
แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

1 โครงการขยายเขตประปาจาก
บา้นใหม ่หมู่ 1 ต าบลจันจว้า 
ไปบา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ขยายเขตประปาจาก
บา้นใหม ่หมู่ 1 ต าบล
จันจว้า ไปบา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 300,000  -    -    -    -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นใหม ่ หมู่ 1  
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นใหม ่ 
หมู่ 1  ต าบลจันจว้า

 -            300,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

3 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นทรายมลู หมู่ 2
 ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นทราย
มลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

 -          420,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

 กองการประปา

4 โครงการปรับปรุงทอ่ประปา
บา้นแมค่ าน  าลัด    หมู่ 3   
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงทอ่ประปา
บา้นแมค่ าน  าลัด    หมู่
 3   ต าบลจันจว้า

               -            200,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง          
กองการประปา

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

5 โครงการเจาะบอ่บาดาลน  าลึก
และวางทอ่ประปาใหมบ่า้น
หว้ยน  าราก หมู่ 4 ต าบล   
จันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า
บาดาลในการท า
การเกษตร

บา้นหว้ยน  าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

       200,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในหมู่บา้นได้
ประโยชน์

มแีหล่งน  าท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นบริเวณวัดปา่
หมากหนอ่ บา้นหว้ยน  ารากหมู่
 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นบริเวณวัดปา่
หมากหนอ่ บา้นหว้ย
น  ารากหมู่ 4 ต.จันจว้า

 -                    -           300,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

7 โครงการปรับปรุงทอ่ประปา
หมู่บา้น   บา้นหว้ยน  าราก หมู่
 4 ต.จันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

ปรับปรุงทอ่ประปา
บริเวณบา้นหว้ยน  าราก
 หมู่ 4 ต.จันจว้า

       400,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

8 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
เพื่อการเกษตรบา้นหนองร่อง 
 หมู่ 8 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า
บาดาลในการท า
การเกษตร

ขุดเจาะบอ่บาดาล
บา้นหนองร่อง  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในหมู่บา้นได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ส านกัปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้นหว้ยน  าราก  
หมู่  9  ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้นหว้ยน  าราก  
หมู่  9  ต าบลจันจว้า

 -                    -           200,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

10 โครงการปรับปรุงทอ่เมน
ประปาจากหวับา้นถึงทา้ยบา้น
   บา้นสันนาหนองบวัหมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงเมนประปา
จากหวับา้นถึงทา้ยบา้น
   บา้นสันนาหนองบวั
หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

               -            420,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

11 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
ประปาหมู่บา้นสันนาหนองบวั 
 หมู่ 10 ต.จันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

บริเวณหนา้บา้นนาย
ทอง จอมศักด์ิ ถึง วัด
สันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต.จันจว้า

               -                    -                   -                  -          400,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

12 โครงการขยายทอ่ประปาบา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ขยายทอ่ประปาบา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

               -            300,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

13 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นหวัฝาย หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

กอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นหวัฝาย หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

               -            200,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

14 โครงการปรับปรุงทอ่ส่ง
น  าประปาภายในหมู่ บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต.
จันจว้า

               -                    -                   -                  -          300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
จ่ายน  าประปาของระบบ
ประปา(ประปาสันวัด)บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงระบบทอ่จ่าย
น  าประปาบา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

               -            300,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

16  โครงการปรับปรุงอาคารหอ
ถังสูงโรงสูบน  าพร้อมระบบ
ผลิตน  าประปา(ประปาสันวัด)
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงอาคารหอถัง
สูงโรงสูบน  าพร้อม
ระบบผลิตน  าประปา
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

               -                    -           200,000                -                  -   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนน  า
อปุโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

17 โครงการปรับปรุงโรงผลิต
น  าประปาปา่สักหลวง(ประปา
สันวัด) บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงโรงผลิต
น  าประปาบา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

               -                    -           200,000                -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดมี
คุณภาพส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

18  โครงการปรับปรุงอาคารหอ
ถังสูงโรงสูบน  าพร้อมระบบ
ผลิตน  าประปาบา้นกิ่วพร้าว 
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบผลิต
น  าประปาบา้นกิ่วพร้าว
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้าใต้

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

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

19 โครงการปรับปรุงโรงผลิต
น  าประปา บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงโรงผลิต
น  าประปา บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดมีคุณภาพ
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

20 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
จ่ายน  าประปาของระบบ
ประปา บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงระบบทอ่จ่าย
น  าประปาของระบบ
ประปา บา้นกิ่วพร้าว 
หมู่ 4 ต าบลจันจว้าใต้

               -    -         300,000                -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดมี
คุณภาพส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

21 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปา
บริเวณข้างวัดกิ่วพร้าว
 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4   
 ต าบลจันจว้าใต้

               -                    -                   -                  -          400,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น  าประปาในหมู่บา้น       
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
จากบ่อน  าบาดาลมาเป็น
ระบบน  าผิวดิน (สร้างโรง
สูบ) ถังเก็บน  ากรองน  าระบบ
ไฟฟ้าระบบถังกรองน  า
ระบบท่อส่งน  า

ปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บา้น    
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

 -  -         400,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างประปาขนาด
ใหญ่  บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

บริเวณสนามกฬีาหนา้
วัดหนองปึ๋ง   บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

       400,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

24  โครงการปรับปรุงโรงน  าด่ืม
ในหมู่บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงโรงน  าด่ืมใน
หมู่บ้านหนองครก  หมู่ 6 
ต.จนัจวา้ใต้ ขนาดกวา้ง  
3.00 ม.  ยาว 5.00  ม. สูง
 3.00  ม. หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกวา่ 15.00 ตร.ม

       200,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

25 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น  าประปาบา้นหนองครก หมู่ 
6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบผลิต
น  าประปาบา้นหนอง
ครก หมู่ 6       ต าบล
จันจว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

26 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม.
 บา้นหนองครก หมู่ 6 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ความจุ 100 
ลบ.ม. บ้านหนองครก 
หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

 -    2,000,000  -    -    -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

27 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาบา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปา
บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

               -                    -           100,000                -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดมีคุณภาพ
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

28 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บา้น   บา้นหนองครก หมู่ 
6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ขยายเขตประปา
หมู่บา้นหนองครก หมู่
 6 ต าบลจันจว้าใต้

 100,000  -    -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดมีคุณภาพ
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

29 โครงการขยายทอ่ประปาบา้น
มว่งหมสีู หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ขยายทอ่ประปาบา้น
มว่งหมสีู หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดมีคุณภาพ
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

30 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ความจุ 100 ลบ.ม. 
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่  ความจุ 100
 ลบ.ม. บ้านม่วงหมูสี หมู่
 7 ต าบลจันจว้าใต้

 -    3,050,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดมี
คุณภาพส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

31 โรงการย้ายทอ่ประปาหมู่บา้น 
  บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

ย้ายทอ่ประปาหมู่บา้น
บริเวณถนนที่ขยายใหม่
  ระยะทาง  1,000   
เมตร

 -    -    -    -          300,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

1.ประชาชนมีน  า
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ            
   2.แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

กองช่าง

32 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาบา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

กอ่สร้างระบบประปา
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดมี
คุณภาพส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

33 โครงการขยายทอ่ประปาบา้น
ปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ขยายทอ่ประปาบา้น
ปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดมี
คุณภาพส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

34 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
เมนประปาหมู่บา้น        บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน          -
จากซอย 2 ถึงท้าย
หมู่บ้าน ความยาวไม่
น้อยกว่า 976 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนด)

 -    -    400,000  -    -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

35 โครงการปรับปรุงระบบจ่าย
น  าประปา บา้นสันหลวง  หมู่ 
10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบจ่าย
น  าประปา บา้นสัน
หลวง  หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

36 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาบา้นสันหลวง หมู่ 10 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปา
บา้นสันหลวง หมู่ 10 
ต าบลจันจว้าใต้

 -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

37 โครงการติดตั งทอ่จ่าย
น  าประปาหนองเขียว(บา้น
หนองครก)เชื่อม บา้นสันหลวง
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั งทอ่จ่าย
น  าประปาหนองเขียว
(บา้นหนองครก)เชื่อม 
บา้นสันหลวง หมู่ 10  
 ต าบลจันจว้าใต้

               -                    -           100,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

38 โครงการขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บา้นปา่ถ่อน
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

39 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นปา่ถ่อน
  หมู่ 11 ต าบลจันจว้า
ใต้

 -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

40 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ความจุ100 ลบ.ม.
บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่  ความจุ 100
 ลบ.ม.บ้านป่าถ่อน หมู่ 
11 ต าบลจันจว้าใต้

 -          3,050,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

41 โครงการขยายทอ่ประปาบา้น
ปา่ถ่อน หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ขยายทอ่ประปาบา้น
ปา่ถ่อน หมู่ 11 ต าบล
จันจว้าใต้

 -                    -           100,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

42 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
 ส ารอง บริเวณหนา้วัดปา่ถ่อน
 บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

กอ่สร้างระบบประปา 
ส ารอง บริเวณหนา้วัด
ปา่ถ่อน บา้นปา่ถ่อน 
หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

               -                    -                   -          100,000                -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

43 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น   บา้นปา่ถ่อน 
 หมู่ 11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  า
อปุโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพยีงพอ

ประปาหมู่บา้น   บา้น
ปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -        300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

44 โครงการติดตั งทอ่จ่าย
น  าประปาหนองเขียว(บา้นปา่
บง)เชื่อม บา้นสันทางหลวง 
หมู่ 12 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั งท่อจ่ายน  าประปา
หนองเขียว(บ้านป่าบง)
เชื่อม บ้านสันทางหลวง 
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

45 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
ประปาภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบทอ่
ประปาภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

       100,000          100,000         100,000        100,000                -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน  า

46 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น  าประปาหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบ
น  าประปาใหส้ามารถด่ืมได้

ตรวจสอบคุณภาพ
น  าประปาหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบล   
จันจว้า

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

47 โครงการติดตั งทอ่จ่าย
น  าประปาเทศบาล (ประปา
หนองเขียว)เชื่อมระหว่าง 
ต าบลจันจว้า  ถึงโรงผลิต
น  าประปาหนองเขียว

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ติดตั งท่อจ่ายน  าประปา
เทศบาล (ประปาหนอง
เขียว)เชื่อมระหว่าง       
 ต าบลจันจว้า  ถึงโรง
ผลิตน  าประปาหนองเขียว

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา/
กรมส่งเสริมการ
ปกรองทอ้ง่ถิน/ 
อบจ.เชียงราย



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

48 โครงการปรับปรุงพื นที่
โดยรอบบริเวณโรงสูบ
น  าประปาหนองเขียว

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงพื นที่โดยรอบ
บริเวณโรงสูบ
น  าประปาหนองเขียว

         50,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองประปา

49 โครงการกอ่สร้างอาคารเพื่อ
ตรวจสอบและทดสอบ
คุณภาพน  าประปา(LAB)  
พร้อมครุภณัฑ์

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าไว้
ใช้ส าหรับอปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างอาคารเพื่อ
ตรวจสอบและทดสอบ
คุณภาพน  าประปา
(LAB)  พร้อมครุภณัฑ์

 -            500,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา/
กรมส่งเสริมการ
ปกรองทอ้ง่ถิน/ 
อบจ.เชียงราย

50 โครงการติดตั งระบบสูบน  า
จากแมน่  าจันเข้าสู่หนองเขียว

เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มในฤดู
ฝน  และกกัเกบ็น  าเข้า
หนองเขียวเพื่อใช้ผลิต
น  าประปาในช่วงฤดูแล้ง

ติดตั งระบบสูบน  าจาก
แมน่  าจันเข้าสู่หนอง
เขียว

               -          1,000,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

มนี  าเพยีงพอ
ส าหรับการผลิต
น  าประปา  
ในช่วงฤดูแล้ง

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน  า

51 โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น  าประปาเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ประปาหนองเขียว
เทศบาลต าบลจันจว้า

               -                    -                   -                  -          300,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

52 โครงการวางระบบทอ่จ่ายน  า
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรติหนองมโนราห์

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

วางระบบทอ่จ่ายน  า
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติหนอง
มโนราห์

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน  า

53 โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมลูระบบทอ่จ่าย
น  าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดท าฐานข้อมลู
ระบบทอ่จ่ายน  าประปา

จัดท าระบบฐานข้อมลู
ระบบทอ่จ่าย
น  าประปาในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

         10,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของพนกังาน
ผู้ปฏบิติังาน

มกีารบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กองการประปา

54 โครงการเชื่อมทอ่เมนจาก
ระบบประปาใหมเ่ข้าสู่ระบบ
จ่ายน  าประปาหนองเขียว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตน  าประปาหนอง
เขียว

เชื่อมทอ่เมนจาก
ระบบประปาใหมเ่ข้าสู่
ระบบจ่ายน  าประปา
หนองเขียว

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
พนกังานได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

55 โครงการกอ่สร้างอาคารหอ้ง
ประชุมโรงผลิตน  าประปา
หนองเขียว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติัราชการและ
เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน

กอ่สร้างอาคารหอ้ง
ประชุมโรงผลิต
น  าประปาหนองเขียว

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
พนกังานได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง        
กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

56 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
และทอ่ประปาหนองเขียว
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตน  าประปาหนอง
เขียว

ปรับปรุงระบบผลิต
และทอ่ประปาหนอง
เขียวเทศบาลต าบล
จันจว้า

               -    -         100,000                -                  -    ร้อยละ80
ระบบน  าประปา
ผลิตน  าอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

57 โครงการสูบน  าดิบจากหนอง
มโนราหเ์พื่อผลิตน  าประปา

เพื่อใช้ผลิตน  าประปา สูบน  าดิบจากหนอง
มโนราหเ์พื่อผลิต
น  าประปา

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ80
สามารถผลิต
น  าประปาอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

58 โครงการติดตั งทอ่จ่าย
น  าประปาหนองเขียวเชื่อม
ระหว่าง ต าบลจันจว้า และ
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั งท่อจ่ายน  าประปา
หนองเขียวเชื่อมระหว่าง
ต าบลจันจว้าและต าบล  
       จันจว้าใต้

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

59 โครงการขยายเขตระบบจ่าย
น  าประปาต าบลจันจว้า

เพื่อขยายเขตระบบจ่าย
น  าประปาส าหรับบริการ
ประชาชน

ขยายเขตระบบจ่าย
น  าประปาต าบล     
จันจว้า เทศบาล    
ต าบลจันจว้า

               -          3,000,000                 -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดมีคุณภาพ
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

60 โครงการกอ่สร้างระบบกรอง
น  าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงโรงผลิต
น  าประปาหนองเขียว
ในเขตตเทศบาลต าบล
จันจว้า

 -                  -       500,000.00                -          500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

61 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
จ่ายน  าประปาหนองเขียว

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงระบบทอ่จ่าย
น  าประปาหนองเขียว

       100,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

62 โครงการขยายเขตระบบจ่าย
น  าประปาต าบลจันจว้า 
สถานที่กอ่สร้าง บริเวณเขต
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ขยายเขตระบบจ่าย
น  าประปาต าบลจันจว้า 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ
เขตต าบลจันจว้า อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย

               -    -         400,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

63 โครงการขยายเขตประปา
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

23 หมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

               -                    -                   -                  -          400,000  ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

64 โครงการติดตั งระบบประปา
และอปุกรณ์ รร.ท.2 บา้นใหม่

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั งระบบประปา
และอปุกรณ์  รร.ท.2 
บา้นใหม่

               -            100,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

65 โครงการติดตั งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่โรง
ผลิตน  าประปาหนองเขียว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและการ
บริหารภายในโรงผลิต
น  าประปาหนองเขียว

ติดตั งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงผลิต
น  าประปาหนองเขียว

               -              20,000                 -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของพนกังาน
ประปาได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

66 โครงการกอ่สร้างโรงผลิต
น  าประปา บริเวณเวียงหนอง
หล่ม

เพื่อผลิตน  าประปา ก าลัง
ผลิต 50 ลบ.ม./ชม. 
บริการใหแ้กป่ระชาชน

กอ่สร้างโรงผลิต
น  าประปา บริเวณ
เวียงหนองหล่ม

               -                    -       10,000,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดมีคุณภาพ
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

67 โครงการวางทอ่จ่ายน  าบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติฯหนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่าย
น  าบริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯหนอง
มโนราห์

วางทอ่จ่ายน  าบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรติฯหนอง
มโนราห์

               -                    -                   -          100,000                -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวน
ครัวเรือนที่ไม่
พบปญัหาน  าทว่ม

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง        
กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

68 โครงการปรับปรุงโรงผลิต
น  าประปา ระบบประปา
หมู่บา้นภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้คุีณภาพ

ปรับปรุงโรงผลิตน  าประปา
 ระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาลต าบล
จนัจวา้

               -                    -                   -          100,000                -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

69 โครงการพฒันาการจัดเกบ็
รายได้ของกองการประปาโดย
การออกแบบซอฟแวร์และ
โปรแกรมการจัดเกบ็ใหม่

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานประปา และการ
ให้บริการประชาชน สะดวก
 รวดเร็ว ยิ่งขึ น

พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของกองการประปาโดย
การออกแบบซอฟแวร์
และโปรแกรมการจัดเก็บ
ใหม่

         30,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของพนกังาน

ประปาได้
ประโยชน์

พนักงานกองการ
ประปามีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ประชาชน สะดวก 
รวดเร็ว ยิง่ขึ น

กองการประปา

70 โครงการฝึกอบรมบคุลากร
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลระบบประปาใน
หมู่บา้น

ฝึกอบรมบคุลากร
ผู้ดูแลระบบประปา
หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

         10,000                  -                   -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมได้
ประโยชน์

มกีารบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน

กองการประปา

71 โครงการปรับปรุงระบบจัดเกบ็
รายได้ค่าน  าประปา

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได้ค่าน  าประปาประปา
ให้มีคุณภาพ

จ านวน  23  หมู่บา้น
ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

       100,000          100,000         100,000        100,000                -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

มีระบบการ
จัดเก็บรายได้ค่า
น  าประปาให้มี
คุณภาพมากขึ น

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

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

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.4 แผนงานการพาณิชย์ : งานการพาณิชย์

     ตวัชี้วัด     
  (KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

72 โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น  าประปาเทศบาลด้วย
พลังงานแสงอาทติย์โซล่าเซลล์

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ประปาหนองเขียว
เทศบาลต าบลจันจว้า

               -                    -                   -                  -          500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา

73 โครงการฝึกอบรมบคุลากร
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใหค้วามรู้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
เพื่อบริหารกจิการประปา

ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบล       
จันจว้า

       10,000          10,000         10,000        10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมคีวามรู้
เพิ่มขึ น

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้จากการ
ฝึกอบรม

กองการประปา

รวม 73         โครงการ - - 1,810,000  16,270,000   13,510,000  710,000     4,210,000  - - -


