
แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนการจัดท าแผน
ชุมชน และการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชน
จัดท า และทบทวน
แผนชุมชนด้วย
ตนเองและน าไปใช้
เปน็แนวทางพฒันา
ทอ้งถิ่น

ฝึกอบรมการจัดท า
และทบทวนแผน
ชุมชนประชุม
ประชาคมใหแ้กผู้่น า
ชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้น
 จัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้น/
ต าบล

           40,000             40,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็ง และมี
แผนพฒันาชุมชน
ที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

2 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นและ
ต าบลเพื่อจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพือ่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนพัฒนา
เทศบาลและเชื่อมโยง
ความสอดคล้องกัน
ระหวา่งแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาและการจดัท า
งบประมาณประจ าปี

ฝึกอบรมการจัดท า
ทบทวนแผนพฒันา
สามปใีหแ้กผู้่น า
ชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้น

           20,000             20,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็ง และมี
แผนพฒันาชุมชน
ที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร

3 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏบิติัการแนว
ทางการใช้จ่ายเงิน
อดุหนนุแกก่ลุ่ม ชุมชน
และหนว่ยงาน

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิ่นและ
สร้างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

จัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏบิติัการ
แนะน าแนวทางใน
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนและการ
จัดท า
เอกสารรายงานผล
เงินอุดหนุนใหแ้ก่
ผู้น าชุมชนและผู้น า
กลุ่มที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล

           10,000             10,000              10,000             10,000          10,000  ร้อยละ80ของ
กลุ่มชุมชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่นเกดิ
ความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร
ภาครัฐกบัชุมชน

ส านกัปลัด           
งานงบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร

-เพิอ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

-เพือ่จดัท ำแผนพัฒนำ
เทศบำลตำมระเบียบที่
ก ำหนดไว้

-เพือ่แสดงแนวทำงกำร
พัฒนำในช่วง 5 ปี ที่มี
ควำมสอดคล้องกับ
ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ
อยำ่งมีประสิทธภิำพ

-จัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการ   และ
ประชุมคณะกรรมการ

4 โครงการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

 -  - ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

-จัดท าแผนพฒันา
เทศบาลโดย
กระบวนการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน   -
 จัดประชุมประชาคม

             30,000             30,000          30,000 มกีารจัดท าแผน
ครบถ้วนสมบรูณ์
ตามระเบยีบฯ

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งและมี
แผนพฒันาชุมชน
ที่มปีระสิทธิภาพ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร

5 โครงการจัดเกบ็ข้อมลู
พื้นฐานในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชน
จัดท า และทบทวน
แผนชุมชนด้วย
ตนเองและน าไปใช้
เปน็แนวทางพฒันา
ทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
การจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานหมู่บ้านชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ผู้น าชุมชนทั้ง 
23 หมู่บ้าน

           50,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็ง และมี
แผนพฒันาชุมชน
ที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด            
งานพฒันาชุมชน

6 โครงการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น
ใหแ้กค่ณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น
ใหแ้กค่ณะกรรมการ
หมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบล        
 จันจว้า 23 หมู่บา้น

            5,000               5,000                5,000               5,000           5,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)มี
ความเข้าใจใน
การจัดท า
แผนพฒันา
หมู่บา้น

คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)มี
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้นใหถู้กตาม
ระเบยีบ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

รวม 6   โครงการ - -       125,000           75,000           45,000          45,000       45,000  - - -


