
แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างคัน
ดินหนา้วัดปา่หมาก
หนอ่ บา้นหว้ยน ้าราก
 หมู่ 9 ต้าบลจันจว้า 
อ้าเภอแมจ่ัน เชื่อมถึง
 ต้าบลโยนก อ้าเภอ
เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างคันดินหนา้วัด
ปา่หมากหนอ่ บา้นหว้ย
น ้าราก หมู่ 9 ต้าบลจันจ
ว้า อ้าเภอแมจ่ัน เชื่อมถึง
 ต้าบลโยนก อ้าเภอ
เชียงแสน  (ประสาน
แผน)

      10,000,000                   -                       -                      -                      -    ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง          
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้างถนน
 ค.ส.ล. บา้นสันหลวง
 หมู่ 10 ต้าบลจันจว้า
ใต้ เขต เทศบาล
ต้าบลจันจว้า  เชื่อม 
บา้นสันหลวงกลางเขต
  องค์การบริหารส่วน
ต้าบลจอมสวรรค์ 
อ้าเภอแมจ่ัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
บา้นสันหลวง หมู่ 10 
ต้าบลจันจว้าใต้ เขต 
เทศบาลต้าบลจันจว้า  
เชื่อม บา้นสันหลวงกลาง
เขต  องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลจอมสวรรค์ 
อ้าเภอแมจ่ัน (ประสาน
แผน)

      20,000,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟลัทติ์ก บา้นแม่
ค้าฝ่ังหมิ่น ต้าบลจันจ
ว้าใต้ เทศบาลต้าบล
จันจว้า เชื่อมถึง บา้น
ขัวรินค้า อบต.จอม
สวรรค์ อ้าเภอแมจ่ัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์
ติก บา้นแมค้่าฝ่ังหมิ่น 
ต้าบลจันจว้าใต้ 
เทศบาลต้าบลจันจว้า 
เชื่อมถึง บา้นขัวรินค้า 
อบต.จอมสวรรค์ อ้าเภอ
แมจ่ัน  (ประสานแผน)

      10,000,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

4 โครงการบดอดัถนน
ลูกรังบริเวณบา้นแม่
ค้าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
เชื่อมถึง บา้นมว่งหมสีู
 (แทน่ทอง) หมู่ 7 
ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อม
 บา้นสันธาตุ หมู่ 5 
ต้าบลแมค้่า เทศบาล
สายน ้าค้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

บดอัดถนนลูกรังบริเวณ
บ้านแม่ค้าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
เชื่อมถึง บ้านม่วงหมูสี 
(แท่นทอง) หมู่ 7 ต้าบล
จันจว้าใต้ เชื่อม บ้านสัน
ธาตุ หมู่ 5 ต้าบลแม่ค้า 
เทศบาลสายน ้าค้า ขนาด
ความกว้าง 6 เมตร ยาว 
3,000เมตร   (ประสาน
แผน)

      10,000,000         8,000,000          6,000,000          4,000,000          2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

5 โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟลัท ์เส้นทางวัด
ปา่หมากหนอ่ ถึง 
ปางควายบา้นหว้ยน ้า
ราก เชื่อมถึง วัดพระ
ธาตุศรีโยนก ต้าบล
โยนก

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
เส้นทางวัดป่าหมากหน่อ 
ถึง ปางควายบ้านห้วยน ้า
ราก เชื่อมถึง วัดพระธาตุ
ศรีโยนก ต้าบลโยนกบ้าน
ห้วยน ้าราก หมู่ 4 ต้าบล
จันจว้า

      10,000,000         6,000,000          4,000,000          2,000,000          1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล.รอบเวียงหนอง
หล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.รอบ
เวียงหนองหล่ม

      10,000,000         8,000,000          5,000,000          3,000,000          1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง           
 อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

7 โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล.บา้นหวัฝาย-
บา้นแมค้่าน ้าลัด หมู่ 3
 ต้าบลจันจว้า ถึงบา้น
ศรีบญุยืน ต้าบลศรี
ดอนมลู  อ้าเภอเชียง
แสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.บา้น
หวัฝาย-บา้นแมค้่าน ้าลัด
 หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า ถึง
บา้นศรีบญุยืน ต้าบลศรี
ดอนมลู อ้าเภอเชียงแสน
 (ประสานแผน)

 -  -        10,000,000          5,000,000          3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

8 โครงการกอ่สร้างถนน
เลียบเวียงหนองหล่ม
 บา้นหว้ยน ้าราก  
ต้าบลจันจว้า ถึง 
บา้นปา่ถ่อน ต้าบล
จันจว้าใต้เขต   
เทศบาลต้าบลจันจว้า 
เชื่อมถึง เทศบาล
ต้าบลทา่ข้าวเปลือก 
อ้าเภอแมจ่ัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนเลียบเวียง
หนองหล่ม บา้นหว้ยน ้า
ราก  ต้าบลจันจว้า- 
บา้นปา่ถ่อน ต้าบลจันจ
ว้าใต้   เทศบาลต้าบล
จันจว้า เชื่อมถึง 
เทศบาลต้าบลทา่
ข้าวเปลือก (ประสาน
แผน)

 -  -        10,000,000          5,000,000          3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง          
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

9 โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟลัท ์บา้นแมค้่า
ฝ่ังหมิ่น    ต้าบลจันจ
ว้าใต้ เทศบาลต้าบล
จันจว้า เชื่อมถึง
เทศบาลต้าบลสาย
น ้าค้า อ้าเภอแมจ่ัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท ์
บา้นแมค้่าฝ่ังหมิ่นต้าบล
จันจว้าใต้ เทศบาล
ต้าบลจันจว้า เชื่อมถึง
เทศบาลต้าบลสายน ้าค้า
 อ.แมจ่ัน (ประสานแผน)

 -  -        10,000,000        10,000,000        10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

10 โครงการขยาย
สะพานบา้นแมค้่าฝ่ัง
หมิ่นต้าบลจันจว้าใต้ 
เทศบาลต้าบลจันจว้า 
เชื่อมถึง บา้นมว่งค้า 
เทศบาลต้าบลสาย
น ้าค้า อ้าเภอแมจ่ัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบา้นแมค้่า
ฝ่ังหมิ่น ต้าบลจันจว้าใต้ 
เทศบาลต้าบลจันจว้า  
เชื่อมถึง บา้นมว่งค้า 
เทศบาลต้าบลสายน ้าค้า
 อ้าเภอแมจ่ัน  
(ประสานแผน)

 -  -        10,000,000          5,000,000          3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย   
 (กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

11 โครงการกอ่สร้างถนน
 ค.ส.ล. บา้นดงหมู่ 6 
บา้นต้นยาง หมู่.7 
ต้าบลจันจว้า 
เทศบาลต้าบลจันจว้า 
เชื่อมระหว่างเทศบาล
ต้าบลทา่ข้าวเปลือก 
อ้าเภอแมจ่ัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
บา้นดงหมู่ 6 บา้นต้นยาง
 หมู.่7 ต้าบลจันจว้า 
เชื่อมเทศบาลต้าบลทา่
ข้าวเปลือกอ้าเภอแมจ่ัน 
  (ประสานแผน)

 -  -        10,000,000          5,000,000          3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

12 โครงการกอ่สร้างถนน
ลูกรังเลียบแมน่ ้าจัน 
บา้นกิ่วพร้าว       
ต้าบลจันจว้าใต้ 
อ้าเภอแมจ่ัน  เชื่อม
ถึง บา้นปา่แดด 
ต้าบลปา่สัก อ้าเภอ
เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลูกรังเลียบ
แมน่ ้าจัน บา้นกิ่วพร้าว  
  ต้าบลจันจว้าใต้ 
อ้าเภอแมจ่ัน  เชื่อมถึง 
บา้นปา่แดด ต้าบลปา่สัก
 อ้าเภอเชียงแสน 
(ประสานแผน)

 -  -        10,000,000        10,000,000        10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

13 โครงการกอ่สร้าง
เรียงหนิในกล่องแก
รเบี ยน บริเวณแมน่ ้า
จัน

1.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยั ที่จะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อชีวติและทรัพย์สิน
ของราษฎร   2.เพื่อรักษาล้าน ้า
จากการกัดเซาะควบคุมและ
ปอ้งกันภยัธรรมชาติ ปอ้งกัน
น ้าทว่ม                       3.
เพื่อปอ้งกันก้าแพงกันดินพัง 
ฝ่ายน ้าล้น ปอ้งกันหนิร่วง  
ปอ้งกันการกัดเซาะหนา้ดิน 
และปอ้งกันการกัดเซาะคอ
สะพาน

ก่อสร้างเรียงหินในกล่อง
แกรเบี ยนบริเวณบ้านกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4 ไปถึง บ้าน
ป่าบงหลวง  หมู่ที่ 3  
ต้าบลจันจว้าใต้  
(ประสานแผน)

 -  -        16,000,000        10,000,000          5,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือนได้
ใช้ประโยชน์และมี
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

1. ปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยัที่จะเกิดขึ นใน
เขตพืนที่  เทศบาลต้าบล    
จันจวา้และเขตอ้าเภอ
ใกล้เคียง  2.ปอ้งกันการกัด
เซาะตล่ิงแม่น ้าจันช่วย
บา้นเรือนราษฎร ไม่ใหถู้กกัด
เซาะเสียหายเพิ่มเติม     3.
ราษฎรที่อาศัยอยูบ่ริเวณ
ข้างเคียง สามารถใช้พื นที่
ทางการเกษตร หรือ
ประกอบอาชีพ การเกษตรได้

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
กรมส่งเสริม     
กรมชลประทาน



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

14 โครงการกอ่สร้าง
เรียงหนิในกล่องแก
รเบี ยน บริเวณแมค้่า

1.เพื่อปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยั ที่จะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อชีวติและทรัพย์สิน
ของราษฎร 2.เพื่อรักษาล้าน ้า
จากการกัดเซาะควบคุมและ
ปอ้งกันภยัธรรมชาติ ปอ้งกัน
น ้าทว่ม                       3.
เพื่อปอ้งกันก้าแพงกันดินพัง 
ฝ่ายน ้าล้น ปอ้งกันหนิร่วง  
ปอ้งกันการกัดเซาะหนา้ดิน 
และปอ้งกันการกัดเซาะคอ
สะพาน

ก่อสร้างเรียงหินในกล่อง
แกรเบี ยนบริเวณบ้านม่วง
หมูสี หมู่ 7 ต้าบลจันจว้า
ใต้ บ้านแม่ค้าฝ่ังหมิ่น หมู่ 
9 ต้าบลจันจว้าใต้ บ้านหัว
ฝาย  หมู่11      ต้าบล
จันจว้า                   
บ้านแม่ค้าน ้าลัด หมู่ 3 
ต้าบลจันจว้า

 -  -        64,000,000        30,000,000        20,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือนได้
ใช้ประโยชน์และมี
ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

1. ปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยัที่จะเกิดขึ นใน
เขตพืนที่  เทศบาลต้าบล    
จันจวา้และเขตอ้าเภอ
ใกล้เคียง 2.ปอ้งกันการกัด
เซาะตล่ิงแม่น ้าจันช่วย
บา้นเรือนราษฎร ไม่ใหถู้กกัด
เซาะเสียหายเพิ่มเติม     3.
ราษฎรที่อาศัยอยูบ่ริเวณ
ข้างเคียง สามารถใช้พื นที่
ทางการเกษตร หรือ
ประกอบอาชีพ การเกษตรได้

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
กรมส่งเสริม     
กรมชลประทาน

15 โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล. เชื่อมระหว่าง
ต้าบล  เทศบาลต้าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บา้น
มว่งหมสีู หมู่ 7 ต้าบล
จันจว้าใต้ เชื่อมระหว่าง
บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
ต้าบลจันจว้า  (ประสาน
แผน)

                  -    -          8,000,000          5,000,000          2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

16 โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล.หนองบวั บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อม
หนองปา่เมี ยงบา้นต้น
ยางหมู่ 7 ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.หนอง
บัว บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
 ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อม
หนองป่าเมี ยงบ้านต้นยาง
หมู่ 7 ต้าบลจันจว้า กว้าง 
5 เมตร  ความยาว 2,000 
เมตร

                  -            5,000,000          3,000,000          2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุง
ถนนสายหลักบา้นแม่
ค้าน ้าลัด  หมู่ 3 
ต้าบลจันจว้า เชื่อม
ต้าบลปา่สัก อ.เชียง
แสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนสายหลัก
บ้านแม่ค้าน ้าลัด  หมู่ 3 
ต้าบลจันจว้า เชื่อมต้าบล
ป่าสัก อ.เชียงแสน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
3,000  เมตร หนา 0.04 
เมตร  (ประสานแผน)

                  -    -          1,000,000          1,000,000          1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

18 โครงการกอ่สร้างคัน
ดินเลียบเวียงหนอง
หล่มเชื่อมต้าบลทา่
ข้าวเปลือก

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน ้าทว่ม
ขังภายในพื นที่

ก่อสร้างคันดินเลียบเวียง
หนองหล่มบ้านห้วยน ้าราก
 หมู่ 5 เชื่อมถึงต้าบลท่า
ข้าวเปลือก

                  -                     -            2,000,000          2,000,000          2,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า

19 โครงการกอ่สร้างคัน
ดินเลียบเวียงหนอง
หล่มเชื่อมต้าบลโยนก

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน ้าทว่ม
ขังภายในพื นที่

กอ่สร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบา้นหว้ยน ้า
ราก  หมู่ 9 เทศบาล
ต้าบลจันจว้า เชื่อมถึง 
บา้นทุ่งฟา้ฮ่าม  ต้าบล
โยนก อ้าเภอเชียงแสน

                  -                     -            2,000,000          2,000,000          2,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

20 โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล.สายบา้นหว้ยน ้า
ราก หมู่ 9  ต้าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.สาย
บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 9   
  ต้าบลจันจว้า ถึงเขต
ติดต่อ ต้าบลปา่สัก 
อ้าเภอเชียงแสน กว้าง 6
 เมตร  ยาว 150 เมตร

                  -                     -            1,000,000          1,000,000          1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

21 โครงการขยายถนน
สายหลัก พร้อมราว
กนัตก บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 
ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบ
คมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ขยายถนนบริเวณ ถนนสาย
หลัก ถึง หน้าวดัสันติวนา
รามบ้านสันนาหนองบัว หมู่ 
10  ต้าบลจนัจวา้ เชื่อม 
อบต.ป่าสัก อ้าเภอเชียงแสน 
  กวา้ง 6  เมตร  ยาว  1,500
  เมตร

                  -                     -              1,000,000           1,000,000           1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร           2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาเซียน+6 และGMS

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานกอ่สร้างโครงสร้างพื นฐาน

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     ตวัชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะไดร้ับ

ข. กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒัาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

22 โครงการผันน ้าจันเข้า
สู่เวียงหนองหล่ม

เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่ม
ในฤดูน ้าหลากและ
เกบ็กกัน ้าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง

ผันน ้าจันเข้าสู่เวียงหนอง
หล่มบริเวณบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต้าบลจันจว้า
ใต้ เชื่อมถึงบ้านห้วยน ้า
ราก หมู่ 5 ต้าบลจันจว้า

                  -                     -          10,000,000        10,000,000        10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี ้า
สะอาดส้าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง     กรม
ชลประทาน  
อบจ

รวม   22   โครงการ - -      70,000,000      22,000,000     185,000,000     114,000,000       82,000,000  - - -




































