
แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดกจิกรรม  

วันเทศบาล
เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจบทบาทหนา้ที่ของ
เทศบาลต าบล

จัดกจิกรรมวันเทศบาลใน
วันที่ 24 เมษายน

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ของ
เทศบาลในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด          
งานธุรการ

2 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
ทกุพื้นที่

จัดกิจกรรมให้บริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ  แก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน เช่น ตัดผม ซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ช าระ
ภาษี ฉีดวัคซีนสัตว์เล้ียง ฯลฯ

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับบริการ
ที่มปีระสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

ส านกัปลัด         
งานธุรการ

3 โครงการปณิธาน ความ
ดี ปมีหามงคล

เพื่อใหป้ระชาชนได้
แสดงความจงรักภกัดี
และส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณ

จัดกจิกรรมปณิธาน ความดี
 ปมีหามงคล

 -  -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดีและ
ส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านกัปลัด         
งานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

4 โครงการอบรม
กฎหมายนา่รู้เพื่อ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
กฎหมายเบื้องต้นที่จ าเปน็
ในชีวิตประจ าวันใหแ้ก่
ประชาชน

          5,000        100,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กฎหมายเบื้องต้น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

5 โครงการปลูกจิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

เพื่อปลูกจิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

จัดกจิกรรมปลูกจิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น
ภายในองค์กร

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมจีิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

6 โครงการฝึกอบรมวินยั
และการรักษาวินยั

เพื่อสร้างจิตส านกึ
ปลูกฝังการมวีินยัใน
การปฏบิติัราชการ

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ฝึกอบรมวินยัและรักษา
วินยัใหแ้กบ่คุลากรของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

 พนกังานมวีินยัและ
รักษาวินยัในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด

7 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนไทยโตไปไมโ่กง

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ต่อต้านการทจุริต
คอรัปชั่น

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
เยาวชนไทยโตไปไมโ่กง

        10,000          10,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

เยาวชนมจีิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

8 ค่าใช้จ่ายรังวัดสอบเขต
ที่ดินและออกหนงัสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุก
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ด าเนนิการรังวัดสอบเขต
ที่ดินและออกหนงัสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ปอ้งกนัการบกุรุกพื้นที่
สาธารณะจาก
ประชาชนและบคุคล
ทั่วไป

ส านกัปลัด            
งานนติิการ

9 โครงการตรวจสอบและ
พฒันาแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชนเ์ข้า
พื้นที่เวียงหนองหล่ม

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุก
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ตรวจสอบและพฒันาแนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชนพ์ื้นที่เวียงหนอง
หล่ม

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ปอ้งกนัการบกุรุกพื้นที่
สาธารณะจาก
ประชาชนและบคุคล
ทั่วไป

ส านกัปลัด        
งานนติิการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

10 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฏหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกบังานทะเบยีน
ราษฎร

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกบังาน
ทะเบยีนราษฎรส าหรับ
ก านนั/ผู้ใหญ่บา้น  ผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้กฏหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกบังานทะเบยีน
ราษฎรใหแ้กก่ านนั/
ผู้ใหญ่บา้น  ผู้น าชุมชน
ทั้งหมด 23 หมู่บา้น

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ก านนั/ผู้ใหญ่บา้นและ
ผู้น าชุมชนมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกบักฏ
ระเบยีบงานทะเบยีน

ส านกัปลัด       งาน
ทะเบยีนราษฎร

11 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาลและหวัหนา้
ส่วนราชการ ต าบลจันจ
ว้า

เพื่อสร้างวิสัยทศันใ์น
การบริหารทอ้งถิ่น
รองรับการเปล่ียนแปลง
สู่ประชาคมอาเซียน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ละหวัหนา้ส่วน
ราชการเทศบาลต าบล    
จันจว้า

       100,000          50,000          50,000          50,000          50,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารได้ประโยชน์

ผู้บริหารและสมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏบิติัราชการ

ส านกัปลัด        
งานกจิการสภา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

12 โครงการส่งเสริมการ
เปน็องค์กรแหง่การ
เรียนรู้

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
มาพัฒนาให้เป็นระบบ
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ถูกต้อง ชัดเจนให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/จัดกจิกรรมให้
พนกังาน ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ทั่วไปภายในองค์กร
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

พนกังาน ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ทั่วไปภายในองค์กร
เทศบาลต าบลจันจว้า

ส านกัปลัด         
งานการเจ้าหนา้ที่



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

13 โครงการฝึกอบรม
พฒันาศักยภาพการ
ปฏบิติังานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
แบบบรูณาการ

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
สัมมนาและทศันศึกษาดู
งานองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จด้านบริหาร
จัดการองค์กร

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ
 และการใหบ้ริการ
ประชาชน

ส านกัปลัด        
งานการเจ้าหนา้ที่

14 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสาธารณะ

เพื่อสร้างจิตส านกึ 
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏบิติังานราชการและ
การมจีิตอาสาต่อ
ส่วนรวม

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา
ใหแ้กบ่คุลากรของ
เทศบาลต าบล จันจว้า

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

พนกังานมจีิตส านกึ มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
งานการเจ้าหนา้ที่



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

15 โครงการพฒันาส่ือ
ประชาสัมพนัธ์กจิการ
ของเทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลจันจว้าได้รับรู้
ข่าวสารการด าเนนิงาน
ของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

เพื่อจัดท าวารสารข่าว
ประชาสัมพนัธ์รายเดือน/
รายไตรมาส, รายงานผล
การด าเนนิงานประจ าปี, 
วิดิทศันข์องเทศบาล

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80เทศบาล
ได้ประโยชน์

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารจากเทศบาล
อย่างสม่ าเสมอและ
ผลงานการปฏบิติั
ราชการ

ส านกัปลัด           
งานประชาสัมพนัธ์

16 โครงการพฒันา
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภายใน
องค์กร

เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายที่มคีวามเร็ว
เหมาะสม รองรับความ
ต้องการการใช้งาน  
เว็บไซต์ของเทศบาลมี
ความทนัสมยัเปน็
ปจัจุบนัและมี
ประสิทธิภาพ

พฒันาปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ภายในองค์กร

 -  -          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80พฒันา
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทศบาลมรีะบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เนต
ที่มคีวามเร็ว

ส านกัปลัด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

17 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นและสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การจัดการ
เลือกต้ังทอ้งถิ่นให้
เปน็ไปตาม  พรบ. 
เทศบาล

จัดท าแผนการเลือกต้ัง
ทอ้งถิ่นตาม พรบ.เทศบาล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
ความกฎหมายการ
เลือกต้ังทอ้งถิ่น

 ส านกัปลัด      งาน
ทะเบยีนฯ

18 ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จพระบรมวงศานวุงศ์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การรับเสด็จพระบรม
วงศานวุงศ์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านนั/ผญบ./
กลุ่มพลังมวลชน/
หนว่ยงานราชการ/
นกัเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ
พระบรมวงศานวุงศ์

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด            
 งานธุรการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

19 โครงการคลีนกิกฏหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ความ
เข้าใจ  รับปรึกษาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบั
กฎหมาย จัดหาหนงัสือ
กฎหมายที่จ าเปน็

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กฎหมายเบื้องต้น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

20 โครงการพฒันาองค์กร
ตามหลัก 5 ส

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกจิกรรม 5 ส  ภายใน
ส านกังานเทศบาลต าบล
จันจว้าอย่างสม่ าเสมอ

               -                  -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

องค์กรได้พฒันาตาม
หลัก 5 ส.  อย่างเปน็
ระบบ

ส านกัปลัด            
งานธุรการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

21 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเปน็ศูนย์
ปฏบิติัการรวมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
 อปท. ระดับอ าเภอ

เพื่อใหก้ารด าเนนิงาน
ของศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมมอืในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
(ตามหนงัสือส่ังการ ที่ 
ชร 0023.15/ว 1139 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2560

อดุหนนุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอ
แมจ่ัน

        10,000          25,000          15,000          17,000          20,000  ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ประชาชนในเขต
อ าเภอแมจ่ันได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด            
งานงบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

22 ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ที่

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์ 
(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
5836 ลงวันที่ 11 ตุลาคม
 2560 และที่ มท 
0808.2/3028 ลงวันที่ 6 
มิ.ย.2561

ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

        50,000          50,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็ว

ส านกัปลัด           
งานพฒันาชุมชน

23 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทกแทน
จากการกระท าละเมดิ
ของเจ้าหนา้ที่ต่อ
บคุคลภายนอก

พนกังานเทศบาลต าบล
จันจว้าทกุคน

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ของ
พนกังานเทศบาล
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหนว่ยงาน

พนกังานเทศบาล
ต าบลจันจว้าทกุคน
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหนว่ยงาน

ส านกัปลัด            
งานนติิการ

รวม    23   โครงการ - -   1,725,000   1,785,000   1,735,000   1,737,000   1,740,000  - - -


