หมู่ 1 ต าบล       
 จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ขยายไหล่ทาง บริเวณทาง
เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ ถึง 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า  ความกว้าง 50 ซม.  
ความยาว 1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

14 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1   
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 1/1 
 บริเวณหน้าบ้านนายโผน  
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า   
ความกว้าง 4  เมตร  ความยาว
 500 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 6 
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจันจว้า  
 ความกว้าง 4  เมตร  ความ
ยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 1 ถึง
 หน้าวัด   ความกว้าง 5  เมตร
  ความยาว 1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

17 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้นใหม ่
หมู่ 1  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร  -สายที่
นานายถนอม ภริะบนั -สายที่นาหนองบวั
นอ้ย  -สายที่นานางกันหา      -สายที่นา
นายบญุเรือง  -สายที่นานายณรงค์  -สาย
ที่นานายสุพล   -สายที่นานายประจวบ  -
สายเหมืองกางสัน         -สายที่นานาย
มานติย์   -สายที่นานายแทน  -สายที่นา
นายสุวคนธ ์         -สายที่นานายสมบรูณ์
  -สายที่นานายสถิต  -สายที่นานายจรัญ 
 -สายเหมืองปู่เหมือน     ความกวา้ง  
2.70  เมตร   ความยาว   9,200  เมตร   
หนา  0.10  เมตร บา้นใหม่ หมู ่1  ต าบล
จันจวา้

                -    -       400,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
   หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณล าเหมือง
กลางบ้านทรายมูล  หมู่ .2 
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

19 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บา้นทรายมลู หมู่ 2    
   ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 6 
ถึง ซอย 7 บา้นทรายมลู หมู่
 2   ต าบลจันจว้า

                -           300,000 - -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอย 6 บา้นทรายมลู     
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 6  
บา้นทรายมลู หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า กว้าง  3.00 เมตร   
ยาว  37.00  เมตร  หนา   
0.15  เมตร

 -                 -           60,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

21 โครงการกอ่สร้างลาน       
 ค.ส.ล.    บา้นทรายมลู หมู่
 2 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่
ส าหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยว
และผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ 
 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

กอ่สร้างลาน ค.ส.ล. (ทางเข้า
เส้ือบา้น)   หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ก าหนด)

 -                 -         130,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกร มีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซมผิวถนน
แอสฟสัติก เชื่อมระหว่าง
ต าบลสายบา้นทรายมลู 
หมู.่2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัสติก 
สายบ้านทรายมูล หมู่.2 ต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน  เชื่อมถึง 
 บ้านด้าย ต าบลศรีดอนมูล   
อ าเภอเชียงแสน

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

23 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นทราย
มลู    หมู่ 2  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร
 บ้านทรายมูล    หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า กว้าง   2.5 เมตร    
ยาว  2,640 เมตร   หนา  
0.10  เมตร      -บริเวณที่นา
นายจ าปี ถึง ที่นานายอ านวย 
ประมาณ  1,200  เมตร

 -                 -         215,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมเข้าพื้นที่การเกษตร 
 บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่การเกษตร

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมเข้า
พื้นที่การเกษตรบริเวณที่นา
 นายวาร ภริะบรรณ  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์บริเวณเส้ือ
บา้นบา้นทรายมลู   หมู่ 2  
 ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ลานประกอบ
กจิกรรมต่างๆของเทศบาล

กอ่สร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์บริเวณเส้ือ
บา้น บา้นทรายมลู หมู่ 2  
ต าบลจันจว้า

                -    -    -    200,000  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ราษฎรมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ขึ้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

26  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นทรายมลู  หมู่  2  
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 พร้อมฝาปดิ บริเวณบา้น
นางอ าไพร ถึงล าเหมอืงใหม่
 บา้นทรายมลู หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

1.เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว ปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ล าเหมอืงสาธารณะ บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต.จันจว้า

 -    -    -    -         100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณหนา้บา้นนางบวัผัน 
จันทาพนู ถึง หนา้บา้น     
นายสมเพช็ร วงค์ปญัญา  
บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า ความกว้าง 60 ซม. 
 ความยาว 250 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

29 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอย 6 บา้นทรายมลู
 หมู่ 2 ต าบลจันจว้า      
ความกว้าง 50 ซม.  ความ
ยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีต    บา้นทรายมลู 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณข้างบา้นนางแปลง   
 ภริบรรณ   บา้นทรายมลู 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า           
ความกว้าง 4 เมตร.  ความ
ยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีต    บา้นทรายมลู 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณหนา้บา้นนายสงหใ์จ 
 ภริบรรณ ถึง หนา้บา้นนาง
บวัผัน นอ้ยหมอ ความกว้าง
 4 เมตร.  ความยาว 60 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

32 โครงการเทลาน
เอนกประสงค์   บา้นทราย
มลู หมู่ 2 ต.จันจว้า

เพื่อมพีื้นที่จัดกจิกรรม
ต่างๆของหมู่บา้นและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยในหมู่บา้น

บริเวณโรงเรียนเกา่บา้น
ทรายมลู ความกว้าง 30 
เมตร  ความยาว 30 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

มพีื้นที่จัดกจิกรรม
ต่างๆของหมู่บา้น
เกดิความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.  บา้นทรายมลู หมู่ 2
 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ  ซอย 1  ซอย 9      
  ความกว้าง   4  เมตร    
ความยาว 1,500   เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

34 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบล  
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตร บา้นทรายมูล หมู ่2 1.
 ที่นานายจ าป ีมัง่ค่ัง ถึงที่นานายสวรรค์ 
จันทาพูน 2. ที่นานายจ าป ีมัง่ค่ัง ถึงที่นา 
นายชัยวฒัน ์งข้าวค า          3.ที่นานายม
นตรี นอ้ยหมอ ถึงที่นานางกาญจนา ภิ
รบรรณ   4.ที่นานายจรูญ ภริบรรณ ถึงที่
นา นายด้วง มาอุด   5.ที่นานางบวัผัน จัน
ทาพูน ถึงที่นา นายผล นอ้ยหมอ     6.ที่
นานายขาลทอง  นอ้ยหมอ ถึงที่นานาย
ชัยวฒัน ์        ฉางข้าวค า   7.ที่นานาย
ภริมณ์  นอ้ยหมอ ถึงที่นานางจ าป ีภริบร
รณ   8.ที่นานางจ าป ีภริบรรณ ถึงที่นา
นายจันต๊ิบ นอ้ยหมอ    9.ที่นานายสุวรรณ
 นอ้ยหมอ ถึงที่นานายมนตรี นอ้ยหมอ  
10.ที่นานายแสวง นอ้ยหมอ ถึง ที่นานาย
สุรชัย ภริบรรณ 11.ที่นานายชัยวฒัน ์
งข้าวค า ถึงที่นานายสุรชัย ภริบรรณ  12.
ที่นานายจ าลอง จับใจนาย ถึงที่นานาย
ธวชัชัย ภริบรรณ   13.ที่นานายสวสัด์ิ ภิ
รบรรณ ถึงที่นานายประชัน ขะขอม  14.
ที่นานายจ าเริญ นอ้ยหมอ ถึงที่นานาย
ชัยวฒัน ์ฉางข้าวค า   15.นายสะอาด ภิ
รบรรณ ถึงที่นานายสุรชัย ภริบรรณ 16.ที่
นานายสุรชัย ภริบรรณ ถึงที่นานายจ าเริญ
 นอ้ยหมอ

      400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร        
     2.ปอ้งกนัการ
เกดิอบุติัเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

35 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบล  
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตร  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

      200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

36 โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟา้เพื่อแกไ้ขปญัหาภยั
แล้งทางการเกษตร บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟา้เพื่อ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้งทาง
การเกษตร บา้นแมค่ าน้ าลัด
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

 100,000  -    -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

37 โครงการสร้างคันดินแนว
ล าน้ าค าตลอดสายใน
หมู่บา้นบา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่  3   ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

สร้างคันดินแนวล าน้ าค า
ตลอดสายในหมู่บา้นบา้นแม่
ค าน้ าลัด  หมู่  3   ต าบล
จันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

38 โครงการซ่อมแซมสุสาน
บา้นแมค่ าน้ าลัดน้ าลัด  หมู่
 3   ต าบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมสุสานบา้นแม่
ค าน้ าลัดน้ าลัด            หมู่
 3  ต าบลจันจว้า

ซ่อมแซมสุสานบา้นแมค่ าน้ า
ลัดน้ าลัด  หมู่ 3         
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 
3.00 ม.

        400,000                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

สุสานบา้นแมค่ า
น้ าลัดน้ าลัดมี
สภาพพร้อมใช้งาน

กองช่าง

39 โครงการขยายสะพานล า
เหมอืงร่องเสือเต้น  บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานล าเหมอืงร่อง
เสือเต้น  บา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่ 3  ต าบลจันจว้า เชื่อมถึง
 บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

 -         300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

40  โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม คสล.บา้นแมค่ าน้ า
ลัด  หมู่ 3  ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.ซอยใจ๋บา้น บา้นแมค่ า
น้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุง
หอประชุมประจ าหมู่บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปรับปรุงหอประชุม
ประจ าหมู่บา้นบา้นแมค่ า
น้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

ปรับปรุงหอประชุมประจ า
หมู่บา้นบา้นแมค่ าน้ าลัด    
หมู่ 3  ต.จันจว้า

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มหีอประชุม
ประจ าหมู่บา้นใช้
ท ากจิกรรมต่างๆ
ในหมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ปรับปรุงคันดินบา้นแมค่ าน้ า
ลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า 
อ าเภอแมจ่ัน  จ านวน 2 จุด

จุดที่ 1 จุด ความยาวรวม 
50.00 เมตร  ความลาดเอยีง
 6.50 เมตร

จุดที่ 2  ความยาวรวม 
50.00 เมตร  ความลาดเอยีง
 6.50 เมตร

กองช่าง        620,000                -                 -                 -                 -   ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

42 เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

โครงการกอ่สร้างคันดิน
บริเวณบา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า อ าเภอ
แมจ่ัน

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

43 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นแมค่ า
น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร  -จ านวน 6
 สาย                            สายที่ 1 
บริเวณที่นานายบญุยืน ใจมา กวา้ง 2.50 
เมตร   หนา 0.10 เมตร      สายที่ 2 ที่
นานายพิทกัษ์ นลิวรณ์  กวา้ง   2.50 
เมตร  หนา 0.10 เมตร     สายที่ 3 ที่นา
นายยุทธนา กันทะตา กวา้ง 2.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร       สายที่ 4 ที่นานาย
แก้ว แก้วรากมุข กวา้ง 2.50 เมตร  หนา 
0.10 เมตร     สายที่ 5 ซอยสุสานบา้นแม่
ค าน้ าลัด  กวา้ง 2.50  หนา 0.10 เมตร    
    สายที่ 6 ซอยสวนปาล์ม  กวา้ง 2.50 
เมตร  หนา 0.10 เมตร   บา้นแม่ค าน้ าลัด 
 หมู ่3  ต าบลจันจวา้

                -    -       300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงศูนย์อบ
สมนุไพรกลุ่มผู้สูงอายุบา้น
แมค่ าน้ าลัดน้ าลัด    หมู่ 3 
   ต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงศูนย์อบ
สมนุไพรกลุ่มผู้สูงอายุบา้น
แมค่ าน้ าลัดน้ าลัด    หมู่ 3 
 ต าบลจันจว้า

ปรับปรุงศูนย์อบสมนุไพร
กลุ่มผู้สูงอายุบา้นแมค่ าน้ า
ลัดน้ าลัด   หมู่ 3 ต าบลจันจ
ว้า

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ศูนย์อบสมนุไพร
กลุ่มผู้สูงอายุมี
สภาพพร้อมใช้งาน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นแมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอยใจ๋บา้น บา้นแมค่ าน้ าลัด
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

46 โครงการถมหนิคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร  บา้น
แมน่้ าลัด  หมู่ 3 ต าบล     
 จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ถมหนิคลุกพื้นที่การเกษตร 
 บา้นแมน่้ าลัด  หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

47 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร  บา้นแมน่้ าลัด 
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่
ส าหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยว
และผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ 
 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลานบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชนข์องหมู่บา้น  บา้น
แมน่้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกร มีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

48 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด  หมู่ 
3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณซอย
นายแกว้ ปนัเขือนขัติ  บา้น
แมน่้ าลัด    หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า ความกว้าง  4    
เมตร  ความยาว   70 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

49 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด     
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนายก
มล  น้อยหมอ  บ้านแม่น้ าลัด 
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า ความกว้าง
   4   เมตร  ความยาว   40 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด     
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาง
ออน กิตติวงค์  บ้านแม่น้ าลัด 
 หมู่ 3 ต.จันจว้า  ความกว้าง  
 4  เมตร  ความยาว   130 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนน       
 ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด     
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาง
ทองดี  ยาวิชัย   บ้านแม่น้ าลัด 
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้าความกว้าง
   4   เมตร  ความยาว    50
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

52 โครงการกอ่สร้างถนน       
  ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด    
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาย
สมหมาย ใจมะกด   บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต.จันจว้า   
ความกว้าง   4   เมตร  ความ
ยาว    90เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร             2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างถนน       
 ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด      
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนายปิ
ยะราช  ลาวนันท์       บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต.จันจว้า      
     ความกว้าง   4   เมตร  
ความยาว    60เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

54 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด      
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาง
ปราณี พรแจ้  บ้านแม่น้ าลัด  
หมู่ 3           ต.จันจว้า   
ความกว้าง  4    เมตร  ความ
ยาว    80เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

55 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นแมน่้ าลัด     
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาย
ปั๋นแก้ว  แก้วรากมุก  บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต.จันจว้า   
ความกว้าง  4    เมตร  ความ
ยาว   120 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.พร้อมฝาปิด  บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 4  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากปากทางตลาด
 ถึงสามแยกบ้าน     น.ส.ศรีจุ่ม
 สุตะวงศ์  บ้านห้วยน้ าราก   
หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

57 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4   
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  จากหอประชุม 
ถึงบ้านนายอินตา ปินทรายมูล
 บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4  ต าบล
จันจว้า ขนาดกว้าง 04.00 
เมตร ยาว 295.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

58 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรบา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -           100,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

59 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.พร้อมร่องระบายน้ า 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม
ร่องระบายน้ า ซอย3 ส่ีแยก
วัดบา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

                -           300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

60 โครงการกอ่สร้างหอประชุม
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อกอ่สร้างหอประชุมหลัง
ใหม ่บริเวณบา้นนางศิริ
ขวัญ ปนิทรายมลูบา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

ก่อสร้างหอประชุม  บริเวณติด
บ้านนางศิริขวัญ ปินทรายมูล 
 บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 4   
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้าง  
8.00 ม. ยาว 12.00  ม. สูง 
3.50 ม.

                -           421,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มหีอประชุมหลัง
ใหมใ่ช้ประกอบ
กจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ
สายม่อนค าแดง บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า 
ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว 46 
 ม.  หนา  0.15 ม

                -           100,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

62 โครงการถมดินลูกรัง   
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง จากหัวสะพานน้ า
จันไปถึงที่นานายวิฑูนย์  กัน
แก้ว  บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

 -                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

63 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  ซอย 1  จาก
บ้านนายเมือง แก้วรากมุข ถึง 
บ้านนายอุ่นเรือน ภิระบรรณ 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4   ต าบล
จันจว้า   กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว 160 เมตร  ลึกเล่ีย 0.50 
เมตร

                -                   -         500,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

64 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
   ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  ซอยข้างตลาด 
จากบ้านนางป๋า สุตะวงค์  
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4  ถึง
บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษาบ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 9 ต าบล   
จันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่

ภายในชุมชน

กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4   
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนาย
สมพงษ์    ปันเขื่อนขัติ ถึง ที่
เก็บของแม่บ้าน  บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4  ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
   บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย   และพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ  จากซอย
ประปา ถึงบา้นนางบวัผา 
เอกศูนย์ บา้นหว้ยน้ าราก   
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

กอ่สร้างระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ  บา้นหว้ยน้ า
รากหมู่ 4  ต าบลจันจว้า

จากหอประชุมถึงบา้นนาย
อนิตา ปิ่นทรายมลู,

จากบา้นนายเมอืง แกว้ราก
มขุถึงบา้นนายอุ่นเรือน      
ภริะบรรณ,

ซอยข้าง ร.ร.หว้ยน้ าราก
68 โครงการกอ่สร้างคันดิน 

ถนนเชื่อม ปากร่อง
เชียงราย ถึง บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคันดิน ถนนเชื่อม 
ปากร่องเชียงราย ถึง บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า

                -                   -      1,000,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

ทต.จนัจวา้     กรม
ส่งเสริมฯ  กรม
ทรัพยากรน้ าทาง
หลวงชนบทการ
ท่องเที่ยวฯ

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่างโครงการกอ่สร้างระบายน้ า
 คสล.พร้อมฝาปดิ  บา้น
หว้ยน้ ารากหมู่ 4  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย และพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

67                 -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 รอบวัดปา่หมากหนอ่ 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. รอบวัด
ปา่หมากหนอ่ บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

70 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณข้าง
บ้าน นางศิริขวัญ ปินทรายมูล 
ระยะทาง 500 เมตร  บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล      
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

71 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองร้องเรือ ระยะทาง 
2,500 เมตร  บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

72 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองกลาง ระยะทาง 500 
เมตร  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 4 
     ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

73 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองไส้ไก่เหมืองกลาง 
ระยะทาง  1,500 เมตร  บ้าน
ห้วยน้ าราก  หมู่ 4   ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางบริเวณ ซอย  4  
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

75 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 6/2 
หนองคัน  บ้านห้วยน้ าราก  
หมู่ 4      ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

76 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 3/4 
บุญรอด  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่
 4      ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

77 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่
ส าหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยว
และผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ 
 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณที่
สาธารณะประโยชนป์ระจ า
หมู่บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4  
ต าบลจันจว้า

                -    -               -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพื้นที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไว้ใช้เพื่อ
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 4/1 
ถนอมชัย บ้านห้วยน้ าราก  หมู่
 4      ต าบลจันจว้า

                -    -               -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

79 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 6/1 
สมหวัง  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 
4      ต าบลจันจว้า

                -    -               -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

80 โครงการซ่อมซมคันตล่ิงล า
น้ าหว้ย บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ าในการ
ท าการเกษตร

ซ่อมซมคันตล่ิงล าน้ าหว้ย
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

500,000         -               -    - -              ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นได้ประโยชน์

มแีหล่งน้ าท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร     
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่
ทางการเกษตร(ทุ่งปา่ออ้) .
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

 ซอย.บ้านนายค าอ้าย         
คิดข้างบน
ซอย.บ้านนายอ้าย ยาพันธ์

 ซอย.บ้านนายอูปแก้ว         
ราวิชัย
 ซอย.บ้านนางบัวน า         
คิดข้างบน
ซอย.บ้านนางวันดี กันทะสัน

ซอย.บ้านนายดวงต๊ิบ            
 ปินทรายมูล
ซอย.บ้านนางยุพิน              
รากรินทร์
ซอย.บ้านนางเวียน           
แม็คคินสัน
ซอย.บ้านนางอรวรรณ จันทา

กองช่าง                -   82 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ภายในหมู่บา้น  บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

        300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด    บ้านห้วยน้ าราก
หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้  ขนาดกวา้ง  
0.40 ม. ยาว 202.00  ม. ลึกเฉล่ีย
 0.40 ม.

 บริเวณซอยบ้านนายเสาร์ค า รา
กรินทร์ถึงบ้านนายข่ายแก้ว 
จนัทร์แดง,

ซอยบ้านนายผล ปินทรายมูลถึง
บ้านนายสมบัติ  รากรินทร์
บ้านนายวิทยา จนัทาพูน ถงึบ้านนาย
กศุล  ราวิชัย

บ้านนายยอด  สุรี   ถงึบ้านนายอา้ย  
ราวิชัย

 บ้านนายจรัส สุตะวงค์   ถงึบ้านนาง
ออน ยานะ

บ้านนางจนัเป็ง ราวิชัย  ถงึบ้านนาง
อิน่  ราวิชัย

 บ้านนายเมฆ แกว้รากมขุ ถงึถนน
ใหญ่แมจ่นั  ถงึเชียงแสน

บ้านนางหลาน แกว้รากมขุ ถงึบ้าน
นางบัวผัน   แกว้รากมขุ

กองช่างมรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

84  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
ในหมู่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           400,000               -   

        400,000               -                 -   กองช่างมรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

              -                   -   เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่ภายในหมู่บา้น

83  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
ในหมู่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

              -                 -   



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

85 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอก
ทางเข้าเวียงหนองหล่ม  
บริเวณ ทางเข้าวัดหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อมปีา้ยบอกทางเข้าเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างปา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม  บริเวณ 
ทางเข้าวัดหว้ยน้ าราก หมู่ 5
 ต.จันจว้า

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

มปีา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม

ส านักปลัด         
 กองช่าง

86 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ข้ามล าหว้ย บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าห้วย
ตรงข้ามบ้านนายชูเกียรติ พิง
คะสัน (2 จุด) บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า  กว้าง 4 
เมตร  ยาว 5.30 เมตร

                -                   -         140,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

87 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 จากบา้นนายศราวุฒิ คิด
ข้างบน ถึง บา้นนาย
ประเสริฐ ราวิชัย บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จาก
บา้นนายศราวุฒิ คิดข้างบน 
ถึง บา้นนายประเสริฐ รา
วิชัย บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

88 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัทค์อนกรีตสายทาง 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 ถึง 
วัดปา่หมากหนอ่  ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์
คอนกรีตสายทาง บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 5 ถึง วัดปา่
หมากหนอ่  ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

89 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัท ์สายทางเข้าวัดบา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 5  ถึง วัด
ปา่หมากหนอ่  ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท ์สาย
ทางเข้าวัดบา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 5  ถึง วัดปา่หมากหนอ่ 
 ต.จันจว้า

                -                   -                 -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

ทต.จนัจวา้ กรม
ทรัพยากรน้ า 
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ กรม
ทางหลวงชนบท 
กรมส่งเสริมฯ

90 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่
 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณตีนดอยสายทุ่งปา่ออ้ 
   ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 400 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

91 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นหว้ยน้ าราก    
หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณบา้นนางลอย ขัดพนู 
 ถึง บา้นนางอรวรรณ  
จันทรา  ความกว้าง 4 เมตร 
  ความยาว 300 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า      ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ  บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบา้นนายวิทยา จัน
ทาพนู ถึง บา้น  นายกศุล 
ราวิชัย  ความยาว 100 เมตร
     บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 5 
ต.จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นหว้ยน้ าราก    
หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณหนา้วัด บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 5  ต.จันจว้า  
ความกว้าง  4  เมตร  ความ
ยาว  250 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

94 โครงการขุดลอกล าน้ าหว้ย
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว        
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าน้ าหว้ยบริเวณ
หลังสุสาน ถึง บา้นนายวัน
ชัย สุตะวงค์  วามยาว 1,000
 เมตร  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 
5 ต.จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

95 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า      ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ  บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอย 10 ถึง บา้น
นางสาวดอกแกว้  ราวิชัย  
ความกว้าง  0.50 ซม. ความ
ยาว  200 เมตร  บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 5   ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันน้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

96 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 5 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณถนนสายหนองผักบุ้ง
 ความยาว 1,000  เมตร  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

97 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล. บา้นดง หมู่
 6 ต.จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าค
สล.  ต้ังแต่บ้านนางช่วน นิ่มอิ่ม
 ถึง บ้านนายสมศักด์ิ จันทาพูน
 หมู่. 6 ต าบลจันจว้า ขนาด
กว้าง04.00 เมตร ยาว 125.00
 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

98  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นดง หมู่ 6 ต าบล      
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านดง 
หมู่ 6   ต.จันจว้า ขนาดกว้าง 
 0.40 ม. ยาว 202.00  ม. ลึก
เฉล่ีย 0.40 ม.

                -           400,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

99 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นดง หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนางสมสุข จันทาพนู ถึง
ปากทางสุสาน บา้นดง หมู่ 6
  ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

100 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
   บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนายประจน กนัทะดง 
ถึงบา้นนายเจตต์ จันทาพนู 
 บา้นดง หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

101 โครงการถมดินลูกรัง เชื่อม
พื้นที่สาธารณะเวียงหนอง
หล่ม  บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง เชื่อมพืน้ที่สาธารณะ
เวยีงหนองหล่ม     - ขนาดกวา้ง 
4.80 เมตร   ยาว   500 เมตร   
หนา  0.15  เมตร    บริเวณทาง
แยกต้นยาง ถึง ถนนสันสูง

                -    -       100,000               -    -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

102 โครงการขุดลอกหนองปาง
ควาย  บา้นดง หมู่  6  
ต าบลจันว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ปรับปรุงหนองปางควาย  
บา้นดง  หมู่  6 ต าบลจันว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

103 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายทางบา้นดง      
หมู่ 6    ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน คสล. สาย
ทางบา้นดง หมู่ 6 เชื่อมถึง 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

104 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.บา้นดง หมู่ 6 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ระหว่างบา้นดง หมู่ 6 ต าบล
จันจว้า ถึงเวียงหนองหล่ม

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
กรมส่งเสริมฯ

105 โครงการขุดลอกหนองสัน
น้ าล้อมบา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว       
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกหนองบริเวณหนอง
สันน้ าล้อมบา้นดง          
หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

106 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
ร่องไคร้  บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว        
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าเหมอืงบริเวณล า
เหมอืงร่องไคร้บา้นดง  หมู่ 6
  ต.จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

เข้าพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นดงเวียงหนอง
หล่มเชื่อมถึงต าบลโยนก  
ความยาว  5  กโิลเมตร

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหนา้บา้นนางสาวปา
วีนา  ถึง หว้ยหลอด  บา้นดง
 หมู่ 6  ต.จันจว้า

                -    -  - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

109 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 2   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

110 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 7   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

111 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 8   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

112 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 9  บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

113 โครงการกอ่สร้างบร๊อคคอน
เวอส์    ล าเหมอืงร่องเรือ  
บา้นดง หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างบร๊อคคอนเวอส์
บริเวณล าเหมอืงร่องเรือ  
บา้นดง     หมู่ 6  ต.จันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

114 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์  บา้นดง  หมู่
 6  ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น  บา้นดง  หมู่ 6  ต.
จันจว้า

                -    -  - -       400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชสชนได้ใช้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

115 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง   บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
บริเวณหนา้วัดบา้นดง  หมู่ 6
  ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

116 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง   บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
บริเวณร่องเรือบา้นดง  หมู่ 6
  ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

117 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง   บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
บริเวณทางเข้าหนองไคร้   
บา้นดง    หมู่ 6  ต.จันจว้า  
  ความยาว   800  เมตร

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

118 โครงการกอ่สร้างศาลาหนา้
เมรุบา้นดง  หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

กอ่สร้างศาลาบริเวณสุสาน
บา้นดง  หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

119 โครงการปรับปรุงพื้นที่
โรงเรียนเกา่บา้นดง  หมู่ 6 
 ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้จัดกจิกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
โรงเรียนเกา่บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมพีื้นที่
จัดกจิกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

กองช่าง

120 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นที่สาธารณะบา้นดง  หมู่
 6 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณดอยสุ่ม
ไกบ่า้นดง  หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

121 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นต้นยาง หมู่. 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายหนุ่ม ชุ่มมงคล ถึงบ้าน
นายก๋องแก้ว แป้นยางมา ถึง
แยกไปวัดต้นยาง บ้านต้นยาง 
หมู่. 7 ต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

122 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัท ์ติกคอนกรีต บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากปากสามแยกงซุ้มสามแยก ถงึ
ตลาดชุมชน บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบล
จนัจว้า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
220.00 ม. หนา 0.04 ม.

        500,000                 -    -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
(กรมส่งเสริมฯ)

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บ้านต้นยาง   หมู ่7 ต าบลจนัจว้า 
 กว้าง  0.30 ม. ยาว 133.00  ม. ลึก 
0.30 - 0.40 ม.  บริเวณซุ้มประตูวัด 
ถงึ บริเวณทีน่านายวิชัย ชุ่มมงคล

บริเวณตลาดชุมชน ถงึบ้านนายอาจ

บริเวณสามแยก บ้านนายอิน่ สุวรรณ
จกัร

              -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง123  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           300,000               -                 -   



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

124 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิดบริเวณบ่อปลา
นายมังกร ทองแสน ถึงบ้าน
นายนพดล อินมณี บ้านต้นยาง
 หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

125 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นต้นยาง  หมู่ 7  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่
เวียงหนองหล่ม ถึงบ่อขยะ
กว้าง  4 เมตร   ยาว  185 
เมตร   หนา 0.15  เมตร  -
บริเวณหน้าบ้านนายมังกร 
ทองแสน ถึงสามแยก บ้านต้น
ยางบ้านต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

                -    -       400,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
(กรมส่งเสริมฯ)

126 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นต้นยาง  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล บริเวณ
บา้นนางนอ้ยใจงาม ถึงบา้น
นางสม  ร้ิวสายสอด บา้น
ต้นยาง  หมู่ 7    ต าบลจันจ
ว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

127 โครงการกอ่สร้างถนนหนิ
คลุกรอบหนองปา่เมื่ยง 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนหนิคลุกรอบ
หนองปา่เมื่ยง บา้นต้นยาง 
หมู่ 7 ต าบลจันจว้า  เชื่อมถึง
 หนองบวั  บา้นปา่สักหลวง 
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

128 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางรอบหนองบวั 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางรอบ
หนองบวั บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
(กรมส่งเสริมฯ)

129 โครงการกอ่สร้างถนนหนิ
คลุก  สายบา้นต้นยาง หมู่ 
 7  ถีงเวียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนหนิคลุก  สาย
บา้นต้นยาง หมู่  7  ถีงเวียง
หนองหล่ม

                -                   -    -       200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
กรมส่งเสริมฯ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

130 โครงการกอ่สร้างถนนดิน
ลูกรังไปยังบอ่ขยะเทศบาล
 บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปยังบอ่ขยะ

กอ่สร้างถนนดินลูกรังไปยัง
บอ่ขยะเทศบาล บา้นต้นยาง
 หมู่ 7 ต.จันจว้า

                -                   -   - 200,000  -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รถบรรทกุขยะมี
ความสะดวกในการ
เดินทางไปบอ่ขยะ
ของเทศบาล

กองช่าง

131 โครงการกอ่สร้างโดมสุสาน
 บา้นต้นยาง  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

บริเวณสุสานบา้นต้นยาง หมู่
 7 ต.จันจว้า  ขนาดกว้าง 12
 เมตร  ยาว 20 เมตร

                -                   -    -  -       400,000 ร้อยละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

132 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหนา้บา้นน.ส.นวล
สวาท ชุ่มมงคล  ถึง หนา้
บา้น นายหมดั ชุ่มมงคล  
ความยาว  200 เมตร

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง           2.พืชผล
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น 3.ลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

133 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางรอบหนองบวั 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณหนอง
บวับา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า  ขนาดกว้าง  5  
เมตร  ความยาว  2,000 
เมตร

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

134 โครงการกอ่สร้างบนัไดตล่ิง
ลงหนองบวั บา้นต้นยาง 
หมู่ 7 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาพื้นที่ใหม้ี
ประโยชนส์ าหรับจัด
กจิกรรมต่างๆและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวของหมู่บา้น

กอ่สร้างบนัไดตล่ิงบริเวณ
หนองบวับา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต.จันจว้า  ขนาดกว้าง  3  
เมตร  ความยาว  60 เมตร

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปอ้งกนัอนัตรายใน
การจัดกจิกรรม
ต่างๆและ
ประชาชนทั่วไป
ที่มาทอ่งเที่ยว

กองช่าง

135 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นต้นยาง หมู่
 7 ต าบลจันจว้า

1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมทีีส่ าหรับตาก
ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วและผลิตผลทางการ
เกษตรอืน่ๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ทีว่่างเปล่าให้
เกดิประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนือ่งจากขา้วทีน่ ามาตากจะเกบ็ไว้
เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณที่
สาธารณะประโยชนข์อง
หมู่บา้น (หนา้วัด)  บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกร มีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

จ านวน 3 จุด                     
           จุดที่ 1 บริเวณหน้า
บ้านนายศรีสุข จันทร์เป็ง  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

      400,000

จุดที่ 2  บริเวณหน้าบ้านนาย
สงกรานต์ แก้วรากมุข  กว้าง 4
 เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางค า
ผง ล้ิมสวัต กว้าง 4 เมตร  ยาว
 20 เมตร  หนา 0.15 เมตร

137 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
ต้นยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณที่นานายมังกร ทองแสน
 ถึง ปางควายบ้านต้นยาง  
ขนาดวามกว้าง 5 เมตร  ความ
ยาว  1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน     
ค.ส.ล. สายหลัก บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง136



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

จ านวน  4  จดุ                           
   จดุที ่1 บริเวณทีน่านายปี ยางยนื 
ถงึ ทีน่านายสมคิด จนัทาพูน  ความ
กว้าง 4 เมตร   ความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000

จดุที ่2 บริเวณทีน่านายสมดุลย ์สุยะ
ใหญ่ ถงึ ทีน่านายกติติ ปินทรายมลู  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว 100 
เมตร

จดุที ่3 บริเวณทีน่านายจนัทร์แกว้  
ชุ่มมงคล  ถงึ ทีน่านายกอ๋งแกว้ แป้น
ยางมา กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร

จดุที ่4 บริเวณทีน่านายมงักร ทอง
แสน ถงึ ทีน่านายจรัญ เตมศัีกด์ิ  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว 100 
เมตร

โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง138



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

139 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางเคฟซิลสาย
บา้นหนองร่อง หมู่ 8   
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางเคฟซิล
สายบา้นหนองร่อง หมู่ 8  
เชื่อมถึง บา้นต้นยาง หมู่ 7  
ถึง เวียงหนองหล่ม ต าบล
จันจว้า

 -         300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

140 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บา้นหนอง
ร่อง  หมู่  8 ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารเอนก 
ประสงค์บา้นหนองร่อง  หมู่ 
 8  ต าบลจันจว้า

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

141 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหนองร่อง หมู่ 8  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณ ซอยข้าง
วัด -ซอย 4 บ้านหนองร่อง หมู่
 8   ต าบลจันจว้า กว้าง  0.50
 ม. ยาว 90.00  ม. ลึกเฉล่ีย  
0.40 ม.

                -           250,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

142 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นหนองร่อง หมู่ 8  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนาย
บุญส่ง ร้องหาญแก้ว ซอย 
1,3,5 บ้านหนองร่อง หมู่ 8   
ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

143 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นหนองร่อง หมู่ 8  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จากซอย
ข้างวัด ถึง ซอย 4     กว้าง 4 
เมตร  ยาว 113  เมตร   หนา 
 0.15 เมตร       -บริเวณหน้า
บ้านนายประสาน โตประเสริฐ
 ถึง ซอย 4  บ้านหนองร่อง หมู่
 8  ต าบลจันจว้า

                -    -       300,000               -    -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

144 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบา้นหนองร่อง หมู่ 8
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณบา้น
หนองร่อง  หมู่ 8 ถึงบา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

                -    -       200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

145 โครงการกอ่สร้างร้ัว
ล้อมรอบบริเวณศูนย์ 
ศสมช. ประจ าหมู่บา้น
หนองร่อง หมู่ 8    ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบบริเวณ
ศูนย์ ศสมช. ประจ าหมู่บา้น
หนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้า

 -    -    200,000  -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบ
บริเวณศูนย์ ศสมช.
 ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

146 โรงการขุดลอกล าเหมอืง  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว       
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าเหมอืงบริเวณหนา้
วัดเชื้อเจ็ดต้น ถึง บา้นดง  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 ต.จันจ
ว้า

                -                   -                 -                 -         300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

147 โครงการปรับปรุงถนน 
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงบริเวณ ซอย 3 
หนา้บา้นนางค ามลู จันทาพนู
 เปน็ต้นไป  ความกว้าง  4 
เมตร  ความยาว 34  เมตร

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
          2.ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

148 โครงการปรับปรุงถนน 
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ ซอย 3 หนา้บา้น
นางค ามลู จันทาพนู เปน็ต้น
ไป  ความกว้าง  4 เมตร  
ความยาว 34  เมตร

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

149 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหนา้บา้นนายสมชาย 
 บญุปญัญา ถึง สามแยก
พอ่บา้น   ความกว้าง 50 
ซม. ความยาว  50  เมตร

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

150 โครงการปรับปรุงถนนแยก
ซอย บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณแยก 
ซอย 4 ซอย 5  บา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจว้า

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

151 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางบริเวณหนา้บา้น
นายเสรี ร้องค า ถึง นายวิรัฐ 
 จันดง  ความกว้าง 50 ซม. 
ความยาว  50  เมตร  บา้น
หนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้า

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

จ านวน 2 จุด                     
   จุดที่ 1 บริเวณข้างบ้าน 
น.ส.สมนึก เงางาม สุดซอย

                -                   -                 -                 -          300,000

จุดที่ 2 บริเวณที่นานาย
สงกรานต์ แก้วรากมุข ถึงฝ่ัง
น้ าจัน

153 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวรซอย
หอประชุมไปถึงหนองคัน บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 9 ต าบลจันจ
ว้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่างโรงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรบา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

152



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

154 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยววัดปา่หมากหนอ่ 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9     
ต าบลจันจว้า

เพือ่สร้างความเขา้ใจใหก้บั
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า เกีย่วกบัการพัฒนาเวียงหนอง
หล่มใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่
ปรับปรุงภมูทิัศน์พืน้ทีเ่วียงหนอง
หล่มใหส้วยงามดึงดูดนักท่องเทีย่ว 
รองรับการท่องเทีย่วในพืน้ที่ เพือ่
สร้างรายได้จากการท่องเทีย่วเวียง
หนองหล่มใหก้บัประชาชนชาวใน
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลจนัจว้า

กอ่สร้างล้านจอดรถ         -
กอ่สร้างวงเวียนพญานาค  -
กอ่สร้างตลาดน้ า           -
กอ่สร้างศูนย์ประชาสัมพนัธ์
ทอ่งเที่ยว

1,000,000                 -                 -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีแหล่งท่องเที่ยว 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการบริการ
ด้านท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

กองช่าง            
 สนง.กีฬาและ
การท่องเที่ยว

155  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากหอประชุม ถึง
 หนองคัน บ้านห้วยน้ าราก หมู่
 9  ต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

156 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบาย   บา้นหว้ยน้ าราก  
หมู่ 9  ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
บา้นเรือนประชาชน

กอ่สร้างฝาปดิรางระบาย 
ซอยหอประชุมเทศบาล
ต าบลจันจว้า  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

 -    200,000  -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
บา้นเรือนประชาชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

157 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก      หมู่ 9
  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จากสามแยกวัด
ปากหมากหน่อ ถงึ ศาลพ่อบ้าน  
บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9 ต าบลจนัจว้า  
จดุที ่1. กว้าง 4 เมตร  ยาว  90 เมตร
    จดุที ่2. กว้าง 3.50  เมตร  ยาว  
62 เมตร   จดุที3่. กว้าง 8.50  เมตร  
 ยาว  20  เมตร

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

158 โครงการขุดลอกแม่น้ าค า
บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกแมน่้ าค าบา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น ต.จันจว้าใต้ หมู่ 9  
ถึง บา้นแมค่ าน้ าลัด ต าบล
จันจว้า เชื่อมถึง อบต.    ศรี
ดอนมลู  อ าเภอเชียงแสน

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า

159 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9   
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายจันทร์  ปินทรายมูล 
ถึง สามแยก วัดป่าหมากหน่อ  
 บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9 ต าบล
จันจว้า

                -    -       400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

160 โครงการกอ่ถนนหนิคลุก
เลียบเวียงหนองหล่มพร้อม
บดอดัแนน่ บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ
เวียงหนองหล่มพร้อมบดอัด
แน่น บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าถึง บ้านป่าถ่อน 
หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

161 โครงการกอ่สร้างสะพาน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เวียงหนองหล่มบา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัและพฒันา
เส้นทางทอ่งเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างสะพานเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเวียงหนอง
หล่มบา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
และพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

ทต.จันจว้า     
กรมส่งเสริมฯ  
การท่องเที่ยวฯ
กระทรวง
ทรัพยากรน้ าฯ
ทางหลวงชนบทฯ

162 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
 ตากผลผลิตทางการเกษตร
  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9   
ต าบลจันจว้า

เพื่อมลีานตากผลผลิต
ทางการเกษตรและใชท า
กจิกรรมต่างๆของหมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล. ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9       
ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มลีานตากผลผลิต
ทางการเกษตรใน
หมู่บา้น

กองช่าง

163 โครงการกอ่สร้างพพิธิภณัฑ์
เวียงหนองหล่ม บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่ออนรัุกษโ์บราณวัตถุ
และมพีพิธิภณัฑ์เกบ็ของ
โบราณวัตถุ

กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์เวียง
หนองหล่ม บริเวณวัดปา่
หมากหนอ่บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9   ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

อนรัุกษ์
โบราณวัตถุและมี
พพิธิภณัฑ์เกบ็ของ
โบราณวัตถุ

เทศบาลต าบล 
จันจว้าการ
ท่องเที่ยวฯกรม
ส่งเสริมฯ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

164 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
แมน่้ าหา่ง บา้นหว้ยน้ าราก 
 หมู่  9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกล าเหมอืงแมน่้ าหา่ง 
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่  9 
ต าบลจันจว้า

                -                   -           20,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

165 โครงการขุดลอกหนองนอ่ง
แกว้เวียงหนองหล่ม  บา้น
หว้ยน้ าราก  หมู่  9  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกันน้ า
ท่วมขังภายในพื้นที่

ขุดลอกหนองน่องแก้วเวียง
หนองหล่ม  บ้านห้วยน้ าราก  
หมู่  9    ต าบลจันจว้า เชื่อม
ต าบลโยนกและต าบลท่า
ข้าวเปลือก

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 
 กรมส่งเสริมฯ

166 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบ
และประตู ปดิ-เปดิ พร้อม
เทลาน คสล.บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อความปลอดภยั  และ
ปอ้งกนัการบกุรุกที่
สาธารณะภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างร้ัวรอบและประตู 
ปดิ-เปดิ พร้อมเทลาน     ค.
ส.ล.บริเวณที่สาธารณะบา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9  ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ปอ้งกนัการบกุรุก
ที่สาธารณะภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

167 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก
บริเวณทางโค้ง  บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัอนัตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณ
ทางโค้งมมุที่นานายสว่าง 
รากเลน  บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

 -                 -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

มรีาวกนัตกเพื่อ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา
อย่างปลอดภยั

กองช่าง

168  โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่
 9 ต าบลจันจว้า

 เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

 กอ่สร้างถนน บริเวณ 3 
แยกบา้นนายดวงจันทร์ 
จินดาธรรม ถึง สามแยก
สวนยางพารา  กว้าง  4  
เมตร  ความยาว 280  เมตร

 -                 -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

 1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

 กองช่าง

169  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 9
 ต าบลจันจว้า

 เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

 จ านวน 2  จุด              
จุดที่ 1 บริเวณ  ซอย 3       
   กว้าง  50 ซม.      จุดที่ 2
 บริเวณ ซอย 6          กว้าง
 50  ซม.

 -                 -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

 1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

 กองช่าง
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ก่อสร้างถนน คสล.   บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต าบล    จนัจวา้

กองช่าง

ซอย บ้านนายค ามูล วงัอินต๊ะ

ซอยบ้านนายจนัทร์   พลศักด์ิ

171 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นสันนา
หนองบวั  หมู่  10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่เกบ็ของใช้
ส าคัญภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์  บ้าน
สันนาหนองบัว  หมู่  10   
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้า 5.00 
ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
เกบ็ของใช้ส าคัญ
อย่างเปน็สัดส่วน

กองช่าง

172 โครงการขยายไหล่ทาง  
ถนนสายหลักบา้นสันนา
หนองบวั  หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. ถนน
บริเวณปากทางเข้าบ้านสันนา
หนองบัวถึงที่นานางนวลจันทร์
 แก้วรากมุข บ้านสันนาหนอง
บัว  หมู่ 10 ต าบลจันจว้า  
กว้าง 1 เมตร  ยาว 755 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

                -    -       400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

              -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

170 ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

        200,000                 -   



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

173 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.หนา้
โรงเรียนสันนาหนองบวั 
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

174 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. บา้นสันนาหนองบวั 
หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. จาก
บา้นนายชูสิน ซาวล้ีแสน ถึง
หนา้วัด  บา้นสันนาหนองบวั
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

175 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บริเวณเลียบล า
เหมอืงหา่ง  และข้างบา้น
นายสมถวิล วิริยะ บา้นสัน
นาหนองบวั หมู่ 10     
ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

176 โครงการขยายสะพานข้าม
ล าเหมอืงหา่ง บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณล าเหมืองห่าง ถนนสาย
หลัก บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 
10 ต.จันจว้าเชื่อมถนนสาย
หลัก บ้านป่าสักน้อยอบต.ป่า
สัก  ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียง
แสน

                -                   -         200,000               -    -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

177 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงเรียนบา้นสันนา   บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10   
ต าบลจันจว้า

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

178 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุกบดอดัแนน่  บา้นสัน
นาหนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนหนิคลุกบดอดั
แนน่ เข้าสุสาน และเข้าพื้นที่
เกษตร บา้นสันนาหนองบวั
หมู1่0 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

179 โรงการขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะบา้นสันนาหนอง
บวั หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็วป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

หนองนส้าธารณะโรงเรียน
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

- - - -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

180 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัตลอดสาย
เลียบล าเหมอืงหา่ง  บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
     2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
         3.เพื่อสามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิ่มขึ้น

กอ่สร้างเขื่อนบริเวณทาง
โค้งที่นานางสังวาลย์ ทารัตน์
ใจ ถึง บา้นนายสุทศัน ์สสุตะ
วงค์ ความยาว 1,500 เมตร

- - - -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

181 โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ า ค.ส.ล. ล าเหมอืงหว้ย  
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต าบลจันจว้า

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
   2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
       3.เพื่อสามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิ่มขึ้น

บริเวณล าเหมืองห้วย จาก 
ฝายน้ าล้นแยกเหมืองห่าง ถึง 
โรงเรียนบ้านสันนาหนองบัว 
หมู่ 10 ต.จันจว้า  ความยาว 
1,000 เมตร

- - - -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

จ านวน  6  จดุ                      จดุที่
 1 บริเวณทีน่านายประสงค์ แกว้ราก
มขุ

                -                   -                 -                 -          400,000 กองช่าง

จดุที ่2 บริเวณทีน่านายเกษม

จดุที ่3 นานายชุม แกว้รากมขุ

จดุที ่4 นานายสุมติร จนัทาพูน

จดุที ่5 บริเวณหน้าวัดสันนาหนองบัว

จดุที ่6 นานายบุญปัน แกว้รากมขุ

182 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม เชื่อมล าเหมอืงหา่ง
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร   
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้       3.ลดรายจา่ย
เพิม่รายได้ของเกษตรกร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

183 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงบริเวณสามแยก 
สันนา-ทรายมลู-แมค่ าน้ าลัด 
 ถึงบา้นนางไพร สุขสิงหค์ลี 
 คความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

184 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. ทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น   บา้นสันนาหนอง
บวั  หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จากบ้านนางไพร สุขสิงห์คลี 
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า ถึง ทางเชื่อมถนนบ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
       2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

185 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป (ตัวU )
 บา้นสันนาหนองบวั  หมู่ 
10 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบา้นนายปนั พนัพงิค์
 ถึง บา้นนายอดุม จันทะ
เวียง ความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

186 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์ บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

1. เพือ่ให้ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลัง
กายอยา่งทั่วถึง
 2. เพือ่ให้ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  
อนามัยแข็งแรง
3. เพือ่ให้ลานกีฬา และสนาม
กีฬา ของ หมู่บ้าน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชนทั่วไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ

สนามโรงเรียนบา้นสันนา
หนองบวั ขนาดความกว้าง 
18.50 เมตร  ยาว 43 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. ประชาชนทัว่ไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุได้ออก
ก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ
 2. ประชาชนทัว่ไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมี
สุขภาพ  อนามยัแขง็แรง
3. สนามกฬีา ของ 
หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชนทัว่ไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุในการ
ประกอบกจิกรรม
นันทนาการ

กองช่าง

187 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนสันนาหนอง
บวั  หมู่  10 ต าบลจันจว้า

เพื่อจัดท าเปน็ศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พฒันาอย่างยั่งยืน

อาคารเรียนหลังเกา่
โรงเรียนบา้นสันนาหนองบวั
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาเรียนรู้

มแีหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

188 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมบา้นสันนาหนอง
บวั หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน
บา้นสันนาหนองบวัหมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

189 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

เทลานบริเวณสุสานบา้นสัน
นาหนองบวัหมู่ 10 ต าบล  
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. เกษตรกรในต าบลบ่อ
โพง มลีานตากพืชผลใน
พืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

190 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างบริเวณสุสานบา้น
สันนาหนองบวัหมู่ 10 ต าบล
  จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

191 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 จากส่ีแยก ถึง ซอยบา้น
นายประเสริฐ   ใบแสง 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จากส่ี
แยก ถึง ซอยบา้นนาย
ประเสริฐ ใบแสง บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

        300,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

192 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น  บา้นหวัฝาย หมู่  
11   ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านบ้านหัวฝาย  
หมู่  11   ต าบลจันจว้า ขนาด
กว้า 9.00 ม. ยาว 5.80 ม.

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่จัด
กจิกรรมสาธารณะ
ของหมู่บา้น

กองช่าง

193 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นหวัฝาย หมู่  11  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านหัว
ฝาย-บ้านทรายมูล  ขนาดกว้าง
 0.40 เมตร  ยาว 76.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

194 โครงการปรับปรุงตล่ิงแม่
น้ าค า บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ปรับปรุงตล่ิงแมน่้ าค า บา้น
หวัฝาย  หมู่  11    ต าบล
จันจว้า  ความยาว 20.00 ม.
 ลาดเอยีง 6.25 ม.

                -           300,000       300,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

195 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้นหวัฝาย
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้
ส าหรับอปุโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างประปาระบบ
หมู่บา้น บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
  ต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน้ า

196 โครงการปรับปรุงถนนจาก
สะพานแมน่้ าค าจากบา้น
หวัฝาย หมู่ 11        
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนจากสะพานแม่
น้ าค าจากบา้นหวัฝาย ถึง 
สามแยกหวับา้นทรายมลู  
บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

197 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บา้น 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11    
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11  เชื่อมถึง บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

                -           300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

198 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล.   บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ต าบลจันจว้า  
เชื่อมบ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3 
ต าบลจันจว้า กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 105.00  เมตร. หนา 
0.15 เมตร

                -           240,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

199 โครงการกอ่สร้างที่อา่น
หนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น
  บา้นหวัฝาย  หมู่  11    
ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็แหล่งข่าวสารและ
ศึกษาหาความรู้ของ
ประชาชน

กอ่สร้างที่อา่นหนงัสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น  บา้นหวัฝาย 
 หมู่  11  ต าบลจันจว้า

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

เปน็แหล่งข่าวสาร
และศึกษาหา
ความรู้ของ
ประชาชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

200 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล   
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหวัฝาย หมู่ 
11 ต าบลจันจว้า

                -           100,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

201 โครงการขยายสะพานข้าม
ล าเหมอืงร่องเสือเต้น บา้น
หวัฝาย - แมค่ าน้ าลัด บา้น
หวัฝาย  หมู่  11 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามล าเหมอืง
ร่องเสือเต้น บา้นหวัฝาย - 
แมค่ าน้ าลัด บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

202 โครงการปรับปรุงคอ
สะพานข้ามแมน่้ าค าบา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล   
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงคอสะพานข้ามแม่
น้ าค า  บา้นหวัฝาย หมู่ 11
ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

203 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
 บริเวณหนา้ศาลา
อเนกประสงค์ บา้นหวัฝาย
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อมลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล. บริเวณ
หนา้ศาลาอเนกประสงค์
บา้นหวัฝาย  หมู่ 11    
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มลีาน
อเนกประสงค์ใช้
กจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

204 โครงการปรับปรุงถนน 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11       
ต าบลจันจว้า

1.เพือ่ยกระดับความสูงเท่าถนน
สายหัวฝาย-ทรายมูล           2.
เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณ ซอย 2
 บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

 -  -  -               -   300000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

205 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
สาธารณะประโยชน ์บา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล    
จันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
 ป้องกันน้ าท่วมขังและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหัวฝาย หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

 -  -               -                 -          300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

206 โครงการปรับปรุงประตู 
ปดิ-เปดิ ล าเหมอืง
สาธารณะ บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
   2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
     3.เพื่อสามารถกักเก็บน้ า
ได้เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงประตู ปิด-เปิด ล า
เหมืองสาธารณะ บริเวณหน้า
บ้านนายบุญตัน

 -  -               -                 -          300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง           2.พืชผล
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น 3.ลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

207 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายชูศักด์ิ  ถึงบ้านนางจุรีรัตน์
 บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
 จันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 3.00 ม.
 ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.

        140,000                 -    -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

208 โครงการขยายถนนลูกรัง 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนนจาก ซอย บ้านนาย
สมบัติ ถึง บ้านนางวราพร 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.จันจ
ว้าใต้  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.50 
เมตร

        370,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

209 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้  ขนาดกว้าง4.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา0.15
 เมตร จากประปาหนองเขียว-
ปางควายป่าสักหลวง

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

210 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบา้นปา่สักหลวงหมู่
ที1่ ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านป่า
สักหลวง หมู่ที่ 1 ต าบล    
จันจว้าใต้ สายทางวัดพระธาตุ
ดอยกู่แก้ว ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.   ยาว 300.00  ม.  
หนา  0.04 ม.

                -           200,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

211  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิดบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
 จ านวน 3 จดุ -จดุที่ 1 บริเวณ
บ้านนายบุญส่ง กวา้ง 0.40 เมตร 
 ยาว 73 เมตร ลึก 0.40-0.60 
เมตร    - จดุที่ 2 บริเวณบ้าน
นายสมชาย ถึงบ้านนางเป็ง  กวา้ง
 0.40 เมตร  ยาว 60 เมตร  ลึก 
0.40-0.60 เมตร -จดุที่ 3 บ้าน
นายบุญทา ทายะนา  กวา้ง 0.30 
เมตร  ยาว 57 เมตร  ลึก 
0.30-0.40 เมตร

                -    -       500,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมบ่า้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

212 โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า บา้นปา่สักหลวง
 หมู่ 1  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ปรับปรุงร่องระบายน้ า
เส้นทางแยกโรงเรียน     
จันจว้าวิทยาคม บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -           50,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหม่บ้าน

กองช่าง

213 โครงการปรับปรุงศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานบา้นปา่
สักหลวง หมู่ 1 ต าบล   
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่ท ากจิกรรม
ของกลุ่ม อสม. ประจ า
หมู่บา้น

ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานบา้นปา่สักหลวง หมู่ 1   
  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -   ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มีอาคารสถานที่ใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

214 โครงการถมหนิคลุก   บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกจากทางเข้าบา้น
นายกว๋น ติยะกว้าง ถึง 
สุสาน บา้นปา่สักหลวง   หมู่
 1 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

215 โครงการกอ่สร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร      
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร(บา้นสันนาหนอง
บวั) ที่นานายอา้ย อุ่นเรือน 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

216 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  บ้านป่าสักหลวง 
 หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้ถนน
ข้างบ้านนายบุญทา ทายะนา-
บ้านนายสุกิจ    แสนใจวุฒิ

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหม่บ้าน

กองช่าง

217 โครงการกอ่สร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร(บ้านใหม่) ที่นานาย
ก๋องค า เรืองศรี บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้

                -    -               -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

218 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเข้าพื้นที่
การเกษตร  บา้นปา่สัก
หลวง  หมู่ 1 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณบ้านนายสมบัติ เชื้อเจ็ด
ตน ถึงอนามัยป่าสักหลวง  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว
 300  เมตร

       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

219 โครงการเสริมผิวถนน บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณข้างบ้านนายปรีชา 
พงษ์พัฒนานุกุล  ถึงบ้านนาย
เกษตร ใคร้ก้ า ความกว้าง 6 
เมตร  ความยาว 200 เมตร

       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

220 โครงการกอ่สร้างถนนอน
กรีตเข้าพื้นที่การเกษตร  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จ านวน 3 จดุ                        
        จดุที่ 1 บริเวณบ้านนาย
ทองจนั  อภิวงค์ ถึงบ้านนาย
ประพันธ ์นันทะจกัร์ ความกวา้ง 
4 เมตร  ความยาว 250 เมตร     
  จดุที่ 2 บริเวณบ้านนายอุทัย 
แสนค าหล่อ ถึงบ้านนางวนิดา 
นาทะสัน  ความกวา้ง  3 เมตร  
ความยาว 15 เมตร            จดุที่
 3 บริเวณบ้านนายเสาร์ชัย  
พรหมสาร

       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
        2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

221 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นปา่สักหลวง  หมู่
 1 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

จ านวน 2 จดุ                          
จดุที ่1 บริเวณบ้านนางวันเพ็ญ ขยนั 
ถงึ เหมอืงสาธารณะ ความยาว 300 
เมตร  ความกว้าง 60 ซ.ม.              
         จดุที ่2 บริเวณบ้านนายบุญทา
 ทายะนา ถงึบ้านนายดวงจนัทร์ 
จนิดาธรรม  ความกว้าง  60 ซ.ม.  
ความยาว 150 เมตร

       500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

222 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ข้ามแมน่้ าจัน           บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่  2  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพานข้ามแมน่้ าจัน
  บริเวณที่นานายเทยีม  ลือ
เลิส  บา้นปา่สักหลวง  หมู่  
2  ต าบลจันจว้าใต้

        300,000                 -    -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

223 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัทติ์ก  รอบหนองเขียว
บา้นปา่สักหลวง    หมู่.2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์ก 
รอบหนองเขียว บา้นปา่สัก
หลวง หมู.่2 ต าบลจันจว้าใต้

                -           300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

224   โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปดิซอย 2 บา้นปา่สักหลวง
 หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิซอย 2 บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2ต าบลจันจว้า
ใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

225 โครงการกอ่สร้างทอ่ส่งน้ า
หนองเขียวถึงพื้นที่
การเกษตรบา้นปา่สักหลวง 
 หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ส่งน้ าหนองเขียว
ถึงพื้นที่การเกษตรบา้นปา่
สักหลวง  หมู่ 2 ต าบล   
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

226 โครงการสูบน้ าล าน้ าจันเข้า
หนองเขียวด้วยระบบไฟฟา้ 
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

สูบน้ าล าน้ าจันเข้าหนอง
เขียวด้วยระบบไฟฟา้  บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 2  ต าบล
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

227 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน
นางเครือ ลือเลิศ บ้านป่าสักหลวง
 หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้ใต้ กวา้ง 3.00
 ม.   ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม.

                -             57,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

228 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง   หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย
 18 บ้านป่าสักหลวง   หมู่ 2
ต าบลจันจว้าใต้  กว้าง 3.00 ม.
 ยาว 72.00  ม. หนา  0.15 ม.

                -           125,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

229 โครงการปรับปรุงผิวถนน
บา้นปา่สักหลวง หมู่ที่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณบ้านป่า
สักหลวง  หมู่ที่ 2 - บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ที่ 4 ต าบลจันจว้าใต้ 
 กว้าง 5 เมตร  ยาว 270  
เมตร หนา  0.04 เมตร

                -    -       380,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

230 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 18
 บา้นปา่สักหลวง   หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

231 โครงการปรับปรุงศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานบา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2 ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่ท ากจิกรรม
ของกลุ่ม อสม. ประจ า
หมู่บา้น

ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานบา้นปา่สักหลวง หมู่ 2   
        ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -   ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มอีาคารสถานที่ใน
การดูแลสุขภาพ
อนามยัของ
ประชาชนใน
เบื้องต้น

กองสาธารณสุข/
กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

232 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 อาคารผลิตน้ าประปาถึง  
ลากนูา่ บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 2  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. อาคาร
ผลิตน้ าประปาถึงลากนูา่ 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2   
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

233 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอย 8 บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้าน
ป่าสักหลวง   จ านวน 2  จดุ    
บริเวณซอยข้างบ้านนายไพศาล  
น าเกียรติสกุล        -จดุที่ 1 
กวา้ง 3 เมตร  ยาว 36 เมตร  
หนา 0.15 เมตร -จดุที่ 2  กวา้ง 4
 เมตร  ยาว  16 เมตร  หนา  
0.15 เมตร

                -                   -         120,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

234 โครงการขุดลอกแกม้ลิง 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2     
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกแกม้ลิง บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า
กรมส่งเสริมฯ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

235 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

1.เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณสวนม่านแก้ว ถึง หลัง
โรงสีแม่จันโกเด็นเกรน ฝ่ัง
ตะวันตก  บ้านป่าสักหลวง หมู่
 2 ต.จันจว้าใต้  ถึง บ้านกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

236 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณเหมืองแยกหนองเขียว 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้  ถึง บ้านกิ่วพร้าว  
หมู่ 4 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

237 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณแยกไปทางหลังบ้านพ่อ
ก านันประสิทธิ์ ออกทางถนน
ใหญ่  บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

238 โครงการขุดลอก ร่องช้าง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกบริเวณร่องช้าง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

239 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
หนองเขียว  บา้นปา่สัก
หลวง  หมู่ 2 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณล าเหมอืงหนองเขียว
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้ ถึง บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

240 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้นปา่
สักหลวง  หมู่ 2 ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

บริเวณที่นานายเชาว์ ปงกันค า
 ถึงที่นา นายสมศิลป์ จินดา
ธรรม   บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2
 ต.จันจว้าใต้  ความกว้าง  3   
 เมตร  ความยาว 500    เมตร
    หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

241 โครงการปรับปรุงถนน    
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน บริเวณ ซอย 
12 หนา้วัดปา่สักหลวง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
        2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

242 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 1 
ถึงแก้มลิง บ้านป่าสักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้   ความ
กว้าง   5   เมตร  ความยาว  
400   เมตร   หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -          500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

243 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 4 ถึง 
หลังเทศบาลต าบลจนัจวา้ ความ
กวา้ง  4      เมตร  ความยาว   
400  เมตร   หนา 0.15 เมตร   
บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จนัจวา้ใต้

                -                   -                 -                 -          500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
        2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

244 โครงการกอ่สร้างก าแพง
กนัดินล าน้ าเหมอืง  บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างก าแพงบริเวณล า
เหมืองเชื่อมระหว่างบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ถึง บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว  2.ป้องกนัร้ าท่วม
ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

245 โครงการกอ่สร้างปอ้มยาม  
   อ.ป.พ.ร. ,  ช.รบ.  บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สินของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างปอ้มยามบริเวณจุด
ตรวจบา้นปา่สักหลวง หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สิน
ของหมู่บา้น

กองช่าง

246 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 
 บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้า
บ้านนางสายพันธ์  ลือเลิศ  ถึง
ท่อน้ าทิ้งเหมืองหนองร่อง     
บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว       2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

247 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุ
ซอล  บา้นปา่สักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ
 2. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน
 ผู้สูงอาย ุมสุีขภาพ  อนามยัแขง็แรง
3. เพือ่ใหล้านกฬีา และสนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทัว่ไป เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
ในการประกอบกจิกรรมนันทนาการ

กอ่สร้างสนามฟตุซอล 
บริเวณลานสันวัดปา่สักหลวง
  บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. ประชาชนทัว่ไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุได้ออก
ก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ
 2. ประชาชนทัว่ไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมี
สุขภาพ  อนามยัแขง็แรง
3. สนามกฬีา ของ 
หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชนทัว่ไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุในการ
ประกอบกจิกรรม
นันทนาการ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

248 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นปา่สักหลวง
  หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณหนองเขียว(กลุ่มถั่ว
เหลือง)บา้นปา่สักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

249 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณ 
ซอย 1  บ้านป่าสักหลวง    หมู่
 2 ต.จันจว้าใต้    ความกว้าง  
0.40   เมตร  ความยาว  30   
เมตร         ลึก 0.30 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
    2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

250 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน บริเวณทางเชื่อม 
ซอย 1 ถึง ซอย 3   บ้านป่าสัก
หลวง   หมู่ 2 ต.จนัจวา้ใต้ ความ
กวา้ง  4   เมตร  ความยาว  150 
  เมตร     หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร             2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

251 โครงการกอ่สร้างก าแพง
กนัดินบริเวณล าเหมอืง
กลางบา้นปา่บงหลวง     
หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน
บริเวณล าเหมืองกลางบ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้ใต้ 
ขนาดกวา้ง 1.25 ม. ยาว 100.50
 ม. สูง 0.30-1.50 ม.

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

ขยายไหล่ทางและวางท่อพร้อม
ฝาปิดบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3  
ต าบลจนัจวา้ใต้

จากสามแยกหน้าบ้าน นายสวาท
 กัลยาณกุล ถึง บ้านนายแถลง 
ปิงยอง

        200,000  -  -  -               -   กองช่าง252 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

253  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 2 ข้างบ้าน 
นายยรรยง สมบัติใหม่ ต าบล
จันจว้าใต้ จากบ้านนายใจยา 
ต๊ะต้องใจ ถึงแม่น้ าจัน บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด  จากสะพานแมน่้ าจนัถงึบ้านนาง
ปินแกว้ เงางาม  บ้านป่าบงหลวง   
หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้ กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 135.00  ม. ลึก 0.40-0.60 ม.

,บ้านนางปินแกว้ เงางาม ถงึ สะพาน
แมน่้ าจนั

255 โครงการจัดท าปา้ยหมู่บา้น
 บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สัญลักษณ์และให้
บคุคลภายนอกรู้จักหมู่บา้น

จัดท าปา้ยเข้าหมู่บา้น บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3     ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -       200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมปีา้ย
ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง

                -           360,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง254 มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นปา่บงหลวง   หมู่ 
3  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

256 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วัดบา้นปา่บงหลวง หมู่  3 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณข้างวัด
บา้นปา่บงหลวง หมู่  3  
ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

257 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ าบริเวณ      บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า
บริเวณหน้าบ้านนางบรรจง 
แสนแพทย์    บ้านป่าบงหลวง
 หมู่ 3  ต าบลจันจว้าใต้  
ขนาดกว้าง  0.30    เมตร  
ยาว  112.00  เมตร

                -           160,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

258 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงแมน่้ าจัน  บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิง
แมน่้ าจัน บริเวณบา้นนางบวั
ลา จับใจนาย บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3  ต าบลจันจว้าใต้

                -             50,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

 กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

259 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัล าเหมอืง
กลาง และล าเหมอืงร่อง
ทรายตลอดแนว  บา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกันน้ า
ท่วมขังภายในพื้นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงพงั
ล าเหมอืงกลาง และล า
เหมอืงร่องทรายตลอดแนว 
 บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3      
  ต าบลจันจว้าใต้

                -             30,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

260 โครงการซ่อมแซมถนน     
ค.ส.ล. บา้นปา่บงหลวง หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณซอยหนา้โรงสี - 
สะพานน้ าจัน บา้นปา่บง
หลวง หมู.่3 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

261 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนายวีระ สังข์แสง  บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3   ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

262 โครงการปรับปรุงล าเหมอืง
กลางบา้นจากฝายร่อง
ทรายลูกที่ 1 ถึงบา้นนาย
หลาวทอง ปงกนัค าบา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกันน้ า
ท่วมขังภายในพื้นที่

ปรับปรุงล าเหมืองกลาง
หมู่บ้านจากฝายร่องทรายลูกที่
 1 ถึงบ้านนายหลาวทอง ปง
กันค าบ้านป่าบงหลวง  หมู่ 3  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -           30,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

263 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัล าเหมอืง
ร่องออ้ตลอดแนว  บา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงพงั
ล าเหมอืงร่องออ้ตลอดแนว
บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           30,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

264 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังเส้นบา้นปา่บงหลวง
เชื่อมระหว่างหมู่บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้า
ใต้)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ลูกรังเส้นบา้น
ปา่บง หมู่ 3 เชื่อมบา้น
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจ
ว้าใต้

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

265 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.
 สายทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น  บา้นปา่บงหลวง  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน ค.ส.ล. สายทาง 
บ้านป่าบงหลวง  ถึง บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น (บ้านป่าบงหลวง  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้)

 -                 -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

266 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.  พร้อม
ประตูปดิ-เปดิ   บา้นปา่บง
หลวง  หมู่ 3 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
พร้อมฝาปิด ล าเหมืองบ้านฮ่าง 
เชื่อมถึง ล าเหมืองหัวนาบ้าน
ใหม่  บ้านป่าบงหลวง  หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

267 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า  บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า
บริเวณซอย 1 ข้างโรงเรียน
ปา่บง  บา้นปา่บงหลวง หมู่ 
3  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

268 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ซอย 5
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3     
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -    -       200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

269 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัแมน่้ าจัน  
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง
บริเวณหน้าบ้านนายบัณฑิต 
อุดมฤทธิ์  บ้านป่าบงหลวง หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้   ความยาว
 40 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

270 โครงการขยายผิวจราจร 
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณปากทางถนนบา้นปา่
บงหลวง ถึง หนองร่อง       
   บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้  ความกว้าง
 4 เมตร ความยาว 10 เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

271 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต    บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณถนนสาย ป่าบงหลวง ถึง 
หนองร่อง  บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
 ต าบลจนัจวา้ใต้   ความกวา้ง 4 
เมตร ความยาว 1,500 เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

272 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
ฝายร่องทราย บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณฝายร่องทรายลูกที่ 1
 ยาว 350 เมตร  บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบล      จันจ
ว้าใต้

                -                   -    -               -         200,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

273 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีต  บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอย บา้นนางศรีนวล 
     แกว้รากมขุ  บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้ 
  ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 50 เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

274 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอยบ้านเด่น  บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต าบล  จันจว้า
ใต้    ความยาว 200 เมตร

                -                   -    -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว       2.ป้อง
กนัร้ าท่วมในพืน้ทีอ่ยู่
อาศัยและพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

275 โครงการขยายผิวจราจร 
สะพานแมน่้ าจัน บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต าบล  
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสะพานแมน่้ าจัน
เชื่อมบา้นปา่บง-หนองร่อง  
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้  ข้างละ 1 
เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

276 โครงการขยายผิวจราจร   
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอย ข้างบา้นนางบวั
ผัด ค าบวั บา้นปา่บงหลวง 
หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้ ความ
กว้าง 2 เมตร  ยาว 200 
เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

277 โครงการขยายผิวจราจร   
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยบ้านเด่น แยกเข้า
บ้านนายไพบูลย์       อภิวงคค์
งาม   ความกว้าง 2 เมตร  ยาว
 5 เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

278 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 2บ้านนาย
ปริญญา    เอี่ยมอ่อน  บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจนัจวา้ใต้  
ขนาดกวา้ง 00.30 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.20-0.60 เมตร

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

279 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 10   บ้าน
กิ่วพร้าว  หมู่ 4     ต าบลจันจ
ว้าใต้  ขนาดกว้าง 00.30 เมตร
 ยาว 75.00 เมตร ลึก 
0.20-0.60 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

280  โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ า คสล.จากฝายหนองปึ๋ง 
ถึงปา่สักหลวง  บา้นกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. จาก
ฝายหนองปึ๋ง ถึงป่าสักหลวง  
บ้านกิ่วพร้าว   หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

281 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก
คูเมอืง บริเวณหนา้บา้น
นายยงยุทธ์ ทรวงชัย ถึง
หนา้ บา้นนายค า ไชยรินทร์
    บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัอนัตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

ก่อสร้างราวกันตกคูเมือง 
บริเวณหน้าบ้านนายยงยุทธ์ 
ทรวงชัย ถึง บ้านนายค า ไชย
รินทร์  บ้านกิ่วพร้าว  หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

 -         200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

มีราวกันตกเพื่อ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย

กองช่าง

282 โครงการซ่อมแซมถนน    
ค.ส.ล. บ.กิ่วพร้าว หมู่ 4   
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอย
ข้างโรงเรียน บา้นกิ่วพร้าว 
หมู่ 4 ต าบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง  4.00 ม. ยาว  107.00
 ม. หนา 0.15 ม.

                -           205,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

283 โครงการขยายไหล่ทาง 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

ขยายไหล่ทาง ซอย 10 ถึง สัน
เขื่อน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.50-2.00
 เมตร ระยะทางยาวรวมไม่น้อย
กวา่ 500.00 เมตร

 -         500,000               -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

284 โครงการปรับปรุงผิวถนน
บริเวณบา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4
 ต าบลจันจว้าใต้  ถึง หนอง
เขียว

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณ   ซอย
 10 ถึงสันเขื่อน บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ 4 ต าบล   จันจว้าใต้ ถึง
หนองเขียว

                -                   -         370,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

285 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า   บา้นกิ่วพร้าว  
 หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ปรับปรุงรางระบายน้ า บริเวณ
หน้าบ้านนายผัด กันแก้วถึง บ้าน
นางเนียม วญิาน  กวา้ง 0.04 
เมตร  ยาว 45 เมตร ลึก 0.40 -
0.60 เมตร บ้านกิ่วพร้าว   หมู่ 4 
ต าบลจนัจวา้ใต้

                -                   -         130,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

286 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 8 ถึงซอย 6  
บ้านกิ่วพร้าว  หมู่ 4  ต าบลจนัจ
วา้ใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

287 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
เลียบแมน่้ าจัน บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่.4 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้ าจนั
 บ้านกิ่วพร้าว หมู4่ ต าบลจนัจวา้
ใต้ เชื่อมถึง บ้านป่าแดด หมู่ 4 
ต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

288 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นกิ่วพร้าว  หมู่.4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ ซอย 6  บา้น
กิ่วพร้าว  หมู่.4  ต าบล จันจ
ว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

289 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 5  บริเวณหน้า
บ้านนางสิงหา  ไชยสาร  บ้านกิ่ว
พร้าว   หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้ใต้

 -    -    -    200,000  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

290 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
   บา้นกิ่วพร้าว   หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. หนา้วัด
กิ่วพร้าว หมู่บา้นกิ่วพร้าว  
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

291 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4         
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการพฒันาศูนย์
การเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีงในชุมชน

กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           30,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นได้ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ส านักปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร

292 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณปากทาง ซอย 2 ถึง บ้าน
นายศตวรรษ แซ่ซือ  บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต.จนัจวา้ใต้  ความ
กวา้ง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

293 โคครงการกอ่สร้างถนน    
 ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 
4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยบ้านนายพิชัย ทา
ระใจ  บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4  ต.
จันจว้าใต้  ความกว้าง 4 เมตร 
 ความยาว 35 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

294 โคครงการกอ่สร้างถนน    
 ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 
4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ ซอยบ้านพ่อหลวง
ประเสริฐ ทาระใจ  บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว
 120 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

295 โครงการถมดินลูงรัง บา้น
กิ่วพร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยทางเข้าบ้านนางสุ
พร บุญมากาศ  บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้  ความ
ยาว 50 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

296 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณหน้าวัดกิ่วพร้าว   บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้า
ใต้ ความกว้าง 40 ซม. ความ
ลึก 40 ซม. ความยาว 108 
เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

297 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.อ.บัลลพ 
เรือนค า ถึง บ้านนายศตวรรษ 
 แซ่ซือ        บ้านกิ่วพร้าว หมู่
 4  ต าบล  จันจว้าใต้   ความ
กว้าง 40 ซม.  ความยาว 46
เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

298 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอย 3    บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว     2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

299 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว     
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ ซอยข้างร้านกาแฟ
ริมน้ าหนองเขียว  บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้า
ใต้ความกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 160  เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

300 โครงการถมดินลูงรัง บา้น  
   กิ่วพร้าว หมู่ 4  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณถนนข้างบา้นนางนจุ
รินทร์ เรืองศรี   บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

301 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ จี้
จ าปา ถึง บ้านนายสมศักด์ิ  
อินแถลง   บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 
 ต าบลจันจว้าใต้

      400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

302 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสามแยกหลังพระ
ธาตุศรีสองเวียง ถึง หนอง
เขียว บา้นกิ่วพร้าว

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

303 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นซอย 9
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้นซอย 9บา้นหนองปึ๋ง 
 หมู่ 5  ต าบลจันจว้าใต้

        200,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

304 โครงการกอ่สร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ลานตากพชืผล
ทางการเกษตรประจ า
หมู่บา้น

กอ่สร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร  บา้นหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมี
สถานที่ตากพชืผล

กองช่าง

305 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้  
ขนาดกว้าง 4.00 ม ยาว 
180.50 ม หนา 0.15 ม.

        400,000  -               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

306 โครงการขุดอา่งเกบ็น้ าแกม้
ลิงล าน้ าจัน (บริเวณหนอง
ไคร้) บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดอา่งเกบ็น้ าแกม้ลิงล าน้ า
จัน (บริเวณหนองไคร้) บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้า
ใต้

        400,000 -              ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมนี้ าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

307 โครงการขยายถนน คสล.
ซอยบา้นนายเกษตร หมื่น
มลูกาศ บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน คสล.ซอยบ้านนาย
เกษตร หมื่นมูลกาศ บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

308 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-องักฤษ บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5     ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อมปีา้ยชื่อในการแนะน า
หมู่บา้นในการเข้าสู่ประชา
ชาคมอาเซียน

จัดท าปา้ยชื่อเส้นทางและ
ชื่อหมู่บา้น ภาษาไทย-
องักฤษ บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มปีา้ยบอกชื่อ
หมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

309 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5     
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ ซอย  1,4  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

310 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5     
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย  5  บ้านหนองปึง๋  
หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้  ขนาดกว้าง  
0.40 ม.  ยาว 170.00  ม. ลึก 
0.40-0.60  ม.

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

311 โครงการกอ่สร้างคันดินล า
น้ าจัน บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างคันดินล าน้ าจัน บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้
 เชื่อมถึง บ้านดอยดินแดง หมู่
 9 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอ
แม่จัน

                -             50,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า

312 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณสาม
แยกไปบา้นดอยดินแดง
บา้น หนองปึ๋งหมู่  5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณสามแยกไปบ้านดอยดิน
แดงบ้าน หนองปึ๋งหมู่  5  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

313 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5      ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหนองปึ๋ง หมู่
 5  ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

314 โครงการเสริมคันดินรอบ
หนองไคร้   บา้นหนองปึ๋ง 
 หมู่ 5  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เสริมคันดินรอบหนองไคร้   
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

 -                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

315 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่ บา้นหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้นซอย 1,4,5 บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5  ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -    -       100,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

316 โครงการกอ่สร้างประตูปดิ-
เปดิล าเหมอืงกลางบา้น  
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่ว
พร้าว บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5  
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างประตูปิด-เปิด  
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่วพร้าว 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -           50,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

317 โครงการขุดลอกแมน่้ าจัน
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกแม่น้ าจันบ้านหนองปึ๋ง
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้ ถึง
เชื่อมถึง บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9
 ต าบลจันจว้า เชื่อมถึง อบต.
ป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า

318 โครงการกอ่สร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร       
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5     
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรบริเวณที่นา นาง
จันทนา โคนทรงแสน บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5   ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

319 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบา้นหนองปึ๋งหมู่  5
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบา้นหนองปึ๋งหมู่  5 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

ขุดลอกล าเหมืองจ านวน 6 จุด
 จุดที่ 1 บริเวณถนนดอยดินแดง

- - -  -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

จุดที่ 2 ถนนสายทุ่งเหนือ

จุดที่ 3 สายหนองใต้

จุดที่ 4 ถนนสายล าเหมืองกลาง

จุดที่ 5 สายหนองปลาเน่า

จุดที่ 6 สายเหมืองร้องหวาย

321 โครงการกอ่สร้างโดมหนา้
เมรุ  บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

กอ่สร้างโดมบริเวณสุสาน
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

 -                 -    - -                   400,000 ประชาชนร้อยละ 80
 ได้รับความสะดวก
ในการจัดงานศาสน
พิธี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

320 เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

โครงการขุดลอกล าเหมอืง  
 บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว 
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

322 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณ ซอย 11
  และซอย 12    บา้นหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล  จันจว้าใต้

 -                 -    - -                   400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

จ านวน 4  จดุ                   จดุ
ที่ 1 บริเวณถนนดอยดินแดง

- - -  -       400,000 กองช่าง

จดุที่ 2 ถนนสายทุ่งเหนือ

จดุที่ 3 สายหนองใต้

จดุที่ 4 ถนนสายล าเหมืองกลาง

324 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ภายใน
หมู่บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงศาลาบริเวณสนาม
กีฬาบ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

- - -  -       400,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

323 เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล   
จันจว้าใต้

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

325 โครงการกอ่สร้างศาลาจุด
ตรวจภายในหมู่บา้นหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สินของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างศาลาบริเวณสาม
แยกทางไปบา้นดอยดินแดง
 บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

- - -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สิน
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

326 โครงการกอ่สร้างเลนปั่น
จักรยาน  บา้นหนองปึ๋ง หมู่
 5 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอายุ มสุีขภาพ
อนามยัแข็งแรง

ก่อสร้างเลนปั่นจักรยานบริเวณ
รอบหนองไคร้  บ้านหนองปึ๋ง 
หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

- - -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
มสุีขภาพอนามยั
แข็งแรง

กองช่าง

327 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
บริเวณโรงน้ าด่ืม  บา้น
หนองครก  หมู.่6   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าใช้ใน
การอปุโภคบริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรง
น้ าด่ืม บ้านหนองครก หมู่.6 
ต าบลจันจว้าใต้

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มรีะบบจ่ายน้ าที่ดี
ขึ้นและทั่วถึง

กองช่าง

328 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 
1,2,3,6,8,9,10  บ้านหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาว 144.70 ม.
 ลึก0.30- 0.60 ม.

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

329 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  บา้นหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านหนองครก หมู่ 6 ต าบลจนัจ
วา้ใต้   บริเวณซอย 2,6,10,11 
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
144.70 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร

 400,000  142,000  -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่การเกษตร

กองช่าง

330 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
ร่องบง บา้นหนองครก หมู่ 
6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกล าเหมืองร่องบง บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้ใต้ 
เชื่อมถึง ต าบลจอมสวรรค์ 
อ าเภอแม่จนั

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/

331 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม คสล. (ที่นานาย
ประสิทธิ ์จินดาธรรม)  
บา้นหนองครก  หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

วางท่อลอดเหล่ียม คสล.ที่นานาย
ประสิทธิ์   จนิดาธรรมบ้านป่าบง
หลวงหมู่ 3 เชื่อม  บ้านหนองครก
 หมู่ 6, บ้านสันหลวง หมู่ 10,
บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ต าบล
จนัจวา้ใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

332 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล. บา้นหนอง
ครก  หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้าน
หนองครก  หมู่ 6 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

333 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
 ค.ส.ล. บา้นหนองครก หมู่
 6   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอย
 1,2,3,6 บ้านหนองครก หมู่  6
 ต าบลจันจว้าใต้

                -    -         45,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

334 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.
 บ้านหนองครก  จ านวน  5 จดุ      
 -จดุที ่1  ซอย 8 ต้ังแต่บ้านนาย
สมหวัง กนัแกว้  ถงึ ทุง่นา   กว้าง 3 
เมตร  ยาว  58 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  -จดุที ่2  ซอยเขา้บ้านนางวิงวร
  บุญมากาศ   กว้าง 3 เมตร  ยาว  
29 เมตร  หนา  0.15 เมตร   -จดุที ่3
  ซอย 9  บริเวณบ้านสวนหมวด
พิพัฒน์  บุญมากาศ ถงึท้ายซอย  
กว้าง 3 เมตร  ยาว  44 เมตร  หนา  
0.15 เมตร            -จดุที ่4 ซอย 10
 บริเวณถนนใหม ่ กว้าง  3 เมตร  
ยาว  44 เมตร   หนา 0.15 เมตร   -
จดุที ่5 ซอยเขา้บ้านนายโสภณ สุ
ธรรม   กว้าง  2.50 เมตร  ยาว  24 
เมตร  หนา  0.15 เมตร

                -    -       360,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

335 โครงการขยายผิวจราจร
ทางเชื่อมระหว่างหมู่บา้น
หนองครก หมู่ 6  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหร้าษฎรมถีนนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขยายผิวจราจรทางเชื่อม
ระหว่างบ้านหนองครก หมู่ 6 
ถึงบ้านสันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

 -    -  -  100,000  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ราษฎรมถีนนใช้ใน
การสัญจร

กองช่าง

336 โครงการถมหนิคลุกพร้อม
บดอดัแนน่ บา้นหนองครก 
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  
ซอย 2 ถึง ซอย 6 กว้าง 3.00 
เมตร    ยาว 440.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

 -         220,000               -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

337 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล.  บา้นหนองครก หมู่ 6
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน บริเวณถนนเรียบล า
เหมืองร่องบง  ความยาว 450 
เมตร   กวา้ง 3 เมตร  หนา 0.15 
 เมตร  บ้านหนองครก หมู่ 6 
ต าบล     จนัจวา้ใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

338 โครงการกอ่ร้างหลังคาลาน
เอนกประสงค์          บา้น
หนองครก หมู่ 6 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อก่อสร้างหลังคากันแดด
กันฝนที่ลานหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ใช้จัดท า
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ก่อร้างหลังคาบริเวณลานหน้า
อาคารเอนกประสงค์บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการจัด
กจิกรรมต่างๆของ
หมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

339 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก 
   บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนน
เรียบล าเหมืองร่องบง ความ
ยาว 450  เมตร   บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

รถมหนิคลุกบริเวณ ซอย 1 ทีน่านาย
อนิทร์จนัทร์  ดวงต๊ิบ ถงึ ทีน่านายอนิ
ถา  เยาว์ธานี  ความยาว  600  เมตร

       400,000 กองช่าง

ซอย 2 ทีน่านายบุญเรือง  ยานะ  ถงึ
ทีน่านายทองวัน  กนัแกว้  ความยาว 
800  เมตร

ซอย 3 ทีน่านายชัยวัฒน์  ทารัตนใจ 
ถงึ ทีน่านายศุกจนัทร์  ตาต๊ะ  ความ
ยาว  700  เมตร

ซอย 4 ทีน่านายทองอยู ่ หน่อสุวรรณ
 ถงึทีน่า นายนิรันดร์ โปทากาศ ความ
ยาว  400 เมตร

ซอย 5 ทีน่านายประยรู  ศักด์ิแสน 
ถงึทีน่านายวุฒิพงษ์ แกว้พรม  ความ
ยาว 1,000 เมตร

340 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

341 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงบริเวณอาคาร
เอนกประสงค์หน้าวัดหนอง
ครก  บ้านหนองครก หมู่ 6 
ต าบล   จันจว้าใต้

 -  -  -    -         400,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

342 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารบริเวณยุ้ง
ฉางหมู่บา้น    บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

 -  -  -    -         400,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

343 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจ าหมู่ 
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็ลานกจิกรรมของ
ประชาชนและใช้ตาก
พชืผลทางการเกษตร

กอ่สร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบริเวณซอย 3, 8 
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7     
ต าบลจันจว้าใต้

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ราษฎรมลีาน
ส าหรับตากพชืผล

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

344 โครงการยกระดับถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างบา้นมว่งหมู่สี 
 หมู่ 7  ถึง บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ยกระดับถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านม่วงหมู่สี     
หมู่ 7 - บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น    
หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง  7.00 เมตรหนา 0.50 
เมตร ยาว 200.00  เมตร

 -    310,000  -  -  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง    (กรม
ส่งเสริมฯ)

345 โครงการปรับปรุงประตู 
ปดิ-เปดิ แมน่้ าค า บริเวณ
เขตเชื่อมบา้นสันธาตุ   
บา้นมว่งหมสีู หมู่  7  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อมปีระตูปดิ-เปดิ น้ าใช้
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงมประตู   ปดิ-เปดิ 
แมน่้ าค า บริเวณเขตเชื่อม
บา้นสันธาตุ  บา้นมว่งหมสีู 
หมู่ 7  ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มปีระตูปดิ-เปดิ น้ า
ใช้การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ปรับปรุงคันดินบ้านมว่งหมูสี่  หมู ่7 
ต าบลจนัจว้าใต้ อ าเภอแมจ่นั  จ านวน
 2 จดุ

จดุที ่1 จดุ ความยาวรวม 50.00 
เมตร  ความลาดเอยีง 6.50 เมตร

จดุที ่2  ความยาวรวม 60.00 เมตร  
ความลาดเอยีง 6.50 เมตร

346 ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

        354,000               -                 -                   -   กองช่างโครงการปรับปรุงคันดิน
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

              -   



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

347 โครงการซ่อมแซมคันดิน
เรียงหนิบริเวณแมน่้ าค า 
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ซ่อมแซมคันดินเรียงหนิ
บริเวณแมน่้ าค า บา้นมว่งหมู่
สี หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 
 กรมส่งเสริมฯ

348 โครงการปรับปรุงประตู 
ปดิ-เปดิฝายน้ าล้นล า
เหมอืงอดุม บา้นมว่งหมสีู 
หมู่ 7   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อมปีระตูปดิ-เปดิ น้ าใช้
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงประตู ปดิ-เปดิฝาย
น้ าล้นล าเหมอืงอดุม บา้น
มว่งหมสีู หมู่ 7   ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มปีระตูปดิ-เปดิ น้ า
ใช้การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

349 โครงการยกระดับถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างหมู่บา้นมว่ง
หมู่สี  หมู่ 7  ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ยกระดับถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7
 ต าบลจันจว้าใต้ - แม่ค าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ 
ขนาดกว้าง  7.00 เมตร หนา 
0.50 เมตร ยาว 200.00  เมตร

 -    -  300,000  -  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง    (กรม
ส่งเสริมฯ)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

350 โรงการปรับปรุงคันดินแม่
น้ าค า    บา้นมว่งหมสีู  หมู่
 7 ต าบลจันจว้าใต้

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
 2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง         3.
เพื่อสามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงคันดินบริเวณเขต
แมน่้ าค าบา้นมว่งหมสีู หมู่ 7
 ต าบลจันจว้าใต้

 -  -       300,000               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

351 โครงการเรียงหนิตามแนว
แมน่้ าค า  บา้นมว่งหมสีู  
หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว            
 2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง          3.
เพื่อสามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น

เรียงหนิบริเวณเขตแมน่้ าค า
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 7 ต าบล   
      จันจว้าใต้

 -  -       300,000               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

352 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
อดุม  บา้นมว่งหมู่สี หมู่  7
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกล าเหมอืงอดุม  บา้น
มว่งหมู่สี    หมู่  7 ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

353 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
 อเนกประสงค์บริเวณ
สุสานบา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อมลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์บริเวณสุสาน
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 7   ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มลีาน
อเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรม
ต่างๆในหมู่บา้น

กองช่าง

354 โครงการยกระดับถนนลูกรัง
 เชื่อมระหว่างบา้นมว่งหมสีู
 หมู่ 7  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณบา้นนายทา จุมปาดง
 ถึง บา้นนายกิ่งเพช็ร  ผัด
กาศ  ความกว้าง 7 เมตร  
ความยาว  1,350  เมตร   
ถึง บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าใต้

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

355 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น   บา้นมว่งหมสีู  
หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชนข์องหมู่บา้น (แทน่
ทอง)   บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7
 ต าบลจันจว้าใต้

 -  -  -               -         300,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

356 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 
7 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ ซอย 1  ถึง  ซอย 3 
 จากหนา้บา้นนายศรุต วัน
ดา  ถึง ประปาหมู่บา้น    
บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

357 โครงการยกระดับ
ถนนลาดยางเชื่อมบา้นมว่ง
หมสีูหมู่ 7 ต าบล        
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณทางเชื่อมระหว่าง
บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้   ถึง  บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต.จันจว้าใต้ 
 ระยะทาง  2,000   เมตร

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

358 โครงการขยายสะพานบา้น
ปา่กุ๊ก    ถึงบา้นปา่บงหลวง
  (บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบา้นปา่กุ๊ก หมู่ 
8 ต าบลจันจว้าใต้   ถึงบา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3 ต าบล
จันจว้าใต้

        300,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

359 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
เชื่อม บา้นธิ-ปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อม 
บา้นธิ-ปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก หมู่
 8  ต าบลจันจว้าใต้  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร  หนา0.15 
เมตร

        400,000  -               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

360 โครงการกอ่สร้างคันดิน
ปอ้งกนัตล่ิงพงั ล าเหมอืง
ร่องทราย บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างคันดินป้องกันตล่ิงพัง 
ล าเหมืองร่องทราย บ้านป่ากุ๊ก
 หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้ 
เชื่อมต่อ บ้านป่าบงหลวง   หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้

                -         1,000,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

    กองช่าง   
(ปภ.จ.เชียงราย)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

361 โครงการกอ่สร้างคันดิน
ปอ้งกนัตล่ิงล าเหมอืงร่อง
ทราย  บา้นปา่กุ๊ก       หมู่
 8  ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างคันดินปอ้งกนัตล่ิงล า
เหมอืงร่องทราย  บา้นปา่กุ๊ก
  หมู่ 8            ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

362 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ทางเข้า
สุสานบา้นปา่กุ๊ก     หมู่ 8 
ต.จันจว้าใต้ ขนาดกว้าง  
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
150.00  ม.

                -           310,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

363 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณสุสาน
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 บริเวณสุสาน บา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8     ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

364 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล. ซอย 6 บา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  คสล.ซอย 6  
ถึงวัดปา่กุ๊ก   บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้  กว้าง
 4 เมตร  ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

 -                 -         300,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

365 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  เชื่อมระหว่างหมู่          
บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8          
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จาก
สุสานบา้นสันทางหลวง 
เชื่อมถึง บา้นปา่กุ๊กหมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

                -    -       300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

366 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่ 
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่ 
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

367 โครงการกอ่สร้างทอ่หลอด
เหล่ียม คสล. บา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่หลอดเหล่ียม 
คสล. บริเวณตรงข้าม คอด
ควาย นายอารีย์   จับใจนาย
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8       
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

368 โครงการถมดินลูกรังถนน
สายหลังวัดบา้น  ปา่กุ๊ก  
หมู่ 8  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังถนนสายหลังวัด
ปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -    -       100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

369 โครงการขยายไหล่ทางถนน
 คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บา้น
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
บา้นปา่กุ๊ก ม.8 เชื่อม  บา้น
สันทางหลวง ม.12         
ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

370 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บา้น
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่.8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. บา้นปา่
กุ๊ก หมู.่8 ต าบลจันจว้าใต้ 
เชื่อม บา้นทรายมลู  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้า

                -    -               -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

371 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรบา้นปา่กุ๊ก 
 หมู่ 8  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร(ซอยที่นานาย
โชคทวี จับใจนาย)บา้นปา่กุ๊ก
  หมู่ 8   ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

372 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8       ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -               -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

373 โครงการกอ่สร้างถนนแคฟ
ซีลจากส่ีแยกวัดปา่กุ๊ก  หมู่
 8  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแคฟซีลจากส่ี
แยกวัดปา่กุ๊ก ถึง ปากทาง
บา้นทรายมลู เชื่อมถึงส่ีแยก
วัดปา่กุ๊ก ถึง บา้นสันทาง
หลวง   บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

374 โครงการปรับปรุงสะพาน
ข้ามล าเหมอืงร่องทราย
บา้นธิ-ปา่บง  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสะพานข้ามล าเหมอืง
ร่องทรายบา้นธิเชื่อมบา้นปา่
บงหลวง    ความกว้าง  6  
เมตร   ความยาว  10  เมตร

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

375 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณศาลาพอ่บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

376 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณส่ียกป่ากุ๊ก ถึงบริเวณ
แยกถนนเส้นหลักป่าบง-ทราย
มูล   ขนาดกว้าง 6  เมตร   
ความยาว  200  เมตร   บ้าน
ป่ากุ๊ก  หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

377 โครงการจัดท าปา้ยบอกทาง
  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อจัดท าปา้ยบอกทาง 
และปา้ยชื่อซอยทกุซอยใน
หมู่บา้น

บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต.จันจว้า
ใต้

 -                 -                 -                 -         200,000 จ านวนปา้ยที่
ติดต้ังและปรับปรุง

1.มีป้ายบอกสถาน
ที่ต้ังของหมู่บ้านที่
ชัดเจน                
       2.เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

378 โครงการกอ่สร้างจุดตรวจ
จุดบริการประชาชน   บา้น
ปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สินของ
หมู่บา้น

บริเวณส่ีแยก  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สิน
ของหมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

379 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า
สุสาน  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
หอ้งน้ าสะอาด ถูก
สุขอนามยัและมเีพยีงพอ

บริเวณสุสาน  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

มีห้องน้ าสะอาดถูก
สุขอนามัยและ
เพียงพอส าหรับ
รองรับการใช้บริการ
ของประชาชน

กองช่าง

380 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตการเกษตร 
 บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต.จันจว้าใต้    ความกว้าง 
50 เมตร  ความยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

381 โครงการท าซุ้มเฉลิม
พระเกรีติ    บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อแสดงวามจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

บริเวณแยกบา้นปา่กุ๊ก และ 
บริเวณสามแยกบา้นธิ 
จ านวน 2 จุด  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

แสดงวาม
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

382 โครงการถมหนิคลุกเข้าพื้น
การเกษตร  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่
 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จ านวน 5 จดุ                           
จดุที ่1 บริเวณนานายอดุทา ปงกนัค า
 ถงึ นานางสุภา บุญทัน กว้าง 3 เมตร
 ยาว 500 เมตร                        
จดุที ่2 บริเวณนายใจยา ต๊ะต้องใจ ถงึ
 นานายบุญชู จบัใจนาย  กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร            จดุที ่3
 นานายเอนก  สมบัติใหม ่ถงึ นานาย
บุญเรง อดุค า    กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร                  จดุที ่4 นา
นางสจา กา้งออนตา ถงึ นานายวิเชียร
 กาจมุ    กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร                      จดุที ่5 นา
นายประยรู ค าบัว ถงึ นานายบัณฑิต 
อดุมฤทธิ์   กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 
เมตร

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

383 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิ
ปอ้งกนัตล่ิงแมน่้ าค า  บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตล่ิง
แม่น้ าค า  บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

384 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางสายหลัก บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น   หมู่ 9   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางสาย
หลัก บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น   หมู่
 9   ต าบลจันจว้าใต้

        300,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

385 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ บริเวณสาม
แยกหนา้วัด บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น  หมู่ 9  ต าบล   จันจ
ว้าใต้

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

386 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  
หมู่ 9 เชื่อมถึงบา้นมว่งหมสีู
(แทน่ทอง) หมู่ 7   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
เชื่อมถึงบา้นมว่งหมสีู(แทน่
ทอง)     หมู่ 7 ต าบลจันจว้า
ใต้  ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,700 ม.

        500,000                 -                 -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

387 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น หมู่ 9    ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อมลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ 
 บริเวณสุสานวัดมว่งชุม

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มลีาน
อเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรม
ต่างๆในหมู่บา้น

กองช่าง

388 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน
นายตา ปงกันค า ถึงบ้านนาง
บัวคาร วิยะกาศ  บ้านแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต าบล   จันจ
ว้าใต้  ขนาดกว้าง  0.50 ม. ลึก
 0.70 ม. ยาว 92.00  ม.

                -           420,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

389 โครงการกอ่สร้างประตูปดิ-
เปดิ  แบง่น้ าล าเหมอืง
กล้วยค า ณ สามแยกบา้น
หว้ยรินค า บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างอาคารแบง่น้ าล า
เหมอืงกล้วยค า ณ สามแยก
บา้นหว้ยรินค า

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

390 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิซอย 8 บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต าบล
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ปรับปรุงคันดินบ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น
 หมู่ 9 ต าบลจนัจวา้ใต้ อ าเภอแม่
จนั จ านวน 2 จดุ

จดุที่ 1 จดุ ความยาวรวม 70.00 
เมตร  ความลาดเอียง 6.50 เมตร

จดุที่ 2 จดุ ความยาวรวม 75.00 
เมตร  ความลาดเอียง 6.50 เมตร

392 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่นหมู่ 9     ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่นหมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

391 ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง                -           850,000โครงการกอ่สร้างคันดิน
บริเวณบา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ 
อ าเภอแมจ่ัน

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

              -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

393 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม เชื่อม บา้นสันทาง
หลวง  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9   ต าบล   จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม เชื่อม
 บา้นสันทางหลวง  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9  ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

394 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ า บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ขุดลอกร่องระบายน้ า       
ซอย 3 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น   
หมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

395 โครงการกอ่สร้างอาคาร
แบง่น้ าขัวรินค า  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารแบง่น้ าขัวริน
ค า  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

396 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 หนา้บา้นนายเพชร ประ
มะกาศ บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  
 หมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. หนา้
บา้นนายเพชร ประมะกาศ 
บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9   
ต าบล  จันจว้าใต้

                -                   -    -       200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

397 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็วป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

บริเวณล าเหมืองพื้นที่
การเกษตร บริเวณสุสานบ้าน
สันหลวงถึงท้ายบ้าน   บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้
 กว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

398 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. เชื่อมหมู่บา้น บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณทางเชื่อมหมู่บ้าน
เส้นทางเข้าสุสานเก่าบ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 ถึง บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12  ต.จันจว้าใต้
  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

399 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. เชื่อมหมู่บา้น บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณเชื่อมหมู่บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น หมู9่ ถึงบา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้   กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

400 โครงการถมดินคันดินเลียบ
ล าน้ าค า บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น
 หมู่ 9 ต าบล   จันจว้าใต้

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
  2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
    3.เพื่อสามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น

คันดินเลียบล าน้ าค า บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต.จันจว้า
ใต้ บริเวณหวับา้นถึงทา้ย
บา้น  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
3,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

401 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น  หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณล าเหมอืงเสียร่องเสือ
เต้น กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2.5 เมตร  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร                      
 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

402 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณศาลา sml ถึงบา้น
นางบวัคาร กว้าง 40 ซ.ม. 
ลึก 40 ซ.ม.  ยาว 1,000 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

403 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ปากทางซอย 1 ถึง
บา้นนายราวี กว้าง 40 ซ.ม. 
ลึก ซ.ม. ยาว 500 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว       2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

404 โครงการกอ่สร้างถนนแคฟ
ซีล  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่
 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าใต้ ถึง บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต าบล   จันจ
ว้าใต้

- - - -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

405 โครงการปรับปรุงประตูปดิ-
เปดิ ทอ่ระบายน้ าคันดินล า
เหมอืง  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น 
 หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณทอ่ระบายน้ าคันดิน
ล าเหมอืง กอ๋งมว่ง ตรงซอย 
7  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9
 ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

406 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า
หลังอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้นสันหลวง  ม.
10   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างหอ้งน้ าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
 บา้นสันหลวง ม.10 ต าบล
จันจว้าใต้

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

กอ่สร้างรางระบายน้ าบา้น
สันหลวง  หมู่ 10    ต าบล
จันจว้าใต้

บริเวณหนา้บา้นนายบญุเย็น
 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

407         230,000                 -                 -                 -                 -   กองช่าง ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าบา้นสันหลวง หมู่
 10   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

408 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นแมสั่น
หลวง หมู่ 10 ต าบล   จันจ
ว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บ้านแม่สันหลวง
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้  
บริเวณสุสานซอย 8 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร สูง 3.50 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่จัด
กจิกรรม

กองช่าง

409 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิง บริเวณล า
เหมอืงกลางหมู่บา้นบา้น
สันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิง 
บริเวณล าเหมอืงกลาง
หมู่บา้นบา้นสันหลวง หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

                -             50,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

 กองช่าง

410 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
กอกุ๊กบา้นสันหลวง  หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกล าเหมอืงกอกุ๊กบา้น
สันหลวง  หมู่ 10 ต าบลจันจ
ว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

411 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
หลวง หมู่ 10     ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
 บ้านสันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้  จ านวน 10 จุดหนา
เฉล่ีย 0.10-0.15 เมตร

                -           420,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

412  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นสันหลวง หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด   ซอย 1 ถึงตลาด
สันหลวง  บ้านสันหลวง หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

413 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นสันหลวง  หมู่ 10   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 5   บ้านสัน
หลวง   หมู่ 10    ต าบลจนัจวา้ใต้
 (ทางไปบ้านหนองครก)

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม   บ้านสัน
หลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้  
บริเวณ ซอยบ้าน

บ้านนายอดุม  ธิน้อมธรรม

บ้านนายจ าลอง อปุระ

กองช่างเพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ

พื้นที่ภายในหมู่บา้น

414 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม  บา้นสันหลวง หมู่ 
10 ต าบลจันจว้าใต้

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

415 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  ค.ส.ล.  บา้น
สันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. 
 บ้านสันหลวง หมู่ 10 -
บริเวณบ้านนายขจร  ฝ้ันกาศ 
 กว้าง  1.50 เมตร  ยาว  70 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.25 เมตร

                -                   -         400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

416 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด 
บา้นสันหลวง หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
บริเวณที่นานายอนนัต์ สัน
กาศ บา้นสันหลวง หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

417 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นสันหลวง หมู่ที่ 
10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นสันหลวง หมู่ที่ 10 
เชื่อมถึง บา้นสันทางหลวง 
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้ 
อ าเภอแมจ่ัน

                -                   -         200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

418 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นสันหลวง หมู่ 10 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนายจ าลอง    อปุระ 
บา้นสันหลวง   หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

                -    -       300,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

419 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นสันหลวง  หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 7 
บา้นสันหลวง  หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด   บ้านสันหลวงหมู่
 10  ต าบลจันจว้าใต้

บริเวณหน้าบ้านนางจันดี    จับ
ใจนาย
และบ้านนายสนั่นผัดกาศ

ซอย 1 ถึง ตลาดสันหลวง

420                 -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่างเพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 หมู่ 10   ต าบลจันจว้าใต้



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

421 โครงการขยายสะพานเชื่อม
(บา้นสันหลวง-บา้นหนอง
ครก) บา้นสันหลวง หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานเชื่อม(บา้นสัน
หลวง-บา้นหนองครก)  บา้น
สันหลวง หมู่ 10 ต าบลจันจ
ว้าใต้ (2 จุด)

                -                   -                 -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

422 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นสัน
หลวง หมู่ 10 ต าบล   จันจ
ว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณอาคารเกา่โรงเรียน
บา้นสันหลวง  หมู่  10  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

423 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นสันหลวง  
หมู่  10  ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นสันหลวง  หมู่ 
 10  ต.จันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

424 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น   บา้นสันหลวง  
หมู่  10  ต.จันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นสันหลวง  หมู่ 
 10  ต.จันจว้าใต้

- - - -       400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

425 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าล าเหมอืง
กลางบา้น    บา้นสันหลวง 
 หมู่  10  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบา้นนางบวัเลียว  
กนัทะวงค์  ถึง  บา้นนาย
จารุวิทย์  แสนเจริญ     
บา้นสันหลวง  หมู่  10  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

426 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
หลวง  หมู่  10  ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณพื้นที่การเกษตร บา้น
สันหลวง  หมู่  10  ต าบล
จันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

427 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1  
บ้านป่าถ่อน  หมู่ 11   ต าบล
จันจว้าใต้ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ความยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม.

        350,000                 -                 -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

428 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึง
ซอย 5  ต้ังแต่บ้านนายเสาพงศ์
 ศักด์ิแสน ถึง บ้านนางวิภา 
แก้วกุลวนิช บ้านป่าถ่อน หมู่  
11   ต าบลจันจว้าใต้  กว้าง  
4.00 ม. ยาว 60.00  ม. หนา 
0.15  ม.

                -           128,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

429 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็
น้ าบา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11     
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ า หมู่บา้น
ปา่ถ่อน หมู่ 11   ต าบลจันจ
ว้าใต้

 -    -    100,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

430  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 3               -บริเวณหน้า
บ้านนายเสาร์ค า กนัแกว้ ถงึ หน้า
บ้านนายพรหมา  โยกาศ  กว้าง 0.40 
เมตร  ยาว  60 เมตร  ลึก  0.40-0.60
 เมตร   -บริเวณหน้าบ้านนางรัตนา ธิ
น้อมธรรม ถงึ หน้าบ้านนางตูมมา ใจ
ค ากาศ กว้าง  0.40 เมตร  ยาว 55 
เมตร ลึก  0.40-0.60 เมตรบ้านป่า
ถอ่น  ม.11 ต าบลจนัจว้าใต้

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

431 โครงการกอ่สร้าง ศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานประจ า
หมู่บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ
ใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
มลูฐานประหมู่บา้นปา่ถ่อน

กอ่สร้าง ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานประจ าหมู่บา้นปา่ถ่อน
หมู่ 11    ต.จันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุข ฯ

432 โครงการขุดลอกล าน้ า
เหมอืงในพื้นที่การเกษตร  
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็วป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

บริเวณล าน้ าเหมอืงในพื้นที่
การเกษตร  บา้นปา่ถ่อน  
หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

433 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล. เข้าสุสาน  บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11 ต าบล    
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสุสานบา้นปา่ถ่อน  
หมู่  11  ต.จันจว้าใต้   
ความกว้าง  6   เมตร   
ความยาว  130  เมตร

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร            
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

434 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอย  2  บา้นปา่ถ่อน
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

435 โครงการกอ่สร้างศาลา
สุสาน  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

บริเวณสุสานบา้นปา่ถ่อน  
หมู่  11  ต.จันจว้าใต้   
ความกว้าง  6   เมตร   
ความยาว  10  เมตร

- - - -       300,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

436 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ  ซอย 1 ที่ไร่นาย
ไพรัช  ถึง สวนยางนายบญุ
ยืน   ความกว้าง  6   เมตร 
ความยาว  134  เมตร

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

437 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้นปา่
ถ่อน หมู่ 11  ต าบล   จันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

พื้นที่การเกษตร  บา้นปา่
ถ่อน หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

438 โครงการถมหนิคลุกถนน
อา่งเกบ็น้ า  บา้นปา่ถ่อน  
หมู่ 11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณอา่งเกบ็น้ าปางควาย
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  ต าบล
จันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

439 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต าบล  จันจ
ว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณซอย  3 , ซอย 5 ,
ซอย6   บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11
  ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
     2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

440 โครงการปรับปรุงถนน    
ค.ส.ล.  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณปากซอย 5 ถึงบา้น
นายด ารงค์   กนัแกว้ บา้น
ปา่ถ่อน  หมู่ 11  ต าบลจันจ
ว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

441 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น   บา้นปา่ถ่อน  หมู่
 11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณลานหนา้วัดปา่ถ่อน  
 บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

442 โครงการกอ่สร้างศาลาหนา้
เมรุ     บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต.จันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

บริเวณรอบสุสาน บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

- - - -       300,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

443 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น บา้นสันทางหลวง 
 หมู่ 12   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
 บริเวณหนา้วัดบา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12    ต าบลจันจ
ว้าใต้

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

444 โครงการปรับปรุงโรงทอผ้า
บริเวณโรงเรียนบา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเพิ่มพื้นที่ส าหรับทอผ้า
ในกบัสมาชิกในกลุ่ม

ปรับปรุงโรงทอผ้าบริเวณ
โรงเรียนบา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12   ต าบลจันจว้าใต้

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สมาชิกกลุ่มมอีาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย

กองช่าง

445 โครงการกอ่สร้างสะพาน 
คสล.  บา้นสันทางหลวง 
หมู่ 12 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพาน คสล. บา้น
สันทางหลวง  หมู่ 12  
บริเวณสุสาน   ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

        400,000  -               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง      
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

446   โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมทางเข้าสุสาน บา้น
สันทางหลวง   หมู่ 12    
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม
ทางเข้าสุสาน บา้นสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้  
กว้าง  4.00 ม. ลึก  2.50 ม. 
  ยาว 5.00  ม.

                -           420,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

447 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
ทางเข้าหมู่บา้น   บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็จุดเด่นของหมู่บา้น
และดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนทั่วไปเข้ามา
ทอ่งเที่ยวในหมู่บา้น

กอ่สร้างซุ้มทางเข้าหมู่บา้น  
 บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สามารถดึงดูด
นกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนทั่วไป
เข้ามาทอ่งเที่ยวใน
หมู่บา้น

กองช่าง

448 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-องักฤษ บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อมปีา้ยชื่อในการแนะน า
หมู่บา้นในการเข้าสู่ประชา
ชาคมอาเซียน

จัดท าปา้ยชี้เส้นทางและชื่อ
หมู่บา้น ภาษาไทย-องักฤษ 
บา้นสันทางหลวง หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มปีา้ยบอกชื่อ
หมู่บา้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

449 โครงการกอ่สร้างโรงปุ๋ย
หมกั(บริเวณโรงเรียน) 
บา้นสันทางหลวง ม.12 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
มปีุ๋ยอนิทรีย์ใช้ในการเกษตร

กอ่สร้างโรงปุ๋ยหมกั(บริเวณ
โรงเรียน) บา้นสันทางหลวง 
หมู.่12   ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมกัใช้เอง
และเหลือไว้
จ าหนา่ย

กองช่าง

450 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นสันหลวง  
หมู่  12  ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นสันหลวง  หมู่ 
 12  ต าบลจันจว้าใต้

- -       300,000 -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

451 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นสันทางหลวง
 หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

452 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ซอย 7  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 97 เมตร
  หนา 0.15 เมตร บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12  ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -       230,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

453 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  ค.ส.ล.บ้าน
สันทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์  
ค.ส.ล.บริเวณสุสานบา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

- -       180,000 -  - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

454 โครงการถมดินลูกรัง
เส้นทางเหมอืงง่าม( เชื่อม 
 บา้นสันหลวง ) บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเส้นทางเหมอืง
ง่าม( เชื่อม  บา้นสันหลวง ) 
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

455 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นสันทางหลวง หมู่ 12
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 4 
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -    -       100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

456 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12  ต าบล จันจ
ว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างศาลาบริเวณสุสาน
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

457 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม  บา้นสันทางหลวง 
 หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างถนนบริเวณถนน
สายสันทางหลวง-แมค่ าฝ่ัง
หมิ่น  ข้างบา้นล่ิวโสภา   
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12  
ต าบล  จันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
    2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

458 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล.   บา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณ  ซอย 5
  ถึง  ซอย 6   บา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12  ต าบลจันจว้า
ใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

459 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปดิ  บา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างถนนบริเวณ ซอย 9 
 ถึง  ซอย 10   บา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12  ต าบลจันจว้า
ใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

460 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.   บา้นสันทางหลวง 
 หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

บริเวณ ซอย 9 ข้างบา้นนาย
มงคล  ขันค ากาศ   บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12  ต าบล
จันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

461 โครงการขยายไหล่ทางจาก
ซอยข้างโรงเรียนหว้ยน้ า
ราก ถึง บา้นใหม่

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางจากซอยข้าง
โรงเรียนหว้ยน้ าราก ถึง บา้น
ใหมเ่ทศบาลต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

462 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟลัท ์บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ(หนอง
มโนราห์)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรติฯ(หนองมโนราห)์

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

463 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล. ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน  คสล. ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล    จันจว้า

        100,000         100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง          
 อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

464 โครงการจัดการประเมนิผล
ผังเมอืงรวม/ชุมชน

เพื่อพฒันาระบบการจัดท า
ผังเมอืงของต าบลใหม้ี
ประสิทธิภาพ

ด าเนนิการจัดการ
ประเมนิผลผังเมอืงรวม/
ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

          20,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

การจัดท าผังเมอืง
ภายในต าบล
เปน็ไปอย่างมรีะบบ

กองช่าง

465 โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมอืงรวมชุมชน
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อจัดท าข้อมลูการจัดท า
ผังเมอืงรวม  ในการพฒันา
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดท าข้อมลูการจัดท าผัง
เมอืงรวม  ในการพฒันา
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลจันจว้า

          10,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

การจัดท าผังเมอืง
ภายในต าบล
เปน็ไปอย่างมรีะบบ

กองช่าง

466 โครงการปรับปรุงสะพาน
และราวสะพาน ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงสะพานและราว
สะพาน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

467 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม
รอบสวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบ
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

 100,000  -    -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบ
หนองมโนราห์

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

468 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม
รอบศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
เทศบาลต าบลจันจว้า

 -  -    100,000  -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบ
หนองมโนราห์

กองช่าง

469 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหม้กีารเรียนรู้
ที่หลากหลายของนกัเรียน
และประชาชนทั่วไป

กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลต าบล
จันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

นกัเรียนและ
ประชาชนได้มี
แหล่งเรียนรู้อย่าง
รอบด้าน

ส านกัปลัด    
กองช่าง

470 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
สะพานลอยคนข้ามภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล

กอ่สร้างซุ้มสะพานลอยคน
ข้ามภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองช่าง

471 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาพื้นที่เปน็ศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน
ทางด้านเกษตรที่
หลากหลายโดยมแีนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
เปน็พื้นฐานการเรียนรู้

กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปได้มี
ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการยังชีพ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

472 โครงการจัดท าปา้ยชื่อซอย
หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของหมู่บา้น

จัดท าปา้ยชื่อซอยหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบล   จันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
ง่ายต่อการ
ติดต่อส่ือสาร

กองช่าง

473 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบแผนที่ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

จัดท าปา้ยชื่อหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

 100,000  -    -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รู้จัก
พื้นที่ภายใน

กองช่าง

474 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอก
ทางเข้าเวียงหนองหล่ม  
บริเวณ วัดเชื้อเจ็ดตน

เพื่อมปีา้ยบอกทางเข้าเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างปา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม  บริเวณ วัด
เชื้อเจ็ดตน

          10,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

มปีา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม

ส านกัปลัด    
กองช่าง

475 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า 
หอ้งส้วม ประปาหนองเขียว

เพื่อมสีถานที่ในการใช้
หอ้งน้ าหอ้งส้วมอย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
ประปาหนองเขียว

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
พนกังานได้ไช้
ประโยชน์

มสีถานที่ใหบ้ริการ
ประชาชนทั่วไป

กองช่าง

476 โครงการกอ่สร้างปา้ย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติหนองมโนราห์

เพื่อเปน็ปา้ยบอกทางเข้าสู่
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติหนองมโนราห์

กอ่สร้างปา้ยสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติหนอง
มโนราห์

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มปีา้ยบอกทางเข้า
สู่สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ
หนองมโนราห์

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

477 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านกังานเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านกังานใหม้พีื้นที่
เพยีงพอต่อการใหบ้ริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลจันจว้า

                -    -    9,000,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจ

มพีื้นที่ใหบ้ริการ
ประชาชนได้สะดวก

กองช่าง , ส านกั
ปลัด

478 โครงการปรับปรุงสวน
เฉลิมพระเกยีรติฯ
สาธารณะหนองมโนราห ์
(ตามหนงัสือที่ มท 
0892.2/ว 1567 ลว.15 
ส.ค. 2559)

มสีถานที่ในการจัดงาน
กจิกรรม และพธิีการของ
เทศบาล

ปรับปรุงอาคาร
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

 200,000  200,000  200,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่ในการจัด
งานพธิีการ

กองช่าง

479 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
เลียบแมน่้ าจัน บา้นกิ่ว
พร้าว ต าบลจันจว้าใต้ 
อ าเภอแมจ่ัน  เชื่อมถึง 
บา้นปา่แดด ต าบลปา่สัก 
อ าเภอเชียงแสน (ประสาน
แผน)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้ า
จัน บ้านกิ่วพร้าว    ต าบลจันจ
ว้าใต้ อ าเภอแม่จัน  เชื่อมถึง 
บ้านป่าแดด ต าบลป่าสัก 
อ าเภอเชียงแสน (ประสานแผน)

                -                   -                 -       1,000,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

480 โครงการกอ่สร้างอาคารวิถี
คนปางควาย บา้นปา่สัก
หลวง  บา้นต้นยาง บา้น
หว้ยน้ าราก

เพื่อมอีาคารแสดงข้อมลู
การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

กอ่สร้างอาคารวิถีคนปาง
ควาย บา้นปา่สักหลวง  
บา้นต้นยาง บา้นหว้ยน้ าราก

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์

มแีหล่งข้อมลูใน
การศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชน

กองช่าง

481 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า-
หอ้งส้วม บริเวณปางควาย 
รอบเวียงหนองหล่ม

เพื่ออ านวยความสะดวก
และรองรับนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างหอ้งน้ า-หอ้งส้วม 
บริเวณปางควาย รอบเวียง
หนองหล่ม

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์

นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้บริการ

กองช่าง

482 โครงการกอ่สร้างข่วงการ
เรียนรู้บริเวณปางควาย 
รอบเวียงหนองหล่ม

เพื่อมสีถานที่ในการเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน

กอ่สร้างข่วงการเรียนรู้
บริเวณปางควาย รอบเวียง
หนองหล่ม

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์

มแีหล่งข้อมลูใน
การศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชน

กองช่าง

483 โครงการกอ่สร้างอาคาร
บริการนกัทอ่งเที่ยว 
บริเวณปางควายรอบเวียง
หนองหล่ม

เพื่ออ านวยความสะดวก
และรองรับนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างอาคารบริการ
นกัทอ่งเที่ยว บริเวณปาง
ควายรอบเวียงหนองหล่ม

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์

นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้บริการ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

484 โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน้ าสสา
ธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อร่วมกนัก าจัดผักตบชวา
 และพชืน้ าต่างๆ ที่เปน็
ปญัหาต่อคุณภาพน้ าและ
การใช้น้ าของเกษตรกรใน
พื้นที่

แหล่งหนองน้ าสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

          30,000           30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สามารถแกป้ญัหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าสาธารณะ
ต่างๆในพื้นที่

กองช่าง   
กระทรวง
ทรัพยากรฯ/
โยธาจังหวัด

485 โครงการจัดท าแนวเขต
ปกครองของ อปท.

 เพื่อทราบแนวเขตบริเวณ
พื้นที่เขตปกครองของ อปท.

จัดท าแนวเขตปกครองของ 
อปท.

          30,000           30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ใช้เปน็ข้อมลู
ประกอบการแกไ้ข
ปญัหาเกี่ยวกบั
ที่ดินของ
หนว่ยงานต่างๆ

กองช่าง

486 โครงการปรับปรุงผังเมอืง
รวม  /ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงผังเมอืงรวม  /
ชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

ปรับปรุงผังเมอืงรวม  /
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

          10,000           10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และ    
หนวยราชการ ได
รับความพงึพอใจ

พฒันาปรับปรุงผัง
เมอืงรวม  /ชุมชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า ให้
เปน็ปจัจุบนั

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

487 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณปาง
ควายปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติบริเวณหนา้ปาง
ควายปา่สักหลวง

        200,000  -       200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มแีหล่งทอ่งเที่ยว
ในการศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ

488 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณหนา้
วัดปา่หมากหนอ่

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติบริเวณหนา้วัดปา่
หมากหนอ่

        200,000  -       200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มแีหล่งทอ่งเที่ยว
ในการศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ

489 โครงการกอ่สร้างหอดูนก/
ชมทวิทศันเ์วียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างหอชมทวิทศันเ์วียง
หนองหล่มบา้นปา่สักหลวง 
ต าบลจันจว้าใต้

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มจีุดชมทวิทศัน์
และเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใน
การศึกษาธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ

490 โครงการกอ่สร้างหอดูนก
หนา้วัดพระทศพล           
(ปา่หมากหนอ่)

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนและดึงดูด
นักท่องเที่ยวในการชมนก
นานชนิด

กอ่สร้างหอดูนกวัดปา่หมาก
หนอ่

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีจุดชมทิวทัศน์และ
หอดูนกบริเวณวัด
ป่าหมากหน่อ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

491 โครงการจัดท าพื้น
ฐานข้อมลูงานโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อจัดท าฐานข้อมลูระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดท าฐานข้อมลูระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

 -  -         20,000         20,000         20,000 ร้อยละ 80 ของการ
จัดท าฐานข้อมูล
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานประชาชน
และหน่วยราชการได้
ใช้ประโยชน์

พัฒนาฐานข้อมูล
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบล    
จันจว้าให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น

กองช่าง

492 โครงการตีเส้นแบง่ผิว
จราจรในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อเพิ่มสมรรถนะความ
ปลอดภยัทางถนนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ด าเนนิการตีเส้นแบง่ผิว
จราจรในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

50,000          - 50,000        -         50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

493 โครงการปรับปรุงพระเมรุ
มาศ และภมูทิศันโ์ดยรอบ

เพื่อปรับปรุงพระเมรุมาศ 
และภูมิทัศน์จัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์และพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดพระธาตุจอมจันทร์ 
ต าบลสันทราย อ าเภอแมจ่ัน
 จังหวัดเชียงราย

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
พิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์พิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ

ประชาชนได้ร่วม
พธิีถวาย
ดอกไมจ้ันทร์พธิี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

494 โครงการต่อเติมโครง
หลังคาอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อมพีื้นที่ใช้จัดกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

เทศบาลต าบลจันจว้า         500,000               -   ร้อยละ 80 ของ
พนกังานและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

พนกังานและ
ประชาชนได้มพีื้นที่
ใช้จัดกจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

495 โครงการพฒันาพื้นที่เวียง
หนองหล่มเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาพื้นที่ชุมน้ า และ
แหล่งทอ่งเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างหอดูนก/กอ่สร้าง
สะพานศึกษาธรรมชาติ 
ปรับปรุงแหล่งน้ า

 -         400,000  -  -               -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กองช่าง        
กรมโยธาธิการ
และผังเมอืง

496 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน
แปลงสาธิตการปลูก
ยางพารา

เพื่อเปน็อาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรมบรรยาย
ใหค้วามรู้แกเ่กษตรกรใน
พื้นที่

กอ่สร้างโรงเรือนแปลงสาธิต
การปลูกยางพารา

                -                   -                 -           30,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรม
บรรยายใหค้วามรู้
แกผู้่ศึกษาดูงาน

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

497 โครงการกอ่สร้างหอดูนก
และจุดชมทวิทศันบ์ริเวณ
เวียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวในการ
ชมนกนานาชนดิ

กอ่สร้างหอดูนกและจุดชม
ทวิทศันบ์ริเวณเวียงหนอง
หล่มและวัดพระธาตุดอยกู่
แกว้

        100,000                 -                 -                 -                 -   ร้อยละ80ของ
นกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มจีุดชมทวิทศัน์
และหอดูนกบริเวณ
เวียงหนองหล่ม

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

498 โครงการกอ่สร้างทางลาด
เอยีงส าหรับผู้พกิาร

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พกิาร

บริเวณทา่สาธารณะหนอง
มโนราห ์   โรงเรียนเทศบาล
 1 ต้นยาง  โรงเรียนเทศบาล
 2 บา้นใหม ่และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

                -                   -         100,000       100,000       100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชสชนได้ใช้
ประโยชน์

ช่วยใหผู้้สัญจรทาง
ลาดเอยีงปลอดภยั

กองช่าง

499 โครงการกอ่สร้างประตูและ
ร้ัว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทศบาลต าบลจันจว้า

1.เพื่อสร้างแนวเขตบริเวณ
โรงปุ๋ยหมกั  2.ปอ้งกนับคุล
ภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

กอ่สร้างประตูและร้ัว ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเทศบาล
ต าบลจันจว้า

- -       100,000 -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.มีแนวเขตบริเวณ
โรงปุ๋ยหมัก           
        2.ป้องกันบุ
คลภายนอกเข้ามา
ใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

กองช่าง

500 โครงการปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารประชุม
และหอ้งน้ าใหม้สีภาพ
เหมาะสมกบัการใช้งาน

ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
เทศบาลต าบลจันจว้า

          50,000                 -         300,000               -    -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรม
บรรยายใหค้วามรู้
แกผู้่ศึกษาดูงาน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

501 โครงการกอ่สร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกนัตล่ิงแมน่้ าค า
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า
 เชื่อมถึง อบต.ศรีดอนมลู 
อ าเภอเชียงแสน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงแมน่้ าค าในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า เชื่อม
ถึง อบต.ศรีดอนมลู อ าเภอ
เชียงแสน

        100,000                 -                 -                 -         100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า

502 โครงการกอ่สร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกนัตล่ิงตลอด
แนวแมน่้ าจัน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงตลอดแนวแมน่้ า
จันในพื้นที่เขตเทศบาล 
ต าบลจันจว้า 23  หมู่บา้น

        100,000         100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

     กองช่าง   
(อบจ.เชียงราย)

503 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านกังานกอง
การศึกษา

เพื่อใหก้องการศึกษามทีี่
ท างานเหมาะสมในการ
บริหารงาน

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านกังานกองการศึกษา

       100,000               -               -                -        100,000  ร้อยละ80 ของ
พนักงานกอง
การศึกษาได้ใช้
ประโยชน์

กองการศึกษามทีี่
ท างานเหมาะสม
ในการบริหารงาน

กองการศึกษา     
  กองช่าง

504 โครงการกอ่สร้างบา้นพกัครู เพื่อใหค้รูมบีา้นพกัและใช้
เปน็สถานที่รักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ

กอ่สร้างบา้นพกัครู โรงเรียน
เทศบาล 2  โรงเรียน
เทศบาล 1

       100,000  -    -    -    100,000  ร้อยละ80ของครู-
บคุลากรได้บา้นพกั
ครูไว้ใช้ประโยชน์

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
บา้นพกัที่สะดวก

กองการศึกษา     
 กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

505 โครงการกอ่สร้างหอ้งเกบ็
พสัดุ  หอ้งปฏบิติังานของ
เจ้าหนา้ที่แผนที่ภาษ ี และ
หอ้งรับรอง  2  ชั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการบริการประชาชน

กอ่สร้างหอ้งเกบ็พสัดุ  หอ้ง
ท างานของเจ้าหนา้ที่แผนที่
ภาษ ี และหอ้งรับรอง แบบ 
2 ชั้น จ านวน 1 หลัง

 100,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบิติังาน
ราชการ และการ
บริการประชาชน

กองคลัง

506 โครงการปรับปรุงศูนย์ซ่อม
สร้างเทศบาลต าบลจันจว้า 
(Fix It Center)

เพื่อใหบ้ริการกบัประชาชน
ในพื้นที่ด้านการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองใช้ไฟฟา้อปุกรณ์
การเกษตร และงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลฯ

ปรับปรุงศูนย์ซ่อมสร้าง
เทศบาลต าบลจันจว้า (Fix It
 Center)

 -    -    100,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ปฏบิติังานราชการ
 และการบริการ
ประชาชน

กองช่าง

507 โครงการปรับปรุงอาคารโรง
เกบ็พสัดุบริเวณ
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

เพื่อบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรกลของเทศบาล
ต าบลจันจว้า

ปรับปรุงอาคารโรงเกบ็พสัดุ
บริเวณสวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ปฏบิติังานราชการ
 และการบริการ
ประชาชน

กองช่าง
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508 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านกังานกองช่าง
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อมสีถานที่ปฏบิติังานใน
การใหบ้ริการประชาชน

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านกังานกองช่างเทศบาล
ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
พนกังานกองช่าง
ได้ประโยชน์

มสีถานที่
ปฏบิติังานในการ
ใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง

509 โครงการกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณ
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ลานประกอบ
กจิกรรมต่างๆของเทศบาล

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
บริเวณเทศบาลต าบลจันจว้า

100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น

กองช่าง

510 โครงการจัดท าซุ้มทางเข้า
ส านกังานเทศบาลและซุ้ม
เฉลิมพระเกยีรติเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อประชาสัมพนัธ์องค์กร จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ
เทศบาลต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

เพื่อความสวยงาม
และเปน็สัดส่วน

กองช่าง

511 โครงการกอ่สร้างร้ัว
ล้อมรอบส านกังานเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบ
ส านกังานเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

 -    -  -  -  100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบ
ส านกังานเทศบาล
ต าบลจันจว้า

กองช่าง
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4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

512 โครงการกอ่สร้างหลังคา
โรงกรองน้ าพร้อมล้อมร้ัว
ลวดหนามประปาหนองเขียว

เพื่อปอ้งกนัเศษใบไมต่้างๆ
ตกในโรงกรองน้ า

กอ่สร้างหลังคาโรงกรองน้ า
พร้อมล้อมร้ัวลวดหนาม
ประปาหนองเขียว

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มหีลังคาส าหรับ
ปอ้งกนัเศษใบไม้
ตกในโรงกรองน้ า

กองช่าง          
 กองการประปา

513 โครงการปรับปรุงอาคาร 
หอถังสูงโรงสูบน้ า โรง
กรองน้ า ประปาหนองเขียว

เพื่อบ ารุงรักษาอาคารหอ
ถังสูงโรงสูบน้ า โรงกรองน้ า
 ประปาหนองเขียว

ปรับปรุงอาคาร หอถังสูงโรง
สูบน้ า โรงกรองน้ า ประปา
หนองเขียว

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ได้
ปรับปรุงอาคารโรง
สูบน้ าประปาหนอง
เขียว

มสีถานที่
ปฏบิติังานในการ
ใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง          
 กองการประปา

514 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นหวัฝาย หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร

บริเวณ ซอย 2 บ้านหัวฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

       300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

515 โครงการปรับปรุงหอ้ง
ประชุม ศพด.ทต.จันจว้า

เพื่อใหม้หีอ้งประชุมส าหรับ
จัดกจิกรรมต่างๆภายใน
ศูนย์ฯ

ปรับปรุงหอ้งประชุม จ านวน
 1 หอ้ง

        100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
บคุลากรและ
ผู้ปกครองพงึพอใจ

นกัเรียนและ
บคุลากรครูมหีอ้ง
ประชุมส าหรับจัด
กจิกรรมต่าง ๆ

กองการศึกษา   
โรงเรียน ท.2  
โรงเรียน ท.1   
ศพด.ทต.จันจว้า



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

516 โครงการปรับปรุงปา้ยชื่อ
และร้ัวโรงเรียน ท.2

เพื่อใหโ้รงเรียนมร้ัีวรอบ
ขอบชิดและมคีวาม
ปลอดภยัต่อเด็กนกัเรียน
และทรัพย์สินของโรงเรียน

ปรับปรุงปา้ยชื่อและร้ัว
โรงเรียน ท.2 ใหม้คีวาม
เหมาะสม

        310,000  -  -  -               -    ร้อยละ80 ของ
บคุลากรและ
ผู้ปกครองพงึพอใจ

นกัเรียนและ
บคุลากรครูมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองการศึกษา   
โรงเรียน ท.2  
โรงเรียน ท.1   
ศพด.ทต.จันจว้า

517 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
 อาคารประกอบ  ปรับปรุง
โรงอาหาร และระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 
2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบให้
ปลอดภยัและเหมาะสมกบั
การจัดสภาพการรียนรู้และ
มรีะบบสาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  ปรับปรุงโรงอาหาร 
และระบบสาธารณูปโภค  
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

        300,000         300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มีอาคารที่ปลอดภัย
ในการจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
และมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า

518 โครงการปรับปรุงที่ด่ืมน้ า
และที่แปรงฟนัเด็กนกัเรียน

เพื่อปรับปรุงที่ด่ืมน้ าที่
สะอาดและมทีี่แปรงฟนั
เด็กนกัเรียนเพื่อสร้างสุข
นสัิยการแปรงฟนั

ปรับปรุงที่ด่ืมน้ าและที่แปรง
ฟนัเด็กนกัเรียน ร.ร.ท1 
ร.ร.ท.2 ศูนย์เด็กเล็ก

        100,000               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มทีี่ด่ืมน้ าทที่
สะอาดและที่
แปรงฟนัเด็กสร้าง
สุขนสัิยการแปรง
ฟนั

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

519 โครงการปรับปรุงสนามฟตุ
ซอลหญ้าเทยีมโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

ปรับปรุงสนามฟตุซอลหญ้า
เทยีมโรงเรียนเทศบาล 1 
ต้นยาง

 -                 -           40,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
นกัเรียนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ทักษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา
กองช่าง           
 กรมส่งเสริมฯ

520 โครงการกอ่สร้างเวที
หอประชุมของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อสร้างเวทหีอประชุม
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน

กอ่สร้างเวทหีอประชุมของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

      1,000,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
ประโยชน์

ครู/นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
หอ้งประชุมที่ได้
มาตรฐาน

ศพด.ทต.จันจว้า

521 โครงการกอ่สร้างโรงเกบ็
วัสดุอปุกรณ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อสร้างโรงเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กอ่สร้างโรงเกบ็วัสดุอปุกรณ์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
ประโยชน์

ครู/นกัเรียนและ
ได้มหีอ้งเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน

ศพด.ทต.จันจว้า

522 โครงการกอ่สร้างประตู
ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 1
 ต้นยาง

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามและมี
มาตรฐาน

โรงเรียนเทศบาล 1                 -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

โรงเรียนเทศบาล 
1ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม
และมมีาตรฐาน

รร.ท. 1



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

523 โครงการกอ่สร้างสนามเด็ก
เล่นโรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

โรงเรียนเทศบาล 1                 -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
เล่นกฬีาและออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

รร.ท. 1

524 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยน านวัตกรรม
ใหม่ๆมาจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 1                 -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 
1   ( อุดหนุนจาก
กรม)

525 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยางโรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นใหมศู่นย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อซ่อมแซมอาคารสถานที่
ในโรงเรียนใหม้สีภาพพร้อม
ใช้งานและปลอดภยั

ซ่อมแซมสระว่ายน้ า    
ซ่อมแซมห้องน้ า     ซ่อมแซม
โรงอาหาร  ซ่อมแซมบ้านพัก
ครู  รร.ท 1 ต้นยาง   รร.ท. 2 
บ้านใหม่    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

อาคารสถานที่ใน
โรงเรียนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภยั

กองช่าง           
 กองการศึกษา    
 รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.      
จันจว้า



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

526 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกยีรติ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมซุ้มใหม้สีภาพ
ที่ดี

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มซุ้ีมเฉลิมพระ
เกยีรติในสภาพที่ดี
และสวยงาม

กองการศึกษา

527 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงที่แปรงฟันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาที่แปรงฟนั
ส าหรับนกัเรียนเพื่อสร้าง
สุขนสัิยการแปรงฟนั

ก่อสร้างและปรับปรุงที่แปรง
ฟันส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1           โรงเรียน
เทศบาล 2        ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มทีี่แปรงฟนั
ส าหรับนกัเรียน
เพื่อสร้างสุขนสัิย
การแปรงฟนั

กองศึกษา       
กองช่าง

528 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
 อาคารประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 
2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบให้ปลอดภัย
และเหมาะสมกับการจัด
สภาพการรียนรู้และมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

การจัดท าผังเมอืง
ภายในต าบล
เปน็ไปอย่างมรีะบบ

กองการศึกษา   
 รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.จันจว้า



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

529 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2

เพื่อพฒันาโรงอาหารให้
เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรียน
และเหมาะสมในการ
ประกอบอาหารใหน้กัเรียน

กอ่สร้างและปรับปรุงโรง
อาหาร ร.ร.เทศบาล 1 ,ร.ร.
เทศบาล 2

                -                   -         400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มีโรงอาหารเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน
และเหมาะสมใน
การประกอบอาหาร
ให้นักเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง

530 โครงการกอ่สร้างทางเดิน
พร้อมหลังคาโรงเรียน

เพื่อกอ่สร้างอาคารเรียนให้
เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรียน

กอ่สร้างทางเดินพร้อม
หลังคาโรงเรียน        
โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2 และ 
ศพด.

 -           240,000       200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มอีาคารเรียนให้
เพยีงพอต่อจ านวน
นกัเรียน

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า

531 โครงการกอ่สร้างหอ้ง
คอมพวิเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนใน
โรงเรียน

กอ่สร้างหอ้งคอมพวิเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
เด็กนกัเรียนได้รับ
ประโยชนก์ารใช้
หอ้งคอมพวิเตอร์

มส่ืีอและแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมยัใน
โรงเรียน

กองช่าง        
รร.ท. 1

532 โครงการกอ่สร้างหลังคา
โดมสนามเด็กเล่นคุณหน ู 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใหร่้มเงาแกเ่ด็กเล็ก
เวลาออกก าลังกายและเล่น
เคร่ืองเล่น

กอ่สร้างหลังคาโดมสนามเด็ก
เล่นคุณหน ู ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

เด็กเล็กมร่ีมเงา
เวลาออกก าลัง
กายและเล่นเคร่ือง
เล่น

ศพด.ทต.จันจว้า



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

533 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล 1  
โรงเรียนเทศบาล 2   ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อมทีี่จอดรถส าหรับครู/
บคุลากรทางการศึกษาและ
ผู้มาติดต่อ

กอ่สร้างโรงจอดรถโรงเรียน
เทศบาล 1  โรงเรียน
เทศบาล 2   ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   จันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80  ครู/
บคุลากรทางการ
ศึกษาได้ประโยชน์

มทีี่จอดรถใน
สถานที่การศึกษา
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง           
 กองการศึกษา  
รร.ท. 1 ,รร.ท.2  
 ศพด

534 โครงการกอ่สร้างหลังคา
ลานกจิกรรมหนา้เสาธง
โรงเรียน

เพื่อมหีลังคาบงัแดดและ
ฝนบริเวณหนา้เสาธง

กอ่สร้างหลังคาลานกจิกรรม
หนา้เสาธงโรงเรียนเทศบาล 
1โรงเรียนเทศบาล 2

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มหีลังคากนัแดด
และฝนใช้จัด
กจิกรรมต่างๆใน
โรงเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง         
รร.ท.1 , รร.ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า

535 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงหอ้งน้ า             
โรงเรียนเทศบาล 1     
โรงเรียนเทศบาล 2    
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ าใหม้ี
สภาพดีขึ้น

กอ่สร้างและปรับปรุงหอ้งน้ า
โรงเรียนเทศบาล 1  
โรงเรียนเทศบาล 2    ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

โรงเรียนมหีอ้งน้ า
ใช้อย่างเพยีงพอ

กองศึกษา       
กองช่าง         
รร.ท.1 , รร.ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า

536 โครงการปรับปรุงสระว่าย
น้ าโรงเรียนเทศบาล1

เพื่อปรับปรุงสระว่ายน้ าให้
มคีวามปลอดภยั

ปรับปรุงสระว่ายน้ าโรงเรียน
เทศบาล1

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

สระว่ายน้ ามคีวาม
ปลอดภยั

 กองช่าง         
รร.ท.1



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

537 โครงการกอ่สร้างเวที
กจิกรรมนกัเรียน           
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อใหน้กัเรียนใช้จัด
กจิกรรมต่างๆของนกัเรียน

กอ่สร้างเวทกีจิกรรมนกัเรียน
                โรงเรียน
เทศบาล 2

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มเีวทกีจิกรรม
นกัเรียน

    กองช่าง        
  รร.ท.2

538 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 2

เพื่อมอีาคารพยาบาลไว้
บริการครูและนกัเรียน

กอ่สร้างอาคารพยาบาล
โรงเรียนเทศบาล 2

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

ได้รับความสะดวก
ในการปฐม
พยาบาลในโรงเรียน

 กองช่าง   
รร.ท.2

539 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2 ศพด.ทต. 
   จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานภายในโรงเรียนให้
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน  
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.จันจว้า

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
โรงเรียนได้รับ
ประโยชนจ์าก
โครงการ

ครูและนกัเรียนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง          
รร.ท. 1       
รร.ท. 2 ศพด.ทต. 
      จันจว้า  

540 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  คสล.  พร้อม
ฝาปดิภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2                  
ศพด.ทต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานภายในโรงเรียนให้
ปลอดภยั

กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.
พร้อมฝาปดิภายใน    
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.จันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
พื้นที่ภายใน
โรงเรียน

กองช่าง          
รร.ท. 1       
รร.ท. 2 ศพด.ทต. 
      จันจว้า  



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

วัตถุประสงค์    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกัผลผลติของโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
     ตวัชี้วัด       
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

541 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอก
ทางเข้าสถานศึกษา

เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
สถานศึกษา

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล
 1      โรงเรียนเทศบาล 2    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

มีป้ายบอกทาง    
เข้าสถานศึกษา 
รร.ท. 1            
รร.ท. 2          
ศพด.ทต.จันจว้า

กองการศึกษา  
กองช่าง

542 โครงการกอ่สร้าง
พพิธิภณัฑ์พื้นบา้นจันจว้า

เพื่อรวบรวมวัตถุโบราณ
และศิลปวัตถุต่างๆมาจัดท า
เปน็แหล่งเรียนรู้

กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์พื้นบา้น
จันจว้า ณ สวนสาธารณ
หนองมโนราห์

                -    -               -                 -         100,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

เปน็แหล่งเรียนรู้
ศึกษาของผู้ที่สนใจ
และประชาชนทั่วไป

กองการศึกษา 
กองช่าง

รวม  542        โครงการ - -    24,160,000    21,522,000  31,690,000  13,680,000  73,540,000  - - -


