
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันห์นองหล่มบริเวณ
วัดปา่หมากหนอ่บา้น
หว้ยน ้าราก หมู่ 4  
ต้าบลจนัจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ด้าเนนิการก้าจดัวัชพชื
หนองหล่มบริเวณวัด
ปา่หมากหนอ่ บา้น
หว้ยน ้าราก  หมู่ 4 
ต้าบลจนัจว้า

 50,000  -  50,000  -  50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองชา่ง

2 โรงการปรับปรุงภมูทิศัน์
แหล่งทอ่งเที่ยวเวียง
หนองหล่ม  บา้นหว้ยน ้า
ราก หมู่ 4 ต.จนัจว้า

1.เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพในชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวให้
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย        2.
ประชาชนมีสถานที่
พกัผ่อนออกก้าลังกาย

ปรับปรุงแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเวียงหนอง
หล่ม  บา้นหว้ยน ้าราก
 หมู่ 4 ต.จนัจว้า

- - - -       400,000 สภาพแวดล้อมใน
ชมุชนดีขึ น
ร้อยละ 90

1.ประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการพฒันา
แหล่งท่องเที่ยว      
2.มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ น เป็น
เมืองน่าอยู่ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้้ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
สมบรูณ์และยั่งยนื

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้้ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
สมบรูณ์และยั่งยนื

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันท์างเขา้วัดปา่หมาก
หนอ่บา้นหว้ยน ้าราก หมู่
 4,5,9 ต.จนัจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงภมูทิศัน์
ทางเขา้วัดปา่หมาก
หนอ่บา้นหว้ยน ้าราก 
หมู่ 4,5,9 ต.จนัจว้า

 50,000  50,000  50,000  50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนมีความสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

กองชา่ง

4 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
 บา้นสันนาหนองบวั  หมู่
 10 ต้าบลจนัจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงบริเวณรอบ
ฝายล้าเหมอืงหา่งบา้น
สันนาหนองบวั  หมู่ 10
 ต้าบลจนัจว้า

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

สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนมีความสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
 บา้นสันนาหนองบวั  หมู่
 10 ต้าบลจนัจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

บริเวณโรงเรียนบา้น
สันนาหนองบวั  หมู่ 10
 ต้าบลจนัจว้า

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนมี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองชา่ง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้้ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
สมบรูณ์และยั่งยนื

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

6 โครงการปรับภมูทิศัน ์ 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4     
ต.จนัจว้าใต้

1.เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ในชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย         
             2.ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนออก
ก้าลังกาย

บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว
หนองเขยีว  บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต.จนัจว้า
ใต้

- - - -       200,000 สภาพแวดล้อมใน
ชมุชนดีขึ น
ร้อยละ 90

สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนมี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองชา่ง

7 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณเกาะกลาง
ถนนตั งแต่บา้นหนองครก
 หมู่ 6 ต.จนัจว้าใต้

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนนตั งแต่
บ้านหนองครก หมู่ 6 ต.
จันจว้าใต้ อ้าเภอแม่จัน  
เชื่อมถึงบ้านป่าแดด หมู่ 
4 ต้าบลป่าสัก อ้าเภอ
เชียงแสน

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองชา่ง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้้ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
สมบรูณ์และยั่งยนื

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
เสี ยวบา้น บา้นหนองครก
  หมู่ 6   ต้าบลจนัจว้าใต้

เพื่อความสวยงามของ
เสี ยวบ้านเป็นระเบียบ
เรียนร้อย  และมี
สถานที่จัดพธิีกรรม
ของหมู่บ้านอย่างเป็น
สัดส่วน

ปรับปรุงภมูทิศันเ์สี ยว
บา้น บา้นหนองครก    
   หมู่ 6 ต้าบลจนัจว้าใต้

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

มสีถานที่ประกอบ
พธิีการ

กองชา่ง

9 โครงการปรับภมูทิศัน ์ 
บา้นสันหลวง  หมู่  10  
ต.จนัจว้าใต้

1.เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพในชุมชนให้
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย               
 2.ประชาชนมีสถานที่
พกัผ่อนออกก้าลังกาย

ปรับปรุงบา้นสันหลวง 
 หมู่  10  ต.จนัจว้าใต้

- - - -       200,000 สภาพแวดล้อมใน
ชมุชนดีขึ น
ร้อยละ 90

มสีภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ น เปน็
เมอืงนา่อยู่ 
ประชาชน
มคุีณภาพชวีิตที่ดี

กองชา่ง

10 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันสุ์สาน    บา้นปา่
ถอ่น  หมู่ 11  ต.จนัจว้า
ใต้

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศา
สนพธิี

ปรับปรุงบริเวณรอบ
สุสาน บา้นปา่ถอ่น  หมู่
 11  ต.จนัจว้าใต้

- - - -       300,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจดั
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจดังานศาสนพธิี

กองชา่ง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้้ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จงัหวัดเชยีงราย  : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
สมบรูณ์และยั่งยนื

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

11 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณล้าเหมอืง 
บา้นสันทางหลวง หมู่ 12
 ต้าบลจนัจว้าใต้

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณล้าเหมอืง บา้น
สันทางหลวง หมู่ 12 
ต้าบลจนัจว้าใต้

 -  -  100,000  -  30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

สภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองชา่ง

12 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันแ์ละฟื้นฟหูนองเขยีว

เพื่ออนรัุกษแ์หล่งน ้า
ธรรมชาติและปรับ
ภมูทิศันห์นองเขยีว
ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภมูทิศันแ์ละ
ฟื้นฟหูนองเขยีว

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

อนรัุกษแ์หล่งน ้า
ธรรมชาติและแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น

กองชา่ง
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ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

13 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติฯ หนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีรติฯ หนอง
มโนราห์

ปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ 
หนองมโนราห์

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

สวนสาธารณะฯ มี
ความเรียบร้อย
สวยงาม พร้อม
ใหบ้ริการแก่
ประชาชนในโอกาส
ต่างๆ

กองชา่ง

14 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์อ่บ้าบดัน ้าเสีย
และศูนยอ์อกก้าลังกาย

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณบอ่บ้าบดัน ้า
เสียและศูนยอ์อก
ก้าลังกายใหเ้ปน็
สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์อ่
บ้าบดัน ้าเสียและศูนย์
ออกก้าลังกายเทศบาล
ต้าบลจนัจว้า

50,000 - - - 50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

สามารถบ้าบัดน ้าเสีย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีสถานที
พกัผ่อนหย่อนใจหรือ
เป็นสถานที่ออกก้าลัง
กายได้

กองสาธารณสุข

15 โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณบอ่ฝังกลบขยะ
มลูฝอยของเทศบาล

เพื่อปอ้งกนัทศันะ
อจุาดและเพิ่มพื นที่สี
เขยีว

ปลูกต้นไมบ้ริเวณบอ่
ฝังกลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล

30,000 - - - 30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มพีื นที่เขยีวเพิ่มขึ น กองสาธารณสุข
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ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลจนัจว้า  ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

16 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันถ์นนรอบเวียงหนอง
หล่ม

เพื่อพฒันาระบบ
คมนาคมใหม้คีวาม
สะดวก

ปรับปรุงภมูทิศันถ์นน
รอบเวียงหนองหล่ม

              -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

สภาพแวดล้อม
บริเวณเวียงหนอง
หล่มมคีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยนา่อยู่

กองชา่ง

17 โครงการปรับภมูิทัศน์เกาะ
กลางถนน(Landmark) 
บ้านห้วยน ้าราก หมู่ 4 ถึง 
หมู่ 9  ต้าบลจันจว้า บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ถึงบ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อสร้างเอกลักษณ์
เนน้จดุเด่นที่สะทอ้น
ใหเ้หน็เปน็ลักษณะ
โดดเด่นในการพฒันา
เพื่อเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาล

ปรับภมูิทัศน์เกาะกลาง
ถนน(Landmark) บ้าน
ห้วยน ้าราก หมู่ 4 ถึง หมู่
 9  ต้าบลจันจว้า          
  บ้านหนองครก หมู่ 6 
ถึงบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต้าบลจันจว้าใต้

100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

สร้างเอกลักษณ์
ลักษณะโดดเด่นใน
การพฒันาเพื่อเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวใน
เขตเทศบาล

ส้านกัปลัด        
กองชา่ง

18 โครงการถนนดอกไม้
สวยงามในเขตเทศบาล
ต้าบลจนัจว้า

เพื่อส่งเสริมใหม้ถีนน
สวยงามและพฒันา
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
ในเขตเทศบาลต้าบล
จนัจว้า

จดักจิกรรมปลูกต้นไม้
และดอกไมต้ามถนนม
ในเขตเทศบาลต้าบล
จนัจว้า

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

ถนนในพื นที่
เทศบาลต้าบลจนัจ
ว้ามคีวามสวยงาม

ส้านกัปลัด        
กองชา่ง
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                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ผลที่คาดวา่จะไดร้ับผลผลติของโครงการวตัถุประสงค์

6.2 แผนงานเคหะและชมุชน : งานสวนสาธารณะ
ตวัชี้วดั  (KPI)งบประมาณ

19 โครงการคลองสวยน ้าใส
ในเขตเทศบาลต้าบล
จนัจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า
ใหส้ะอาดเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

จดักจิกรรมปรับปรุง
พฒันาล้าคลองต่างๆ
ใหส้ะอาดในเขต
เทศบาลต้าบลจนัจว้า

       50,000               -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มล้ีาลองที่สะอาด
สวยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองชา่ง

20 โครงการปรับปรุง สวน
ปา่ชมุชน (ค่ายลูกเสือ)  
บา้นปา่สักหลวง

เพื่อใหส้ถานที่จดั
กจิกรรมของลูกเสือ
ในหมู่บา้นมคีวาม
สวยงาม เปน็ระเบยีบ

ด้าเนนิการปรับปรุง 
สวนปา่ชมุชน (ค่าย
ลูกเสือ)  บา้นปา่สัก
หลวง

 -          5,000  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มสีถานที่จดั
กจิกรรมลูกเสือใน
หมู่บา้นที่เปน็สัดส่วน

ส้านกัปลัด        
งานเกษตร         
กองชา่ง

21 โครงการปรับปรุง
สถานที่ท้างาน และ
ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
ส้านกังานเทศบาลต้าบล
จนัจว้า

เพื่อรองรับการ
บริการประชาชนให้
มปีระสิทธิภาพสูงสุด

ปรับปรุงสถานที่ท้างาน
 และปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณส้านกังาน
เทศบาลต้าบลจนัจว้า

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         ร้อยละ 80 ได้
ปรับปรุงสถานที่
ท้างาน

ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ต้าบลจนัจว้า

กองชา่ง

รวม      21     โครงการ - -      590,000      415,000      560,000      410,000   1,610,000 - - -


