
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์
อนรัุกษธ์รรมชาติ
เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์
และอนรัุกษว์ิถีชีวิต
ด้ังเดิมของชุมชน

จัดกจิกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
โปรแกรมน าเที่ยวเชิง
นเิวศน ์ชื่นชม
ธรรมชาติและวิถีของ
ชุมชน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมงีานท า 
มรีายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก
 ชุมชนมคีวาม
มั่นคงทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด        
งานประชาสัมพนัธ์

2 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้อาสาสมคัร
มคัคุเทศกช์ุมชน

เพื่อใหเ้ยาวชนมี
ความรู้แหล่ง
ทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่น
และการเปน็ไกด์น า
เที่ยว

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
การเปน็มคัคุเทศกแ์ละ
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน

        10,000         15,000         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนได้
ความรู้แหล่ง
ทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่น
สามารถน าเที่ยวได้

 ส านกัปลัด          
งานประชาสัมพนัธ์

3 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้วิธีการดูนกเวียง
หนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ใน
ระบบเชิงนเิวศนแ์ละ
เปน็การอนรัุกษ์
ธรรมชาติใหม้คีวาม
อดุมสมบรูณ์

จัดกจิกรรมดูนก นานา
ชนดิ ณ เวียงหนองหล่ม

        10,000         15,000         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนได้อนรัุกษ์
ธรรมชาติและ
ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่

 ส านกัปลัด          
งานประชาสัมพนัธ์

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

4 โครงการส่งเสริม
กจิกรรมการทอ่งเที่ยว
และแหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวภายใน
ต าบลจันจว้าใหเ้ปน็ที่
รู้จักแพร่หลาย

จัดกจิกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว และส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวภายใน
พื้นที่

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมงีานท า 
มรีายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก
 ชุมชนมคีวาม
มั่นคงทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด        
งานประชาสัมพนัธ์

5 โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารการทอ่งเที่ยว
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวชุมชน 
สร้างงาน สร้างรายได้
ใหแ้กป่ระชาชนและ
ทอ้งถิ่น

จัดต้ังศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารการทอ่งเที่ยว
ชุมชนใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมงีานท า 
มรีายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก
 ชุมชนมคีวาม
มั่นคงทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด        
งานประชาสัมพนัธ์

6 โครงการประกวด
หมู่บา้นการทอ่งเที่ยว
พฒันา ตัวอย่าง

เพื่อส่งเสริมใหแ้ต่ละ
หมู่บา้นดึงจุดเด่น
ของตนเองมาพฒันา
ใหเ้ปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวระดับชุมชน

จัดกจิกรรมประกวด
ของดีแต่ละหมู่บา้น

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

สามารถดึงอตั
ลักษณ์ของหมู่บา้น
มาเปน็จุดขายและ
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
ระดับชุมชนได้

 ส านกัปลัด           
 งานประชาสัมพนัธ์
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งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

7 โครงการส ารวจและ
จัดท าแหล่งทอ่งเที่ยว
เวียงหนองหล่ม

เพื่อส ารวจแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่
เวียงหนองหล่ม

จัดกจิกรรมการ
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่เวียง
หนองหล่มในระบบเชิง
นเิวศนแ์ละเปน็การ
อนรัุกษธ์รรมชาติใหม้ี
ความอดุมสมบรูณ์

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มแีหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นในพื้นที่เวียง
หนองหล่ม

 ส านกัปลัด          
 งานประชาสัมพนัธ์

8 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมอาชีพและ
รายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ระดับหมู่บา้น 23 
หมู่บา้น

 -  -  -  -       150,000 ร้อยละ80
ประชาชนมอีาชีพ
และรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงในระดับ
หมู่บา้น

ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้
พอเพยีง มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     งาน
พฒันาชุมชน

รวม       8         โครงการ - -      160,000        70,000        70,000        70,000      220,000 - - -
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งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
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   320,000    140,000    140,000    140,000


