
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

หลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการผลิตกา๊ซ

ชีวภาพส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน

เพื่อลดมลภาวะที่เปน็พษิ
และลดโลกร้อน และมี
ครัวเรือนต้นแบบในการ
ผลิตกา๊ซชีวภาพ

อบรมประชานชนในเขต
เทศบาลใหเ้ปน็ต้นแบบ
ครัวเรือนในการผลิตกา๊ซ
ชีวภาพอย่างนอ้ย 5 แหง่

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

ได้หมู่บา้นต้นแบบในการผลิต
กา๊ซชีวภาพในครัวเรือนและ
ลดปริมาณกา๊ซพษิในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์อ่บ าบดัน  าเสีย
และศูนย์ออกก าลังกาย

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณบอ่บ าบดัน  าเสีย
และศูนย์ออกก าลังกายให้
เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์อ่บ าบดั
น  าเสียและศูนย์ออกก าลัง
กายเทศบาลต าบลจันจว้า

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

สามารถบ าบดัน  าเสียได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ ประชาชนมี
สถานทพีกัผ่อนหย่อนใจหรือ
เปน็สถานที่ออกก าลังกายได้

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการกอ่สร้างบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยแบบถูก
หลักสุขาภบิาล

เพื่อใหม้บีอ่ฝังกลบขยะมลู
ฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

กอ่สร้างบอ่ฝังกลบขยะมลู
ฝอยบอ่ขยะของเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

ขยะมลูฝอยในพื นที่ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการปรับปรุงระบบ
บ าบดัน  าเสียเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงระบบบ าบดั
น  าเสียแบบบงึประดิษฐ์

ปรับปรุงระบบบ าบดัน  า
เสียเทศบาลต าบลจันจว้า

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

สามารถบ าบดัน  าเสียได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานปฏกิลุมลูฝอย

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

หลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานปฏกิลุมลูฝอย

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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

5 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมลูฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบรูณาการ

เพื่อลดปริมาณขยะมลู
ฝอยและบรูณาการจัดการ
ขยะมลูฝอยใหเ้กดิความ
ยั่งยืน

การจัดการขยะมลูฝอย
โดยการมส่ีวนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบ
บรูณาการ ทั งหมด 23  
หมู่บา้น

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

ปริมาณขยะมลูฝอยลดลง 
และประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ น

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการจัดการขยะโดย
การมส่ีวนร่วมของชุมชน

เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนในการจัดการ
ขยะในชุมชน

หมู่บา้นน าร่องในการ
จัดการขยะ

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

ปริมาณขยะมลูฝอยในเขต
เทศบาลลดลงและมชีุมชน
ต้นแบบในการจัดการขยะมลู
ฝอยเพิ่มขึ น

กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการกอ่สร้างระบบ
บ าบดัส่ิงปฏกิลู

เพื่อใหร้ะบบก าจัดส่ิง
ปฏกิลูอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภบิาล

กอ่สร้างระบบบ าบดัส่ิง
ปฏกิลูของเทศบาลต าบล
จันจว้า

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

ส่ิงปฏกิลูได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภบิาล

กองสาธารณสุข
ฯ/กองช่าง

8 โครงการอบรมแกนน า
ในการปอ้งกนัแกไ้ข
ปญัหาหมอกควัน

เพื่อลดปญัหาการเกดิ
หมอกควันภายในพื นที่

จัดกจิกรรมรณรงค์
เผยแพร่ และเฝ้าระวังการ
เผาปา่และผลผลิตทาง
เกษตรร่วมกบัชุมชน

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

เพื่อลดปญัหาการเกดิหมอก
ควันภายในพื นที่

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

หลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานปฏกิลุมลูฝอย

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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

9 โครงการจัดท าที่รวบรวม
ขยะอนัตรายในเขต
เทศบาล

เพื่อมทีี่รวบรวมขยะ
อนัตราย

จัดท าที่รวบรวมขยะ
อนัตรายในเขตเทศบาล 
23 หมู่บา้น

             -                -   100,000              -   100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

ประชาชนได้มทีี่รวบรวมขยะ
อนัตรายอย่างทั่วถึง และมี
สุขภาพอนามยัที่ดี

กอง
สาธารณสุข
กองทนุฯ

10 โครงการกอ่สร้างบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยแบบถูก
หลักสุขาภบิาล

เพื่อใหม้บีอ่ฝังกลบขยะมลู
ฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

กอ่สร้างบอ่ฝังกลบขยะมลู
ฝอยบอ่ขยะของเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

ขยะมลูฝอยในพื นที่ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภบิาล

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม       10      โครงการ - - 310,000 120,000 520,000 120,000 510,000 - - -


