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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า  “แผนพัฒนา” หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของท้องถิ่นและ  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์   ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย   และกลยุทธศาสตร์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้เทศบาลต าบลจันจว้าก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนสาธารณชนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าโดย
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้อย่าง
รอบคอบเหมาะสมสอดคล้องตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน 

เทศบาลต าบลจันจว้า จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ 
นี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นและ
ขั้นตอนการจัดท าแผน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้าและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า   พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2566-2570) ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลจันจว้า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)       
ไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป 
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 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลจันจว้า 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

****************** 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของต าบลจันจว้า 
ประวัติความเป็นมา“จันจว้า” เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา  มีความหมายว่า“แม่น  าจันไหลมาแล้ว 

ซึมแทรกหรือกระจายหายไปในบริเวณดังกล่าว”เทศบาลต าบลจันจว้าแต่เดิมเป็นต าบลเดียว ชื่อ“ต าบลจันจว้า”
เป็นเขตการปกครองของสุขาภิบาล ต่อมาแบ่งเขตเป็น 2 ต าบล คือต าบลจันจว้าและต าบลจันจว้าใต้ ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลตาม พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลต าบล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2542  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542 
  พื นที่เขตเทศบาลต าบลจันจว้าแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ  ออกเป็น 2 ส่วน   ส่วนที่ 1 ด้านทิศ
ตะวันออก  ของถนนพหลโยธินแม่จัน – เชียงแสน  ตลอดแนวลักษณะเป็นเนินเขา 11   มีแหล่งน  าธรรมชาติหลาย
แห่ง  พื นที่ส่วนนี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณ คือเมืองโยนก (เมืองหนองหล่ม) ซึ่งมีเนื อที่อยู่ในเขต
ต าบลจันจว้าตลอดแนวเขตมีโบราณสถาน  เช่น วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว  วัดป่าหมากหน่อ หลักฐานวัดเก่ารอบหนอง
หล่ม  มีคูเมืองบริเวณบ้านป่าสักหลวง  หนองไคร้  ราษฎรมีพื นเพเดิมมาจากจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าพูน  และ
จังหวัดทางภาคเหนือ  เนื่องจากเห็นว่าพื นที่แห่งนี มีความอุดมสมบูรณ์  จึงอพยพมาตั งถิ่นฐานอยู่จนถึงปัจจุบัน  
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร ตามลักษณะพื นที่คือท าไร่ในพื นที่สูง ท านาพื นที่ราบ ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตก 
ของถนนพหลโยธิน สายแม่จัน–เชียงแสน เป็นที่ราบลุ่มเนื อที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน มีแม่น  าจันและแม่น  าค าไหลผ่าน  
ราษฎรเกือบทั งหมดมีอาชีพท านามีพื นเพส่วนใหญ่มาจากจังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือ 

เทศบาลต าบลจันจว้ามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสันธาตุ ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน บ้านด้ายและบ้านศรีบุญยืน ต าบลศรีดอนมูล 

อ าเภอเชียงแสน  ตั งแต่หลักเขตที่ 1 บ้านหัวฝาย  ตั งริมฝั่งแม่น  าค าและถือแม่น  าค า  และแนวแบ่งเขตต าบล   และ
ต าบลศรีดอนมูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีแนวเขตทางทิศใต้จดหลักเขตที่ 1 ที่บ้านห้วยน  าราก หมู่ 1 
ซึ่งเป็นแนวเขต ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน นับจากเขตที่ 2 ที่บ้านห้วยน  าราก หมู่ 9 ถึง
เส้นแบ่งเขตต าบลท่าข้าวเปลือกเป็นหลัก  ถึงหลักเขตที่ 3 ที่บ้านป่าถ่อน  ต าบลจันจว้าใต้ 

ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านป่าส้าน  บ้านหัวรินค าและบ้านสันหลวงใต้  ต าบลจอมสวรรค์หรือนับจากหลักแนว
เขตท่ี 3 และแบ่งเส้นแนวเขตท่ี  ต าบลจอมสวรรค์  ซึ่งเป็นหลักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจรดหลักเขตที่ 4 
บ้านหนองครก ต าบลจันจว้าใต้ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านม่วงค า ต าบลแม่ค า ซึ่งถือแม่น  าค าและเส้นแบ่งต าบลเป็นหลักไปบรรจบหลักเขต
ที่ 1 

การเดินทาง 
เทศบาลต าบลจันจว้า ตั งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอแม่จัน 12 กิโลเมตร บนทางหลวงจังหวัด 

หมายเลข 1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 873 กิโลเมตร ห่างจากชายแดน
ประเทศลาวประมาณ 19 กิโลเมตร  ห่างจากประเทศพม่าบริเวณสามเหลี่ยมทองค า  30 กิโลเมตร    
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลจันจว้าตั งอยู่ในพื นที่ราบลุ่มแม่น  าทางด้านตะวันออกของอ าเภอแม่จัน  ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศแบ่งออก 2 ส่วน  ส าคัญคือ 

  1.2.1 ที่ราบลุ่มแม่น  าค า  และแม่น  าจันสภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนแม่น  าของแม่น  าค าซึ่ง 
ไหลผ่านทางทิศเหนือและแม่น  าจันที่ไหลผ่านตอนกลางของพื นที่  ในฤดูฝนจะมีน  าหลากท่วมรวมเนื อที่ร้อยละ 90 
ของพื นที่เขตเทศบาล 

1.2.2 เนินเขาและท่ีลาดเชิงเขาสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาเตี ย  มีความสูงจากระดับน  าทะเล 
ปานกลางไม่เกิน 200 เมตร กระจายตัวเป็นบริเวณกว้างทางด้านทิศใต้ของพื นที่รวมเนื อที่เป็นร้อยละ 10 ของ
พื นที่เทศบาล 
 1.3  สภาพภูมิอากาศ  

 เป็นแบบมรสุมเขตร้อน  แบ่งแยกได้  3  ฤด ู
 -ฤดูฝน  ฝนจะตกชุกตลอดฤดูกาล  โดยปริมาณฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
 -ฤดูหนาว  จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  โดยจะเริ่มต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  
และอากาศจะหนาวเย็นมากท่ีสุดปลายเดือนธันวาคม – มกราคม 
 - ฤดูร้อน อากาศจะร้อนจัดมากในตอนกลางวัน  จะเริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  และ
ช่วงที่ร้อนที่สุดคือ  เดือนเมษายน 
 1.4  ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะในการท านาและ
การเพาะปลูกท าการเกษตร 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของแหล่งน  าเป็นแหล่งน  าธรรมชาติใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้  
ลักษณะของไม้และป่าไม้เป็นป่าชุมชนขนาดเล็กเป็นป่าผลัดใบผสมมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมี 

ไม้ไผ่ชนิดต่างๆขึ นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื นที่ดินเป็นดินร่วน 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เนื อที่พื นที่ของเทศบาลต าบลจันจว้าประมาณ  128 ตารางกิโลเมตร  หรือ 80,000 ไร่ 
การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน รูปแบบดั งเดิมประชาชนนิยมตั งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ที่ราบลุ่มมีแนวแม่น  าล า
คลองไหลผ่าน  ซึ่งสะดวกต่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  การตั งบ้านเรือนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการ
เดินทางไปมาหาสู่ด้วยเท้าสะดวก  ส่วนในปัจจุบันการตั งถิ่นฐานบ้านเรือนเปลี่ยนไปเล็กน้อย  การตั งบ้านเรือน
แบบเดิมยังคงอยู่  แต่ประชาชนวัยท างานนิยมตั งบ้านเรือนบริเวณติดกับถนนมากขึ น  ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม
ติดต่อสื่อสาร หรือการเดินทางไปประกอบอาชีพยังบริเวณอ่ืน โดยทางรถจักรยานจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่ง
รถยนต์ 
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มีพื้นที่ครอบคลุม  2  ต าบล  23  หมู่บ้าน  คือ 
 

ต าบลจันจว้ามี  11  หมู่บ้าน  ได้แก่  ต าบลจันจว้าใต้มี  12  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่     หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล    หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ค าน  าลัด    หมู่ที่ 3 บ้านป่าบงหลวง 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน  าราก    หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน  าราก    หมู่ที่ 5 บ้านหนองปึ๋ง 
หมู่ที่ 6 บ้านดง     หมู่ที่ 6 บ้านหนองครก 
หมู่ที่ 7 บ้านต้นยาง    หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมู่สี 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง    หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุ๊ก 
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน  าราก    หมู่ที่ 9 บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว   หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวง 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย   หมู่ที่ 11 บ้านป่าถ่อน 

       หมู่ที่ 12 บ้านสันทางหลวง 
 
 

จ านวนพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนพื้นที่อยู่

อาศัย/ไร่ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนพื้นที่

อยู่อาศัย/ไร่ 
1 บ้านใหม่ 50 1 บ้านป่าสักหลวง 60 
2 บ้านทรายมูล 35 2 บ้านป่าสักหลวง 45 
3 บ้านแม่ค าน  าลัด 20 3 บ้านป่าบงหลวง 30 
4 บ้านห้วยน  าราก 60 4 บ้านกิ่วพร้าว 50 
5 บ้านห้วยน  าราก 50 5 บ้านหนองปึ๋ง 30 
6 บ้านดง 20 6 บ้านหนองครก 35 
7 บ้านต้นยาง 50 7 บ้านม่วงหมูสี 25 
8 บ้านหนองร่อง 20 8 บ้านป่ากุ๊ก 20 
9 บ้านห้วยน  าราก 50 9 บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น 55 

10 บ้านสันนาหนองบัว 50 10 บ้านสันหลวง 45 
11 บ้านหัวฝาย 15 11 บ้านป่าถ่อน 18 
   12 บ้านสันทางหลวง 27 
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โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
ของเทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

 
แผนผังการบริหารของเทศบาลต าบลจันจว้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สภาเทศบาล  ประกอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  1 คน 
รองประธานสภาเทศบาล       1 คน 
เลขานุการสภาเทศบาล  1 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล  10   คน 
 
ฝ่ายบริหาร 
คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี     1   คน 
รองนายกเทศมนตรี    2   คน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1   คน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองการประปา กองสาธารณสุข
ฯ 

เทศบาล 

ตรวจสอบภายใน 
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ปลัดเทศบาลต าบล 

รองปลัดเทศบาลต าบล 
๑.  ส านักปลัดเทศบาล   
 ๑.1 ฝ่ายอ านวยการ   ๑.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
        - งานการเจ้าหน้าที่                 - งานธุรการ 
        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                  - งานประชาสัมพันธ์ 
        - งานงบประมาณ         - งานพัฒนาชุมชน 
        - งานนิติการ                  - งานวิชาการเกษตร 
 ๑.2  ฝ่ายปกครอง            - งานสวัสดิการและสังคม 
        - งานทะเบียนราษฎร  - งานกิจการสภา 
        - งานทะเบียนพาณิชย์  
        - งานรักษาความสงบ  
        - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  
๒.   กองคลัง      
๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง    ๒.2  ฝ่ายบริหารงานคลัง    

        - งานพัสดุและทรัพย์สิน         - งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์ 
        - งานการเงินและบัญชี         - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
        - งานสถิติและระเบียบการคลัง  
        - งานธุรการ  
  
๓.   กองช่าง      
 ๓.๑  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    ๓.2  ฝ่ายการโยธา    
        - งานวิศวกรรม         - งานสาธารณูปโภค 
        - งานสถาปัตยกรรม         - งานสวนสาธารณะ 
        - งานควบคุมอาคารและผังเมือง         - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ 
         - งานศูนย์เครื่องจักรกล 
         - งานธุรการ 
  
๔.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข    ๔.2  ฝ่ายบริการสาธารณสุข   
        - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม         - งานสัตวแพทย์ 
        - งานรักษาความสะอาด         - งานส่งเสริมสุขภาพ 
        - งานศูนย์บริการสาธารณสุข         - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
        - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ         - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
        - งานธุรการ 
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๕.   กองการศึกษา    
       - งานธุรการ 
       - งานงบประมาณ 
๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา   

๕.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

         - งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐาน          - งานกีฬาและนันทนาการ 
หลักสูตร          - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
         - งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย          - งานห้องสมุด 
         - งานการเจ้าหน้าที่          - งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ 
         - หน่วยศึกษานิเทศก์ ศิลปวัฒนธรรม 
  
  
6.   กองการประปา   7.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
6.๑ ฝ่ายผลิตและบริหารงานทั่วไป   
(นักบริหารงานประปา 6) 

         - งานตรวจสอบภายใน 

         - งานผลิตและบริการ  
         - งานติดตั งและซ่อมบ ารุง  
         - งานการเงินและบัญชี  
         - งานธุรการ  

 
 

บุคลากรของเทศบาลต าบลจันจว้า 
  ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและมีอัตราก าลัง 148คน 
ดังนี  
  พนักงานเทศบาล   37   คน      
  ลูกจ้างประจ า   3 คน 
  พนักงานตามภารกิจ  44 คน 
  พนักงานทั่วไป   28 คน 
  พนักงานครูเทศบาล      24 คน 
  จ้างเหมาบริการ   48 
   รวม          184  คน 
 
 
 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

การเลือกตั งที่ผ่านมา      เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั ง       11,821    คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั ง     9,014    คน  คิดเป็นร้อยละ  76.25  เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรดี       จ านวน  8,526 บัตร  คิดเป็นร้อยละ  94.59  เปอร์เซ็นต ์
  บัตรเสีย      จ านวน  292   บัตร  คิดเป็นร้อยละ  3.24    เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   จ านวน  196   บัตร  คิดเป็นร้อยละ  1.65    เปอร์เซ็นต์ 
  เขต 1 ต าบลจันจว้า  เขต  2   ต าบลจันจว้าใต้ 

ชาย   2,847 คน   ชาย  2,635  คน 
หญิง  3,313 คน   หญิง  3,026  คน 
รวม 6,160  คน   รวม  5,661  คน 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า  (ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า  
ณ 21 มิถุนายน  2564) 
จ านวนประชากร  มีประชากรทั งสิ นจ านวน  14,878  คน  และมีจ านวนครัวเรือน   6,055  ครัวเรือน 
ต าบลจันจว้า มี 7,035 คน   2,722  ครัวเรือน แยกเป็น   ชาย  3,312 คน    หญิง  3,723 คน 
ต าบลจันจว้าใต้ มี 7,843 คน   3,333  ครัวเรือน แยกเป็น   ชาย  3,740 คน    หญิง  4,103 คน 
  
ต าบลจันจว้า 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
บ้านใหม่ 273 268 326 594 เป็นครัวเรือนที่อยู่ในทะเบียน

บ้านกลาง  จ านวน 1 ครัวเรือน 
จ านวน 11 คน   

บ้านทรายมูล 186 182 226 408 
บ้านแม่ค าน  าลัด 529 263 292 555 
บ้านห้วยน  าราก หมู่ 4 507 592 673 1,265 
บ้านห้วยน  าราก หมู่ 5 497 532 591 1,123 
บ้านดง 164 209 213 422 
บ้านต้นยาง 248 322 332 654 
บ้านหนองร่อง 91 102 114 216 
บ้านห้วยน  าราก หมู่ 9 295 332 370 702 
บ้านสันนาหนองบัว 193 170 235 405 
บ้านหัวฝาย 83 87 71 158 

รวม 3,064 3,449 6,513 2,797 
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ต าบลจันจว้าใต้ 
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

บ้านป่าสักหลวง   437 484 505 989  
บ้านป่าสักหลวง  470 441 539 980 
บ้านป่าบงหลวง 359 417 481 898 
บ้านกิ่วพร้าว 542 565 605 1,170 
บ้านหนองปึ๋ง 294 341 366 707 
บ้านหนองครก 299 326 387 713 
บ้านม่วงหมูสี 111 120 127 247 
บ้านป่ากุ๊ก 121 119 122 241 
บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น 266 308 332 640 
บ้านสันหลวง 172 230 234 464 
บ้านป่าถ่อน 118 141 157 298 
บ้านสันทางหลวง 196 204 221 425 

รวม 3,385 3,696 4,076 7,772 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ต าบลจันจว้า  ต าบลจันจว้าใต้ 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม  ช่วงอายุ 
(ปี) 

เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม 

0-1ปี 48 55 103  0-1ปี 56 45 101 
2-14 ป ี 354 334 688  2-14 ป ี 415 416 831 

15-19 ป ี 151 144 295  15-19 ป ี 150 179 329 
20-24 ป ี 170 174 344  20-24 ป ี 193 193 386 
25-29 ป ี 247 195 442  25-29 ป ี 270 265 535 
30-34 ป ี 208 219 427  30-34 ป ี 255 250 505 
35-39 ป ี 205 216 421  35-39 ป ี 251 249 500 
40-44 ป ี 180 199 379  40-44 ป ี 246 213 459 
45-49 ป ี 192 223 415  45-49 ป ี 223 264 487 
50-54 ป ี 245 316 561  50-54 ป ี 270 354 624 
55-59 ป ี 308 394 702  55-59 ป ี 420 495 915 
60-64 ป ี 269 348 617  60-64 ป ี 341 395 736 
65-69 ป ี 205 274 479  65-69 ป ี 261 306 567 
70-74 ป ี 137 161 298  70-74 ป ี 155 190 345 
75-79 ป ี 62 79 141  75-79 ป ี 93 108 201 
80-84 ป ี 44 60 104  80-84 ป ี 53 85 138 
85-89 ป ี 20 39 59  85-89 ป ี 27 46 73 
90 ปีขึ นไป 13 20 33  90 ปีขึ นไป 15 24 39 
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ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
นายสงคราม   ทองแสน        วันที่ 25 พฤษภาคม   2542 ถึง 7   ตุลาคม        2542 
นายสมบัติ     ไชยสาร วันที่ 9   ธันวาคม         2542 ถึง 20 พฤษภาคม   2546 
นายวาร       ภิระบรรณ วันที่ 16 พฤษภาคม   2546 ถึง 2   พฤศจิกายน  2547 
นายบรรจง    ยางยืน วันที่ 4   กุมภาพันธ์    2547 ถึง 3   กุมภาพันธ์    2551 
นายทนงศักดิ์  ทองแสน วันที่ 9   เมษายน      2551 ถึง 15  มีนาคม      2555 
นายบรรจง    ยางยืน 
นายทนงศักดิ์  ทองแสน 

วันที่ 
วันที่ 

28 เมษายน 
 28 มีนาคม        

2555 
2564 
 
 

ถึง 
ถึง 

1  กุมภาพันธ์ 
ปัจจุบัน  

  2564 
 
 

  
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลจันจว้า 

นายคนองพล  เพ็ชรรื่น วันที่ 1  กันยายน   2540 ถึง 1   ตุลาคม    2543 
นายณรงค์     ปล้องมาก วันที่ 2  ตุลาคม     2543 ถึง 10 พฤศจิกายน   2546 
นายประสงค์  เมืองมูล วันที่ 11 พฤศจิกายน   2546 ถึง 2   ตุลาคม    2548 
นายสาธิต     แก้วรากมุข วันที่ 3  ตุลาคม    2548 ถึง 31 พฤษภาคม   2551 
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ  ธนะศรี วันที่ 1  มิถุนายน   2551 ถึง ปัจจุบัน  

 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 9 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  1 แห่ง  และศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน จ านวน  2  แห่ง  รวมเป็น  12  แห่ง  ดังต่อไปนี   
 

4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า  อนุบาลห้องแรกรับ จ านวน  59 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  10 คน 
 

4.1.2  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านต้นยาง)  นักเรียนชาย  จ านวน  100 คน 
นักเรียนหญิง  จ านวน   94 คน 
รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  194 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  24 คน 
 

4.1.3  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านใหม่ฯ)  นักเรียนชาย  จ านวน  112 คน 
นักเรียนหญิง  จ านวน  101 คน 
รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  213 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  27  คน 

4.1.4  โรงเรียนบ้านป่าบง   นักเรียนชาย  จ านวน  30 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  37 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  60 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  9   คน 
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4.1.5  โรงเรียนบ้านแม่ค าฝั่งหม่ิน  นักเรียนชาย  จ านวน 13  คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน 13  คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  26 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  8   คน 

 

4.1.6  โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(กิ่วพร้าว) นักเรียนชาย  จ านวน  43 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  22 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  65 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  12 คน 
 

4.1.7  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก   นักเรียนชาย  จ านวน   85 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน   77 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  162 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  21   คน 
 

4.1.8 โรงเรียนไทยรัฐ  86   นักเรียนชาย  จ านวน  45  คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  65  คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  110 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  13   คน 
 

4.1.9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   นักเรียนชาย  จ านวน  120 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  123 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  243 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  25   คน 
 

4.1.10 ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนต าบลจันจว้าใต้    ม.ต้น 
      นักเรียนชาย  จ านวน   11  คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน   8  คน 
      ม.ปลาย 
      นักเรียนชาย  จ านวน   9  คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน   13  คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  41  คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน    1  คน 

 
เบอร์โทร ครู กศน.(ครูบิว) 087-173-0924 
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4.1.11 ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนต าบลจันจว้า  ประถม 
         นักเรียนชาย  จ านวน  2  คน 

         นักเรียนหญิง  จ านวน  7  คน 
       ม.ต้น 

      นักเรียนชาย  จ านวน  4  คน 
         นักเรียนหญิง  จ านวน  14  คน 
       ม.ปลาย 

      นักเรียนชาย  จ านวน  13  คน 
         นักเรียนหญิง  จ านวน  25  คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  62  คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน   1  คน 

เบอร์โทร ครู กศน. (ครูแมว) 053-660-786  , 083-577-8391 
สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลจันจว้า 

-  สนามกีฬากลาง จ านวน  1 แห่ง 
-  สนามกีฬาฟุตบอล จ านวน  1 แห่ง 
-  สระว่ายน  า  จ านวน  1 แห่ง 
-  สวนสาธารณะ  จ านวน  1 แห่ง 
-  สนามเด็กเล่น  จ านวน  6 แห่ง 
-  สนามฟุตซอล  จ านวน  1 แห่ง 

4.2 การสาธารณสุข 
ข้อมูลต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  3  แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจันจว้า 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจันจว้าใต้ 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ค าน  าลัด 
 
  4.2.2  บุคลากรทางการแพทย์ 

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกสังกัดในเขตพื นที่ 
ต าแหน่ง รพ.สต.

จันจว้าใต้ 
รพ.สต.
จันจว้า 

รพ.สต.   
แม่ค าน  าลัด 

รวม
(คน) 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 1 3     
พยาบาลวิชาชีพ 2 1 1 4     
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 3     
เจ้าพนักงานทันตกรรม 1 - - 1     
แพทย์แผนไทย 1 - - 1 

รวม 6 3 3 12 
  

   -คลินิก     1    แห่ง 
   -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  23   แห่ง 
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ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลจันจว้าอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  (1)  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลจันจว้า ปัจจุบันมีพื นที่ทั งหมด 19 ไร่ 2 งาน 75  9/10 
ตารางวาซึ่งห่างจากส านักงานเทศบาลไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 

-ที่ดินของเทศบาลต าบลจันจว้า จ านวน 16 ไร่ 1 งาน 12  9/10 ตารางวา 
-ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จ านวน 3 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 

พื นที่ดังกล่าวถูกใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยไปแล้วประมาณ 3 ไร่ 2 งาน สภาพของพื นที่โดยทั่วไปเป็นเนินเขาเตี ย 
บริเวณใกล้เคียงเป็นไร่นา มีถนนหินคลุกบดอัด กว้างประมาณ 5 เมตร เป็นทางเข้าออกสถานที่ก าจัดมูลฝอย 

(2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้เฉลี่ยในแต่ละวัน จ านวน 3.33 ตัน/วัน 
(3) การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลจันจว้าเป็นผู้ด าเนินการเองทั งหมด ครอบคลุม 23 
หมู่บ้าน 
(4) การเก็บค่า จ านวน 15 บาท 
 -ปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  จ านวน 40 บาท 
  (5) จ านวนครัวเรือนที่ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าทั งสิ น 3,031 ราย 

- ต าบลจันจว้าใต้    1,666 ราย (ยอด ณ เดือนเมษายน 2562) 
o บ้านป่าสักหลวง ม.1  จ านวน  204  ราย 
o บ้านป่าสักหลวง ม.2  จ านวน   206  ราย 
o บ้านป่าบงหลวง ม.3  จ านวน   203  ราย 
o บ้านกิ่วพร้าว ม.4  จ านวน  221  ราย 
o บ้านหนองปึ๋ง ม.5  จ านวน   167  ราย 
o บ้านหนองครก ม.6  จ านวน   157  ราย 
o บ้านม่วงหมูสี ม.7  จ านวน     44  ราย 
o บ้านป่ากุ๊ก ม.8   จ านวน     51  ราย 
o บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น ม.9  จ านวน   154   ราย 
o บ้านสันหลวง ม.10  จ านวน   106   ราย 
o บ้านป่าถ่อน ม.11  จ านวน     59   ราย 
o บ้านสันทางหลวง ม.12  จ านวน     94   ราย 

- ต าบลจันจว้า มีจ านวนทั งสิ น 1,365  ราย 
o บ้านใหม่ ม.1   จ านวน   166 ราย 
o บ้านทรายมูล ม.2  จ านวน     96 ราย 
o บ้านแม่ค าน  าลัด ม.3  จ านวน   120  ราย 
o บ้านห้วยน  าราก ม.4  จ านวน   250  ราย 
o บ้านห้วยน  าราก ม.5  จ านวน   208  ราย 
o บ้านดง ม.6   จ านวน     90  ราย 
o บ้านต้นยาง ม.7   จ านวน    124 ราย 
o บ้านหนองร่อง ม.8  จ านวน     43  ราย 
o บ้านห้วยน  าราก ม.9  จ านวน    151 ราย 
o บ้านสันนางหนองบัว ม.10 จ านวน     80 ราย 
o บ้านหัวฝาย ม.11   จ านวน     37 ราย 
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ตารางแสดงรายละเอียดรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถเก็บ
ขยะมูลฝอย 

ความจุ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ทะเบียนรถ ว/ด/ป ที่ซื อ 
จ านวนเที่ยวที่
เก็บขนต่อวัน 

(เท่ียว) 

รวมปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บขน

ได้ 
(ตัน/วัน) 

1. รถขยะอัดท้าย
แบบแพกแมน 

6 ลบ.ม. 81-3015 17/05/2550 1-2 เที่ยว 1.65 ตัน 

2. รถขยะอัดท้าย
แบบแพกแมน 

6 ลบ.ม. 81-3016 17/05/2550 1-2 เที่ยว 1.65 ตัน 

รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (ตัน/วัน) 3.33 ตัน/วัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นทั งหมดในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า (ตัน/วัน) 3.33 ตัน/ วัน 

 
รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  เทศบาลต าบลจันจว้า 

รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลจันจว้ามีทั งหมดจ านวน 2 คัน รายละเอียดดังนี  
 รถบรรทุกขยะคันที ่1 
หมายเลขทะเบียนรถ :   81-3015  เชียงราย 
พนักงานขับรถ:    นายคมกฤต เมืองสุวรรณ 
พนักงานประจ ารถขยะ :   1.  นายสราวธุ    บุญยิ่ง 

       2.  นายมานิตย์   อภิวงษ ์
       3.  นายเลิศ        บุญยิ่ง 

ออกเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าตามวันต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ วันที่ออกเก็บขยะ หมู่บ้านที่ออกเก็บขยะ 
1. วันจันทร์ 1.บ้านกิ่วพร้าว  ม.4 ต.จันจวา้ใต้ 

2.บ้านหนองครก ม.6 ต.จันจว้าใต้ 
3.บ้านป่าสักหลวง ม.1,ม.2  ต.จันจว้าใต้ 

2. วันอังคาร 1.บ้านหนองปึ๋ง ม.5  ต.จันจว้าใต้ 
2.บ้านป่าถ่อน ม.11  ต.จันจว้าใต้ 
3. บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จนัจว้าใต้ 
4.บ้านป่าสักหลวง ม.1,ม.2  ต.จันจว้าใต้ 

3. วันพุธ 1.บ้านป่าบงหลวง ม.3  ต.จนัจว้าใต้ 
2.บ้านสันหลวง ม.10   ต.จนัจว้าใต้ 
3.บ้านสันทางหลวง ม.12  ต.จันจว้าใต้ 

4. วันพฤหัสบดี 1.บ้านกิ่วพร้าว ม.4   ต.จันจว้าใต้ 
2.บ้านหนองครก ม.6  ต.จันจว้าใต้ 
3.บ้านป่าสักหลวง ม.1,ม.2  ต.จันจว้าใต้ 

5. วันศุกร์ 1.บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น ม.9  ต.จันจว้าใต้ 
2.บ้านม่วงหมูสี  ม.7  ต.จันจว้าใต้ 
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 รถบรรทุกขยะคันที่  2 
หมายเลขทะเบียนรถ :   81-3016  เชียงราย 
พนักงานขับรถ:    นายนัฐพงษ์ เสนางาม 
พนักงานประจ ารถขยะ :   1.  นายพงษ์สวัสดิ์  จินดาธรรม 

       2.  นายทิม    ทันกาศ 
       3.  นายใหม่   สุภาแจ่ม 
 
 

ออกเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าตามวันต่อไปนี้ 
ล าดับที่ วันที่ออกเก็บขยะ หมู่บ้านที่ออกเก็บขยะ 

1. วันจันทร์ 1.บ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า 
2.บ้านหนองร่อง ม.8 ต.จันจว้า 
3.บ้านดง ม.6  ต.จันจว้า 
4.บ้านป่าบงหลวง ม.3  ต.จนัจว้าใต้ 

2. วันอังคาร 1.บ้านใหม่ ม.1  ต.จันจว้า 
2.บ้านทรายมูล ม.2  ต.จันจว้า 
3.บ้านห้วยน  าราก  ม.4,ม.5  ต.จันจว้า 

3. วันพุธ 1.บ้านสันนาหนองบัว ม.10  ต.จันจว้า 
2.บ้านแม่ค าน  าลัด  ม.3 ต.จันจว้า 
3.บ้านหัวฝาย ม.11  ต.จันจว้า 
4.บ้านห้วยน  าราก  ม.9  ต.จนัจว้า 

4. วันพฤหัสบดี 1.บ้านต้นยาง ม. 7  ต.จันจวา้ 
2.บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้ 
3.บ้านธิ,บ้านป่ากุ๊ก  ม.8  ต.จันจว้าใต้ 

5. วันศุกร์ 1.บ้านห้วยน  าราก ม.4,ม.5,ม.9  ต.จันจ
ว้า 

สถานประกอบกิจการในเขตเทศบาลต าบลจันจว้ามีทั้งสิ้น 230   แห่ง 
(1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน   123    แห่ง 

-  กิจการเกี่ยวกับปศุสัตว์   จ านวน 47 แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  จ านวน  2  แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับอาหาร   จ านวน  2  แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร   จ านวน 11  แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับโลหะ   จ านวน   1 แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับเครื่องยนต์   จ านวน 17 แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับไม้    จ านวน   1 แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ   จ านวน   2 แห่ง 
-  กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ซีเมนต์  จ านวน   3 แห่ง 
-  กิจการอื่นๆ    จ านวน 37 แห่ง 
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(2)  กิจการสะสมอาหาร    จ านวน 92 แห่ง 
-  สถานที่จ าหน่ายอาหาร   จ านวน 10  แห่ง 
-  สะสมอาหาร    จ านวน 82  แห่ง 

(3)  กิจการแต่งผม    จ านวน   7   แห่ง 
(4)  ตลาดสดเทศบาล    จ านวน   1   แห่ง 
(5)  ตลาดเอกชน     จ านวน    5   แห่ง 
(6)  จ าหน่ายสินค้าในสาธารณะ   จ านวน   1   แห่ง 
(7)  ธนาคาร ธกส.    จ านวน   1   แห่ง 

 4.3  ด้านอาชญากรรมในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าในรอบปี 2561  มีจ านวน 3  ราย 
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยบริการประชาชน  1  แห่ง   
  รถดับเพลิง 2,500  ลิตร  1  คัน 
  รถบรรทุกน  า  5,000  ลิตร 1  คัน 
  รถบรรทุกน  า 10,000  ลิตร 1  คัน 

รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว    1  คัน 
เรือท้องแบน                1  ล า 
รถตรวจการณ์    1  คัน  
เจ้าหน้าที่ต ารวจ     4  นาย 
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  244  นาย       
ทหารกองหนุน   370 นาย    
     

 
สรุปสถิติปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความช่วยเหลือ  จ านวนครั้ง/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ไฟไหม้บ้านในเขตเทศบาล 2 3 - - - - 
ไฟไหม้บ้านนอกเขตเทศบาล 1 - 2 1 1 - 
ไฟไหม้ป่าในเขตเทศบาล 9 5 2 2 7 18 
ไฟไหม้ป่านอกเขตเทศบาล 4 3 2 4 3 - 
แจกจ่ายน  าในเขตเทศบาล 30 30 34 40 13 75 
แจกจ่ายน  านอกเขตเทศบาล - 2 - - - - 
ช่วยเหลือน  าท่วมในเขตเทศบาล 2 4 1 1 - 7 
แจกผ้าห่มกันหนาวในเขตเทศบาล 2 2 1 1 - - 
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4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
สถิติเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2564 

เบี้ยยังชีพ ช่วงอายุ จ านวน/คน รับแบบขั้นบันได จ านวนเงิน 
ผู้สูงอายุ 60 - 69  ปี 2,383     600.-บาท   1,429,800.- 

 70 - 79   ป ี 851     700.-บาท    595,700.- 

 80 - 89  ปี 323 800.-บาท 258,400.- 

 90 ปีขึ นไป 48    1,000.-บาท   48,000.- 

รวม 2,331,900.- 
 

ผู้พิการ จ านวน  504  ราย รายละ  800.- บาท    403,200.-บาท 
 จ านวน  12 ราย รายละ 1,000.-บาท 12,000.-บาท 

รวมทั้งสิ้น 415,200.-บาท 
ผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน  5 ราย             รายละ  500.- บาท 2,500.-บาท 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การเดินทางระหว่างอ าเภอและจังหวัดโดยทางรถยนต์  สภาพถนนลาดยางสามารถใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดู  
การเดินทางระหว่างต าบลและหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล  ใช้เส้นทางถนนหลวง  มีถนนเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน  
ถนนเป็นแบบคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และลาดยางบางส่วน 
ต าบลจันจว้า / จันจว้าใต้ 

ถนนลูกรัง  ต าบลจันจว้า 
1. บ้านใหม่ หมู่ 1 รวม  5  สาย ความยาวรวม 377 เมตร 

2. บ้านทรายมูล หมู่ 2 รวม  1  สาย ความยาวรวม 163.50  เมตร 
3. บ้านแม่ค าน  าลัด หมู่ 3 รวม  6  สาย ความยาวรวม 410 เมตร 
4. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 4 รวม  1  สาย ความยาวรวม 27 เมตร 
5. บ้านดง หมู่ 6 รวม  5  สาย ความยาวรวม 315 เมตร 
6. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 9 รวม  3  สาย ความยาวรวม 182 เมตร 
7. บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 

 
 

รวม  7  สาย ความยาวรวม     321 เมตร 
 
 
 

ถนนคอนกรีต  ต าบลจันจว้าใต้ 
1. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 รวม  10  สาย ความยาวรวม 1,351.10 เมตร 

2. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 รวม  19  สาย ความยาวรวม 2,129.70 เมตร 
3. บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 รวม  18  สาย ความยาวรวม 1,922.60 เมตร 
4. บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 รวม  23  สาย ความยาวรวม 3,354.80 เมตร 
5. บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 รวม  15  สาย ความยาวรวม 1,881 เมตร 
6. บ้านหนองครก หมู่ 6 รวม  17  สาย ความยาวรวม 4,958 เมตร 
7. บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 รวม  10  สาย ความยาวรวม     947 เมตร 
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8. บ้านป่ากุ๊ก  หมู่ 8      รวม  3    สาย ความยาวรวม 747 เมตร 
9. บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น หมู่ 9      รวม  17  สาย ความยาวรวม 3,168.90 เมตร 
10. บ้านสันหลวง หมู่ 10     รวม  12  สาย ความยาวรวม 1,379 เมตร 
11. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11     รวม  9    สาย ความยาวรวม 1,730 เมตร 
12. บ้านสันทางหลวง  หมู่ 12     รวม  10  สาย ความยาวรวม 1,876.90 เมตร 
ถนนลาดยาง  ต าบลจันจว้าใต้ 
1. บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 รวม  4  สาย ความยาวรวม 1,128 เมตร 

2. บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 รวม  2  สาย ความยาวรวม 546 เมตร 
3. บ้านหนองครก หมู่ 6 รวม  1  สาย ความยาวรวม 96 เมตร 
4. บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น หมู่ 9  รวม  2  สาย ความยาวรวม 380 เมตร 
5. บ้านหนองครก หมู่ 6 รวม  1  สาย ความยาวรวม 96 เมตร 
 
ถนนลูกรัง  ต าบลจันจว้าใต้ 
1. บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4  รวม  3  สาย ความยาวรวม 231.50 เมตร 

2. บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 รวม  4  สาย ความยาวรวม 259 เมตร 
3. บ้านหนองครก หมู่ 6 รวม  1  สาย ความยาวรวม 58.30 เมตร 
4. บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 รวม  1  สาย ความยาวรวม 16 เมตร 
5. บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 รวม  3  สาย ความยาวรวม 381 เมตร 
6. บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น หมู่ 9 รวม  1  สาย ความยาวรวม 500 เมตร 
7. บ้านสันหลวง หมู่ 10  รวม  2  สาย ความยาวรวม 307 เมตร 
8. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11  รวม  1  สาย ความยาวรวม 39 เมตร 
9. บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 รวม  1  สาย ความยาวรวม 121.50 เมตร 
ถนนคสล.  ต าบลจันจว้า 
1. บ้านใหม่   หมู่ 1   รวม  14  สาย ความยาวรวม 1,692 เมตร 

2. บ้านทรายมูล หมู่ 2 รวม  10  สาย ความยาวรวม 1865.90 เมตร 
3. บ้านแม่ค าน  าลัด หมู่ 3 รวม   2   สาย ความยาวรวม 708 เมตร 
4. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 4  รวม  22  สาย ความยาวรวม 2737.20 เมตร 
5. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 5 รวม  28  สาย ความยาวรวม 4,622    เมตร 
6. บ้านดง หมู่ 6 รวม   5   สาย ความยาวรวม 315 เมตร 
7. บ้านต้นยาง หมู่ 7 รวม  18  สาย ความยาวรวม 1,341 เมตร 
8. บ้านหนองร่อง หมู่ 8 รวม   5   สาย ความยาวรวม 679      เมตร 
9. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 9 รวม  14  สาย ความยาวรวม 2,241.20 เมตร 
10. บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 รวม    8  สาย ความยาวรวม 518 เมตร 
11. บ้านหัวฝาย หมู่ 11 รวม  28  สาย ความยาวรวม 4,622 เมตร 
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ถนนลาดยาง  ต าบลจันจว้า 
1. บ้านใหม่ หมู่ 1 รวม  4  สาย ความยาวรวม 621 เมตร 

2. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 4 รวม  4  สาย ความยาวรวม 1,025 เมตร 
3. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 5 รวม  4  สาย ความยาวรวม 2,080 เมตร 
4. บ้านดง หมู่ 6 รวม  2  สาย ความยาวรวม 171 เมตร 
5. บ้านห้วยน  าราก หมู่ 9 รวม  3  สาย ความยาวรวม 380 เมตร 
6. บ้านหัวฝาย หมู่ 11 รวม  2  สาย ความยาวรวม 2,550 เมตร 

 
ข้อมูลสะพาน  คสล. /ท่อเหลี่ยม 
ต าบลจันจว้า 
1. บ้านแม่ค าน  าลดั หมู่ 3 รวม 1 แห่ง ความกว้างรวม 6.5   เมตร ลึก 31 เมตร 

2. บ้านห้วยน  าราก   หมู่ 5  รวม 2 แห่ง ความกว้างรวม 4 เมตร ลึก 8 เมตร 
3. บ้านดง หมู่ 6  รวม 1 แห่ง ความกว้างรวม 6 เมตร ลึก 3.2 เมตร 
4. บ้านหัวฝาย หมู่ 11  รวม 1 แห่ง ความกว้างรวม 9.7 เมตร ลึก 18.6 เมตร 
ต าบลจันจว้าใต้ 
1. ม่วงหมูสี หมู่ 7  รวม 4 แห่ง ความกว้างรวม 4.5   เมตร ลึก 10 เมตร 

2. บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 รวม 1 แห่ง ความกว้างรวม 5.3 เมตร ลึก 3.60 เมตร 
3. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11  รวม 12 แห่ง ความกว้างรวม 9.4 เมตร ลึก 50 เมตร 
 

5.2  การไฟฟ้า 
 - ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน  1,500 จุด    

- ถนนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน     23  แห่ง 
- ไฟฟ้าส่องสว่างถนน(ทางหลวง)  จ านวน    250  จุด   

 
5.3  การประปา 

- ครัวเรือนที่ใช้บริการน  าประปา  จ านวน  1,792  หลังคาเรือน 
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาของเทศบาล  3  แห่ง 
- น  าประปาที่ผลิตได้  จ านวน  500-600 ลบ.ม. / วัน  
- น  าประปาที่ต้องการใช้เฉลี่ย  500-600 ลบ.ม. / วัน 

 - แหล่งน  าดิบส าหรับผลิตน  าประปา คือ  แหล่งน  าผิวดิน  มีแหล่งน  าดิบส ารอง  
อัตราก าลังผลิต 
ตัวเก่า    อัตราก าลังการผลิตน  า     35  ลบ/ซม. 

   ถังบรรจุน  าใส     200  ลบ. 
   หอถังสูง     50  ลบ. 

ตัวใหม ่ อัตราก าลังการผลิตน  า     50  ลบ/ซม. 
  ถังบรรจุน  าใส     500  ลบ. 
  หอถังสูง    120  ลบ. 
  การจ่ายน  าในแต่ละวันโดยเฉลี่ย   650  ลบ. 



 19 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลจันจว้า 

รายช่ือผู้ใช้น้ า 
1.บ้านป่าสักหลวง   หมู่ที่  1  ต าบลจันจว้าใต้ 143 ครัวเรือน 
2.บ้านป่าสักหลวง   หมู่ที่  2  ต าบลจันจว้าใต้   383 ครัวเรือน 
3.บ้านป่าบงหลวง   หมู่ที่  3  ต าบลจันจว้าใต้   179 ครัวเรือน 
4.บ้านกิ่วพร้าว       หมู่ที่  4  ต าบลจันจว้าใต้   394 ครัวเรือน 
5.บ้านหนองครก     หมู่ที่  5  ต าบลจันจว้าใต้   228 ครัวเรือน 
6.บ้านป่ากุ๊ก          หมู่ที่  8  ต าบลจันจว้าใต้  27 ครัวเรือน 
7.บ้านสันทางหลวง  หมู่ที ่ 10 ต าบลจันจว้าใต้ 139 ครัวเรือน 
8.บ้านหนองร่อง     หมู่ที ่ 8  ต าบลจันจว้า   65   ครัวเรือน 
9.บ้านห้วยน  าราก   หมู่ที่  9  ต าบลจันจว้า   233 ครัวเรือน 
10.บ้านใหม่          หมู่ที ่1   ต าบลจันจว้า   1   ครัวเรือน 

 

ยอดผู้ใช้น  าทั งหมด   1,792  ครัวเรือน 
 

5.4  โทรศัพท์/ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร 
- จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า  จ านวน      1    เลขหมาย 
- สามารถให้บริการในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าใด้  จ านวน   314    เลขหมาย 
- ที่ท าการไปรษณีย์      จ านวน      1   แห่ง 
- ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว ให้บริการครอบคลุม  100    เปอร์เช็นต์ 
- หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื นที่ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้าหน่วยบริการประชาชน สภ.แม่จันที่

ท าการก านันที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.จันจว้า   รพ.สต.จนัจว้าใต้ 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
     ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า เกษตรกรส่วนใหญ่จะท านา และท า
การเพาะปลูกยางพารา  พื นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาล  มีเนื อท่ีประมาณ 1,139 ไร่ ผลผลิตทางการ 
เกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  
     1.ข้าว มีพื นที่เพาะปลูกทั งสิ น 20,197 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร่  และจ าหน่ายในราคากิโลกรัม
ละ 5.50 - 9.00 บาท  
     2.ยางพารา มีพื นเพาะปลูกทั งสิ น 3,743  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/ไร่ และจ าหน่ายในราคา 
กิโลกรัมละ 60-80  บาท 

6.2  การประมง 
เป็นการประมงพื นบ้าน หาสัตว์น  าจากแหล่งน  าธรรมชาติ  เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่าย 

 6.3  การปศุสัตว์ 
ข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 

 
                   ต าบลจันจว้า 
โค จ านวน  25 ตัว  กระบือ  จ านวน 964 ตัว 
สุกร จ านวน 550 ตัว  ไก่ไข่  จ านวน 60,700  ตวั 
เป็ด จ านวน 2,000 ตัว  สุนัข  จ านวน 675 ตัว 
แมว จ านวน 827 ตัว 
 

ต าบลจันจว้าใต้ 
โค จ านวน  32 ตัว  กระบือ  จ านวน 271 ตัว 
สุกร จ านวน 760 ตัว  ไก่ไข่  จ านวน 3,000 ตัว 
เป็ด จ านวน 2,000 ตัว  สุนัข  จ านวน 1,257 ตัว 
แมว จ านวน 1,262 ตัว 
 
6.3.2  ปางควาย ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าจ านวน 3 ปาง อยู่รอบบริเวณเวียงหนองหล่ม 

  - ปางควาย  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ที่ 4 ต าบลจันจว้า  มีเกษตรกรผู้เลี ยง จ านวน 8 ราย          
เลี ยงกระบือ จ านวน 355 ตัวดังนี (ข้อมูลที่ขออนุญาตเลี ยง จากกองสาธารณสุข) 

1. นายหนึ่ง  เกิดผล   เลี ยงกระบือจ านวน  42  ตัว 
2. นายอ่อนแก้ว  รากะรินทร์  เลี ยงกระบือจ านวน  68  ตัว 
3. นายสุทิน  สุตะวงศ์  เลี ยงกระบือจ านวน  41  ตัว 
4.  นายพันธ์ เชื อเจ็ดตน  เลี ยงกระบือจ านวน  25  ตัว 
5. นายสมชาย ปันเขื่อนขัด  เลี ยงกระบือจ านวน  30  ตัว 
6. นายใจ๋  ปินทรายมูล  เลี ยงกระบือจ านวน  29  ตัว 
7. นายบุญชู  ปันเขื่อนขัติ  เลี ยงกระบือจ านวน  60  ตัว 
8. นายสุรเดช  จันทาพูน  เลี ยงกระบือจ านวน  60  ตัว 

  6.3.3  ปางควาย  บ้านต้นยางหมู่ที่ 7 ต าบลจันจว้า  มีเกษตรกรผู้เลี ยง จ านวน 15  ราย      
เลี ยงกระบือ จ านวน 585 ตัวดังนี  

1. นายถาวร  ชุ่มมงคล  เลี ยงกระบือจ านวน    60 ตวั 
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2. นายเริม     ยางยืน  เลี ยงกระบือจ านวน    27 ตวั 
3. นายหล้า     ใจงาม  เลี ยงกระบือจ านวน    38 ตวั 
4. นายหน่อ     ชุ่มมงคล  เลี ยงกระบือจ านวน    65 ตวั 
5. นายแสง   ชุ่มมงคล  เลี ยงกระบือจ านวน    58 ตวั 
6. นายขวัญชัย  ชุ่มมงคล  เลี ยงกระบือจ านวน    25 ตวั 
7. นายมณู       ชุ่มมงคล  เลี ยงกระบือจ านวน    79 ตวั 
8. นายสมพงษ์  ชุ่มมงคล  เลี ยงกระบือจ านวน    55 ตวั 
9. นายเฉลิมพล  วรรณโวหาร เลี ยงกระบือจ านวน    10 ตวั 
10. นายบุญรอด  อินทะ  เลี ยงกระบือจ านวน    70 ตวั 
11. นายด าเนิน  จันทาพูน  เลี ยงกระบือจ านวน    35 ตวั 
12. นายกมล      จันทาพูน  เลี ยงกระบือจ านวน    8 ตัว 
13. นายบุญเถิง  วงษ์ภักดี  เลี ยงกระบือจ านวน    55 ตัว 

  6.3.4  ปางควายบ้านป่าสักหลวงหมู่ที่ 1 ต าบลจันจว้าใต้ มีเกษตรกรผู้เลี ยง จ านวน 5 ราย    
เลี ยงเลี ยงกระบือ จ านวน  230  ตัวดังนี  

1. นายเติน    จินดาธรรม  เลี ยงกระบือจ านวน   60  ตวั 
2. นายแสง    จินดาธรรม  เลี ยงกระบือจ านวน   55  ตวั 
3. นายอดุลย์  โป่งชนะ  เลี ยงกระบือจ านวน   63  ตวั 
4. นายจ านง  จินดาธรรม  เลี ยงกระบือจ านวน   45  ตวั 
5. นายหม่อง  จินดาธรรม  เลี ยงกระบือจ านวน     7  ตัว 

6.3.5  ปางวัวบ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11 ต าบลจันจว้าใต้ มีเกษตรกรผู้เลี ยง จ านวน 2 ราย   เลี ยง
วัว จ านวน 32 ตัว 

1. นายธวชั บุญยืน   เลี ยงกระบือจ านวน     19  ตัว 
2. นายสุค า ยมนา   เลี ยงกระบือจ านวน     13  ตัว 

6.3.6  ฟาร์มไก่ไข่ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า  จ านวน 12ฟาร์ม  ต าบลจันจว้า 
   มีเกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่ จ านวน 11 ราย เลี ยงไก่ไข่ทั งหมด 60,700 ตัวดังนี  

1. นายยงยุทธ  แก้วรากมุข (รากแก้วฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน 30,000  ตัว 
2. นายจ านงค์วรรณใส     (จ านงค์ฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน   1,600  ตัว 
3. นายวันชนะ  ภิระบรรณ  (วันชนะฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน   2,000  ตัว 
4. นายสุชาติ  กันทาเดช     (ร่องเรือฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน   2,800  ตัว 
5. นายณัฐวุฒิ  เชียงจันทร์  (ฉลองชัยฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน   12,000  ตัว 
6. นางสุพิน  ไชยลังกา       (ลังกาฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน   2,000  ตัว 
7. นายภานุวัฒน์  กันแก้ว (ศรีเมืองฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่จ านวน   2,800  ตัว 
8. นางแสง  ชุ่มมงคล (แสงชัยฟาร์ม)  เลี ยงไก่ไข่จ านวน   2,000  ตัว 
9. นายคะนอง  จิตวนา   เลี ยงไก่ไข่จ านวน   1,000  ตัว 
10. นางแสงทิพย์  ชุมมงคล   เลี ยงไก่ไข่จ านวน   2,000  ตัว 
11. นายยงยุทธ แก้วรากมุข(รากมุขฟาร์มมอโกร)เลี ยงไก่ไข่จ านวน   6,000  ตัว 
12. นายสุชาติ กันทาเดช(ร่องเรือฟาร์ม 2)เลี ยงไก่ไข่จ านวน   900  ตัว 

มีเกษตรกรผู้เลี ยงไก่ชน จ านวน 1 ราย เลี ยงไก่ชน จ านวน 1 ราย 
1. นางแก้ว  แก้วรากมุข  เลี ยงไก่ชน จ านวน  1,000 ตัว 
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ต าบลจันจว้าใต้ 
มีเกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่ จ านวน 2 ราย เลี ยงไก่ไข่ทั งหมด 3,000 ตัวดังนี  
1. นายทองศุกร์  กันแก้ว (ดอกแก้วฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่ จ านวน  1,000  ตัว 
2. นางแสงทิพย์  ชุ่มมงคล (แสงทิพย์ฟาร์ม) เลี ยงไก่ไข่ จ านวน   2,000  ตัว 

 

6.3.7  ฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า จ านวน 2 ฟาร์ม  
   -ต าบลจันจว้ามีเกษตรกรเลี ยงสุกรขุน จ านวน 1 ราย โดยจะน าสุกรที่มีอายุ 1 เดือน  
มาเลี ยงเพื่อขุน ระยะเวลา/รอบการผลิตประมาณ 6 เดือน/1 รุ่น โรงเรือนเลี ยงเป็นระบบปิด (อีแวป) เลี ยงสุกรขุน 
ทั งหมด จ านวน  550 ตัว ซึ่งเป็นของนางชานิกา  ทวีชัย  (ชานิกาฟาร์ม) 
   -ต าบลจันจว้าใต้   มีเกษตรกรเลี ยงสุกรขุน จ านวน 1รายโดยจะน าสุกรที่มีอายุ1 เดือน  
มาเลี ยงเพื่อขุนระยะเวลา/รอบการผลิตประมาณ 6 เดือน/1 รุ่น โรงเรือนเลี ยงเป็นระบบปิด (อีแวป)  เลี ยงสุกรขุน 
ทั งหมด จ านวน  750 ตัว ดังนี ซึ่งเป็นของนางแสงทอง  กองเขียว (แสงทองฟาร์ม)  
 
6.4  การท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยว/ กีฬา / นันทนาการ/ พักผ่อนของเทศบาลต าบลจันจว้า 

(1)  วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว  ตั งที่บ้านป่าสักหลวง  ต าบลจันจว้าใต้  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
(2)  วัดป่าหมากหน่อ (ส านักสงฆ์วัดทศพล) ตั งอยู่บ้านห้วยน  าราก   ต าบลจันจว้า   อ าเภอแม่จัน  จังหวัด

เชียงราย 
(3) เวียงหนองหล่ม (หรืออาณาจักรโยนกดังเดิม) ซึ่งบริเวณเวียงหนองหล่มจะมีน  าพุร้อนกลางหนองน  า

การเดินเข้าไปในหนองน  าตั งอยู่พื นที่บ้านป่าถ่อน ,บ้านกิ่วพร้าว ,บ้านป่าสักหลวง ,บ้านต้นยาง ,บ้านดง ,       บ้าน
ห้วยน  าราก ต าบลจันจว้า และต าบลจันจว้าใต้  มีพื นที่ทั งหมด  ประมาณ  20,000 ไร่  โดยจะติดต่อเชื่อมระหว่าง  
ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จันและต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน 

(4) หนองมโนราห์  ตั งอยู่ที่บ้านป่าสักหลวง  ต าบลจันจว้าใต้  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
(5) หนองเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน  าที่อุดมสมบูรณ์  และเป็นแหล่งผลิตน  าประปาผิวดินของเทศบาลต าบล จันจ

ว้า   ตั งอยู่บ้านป่าสักหลวง  ต าบลจันจว้าใต้  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
(6) หนองไคร้ตั งอยู่บ้านหนองปึ๋งหมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้ ติดต่อกับเขตบ้านดอยดินแดง ต าบลจอมสวรรค์ 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
(7) หนองบัว  ตั งอยู่บ้านต้นยาง  หมู่ 7 ต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
(8) ปางควาย เป็นที่เลี ยงสัตว์ประเภท วัว, ควาย  อยู่ที่บ้านป่าถ่อน, บ้านป่าสักหลวง,   บ้านต้นยาง, บ้าน

หวยน  าราก  บ้านดงร่องเรือ   มีวัว , ควาย  ที่ชาวบ้านเลี ยงไว้ใกล้ ๆ บริเวณหนองหล่มอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งจะมี
ชาวบ้านปลูกกระท่อมอยู่อาศัยเลี ยงควายอยู่หลายครอบครัวเป็นวิถีการด ารงชีวิตแบบเดิม ๆ 

(9) คูเมืองเก่าที่บ้านกิ่วพร้าว,  บ้านหนองปึ๋ง,  บ้านป่าสักหลวง,  ต าบลจันจว้าใต้   อ าเภอแม่จัน จั งหวัด
เชียงราย 

(10) สันดินดัง  คือ  บริเวณที่เป็นสันเนินเวลาเคาะหรือเอาเท้ากระทืบบริเวณนั นจะเกิดเสียงดัง  ตั งอยู่
บ้านป่าถ่อน ต าบลจันจว้าใต้  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

(11) พระเจ้าแสนแซ่  เป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ฐานกว้าง 30 นิ ว หน้าตักกว้าง 25 นิ ว สูง 52นิ ว  
เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีอายุหลาย ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าสักหลวง  ต าบลจันจว้าใต้  อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 
6.5  อุตสาหกรรม 
 ในด้านอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดกลางมีการประกอบการอยู่ดังนี  
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- โรงสีข้าว 11  แห่ง 
- โรงงานน  าแข็ง น  าดื่ม  2   แห่ง 

 
6.6  การพาณิชย์และการบริการ 

ชื่อหน่วยงานธุรกิจ แห่ง 
ร้านจ าหน่ายรถ 1 
ร้านล้างอัดฉีด 4 
ร้านซ่อมรถ 7 
ตลาดสด 4 
ร้านขายของช า 77 
ธุรกิจไฟแนนซ์/สินเชื่อ 5 
ร้านตัดผม/เสริมสวย 5 
ปั้มหลอด 9 
โรงสีข้าว 4 
โรงน  าแข็ง 1 
โรงงานน  าดื่ม 2 
สถานพยาบาล(คลีนิค) 3 
ย่านการค้า 2 
สถานที่ให้เช่าพักอาศัย 22 
สถานที่รับเลี ยงเด็ก 1 
สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับไม้  4 
สถานที่จ าหน่ายน  ามันเชื อเพลิง 2 
สถานที่รับแลกเปลี่ยนหรือเช่ารถ(เต้นท์) 1 
อู่เคาะพ่นสี 1 
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  7 
สถานที่จ าหน่ายยารักษาโรค(ร้านขายยา) 2 
ร้านจ าหน่ายปุ๋ย 2 
สถานบริการถ่ายรูป 2 
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  3 
ร้านอาหาร สวนอาหาร 21 
ธนาคาร 1 
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 4 
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เทศบาลต าบลจันจว้า 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าอยู่ทั งหมด 20 วัด  ท าเนียบวัดและพระสังฆาธิการในเขตต าบลจันจว้า ประจ าปี 2564 

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์      หมายถึงการมีพระธาตุ 
 

 
ท าเนียบวัดและพระสังฆาธกิารในเขตต าบลจันจว้าใต้ 

ล าดับ
ที ่

วัด ชื่อ/ฉายา เจ้าอาวาส จ านวน พระธาตุ ประกาศจัดต้ังวัด/ขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมา 

หมายเหตุ 
พระภกิษ ุ สามเณร 

1 บ้านใหม่ พระอธิการนิคม  ฐิตฺปญัโญ 2 2  
จอมยอง 

มีประกาศวสิุงคามสีมา  

2 ทรายมลู พระครูวินัยธรเทพวัลย์  อิทฺธิญาโณ 1 -  
ทันใจวัดทรายมลู 

มีประกาศวสิุงคามสีมา  

3 แม่ค าน  าลดั พระไพบูลย์ จันฺทวัณโณ 7 -  
ดอนแก้วหัวเสือ 

มีประกาศวสิุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์  
อ.เชียงแสน 

4 ห้วยน  าราก พระนพรัตน์  กิตติวัณโณ 5 4 -- มีประกาศวสิุงคามสีมา  
5 ป่าหมากหน่อ 

(พระพุทธทศพลญาณ) 
พระมหาชัยนันต์โชติปัญโญ 6 -  

โยนกนครแสงค า 
มีประกาศวสิุงคามสีมา (ดาบโบราณ) 

6 บ้านดง พระครเูกษม สุนทรเขต 2 2  
พระธาตุดอยตุงจ าลอง(วัดบ้านดง) 

มีประกาศวสิุงคามสีมา เจ้าคณะต าบลจันจว้า 

7 ต้นยาง พระอธิการค าแสน ฉนทสุโภ 2 3  
พุทธมุนีศรีต้นยาง 

มีประกาศวสิุงคามสีมา เลขานุการเจ้าคณะ
ต าบลจันจว้า 

8 หนองร่อง พระรังสรรค์ รักขิโต 1 -- -- มีประกาศวสิุงคามสีมา พุทธโคดมบรมโชค 
9 สันติวนาราม พระครูขันตสิมณคณุ 1 4 - มีประกาศวสิุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์  

อ.เชียงแสน 
10 เชื อเจ็ดตน(ธรรมยตุ) พระครูวินัยธรวิเชตร กุสลจติโต 3 - อุโบสถบุลวดลายเงิน- มีประกาศวสิุงคามสีมา (สังกัดธรรมยุต) 

รวม 30 15    

 



 25 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลจันจว้า 

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์      หมายถึงการมีพระธาตุ 

  
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

วัด เจ้าอาวาส จ านวน พระธาตุ ประกาศจัดต้ังวัด/ขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา 

หมายเหตุ 
พระภิกษุ สามเณร 

1 วัดพระธาตุดอยกู่แกว้ พระนพดล โสภณมโน 3 3  
ดอยกู่แก้ว 

มีประกาศวิสุงคามสีมา เจ้าอาวาส 

2 ป่าสักหลวง พระอธกิารสนั่น  สจุิณฺโณ 2 -  
ป่าสักหลวงดอนตัน 

มีประกาศวิสุงคามสีมา พระแสนแซ่ 

3 ป่าบงหลวง พระครูประพัฒน์ธรรมโชต ิ 4 2  
รวมใจศรีเวฬุวัน 

มีประกาศวิสุงคามสีมา รองเจ้าคณะอ าเภอ 
แม่จัน 

4 กิ่วพร้าว พระครูประสิทธิ์ปัญญาคม 2 2  
ศรีสองเวียง 

มีประกาศวิสุงคามสีมา เจ้าคณะต าบล 
จันจว้าใต้เขต 1 

5 หนองปึ๋ง พระครูนิวิฐธรรมรัตน์ 3 5  
สันห้องแก้วชยัมงคล 

มีประกาศวิสุงคามสีมา ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบล 

6 หนองครก พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิตปัญโญ 2 8  
พุทธมงคลศรี 

มีประกาศวิสุงคามสีมา เจ้าคณะต าบลจันจว้าเขต 1 

7 ป่ากุ๊ก พระณัฏฐกฤษณ์อิทธฺวณฺโณ 1 - - มีประกาศวิสุงคามสีมา วัดพระเจ้า 5พระองค์ 
8 ม่วงชุม (ฝั่งหมิ่น) เจ้าอธกิารธาร ภูริจิตโฺต 1 5 - มีประกาศวิสุงคามสีมา  
9 สันหลวงใหม่ พระอธกิารบรรณวิทย ์ขนติสาโร 5 - - 

สันแก้วชุมพล 
มีประกาศวิสุงคามสีมา  

10 ป่าถ่อน พระณรัช สมมาพโล- 2 2  
ทันใจเมืองหนอง 

มีประกาศวิสุงคามสีมา ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเจ้าคณะ
ต าบลจันจวา้เขต 1 

11 สันทางหลวง พระจ าลอง สุเมโธ 3 -  
วัดสันทางหลวง 

มีประกาศวิสุงคามสีมา - 

12 ส านักสงฆ์ม่วงหมูส ี พระสมุห์ประเวท ชุตินธโร 1 - - มีประกาศวิสุงคามสีมา - 
13 เจริญวิจิตรังสีสุทโธ พระครูสังฆรักษ์เพทายนนทวโร 5 - - ประกาศจัดตั งพระราชทาน

วิสุงคามสีมา 
- 

รวม 35 27 - - - 
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7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและการสืบทอดวัฒนธรรมตามแบบพื นเมืองล้านนาทั่วไปในอดีตกาลก่อนการ

ก่อสร้างชุมชนเทศบาลต าบลจันจว้า  คนในชุมชนเทศบาลต าบลจันจว้าโดยส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก  
จังหวัดล าพูน และ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าปาง  บางส่วนส าเนียงพูดภาษาที่เรียกว่า" ค ายอง " ก็ยังใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน  แต่ก็ยังมีประเพณีนิยม  ตามแบบล้านนาในบางโอกาสที่ส าคัญ ๆ 
 

ประเพณีที่ส าคัญมีดังนี  
      - ประเพณีสงกรานต์ 

- ประเพณีสรงน  าพระธาตุดอยกู่แก้ว (14 วัด) 
- ประเพณีสรงน  าพระธาตุวัดพระทศพลญาณ  (  วัดป่าหมากหน่อ ) 
- ประเพณีรดน  าด าหัวผู้สูงอายุ 
- ประเพณีสืบชะตาหลวง 
- ประเพณีสลากภัต  ( ทานก๋วยสลาก ) 
- ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 

      - ประเพณีตั งธรรม 
- ประเพณีท าบุญปอยหลวง/ ปอยข้าวสังข์ 
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

      - ประเพณีปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ต าบลจันจว้า จันจว้าใต้ (เข้ารุกขมูลกรรม) 
- ประเพณีทานข้าวใหม่(เดือน 4 เป็ง) 

      -ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- ประเพณีท าบุญทอดกฐิน 
- ประเพณีทานทอด(กรณีช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากล าบาก/ผู้ประสบอัคคีภัย) 
- ประเพณเีอาใจ๋บ้าน/สืบชะตาบ้าน(วันปากปี)(เดือน 9 เป็ง) 
- ประเพณเีลี ยงผีฝายต่างๆ(เดือน 9 เป็ง) 
- ประเพณเีลี ยงพ่อบ้าน (เดือน 9 เป็ง) 
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   7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ 

 สาขา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
ภาษาและวรรณกรรม พระครูประสิทธิ์บุญญาคม 

นายประสิทธ์  สุรินทร์แก้ว 
นายชาติชาย  ชุ่มมงคล 

เจ้าอาวาสวัดกิ่วพร้าว 
บ้านป่าสักหลวง  ม.2 ต.จันจว้าใต้ 
บ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า 

ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม นายชัยเจริญ  น้อยหมอ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสาคร  โรจน์ค าลือ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
ศิลปะการแสดงและดนตรี นายสมศักดิ์ แสนค าหล่อ โรงเรียนบ้านห้วยน  าราก 
การจัดการแพทย์แผนโบราณและ
สมุนไพร 

นายสม  กันทาเดช บ้านห้วยน  าราก ม.5 ต.จันจวา้ 

อาหารและโภชนาการ นางเอ้ย  ราพิงค์ บ้านห้วยน  าราก ม.9 ต.จันจวา้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ นายสมาน  ภิระบรรณ บ้านใหม่ ม.1 ต.จันจว้า 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี พระครูประสิทธิ์บุญญาคม เจ้าอาวาสวัดกิ่วพร้าว 
ธุรกิจและสวัสดิการชุมชน นางวิหค  สุริวงศ์ บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้ 
การละเล่นพื นบ้าน นายบุญเย็น  จอมจันทร์กาศ บ้านสันหลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้ 
เกษตรกรรมและการท ามาหากิน นายพรหม ซาวลี แสน บ้านสันหลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้ 

   
 ภาษาถิ่น 
 ภาษาถิ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาพื นเมือง และภาษายอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของเทศบาลต าบลจันจว้ามียังคง
เอกลักษณ์ภาษายองสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  คนยอง หรือ “คุนยอง” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่
รอบพื นที่ชุ่มน  าเวียงหนองหล่ม โดยพบว่าประชาชน 21 หมู่บ้านจาก 23 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า  
เป็นประชากรที่สืบเชื อสายมาจากชาวยอง นอกจากนี ยังรวมถึงชุมชนอีกหลายแห่งในต าบลท่าข้าวเปลือก เช่น 
บ้านแม่ลัว เป็นต้นทั งนี กลุ่มคนยองที่อาศัยอยู่รอบพื นที่ชุ่มน  าเวียงหนองหล่มนี สืบเชื อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวยองที่อาศัยอยู่ในเมืองยอง สหภาพเมียนมาร์ (ในอดีตอยู่ในเขต สิบสองปันนา ประเทศจีน) ถูกกวาดต้อนเข้า
มาเป็นพลเมืองของเมืองล าพูนในปี พ.ศ. 2348 ซึ่งเป็นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังจากนั นคนยองที่อาศัย
อยู่เมืองล าพูน ส่วนหนึ่งต้องการจะเดินทางกลับเมืองยอง ประกอบกับเป็นช่วงที่เมืองเชียงใหม่และล าพูนประสบ
กับภัยแล้ง การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ น คนยอง จึงเลือกใช้เส้นทางเดินทางเพ่ือมุ่งหน้ากลับเมืองยอง ใช้
เส้นทางจากเมืองล าพูน ผ่านดอยนางแก้ว เวียงป่าเป้า มายังเมืองเชียงราย และเชียงแสน จากนั นจึงใช้เส้นทางลัด
เลาะไปตามแม่น  าโขงขึ นไปจะพบบริเวณ สบยอง ก็จะถึงเมืองยอง แต่ในการเดินทางขณะนั นมีเรื่องเล่าของ
ผู้สูงอายุที่เล่าสืบต่อกันมาตรงกันว่า บรรพบุรุษชาวยองเมื่อเดินทางมาจากเมืองล าพูนแบบ “นอนแฮม แกมมื อ” 
คือเดินทางรวมกันมากันเป็นกลุ่ม ใช้เกวียนบรรทุกของ เดินทางกันมาเรื่อยๆค่ าตรงไหนก็หยุดพัก จนมาถึงบริเวณ
นี เมื่อก่อนเรียกว่าเมืองเชียงแสน  
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 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
กลุ่มอาชีพ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

กลุ่มไม้กวาด นายศรีวรรณ  ศรีนวลใหญ ่ บ้านใหม่         ม.1 ต.จันจว้า 
นายยอด  ยางยืน บ้านต้นยาง   ม.7 ต.จันจว้า 

กลุ่มหัตถกรรมไมไ้ผ ่ นายจันทร์ จันโย บ้านหนองปึ๋ง    ม.5 ต.จันจว้าใต ้
กลุ่มหมอยาพื นเมือง นายบุญปั๋น    แก้วรากมุข บ้านห้วยน  าราก ม.4 ต.จันจว้า 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(แคบหมูบัวตอง) นางบัวตอง   จับใจนาย บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต ้
กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนม นายปราโมทร์ มลุานิล บ้านกิ่วพร้าว    ม.4 ต.จันจว้าใต ้
กลุ่มถักกระเป๋า นางวันเพ็ญ  ไชยสาร บ้านกิ่วพร้าว    ม.4 ต.จันจว้าใต ้
กลุ่มของเล่นพื นบ้าน นายสม  นางดี  กันแก้ว บ้านกิ่วพร้าว    ม.4 ต.จันจว้าใต ้
กลุ่มข้าวแต๋นน  าแตงโมและขนมทองม้วน นางหงส์ทอง  ตุ่นแก้ว บ้านหนองครก  ม.6 ต.จันจว้าใต ้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก นายจ านง  ทุนกาศ บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น ม.9 จ.จันจว้าใต้ 
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
กลุ่มผา้ปักมือ 
กลุ่มตุ๊กตาของที่ระลึก 
กลุ่มผา้ทอพื นเมือง 

นางบัวแก้ว  จินดาธรรม 
นางสังเวียน  ปรารมภ ์
นางสังวาร  แก้วดวงกาศ 

บ้านสันทางหลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้ 

กลุ่มข้าวเหนยีวเขี ยวงู นายไพรบลูย์ วงศ์ใหญ ่ บ้านป่าสักหลวง ม.2 ต.จันจว้าใต ้

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อชีวิตคน พืช และสัตว์มากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ น  าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทั งหลายซึ่งแหล่งน  าธรรมชาติในเขตเทศบาล ดังนี  
 แหล่งน้ าธรรมชาติ     แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 -แม่น  าจัน  1  สาย ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร -บ่อบาดาล  8 แห่ง 
 -แม่น  าค า  1  สาย ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร -อ่างเก็บน  า  6 แห่ง 
 -หนองน  าสาธารณะ  13 แห่ง    -ฝาย    38 แห่ง 
 -ล าเหมือง/ล าห้วย 91 แห่ง    -ประปา    28 แห่ง 
 -พื นที่ชุ่มน  า  1 แห่ง    
 8.2  ป่าไม้  คือสังคมของพืชและสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยพรรณไม้ใหญ่น้อยหลายชนิดเป็นหลัก มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผาสุกของประชาชนซึ่งในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าเป็นป่าชุมชนขนาดเล็กมีป่า
ชุมชนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี  
  -บ้านห้วยน  าราก  หมู่ 4  ต าบลจันจว้า 
  -บ้านห้วยน  าราก  หมู่ 5  ต าบลจันจว้า 
  -บ้านห้วยน  าราก  หมู่ 9  ต าบลจันจว้า 
  -บ้านต้นยาง  หมู่ 7  ต าบลจันจว้า 
  -บ้านกิ่วพร้าว  หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้ 
  -บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ 5  ต าบลจันจว้าใต้ 
 8.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลจันจว้ามีความอุดมสมบูรณ์และมีความส าคัญต่อมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเหมาะแก่การท าการเกษตรและเป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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9.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 9.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ต าบลจันจว้ามี  11  หมู่บ้าน  ได้แก่  ต าบลจันจว้าใต้มี  12  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่     หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล    หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ค าน  าลัด    หมู่ที่ 3 บ้านป่าบงหลวง 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน  าราก    หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน  าราก    หมู่ที่ 5 บ้านหนองปึ๋ง 
หมู่ที่ 6 บ้านดง     หมู่ที่ 6 บ้านหนองครก 
หมู่ที่ 7 บ้านต้นยาง    หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมู่สี 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง    หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุ๊ก 
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน  าราก    หมู่ที่ 9 บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว   หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวง 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย   หมู่ที่ 11 บ้านป่าถ่อน 

       หมู่ที่ 12 บ้านสันทางหลวง 

 9.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

       ต าบลจันจว้า          ต าบลจันจว้าใต ้
1. ฝาย        จ านวน 12 แห่ง  1. ฝาย      จ านวน 26 แห่ง 
2. ล าเหมือง/ล าห้วย   จ านวน 45 แห่ง  2. ล าเหมือง/ล าห้วย จ านวน 46 แห่ง 
3. หนองน  า/บึง        จ านวน  6  แห่ง  3. หนองน  า/บึง  จ านวน 7  แห่ง 
4. อ่างเก็บน  า/สระเก็บน  า  จ านวน 2  แห่ง  4. อ่างเก็บน  า/สระเก็บน  า จ านวน 4  แห่ง 
5. พื นที่ชุ่มน  า   จ านวน 1  แห่ง  5. พื นที่ชุ่มน  า  จ านวน 1  แห่ง 
6. แม่น  า   จ านวน  1 สาย  6. แม่น  า  จ านวน  1 สาย 
7.แก้มลิง  จ านวน 2 แห่ง  7.แก้มลิง  จ านวน 1  แห่ง 
 
 
9.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้(หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

       ต าบลจันจว้า          ต าบลจันจว้าใต ้
1. บ่อบาดาล จ านวน 6  แห่ง   1. บ่อบาดาล จ านวน  2 แห่ง 
2. ประปา จ านวน 12  แห่ง  2. ประปา จ านวน  16 แห่ง 
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ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญต าบลจันจว้าใต้ 

 
 

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญต าบลจันจว้า 
 
หมู่ที ่

พ.ท. การเกษตร 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ 
ลิ้นจี ่ ส้มโอ ล าใย ปาล์น้ ามัน ยางพารา พืชผัก สัปะรด 

(ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่
) 

ราย (ไร่) ราย ไร่ ราย 

1 3236 245 - - - 16 - - - - 3 1 - - 10 25 - - 
2 1530 120 - - - 27 - - - - 8 2 - - 18 20 - 1 
3 1650 125 12 6 - 8 29 20 - - 20 6 - 14 15 30 - - 
4 793 80 - - 2 20 - - 373 1 14 1  22 20 42 180 3 
5 1358 146 10 1 - 25 - - 300 1 11 1  7 28 64 100 6 
6 824 85 - - - 13 - - - - - -  15 12 29 - 5 
7 1092 87 47 2 - 13 - - - - - -  - 15 31 - 3 
8 485 38 - - - 12 - - - - - -  4 5 8 - - 
9 770 67 - - - 27 - - - - 40 3  - 26 62 80 6 

10 2116 113 - - - 28 - - - - - -  - 15 28 - - 
11 1164 100 - - - 4 - - - - - -  1 5 14 - 1- 
รวม 15,01

8 
1,206 69 9 2 193 29 20 673 2 96 14 - 63 169 353 360 25 

 
 

 
หมู่ท่ี 

พ.ท. การเกษตร 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ 
ลิ้นจ่ี ส้มโอ ล าใย ปาล์น้ ามัน ยางพารา พืชผัก สัปะรด 

(ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย (ไร่) ราย ไร่ ราย 
1 520 73 - - 61 2 4 15 13 6 80 5 20 8 - - 8 5 
2 376 53 - - 6 - 12 8 15 10 30 6 22 10 - - 1 10 
3 1454 141 - - - - 18 20 17 12 - - 25 10 - - - - 
4 291 43 - - 10 1 - - 18 14 - - 30 7 - - - - 
5 412 65 - - 8 1 - - 15 20 100 10 30 12 - - - - 
6 1697 156 12 1 5 1 19 3 15 18 - - 35 10 - - - - 
7 810 87 2 1 - - 98 17 14 32 - - 30 18 - - - - 
8 1391 119 - - 13 9 8 10 23 43 - - 22 14 - - - - 
9 1291 129 - - 8 1 70 50 21 10 - - 70 20 60 52 - - 

10 1491 173 - - 80 14 2 6 20 25 - - 40 13 50 40 - - 
11 205 60 - - 2,930 40 - - 11 8 70 5 28 2 - - - - 
12 205 211 - - - - 20 15 15 17 - - 30 6 - - - - 
รวม 10,14

3 
1,310 14 2 3121 69 251 144 197 215 280 26 38

2 
130 110 92 9 15 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

******************************************** 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
1. ด้านความม่ันคง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

* พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
* พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
* พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
* พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ 

(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 * แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
 * ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
 * สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 * รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง 
 ทะเล  
(3) พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
 * พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 * พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ 

ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ 
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
* พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

(4) บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ 

 * เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 * เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
 * ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ 
 ภาครัฐ  
(5) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ 
 * พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาความ

มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
 * บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ 
 * พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
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2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
 * เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็น

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 * เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
 * เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
 * เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม 
 * เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 * อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 * อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
 * อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
 * อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 * อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 * ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 * ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
 * ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
 * ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 
 * ท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค  
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 * การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
 * การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 * การเพิ่มพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
 * การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 * การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค  
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 * การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 * การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 * การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 * การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
 * การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 * การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
 * การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
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 * การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
 * การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 * การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
 * การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 * การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
(2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 * ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
 * ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 * ช่วงวัยแรงงาน 
 * ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 * การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
 * การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 * การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
 * การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 * การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางต าแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
 * การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 * การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
(4) ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 * การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
 * การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
 * การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
(5) เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 * การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
 * การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
 * การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 * การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ด ี
 * การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
(6) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 * การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 * การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 * การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 * การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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(7) เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 * การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
 * การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 * การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ 
 * การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  
4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 * ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 * ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 * กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
 * เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
 * สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุก

กลุ่ม  
 * ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
 * สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มี

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
 * สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 * พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
 * ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ 
 * จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนอง

ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 * ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฏหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
 * สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 * พัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่  
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 * สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
 * การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 * สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาคสังคมและ ภาค

ประชาชน 
 * ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
 * สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 * สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  
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(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 * ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
 * เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
 * สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
 * สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 * เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 
 * อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
 * อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
 * รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 * ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 * เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
 * ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
 * ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
 * พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 * ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

* มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

* มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

* พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ   

(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
 * จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
 * พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
 * จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
 * สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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 * พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชนรวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

(5) พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 * พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
 * เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ

ใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 * พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 * เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
 * พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ ปริมาณ คุณภาพ 

ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 * เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 * ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน

ไทย 
 * พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
 * จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
 * พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว

โปร่งใส 
 * การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
 * ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้  
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
 * ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 * ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 * ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจเปิดกว้างส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 * ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
 * ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 * ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
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(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 * องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
 * พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมือ

อาชีพ 
 * ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม 
 * บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ  
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
 * ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 * บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 * การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได ้
 * การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณ 
 (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จ าเป็น 
 * ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลง 
 * มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
 * การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ 
 * บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
 * ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหา

ความจริง 
 * หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ร่วมกัน 
 * ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรม 
 * พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา

ประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที ่1 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง 

ปลอดภัยและเท่าเทียม 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
เป้าหมายที ่2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิต ิและสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที ่5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับ

ที ่10 ของโลก 
เป้าหมายที ่6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

เป้าหมายที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 

เป้าหมายที ่2 เพ่ิมจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมายที ่3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู ่สูงกว่าร้อยละ 50 
เป้าหมายที ่4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับ การอ้านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

เป็นธรรม 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ โลจสิติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP 

และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25  
คนต่อประชากร 10,000 คน 
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
 

1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม   

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม กรอบความร่วมมือ GMS และ AEC 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

การเกษตร 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้ า ทาง

อากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน บ้าน GMS 
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล 
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบ นิเวศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี 

GIS, MIS 
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 
1.4  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 GMS 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของ

อาหาร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ

พัฒนาระบบตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เกิดการ

เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่สากล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยม
ล้านนาเชื่อมโยงสู่การเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของก าลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นวิถีชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่ 1 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมี
ประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี2558 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของพ้ืนที่ภายในและ
ตามแนวชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

 
 

 1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์  1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  

เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์  1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง  งานวิศวกรรมจราจร  และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์  2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์  2.4  ส่งเสริม  อนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธ์  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์  3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์  3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์  4.2  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์  4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข  สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา

แรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์  4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์  5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  และมลภาวะ 
กลยุทธ์  5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์  6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์  6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์  6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

1.6  ไทยแลนด์  4.0 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา

กลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 
โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ  

ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย  2.0 ซึ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0 
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยาน
ยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการให้บริการข้ันพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 



๔๓   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง
ที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการ
ให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง  

โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก่  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค ์และนวัตกรรม  
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  

จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั งระบบใน 4 
องค์ประกอบส้าคัญ คือ  

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  

2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม  ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  
กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 4.0 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมการใช้งาน

ด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจานวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  ลดปริมาณของ
เสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา  
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  เพ่ิม

มูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิม
จ านวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพ่ิมจ านวนแรงงาน
คุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและ
การท าตลาดระดับโลก เพ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเป้าหมายและเพ่ิมการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาด
ต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล  
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“จันจว้าเมืองน่าอยู่    เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เคารพเสียงประชาชน    มากล้นผลผลิตทางการเกษตร 

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์    ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้” 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลจันจว้า 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเป็นเมืองน่าอยู่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์   

2.3  เป้าประสงค์รวม 
   1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐาน  
  5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ   
  6. สภาพพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ 
2.4  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

  1. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  
  3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็น

สุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
  4. จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา  
  5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ

เทศบาล 
  6. จ านวนร้อยละของพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติทีค่งความอุดมสมบูรณ์ 
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2.5  กลยุทธ์ 
  1.  ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ

สมดุลพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.  พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง

เท่าเทียม  ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
  4.  ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการ

โครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอและทั่วถึง 
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน 
  6. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพ่ือเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ เทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  คือ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม, การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ,การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุนการเกษตร และ
การท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประตูการค้า
สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่า
ของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิม มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได ้และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติ  

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข”  

จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)   แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรายล้วนแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลและ
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ให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ จากนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพื้นทีใ่ห้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่าง
สอดคล้อง และจากศักยภาพด้านก าลังคน รวมทัง้เครือ่งมือและอุปกรณ์ของเทศบาลต าบลจันจว้า ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลจันจว้า  

ว่า “เทศบาลต้าบลจันจว้าเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ดี  
เศรษฐกิจดี  และสภาพแวดล้อมดี” 

2.7  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
5. เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์   

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า   
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน  
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

เมืองในอนาคต 
13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
16. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี

ส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา  
18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
19. ประชาชนมีจิตส านึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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ความสัมพันธ์ของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย และกลุยทธ์ 
พันธกิจที ่1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานที่ครอบคลุม และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงด้วย
ฐานเศรษฐกจิที่มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบ
ครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและ
ทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย   

1.1  ส่งเสรมิการเกษตรอินทรยี์
แบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
1.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 
1.3  ส่งเสรมิอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมการ
โยธา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณปูโภค  
สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้
มาตรฐาน 
2. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเปน็ระเบียบ 
และมผีังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองในอนาคต       

4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การ
จัดท าผังเมือง  และการคมนาคม
ขนส่ง 
4.2 พัฒนาระบบการระบายน้ า  
4.3 พัฒนาระบบการประปาและ
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
4.4 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
และโทรคมนาคม 
4.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมการ
โยธา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานการ
พาณิชย ์

พันธกิจที ่2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน 
 

1. เด็ก เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปไดร้ับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพ มีแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมยัและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้อง  
2. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอด
ตลอดไป  
3. เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะและการแสดง
ความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการ
ส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
 
 
 
 
 
 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ัง
ระบบเชิงบูรณาการ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา 
และนันทนาการ 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรม 



๔๘   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพ่ือ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามยัที่ดี  ได้รับ
บริการดา้นการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับ
สวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่
ถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า   
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 

3.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนงาน
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
สุขภาวะชุมชน และการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข  
3.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์และความมั่นคงของ
มนุษย ์
3.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

พันธกิจที ่3 บริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 

1. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง 
และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทันสมัย  
สะดวก รวดเร็ว มคีวามพึงพอใจสงูสุด 
3. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบน
พื้นฐานการมีคณุธรรมจรยิธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล 
4. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
5. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาค
ส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมสี่วนร่วมใน
การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
จิตอาสา  

5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การเมืองการปกครอง การสร้าง
ส านึกประชาธิปไตยและการมสี่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 
5.2 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและ
ทันสมัย 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้และ
การบริหารการคลัง  
 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

พันธกิจที ่4 การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจที่มัน่คง  บริหารจัดการทรัพยากรปา่
ไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ไดร้ับการ
ดูแลรักษาอยา่งยั่งยืน 
2. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  
และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

6.1 ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และคุม้ครอง
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล 
มลพิษ และการบ าบัดน้ าเสยี   

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 



๔๙   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 (1.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

สร้างฐานการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลพ่ึงพา
ตนเองได้ 
 เป้าประสงค์ 
 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรด าเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. จ านวนครัวเรือนของประชาชนที่มีฐานรายได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. จ านวนแหล่งน้ าทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1.1  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรตามแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

- จ านวนเกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
 

1.2  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนของครัวเรือนที่มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
 

1.3  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

- จ านวนของเกษตรกรที่มีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

(2.)  การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 

มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมี
มาตรฐาน 

2. พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 



๕๐   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบและนอกระบบ

โรงเรียน 
2. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณาการ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของ
นักเรียนระดับชุมชนในภาพรวม 
 

แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนร้อยละของประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา 
และนันทนาการ 

จ านวนร้อยละของประชาชนร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่น
กีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ 

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 

และเชิงสุขภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 

(3.)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 
 พันธกิจ 

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  ได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขชุมชน 
2. เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรมมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมสถาบันทางสังคมและ

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับและสังคมเชิงบูรณาการ  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับ

บริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ   
 
 



๕๑   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขครบถ้วน 
2. จ านวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการสังคมและการบริการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
3. จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว สุข
ภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข  

จ านวนร้อยละของประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกายและสุขภาวะ
อนามัยที่ดี  

แผนงาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

จ านวนร้อยละของประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการสังคมและการ
บริการสังคมสงเคราะห์ครบถ้วน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

จ านวนร้อยละของสาธารณภัย 
ปัญหายาเสพติด  และปัญหา
อาชญากรรมที่ลดลง 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
(4.)  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 พันธกิจ 

เป็นเมืองที่มีการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  ที่เพียงพอและท่ัวถึง 
 เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเป็นระบบรองรับการลงทุนอย่างมีศักยภาพ 
 ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 



๕๒   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
4.1 พัฒนาระบบการจราจร  
การจัดท าผังเมือง  และการ
คมนาคมขนส่ง 

ร้อยละของเส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.2 พัฒนาระบบการระบายน้ า  ร้อยละของรางระบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.3 พัฒนาระบบการประปา
และแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ร้อยละของครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ร้อยละของระบบสาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

โยธา 

กองช่าง 

4.5 พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  และโทรคมนาคม 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละของถนนสาธารณะที่
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ         

โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และ GMS 
(5.)  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
 พันธกิจ 

บริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่
หน่วยงานและชุมชน 
 เป้าประสงค์ 

1. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ   
2. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดีในการท างานยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ  มีคุณภาพและจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง

ได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ  
 
 
 
 
 



๕๓   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การเมืองการปกครอง การสร้าง
ส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 

ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความ
เข้ า ใจ  และมี ส่ ว นร่ วม ในกิ จกรรม
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
 

5.2 ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเพ่ือการบริการที่ดีและ
ทันสมัย 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มี
ต่อการบริหารงานและการบริการ
สาธารณะของเทศบาล 

แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ทุกกอง 

5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และการบริหารการคลัง  

ร้อยละของรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของการบริหารการคลังที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ทุกกอง 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

(6.)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 
 พันธกิจ 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเป็น
เมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์   
2. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   



๕๔   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ าที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิ่ง
ปฏิกูล มลพิษ และการบ าบัดน้ า
เสีย       

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนมีการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย  :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ทางสังคม 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนา  เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๐๔) โดยนับ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา วิถีชีวิต แบบเกษตรกรรมดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนไปตาม แรงผลักดัน
จากภายนอก ชาวบ้านหันมาปลูก พืชเชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยมีพ่อค้าคนกลาง จากในเมืองเข้ามารับซื้อและน า
ต้นทุนทางการ เกษตรเข้ามาขาย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมียาฆ่า แมลง และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ ท าให้ 
ชุมชนต้องพ่ึงพาระบบตลาดและสถาบันการเงิน ในการท าเกษตรเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางสังคม
ด้วย เช่นกันคือ เกิดการไหลออกของแรงงานหนุ่มสาว เพ่ือไปท างานในเมืองมากขึ้นท าให้ภายในชุมชน คงเหลือ
แต่เยาวชนและคนแก่จากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนไปท าให้เกิดปัญหายาเสพติด การทะเลาะ วิวาท การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร และปัญหา ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 
 การจัดการด้านวัฒนธรรมที่ มีอยู่เดิมของชุมชนนั้น มีกิจกรรม หลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วม ของ
กลุ่มเยาวชนเพ่ือให้เป็นตัวเชื่อม ไปสู่องค์กรและกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน ทั้งการจัดการขยะ การใช้พลังงาน ทางเลือก 
การดูและพัฒนาเยาวชน การป้องกันโรคเอดส์(HIV) การลด อบายมุข การแก้ปัญหายาเสพติด การเรียนรู้และการ
อนุรักษ์ภาษา ล้านนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
 



๕๕   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
 สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า  นั้น  พบว่า  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัว  48,345.37  บาท/คน/ปี  รายได้ดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการเกษตร  ซึ่งมีมูลค่า  621,033,404  ล้านบาท
ต่อปี  หรือคิดเป็นร้อยละ  80  ของรายได้ทั้งหมด 
 แม้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าจะขึ้นอยู่กับการเกษตรที่ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ราบ
ลุ่มน้ าแม่จันและน้ าแม่ค าส าหรับปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง  รวมทั้งพืชไร่ที่สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละปี  เช่น  
สับปะรด  มันส าปะหลัง  แตงโม  เป็นต้น  แต่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพก็ยังคงเป็นฐานในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มด้วยการเก็บ
ผัก  จับปลามาบริโภค  รวมทั้งยังมีตลาดชุมชนเรียกว่า  “กาดเจ้า กาดแลง”  เป็นแหล่งจ าหน่ายผักและสัตว์น้ าที่
จับมาจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม  แทนการไปเก็บหาเองของแต่ละครัวเรือนในชุมชน 
 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในพ้ืนที่เน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น  ทั้งการผลิตข้าว เพื่อ
จ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนหลายครอบครัว  แต่ยังมีจ านวนหลายครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากพืชและ
สัตว์รวมทั้งทุ่งหญ้าส าหรับเลี้ยงควายเพื่อสร้างรายได้  ประกอบกับปัจจุบันได้มีการปลูกสวนยางพาราเพ่ิมข้ึน  
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ท าให้ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้นด้วย  จากการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือต่างพ้ืนที่ท าให้
ต้องให้มีภาระหนี้สินที่เพ่ิมข้ึนแทบทุกหลังคาเรือน 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 
 พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม ปลายน้ าและมีแหล่งน้ าธรรมชาติอีกหลายแห่งจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา นอกจากนี้ยังมีการท าประมง เพ่ือการบริโภคและการค้าขนาดเล็ก 
รวมถึงการ เก็บหาของป่าต่างๆ ช่วงเวลานี้จึงเป็นยุคที่ชาวบ้าน ด ารงชีพด้วยการพ่ึงพาอาศัยฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนที่ทั้งดิน น้ า และป่า  นอกจากนี้ยังเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากินจนเกิดปัญหา อ่ืนๆ 
ตามมาทั้งวิกฤติภัยแล้งและการเจือปนของสารพิษในน้ า 
 เทศบาลต าบลจันจว้ามีแหล่งน้ าที่ส าคัญระดับประเทศ  คือ  พ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม  เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอ าเภอแม่จันและอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่รวมกว่า  
20,000  ไร่  เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  1  ใน  8  แห่งของภาคเหนือของไทย ที่มีศักยภาพและความส าคัญ
ระดับนานาชาติในทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าเอเชีย  เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก  ล้อมรอบไป
ด้วยพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีค่าขึ้นอยู่จ านวนมาก  รวมทั้งพืชและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในหนองน้ าก็มีสัตว์น้ าหลากหลาย
ชนิดที่สามารถน ามาบริโภคและจ าหน่ายในชุมชน  เวียงหนองหล่มประกอบไปด้วยพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่ตั้งอยู่รอบ 
ที่ส าคัญคือ ล าห้วย 6 สายจากเนินเขาได้แก่  ล าห้วยบ่อปู่โฮ้ะ  ล าห้วยตื้น  ล าห้วยก๊อดเต่า  ล าห้วยฮ่อม  ล าห้วย
สันวัดป่าตาล  และล าน้ าจากป่าธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีหนองยาว  หนองแสนตอ  หนองผึ้ง  หนองหลวง  
หนองเขียว  หนองมโนราห์  หนองร่องปลาขาว  หนองดินกี่และหนองวัดป่าหมากหน่อ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก  นอกจากนั้นยังมีปางควาย  ที่สามารถพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติได้ภายในอนาคต 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

เทศบาลต าบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาซึ่งสามารถน ามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา
ท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด 

 



๕๖   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์  SWOT  MATRIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  มีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ

เหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรมแบบต่ำงๆ  เช่น  กำรท ำนำ  พืชไร่ 
ผักสวนครัว  ได้ตลอดปี มีกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพท ำใช้
เองเพื่อประหยัดต้นทุนและลดกำรใช้สำรเคมี  มีกำรปลุกข้ำวปีละ  
2  ครั้ง  สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนเป็นอย่ำงดี 

 2.  มีแหล่งเรียนรู้กำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี         
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งท่องเท่ียวตำมธรรมชำติท่ีสวยงำมและ
แหล่งโบรำณสถำนโบรำณคดีต่ำง ๆหลำยแห่ง มีหนองน้ ำสำธำรณะ
ขนำดใหญ่หลำยแห่ง ท่ีสำมำรถพัฒนำเป็นสถำนท่องเท่ียวและ
พักผ่อนได้  เช่น หนองมโนรำห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปำงควำย
โคลนสปำ 

3. มีควำมคล่องตัวในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง
บุคลำกรของท้องถิ่นท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

4. มีระบบกำรบริหำรงบประมำณท่ีมีควำมอิสระและคล่องตัว
ท ำให้สำมำรถใช้งบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ทันเหตกุำรณ์ 

5. ผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งซ่ึงเป็นตัวแทนของ
ประชำชนในพื้นท่ี  ย่อมทรำบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน  
สำมำรถที่จะตองสนองควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำท่ีตรงจุดและ
รวดเร็ว 

6. ประชำชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและให้ควำม
ร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆกับทำงรำชกำรเป็นอย่ำงดี 

7. มีสถำนศึกษำและสถำนพยำบำลของรัฐหลำยแห่งและมี
สนำมกีฬำกลำง ลำนกีฬำหลำยแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีงบประมำณรำยจ่ำยไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้ำนกำร

พัฒนำได้ ค่อนข้ำงจะล่ำช้ำไม่ครอบคลุมภำรกิจและพื้นท่ีอันท่ีจะ
สนองตอบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเมื่อเปรียบเทียบ
กับพ้ืนท่ีอำณำเขตปกครองท่ีค่อนข้ำงกว้ำงขวำง 

2.  ประชำชนมีฐำนะยำกจนรำยได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มี
อำชีพเสริมนอกจำกกำรท ำไร่ท ำนำตำมฤดูกำล 

3.  แรงงำนไม่มีคุณภำพขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองและ
จริงจัง 

4.  กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำ
กำรเกษตรยังไม่มีประสิทธิภำพ 

5.  ระบบสำรสนเทศกำรประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำท่ีและกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลไม่ท่ัวถึงและไม่มีประสิทธิภำพ  

6.  โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะถนนและสะพำนตำมเส้นทำง
เข้ำพื้นท่ีกำรเกษตรยังไม่ดีพอ 

7. แหล่งน้ ำในภำคกำรเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 

 

SWOT 

โอกาส (Opportunity ) 
          1.  นโยบำยต่ำงๆ  ของรัฐบำล จังหวัด อ ำเภอ  ได้แก่  
กำรพัฒนำกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก  สินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์  (Otop)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  ส่งเสริม
รัฐวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs)  ยุทธศำสตร์อยู่ดีมี
สุข   เศรษฐกิจพอเพียง   กำรปรำบปรำมยำเสพติดและผู้มีอิทธิพล  
กำรขยำยโอกำสทำงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ   เป็นต้น 
          2. กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          3. มีแหล่งเงินทุนมำกขึ้น  เช่น  กำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำน   
กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้ำน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชำชนภำยใน
ชุมชน  หมู่บ้ำน 
          4.  นโยบำยต่ำง ๆของเทศบำลในกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนกำรส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำชีพเพื่อยกระดับรำยได้กำรมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนนโยบำยกำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำสุขภำพ
อนำมัยของชุมชน 
 

อุปสรรค  (Threat) 
1.  สภำพขนำดของพื้นท่ี  ท่ีมีอำณำเขตกว้ำงขวำงครอบคลุม  

2 ต ำบล  23 หมู่บ้ำน  จ ำนวนพื้นท่ี  128  ตำรำงกิโลเมตร   เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ส่งผลกระทบต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นในกำรพัฒนำ 

2.  ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำล  

3.  ควำมเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลกำภิวัฒน์  
ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติค่ำนิยม  
ของประชำชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่ำงถิ่นและมีหน้ีสินเพิ่ม
มำกขึ้น 

4.  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  
ท ำให้สับสนในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
 



๕๗   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

SO 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง  

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง 
ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
         S3  มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่  ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี 
          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที ่
          O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพ่ือการส่งออก  สินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs)  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  การขยายโอกาส
ทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 
          O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน   กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
          O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

ST 
S1  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ 

         S2  มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง 
ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้     
S3มีความคล่องตัวในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
          S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว  ท าให้สามารถใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ 
          S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี 



๕๘   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

          S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที ่
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพ้ืนที่  
128  ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา 
          T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
          T3 ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่านิยม  ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 
          T4 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย  ท าให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน 

WO 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

         W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
O1 นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  ได้แก่  การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก  สินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยาย
โอกาสทางการศึกษา   เป็นต้น 
        O2 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น  เช่น  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน  หมู่บ้าน 
        O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน 

WT 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 



๕๙   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี
ประสิทธิภาพ  

W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 
          W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นที่  
128  ตารางกิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การพัฒนา 
          SO (การใช้จุดแข็งฉวยโอกาสจากภายนอก) 

1.การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้  ( S1,S2, O1, O2,O3 ,O4 ) 
2.ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมอย่างครบวงจร  ( S1, S4, S6,O1, O3,O4) 
3.การพัฒนาเมืองน่าอยู่( S1,S2, S5, S6, S7,O1, O2, O3 ,O4 ) 
4.การสนับสนุนและการจัดการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(S2, S3,S7, S8,O1,O2 ) 
 

          ST (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ( S5,S6,T1, 

T2,T3,T4) 
2. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น( S2, S7, T2, T3 ) 
3. การเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการท างานในพ้ืนที่และประสานขอรับงบประมาณจากภายนอกองค์กร  

( S5,S6,S7,T1 ) 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การกีฬาและนันทนาการ  ( S2,S7,T1,T3 ) 
5. การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน  ( S6, S7,T2,T3 ) 
 
WO (การปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก) 
1.สนับสนุนสมาชิกสภาและผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม         

( W1,W2,W3,O2,O4 ) 
2.พัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ( W1,W5,O1,O4 ) 
3.สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการตลาด  ( W2,W3,W4,O1,O3,O4) 
4.การรณรงค์และป้องกันปัญหาสังคม  ( W2,O1,O4 ) 
5.การพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ( W6,W7,O1,O2 ) 
WT  (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ้ากัด) 
1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

(W1,W7,W6,T1,T3) 
2.การให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (W1,W2,T1,T3) 
 
 
 
 
 
 



๖๐   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ด้านเศรษฐกิจ  
1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ

ในวิธีการตามเกษตรอินทรีย์ 
1.2  ปัญหาด้านการผลิตต้นทุนการ

ผลิตสูงคุณภาพการผลิตต่ าต้นทุนการ
แปรรูปและการเกษตรสูง 

1.3 แหล่งน้ าตื้นเขินไม่สามารถกัก
เก็บน้ าได้ตลอดทั้งปีไม่มีระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

1.4 ปริมาณสารตกค้างในผลผลิต
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน 

1.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าชุมชนท้องถิ่นไม่แน่นอนขาดการ
ประชาสัมพันธ์และงบประมาณการ
สนับสนุน 

1.6 ข าด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและขีด
ความสามารถของเกษตรกร 

1.7 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดเดิมและเพ่ิมตลาดใหม่ 

1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้
ในทุกสาขาอาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน 

1.9 ขาดความต่อเนื่องของโครงการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.10 ประชาชนว่างงานหลังจากฤดู
การเก็บเกี่ยว และขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

- การมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพต่ า 
เนื่องจากการขาดโอกาสใน
การศึกษาและพัฒนา 
ทักษะต่างๆ 
- การขาดโอกาสในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 
- การมีปัญหาสุขภาพ 
- การมีทรัพย์สินและที่ดิน
ในการท ากินน้อย 
- การเน้นพัฒนาเมือง
มากกว่าพัฒนาชนบทหรือ
การพัฒนาชนบท 
- การเน้นแต่ทุนทาง
กายภาพโดยขาดการ
ส่งเสริมทุนทางสังคม 
- การเน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมมากกว่า
การเกษตร 
- การเน้นเป้าหมายการ
เจริญเติบโต ทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าการ
กระจายรายได้ให้กับ
ประชากร 
- ระบบราชการไม่เอ้ือต่อ
การแก้ปัญหา ความ
ยากจนทั้งในแง่ข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
และล่าช้า 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนที่ ด้ านการเกษตรกรรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
- เ พ่ิมศักยภาพเกษตรกรและ
สถาบัน เกษตรกรด้ าน เกษตร
อินทรีย์เกี่ยวกับแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญของประเทศ
และมีตลาดรองรับภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี 
- มีการเ พ่ิมรายได้โดยการเพ่ิม
ผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้และ
ความเป็นธรรม 
- ส่งเสริมความรู้ในการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถ
ด าเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหมู่บ้าน 
- ส่งเสริมการวางแผนการพัฒนา
อาชี พและสร้ า ง ร า ย ได้ ให้ กั บ
ประชาชนโดยด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
งานท าและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 
 



๖๑   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
2. ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.1 ขา ด เ อกภ าพ ใ นก า ร จั ด ก า ร
การศึกษาในพ้ืนที่ ท าให้ขาดการบูรณา
การในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาขาดบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย   

2.3 เด็กนักเรียนได้เรียนถึงขั้นภาค
บังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเนื่องจากขาดทุนการศึกษา 
ระดับการศึกษาของประชาชนโดยรวมยังอยู่ใน
ระดับต่ า 

2.4 ขาดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่นอยา่งจริงจัง 
 

- หน่วยงานรับผิดชอบให้
งบประมาณจ ากัดจึงท าให้
เด็กนักเรียนในการแข่งขัน
ด้านต่าง ๆ ไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 
- งบประมาณมีจ ากัดใน
การบริหารงานด้าน
การศึกษา 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทาง
การศึกษา 
- กระแสค่านิยมตะวันตก
เป็นกระแสนิยมวัตถุท าให้
สังคมและครอบครัวเห็น
แก่ตัว 

- ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับ
ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม  
- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
- ประชาชนและเยาวชนสามารถ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 

3. ด้านสังคม 
3.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลระวังรักษาสุขภาพและการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อรวมทั้งการก าจัด
พาหนะของโรค 

3.2 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.3 ผู้สูงอายผุู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทั้งสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลและสวสัดิการอย่างเพียงพอ 

3.4 ขาดการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนให้
มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.5 การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิภายใน
ชุมชน 

 
 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทเป็นสังคม
เมือง 
- การเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมไปเป็น
สังคมอุตสาหกรรม 
- การเพ่ิมประชากร 
- การอพยพ 
- การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี 
- การขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็ว ย่อม
ก่อให้เกิดปัญหา 
- การเปลี่ยนบรรทัดฐาน
ของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้วนหน้า 
- การบริการด้านสาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐานและสวัสดิการสังคมทั่วถึง 
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน 
- ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแล
และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความ
เอ้ืออาทรต่อกัน 
- ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยภายในชุมชน 
- เด็กเยาวชนและประชาชนทุก
เพศทุกวัยมีความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของการดูแลรักษา
สุขภาพออกก าลังกายและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 
 
 



๖๒   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
4. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

4.1 เส้นทางคมนาคมไม่ได้สะดวก
ไม่ได้มาตรฐาน 

4.2 ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานไม่มีการบ ารุง 
รักษา 
 

- ถนนมีการก่อสร้างมา
นาน 
- ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในการช่วยกัน
บ ารุงรักษา 
- เทศบาลงบประมาณ
จ ากัด ซึ่งต้องกระจายการ
พัฒนาในส่วนอื่นด้วย ท า
ให้การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะไม่ทั่วถึง 
-ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
 

- ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุ ง
บูรณะซ่อมแซมระบบการคมนาคม
ขนส่ งจั ดหาสิ่ ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการเช่นถนนทางเท้าท่อ
ระบายน้าสะพานไฟฟ้าสาธารณะ
โทรศัพท์สาธารณะสะพานลอยคน
ข้ ามป้ า ยชื่ อ ถนนซอยฯลฯ ให้
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้
มาตรฐาน 
 

5. ด้านการเมืองการปกครอง 
5.1 ประชาชนขาดความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลและการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น 

5.2 การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมและการ
บริหารท้องถิ่นอยู่ในสัดส่วนที่น้อย 

5.3 การให้บริการประชาชนของส่วน
ราชการในพ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

5.4 บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงานและ
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่
เพียงพอต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

5.5 บุคลากรขาดความช านาญ
เฉพาะทางเนื่องจากไม่ได้สรรหาตาม
กรอบอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ประชาชนยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการเข้า
ร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- บุคลากรขาดจิตส านึกท่ีดี
ในการบริการและอุทิศตน
ในการปฏิบัติงาน 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และปลุกจิตสานึกด้านการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่บุคคลทุกระดับ
ทุกวัย 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคี
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางเวที
ประชาคม 
- มีระบบการสรรหา  การพัฒนา
บุคลากรการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน 
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ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
5.6 ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้

ความเข้าใจในกิจการของเทศบาลและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

 - พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
- พัฒนาระบบหอกระจายข่าว/
เสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง  
และด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.2 ขาดการส่งเสริมในการปรับ     ภูมิ
ทัศน์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตลอดจนการจัดการ
ขยะน้ าเสยีอย่างเป็นระบบ 

6.3 ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการใช้
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมและประหยดั 

6.4 การแก้ไขปญัหาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง 

- ประชาชนขาดจิตส านึก
ในการจัดการขยะ 
- การเพ่ิมขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของเมือง
ท าให้การจัดเก็บขยะไม่
ทั่วถึง 
- การใช้ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
การอยู่อาศัย เพ่ือ
การเกษตร มีการตัดต้นไม้
ท าลายป่าและยังท าลาย
บางสารอาหารบริเวณหน้า
ดิน 
 

- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิ เ ว ศน์ สิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ ส มดุ ล มี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
อย่างยั่งยืน 
- ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบบ าบัดน้าเสียในชุมชนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและหลัก
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบวงจรในทุกระดับ 
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 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื นที่ 

ผังเมืองรวมชุมชนจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพ้ืนที่สองต าบล คือ ต าบล
จันจว้าและต าบลจันจว้าใต้   เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจันจว้าจังหวัดเชียงราย พ .ศ. 
2555  ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการด ารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่งการ
สาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคตรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญในระดับจังหวัด 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองในระดับท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการขยายตัว

ของชุมชนระบบเศรษฐกิจและสังคม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคมการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมชุมชนจันจว้าเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื นที่ 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยสถาบันราชการการ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมการอยู่
อาศัยสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
อ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้นที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
นันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาสถาบัน
ราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนาการศึกษา
สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการของรัฐ
กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตาม
สภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า๓เมตรเว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการ
คมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 



๖๖ 
 

2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
สรุปความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.จังหวดัเชียงราย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจวา้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลจันจว้า 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา  
ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชือ่มโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด

เชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ เลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความ
มั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุนและบริการโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แขง่ขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและ          
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษา
ความมั่นคงความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์ 
สมบูรณ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมสมบรูณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสมบรูณ์และ
ยั่งยืน 
 
 
 

      
 
 
 
 
          



๖๙ 
 

   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า พ.ศ. 2566 – 2570  



๗๐ 
 

 



๗๑ 
 

 



๗๒ 
 

 



๗๓ 
 

ผลผลิตและโครงการ  เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวดัเชียงราย 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมให้เป็น
แหล่ง
การเกษตร
ชุมชนพอเพียง 
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.มีครัวเรือน
เกษตรกร
ด าเนินการตาม
หลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เพิ่มขึ้น 

70 75 80 85 90 1.ส่งเสริม
การเกษตร
อินทรีย์แบบ
ครบวงจรตาม
แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

1.จ านวนร้อยละ
เกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตร
อินทรีย ์

ปีละ 5 % - ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์  
เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรครบ
วงจร  และเกษตรทฤษฎีใหม ่
- ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล 
 
 

ส านักปลัดฯ 

2.มีแหล่งน้ า
ทางการเกษตร
ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 4 6 8 10 2.พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 

2.จ านวนของ
แหล่งน้ าที่
พัฒนาเพื่อใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ปีละ 2 
แห่ง 

- ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ด้านระบบการประปาหมู่บ้าน  
ประปาภูมภิาค  แหล่งน้ าสาธารณะ 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทอ้งถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขื่อน 
ฝาย หนองน้ า ล าคลอง สระน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



๗๔ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

  3.มีครัวเรือน
ของประชาชนที่
มีฐานรายได้ไม่
ต่ ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพิ่มขึ้น 

70 75 80 85 90 3.ส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.จ านวนร้อยละ
ของครัวเรือนที่มี
รายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

ปีละ 5 % - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
และให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
- ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน เพื่อการสร้างงาน  
สร้างรายได้  เพิ่มรายได ้
- ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อการเข้าสู่ตลาดสากล 
-ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มองค์กรอาชีพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 



๗๕ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 

2.การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์อยา่ง
ยั่งยืน 

1.ยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการเรียน
การศึกษาและ
การกีฬาให้
สูงขึ้น 
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงอย่างมี
มาตรฐาน  

1.ประชาชนทุก
กลุ่มอายุได้รับ
โอกาส
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบ
และนอกระบบ
โรงเรียนและมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
 

70 75 80 85 90 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณา
การ 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาหลักของ
นักเรียน
ระดับชาติใน
ภาพรวม 
 

ปีละ 5 % - สนับสนนุและส่งเสริมการศกึษาทั้งใน
ระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ให้มีคุณภาพและได้ตามมาตรฐาน
การศกึษา 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
- ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนัสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
- พัฒนาศกัยภาพบุคลากรทาง
การศกึษา 
- พัฒนาเด็กเล็กในด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา อย่าง
เหมาะสม 
- กอ่สร้าง ปรับปรุง อาคารเรียนและ
ปรับสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
- สนับสนนุการพัฒนาระบบการศกึษา
ระดับปฐมวัย การศึกษาขัน้พื้นฐานใน
รูปแบบที่หลากหลายให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศกึษา 



๗๖ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     60 65 70 75 80 2.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬา และ
นันทนาการ 

2.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และ
นันทนาการ
อย่างสม่ าเสมอ 

ปีละ 5 % - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์ด้วยการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และมีกจิกรรม
นันทนาการ 
- จัดให้มี ปรับปรุงสถานที่ออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และสันทนา
การ 
- จัดให้มีอุปกรณ์การออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาและกจิกรรม
นันทนาการอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
กีฬา  มุ่งสู่ความเป็นสากลและมอื
อาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
ร่วมกับหนว่ยงานอื่นดว้ยการบูรณา
การร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 



๗๗ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที3่ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 

 2.พัฒนาสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่
คุณธรรม   
เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมที่ดี
งาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม  

2.ประชาชนที่
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ร่วมสืบทอดภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

60 65 70 75 80 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.จ านวนร้อยละ
ของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น   

ปีละ 5 % - ปลูกฝังจิตส านกึในการอนรุักษ์และ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  รวมทั้งกิจกรรมวนัส าคัญทาง
ศาสนา งานประเพณี งานรัฐพธิีและ
งานวันส าคัญของประเทศ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น โดยประสานร่วมกับหนว่ยงาน
อื่นในเชิงบูรณาการ 
- สนับสนนุให้เดก็และเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมอนรุักษ์ฟืน้ฟูศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีพืน้บ้านและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุการจดักจิกรรม
รณรงค์ให้เดก็และเยาวชน และ
ประชาชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์
และค่านิยมความเป็นไทยและความ
เป็นล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 



๗๘ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย  
 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อ
เป็นเมืองน่าอยู ่

1.เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย
และมาตรฐาน
การบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
ชุมชน 

1.มีประชาชนที่
ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
ทั่วถึง 

60 65 70 75 80 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข 
การอนามยั
ครอบครัว สุข
ภาวะชุมชน 
และการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข  

1.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาวะ
อนามัยที่ดี  

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ที่ได้มาตรฐาน  เน้นการส่งเสรมิ
สุขภาพ และการป้องกันโรคแบบองค์
รวม 
- ส่งเสรมิและรณรงค์การป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างมีประสทิธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสรมิการจัดตั้งศูนย์บรกิาร
สาธารณสขุและศนูย์แพทย์แผนไทย
และแผนโบราณของเทศบาล 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และองคก์รอาสาสมัครสาธารณสุข 
- พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพของ
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเผชญิกับ
สถานการณ์ชวีิต และสิ่งแวดลอ้มได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 



๗๙ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             - ส่งเสริมระบบนิเวศน์ชุมชนให้เอื้อ
ต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ 
- พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 
- สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและ
สร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี  รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและ
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้าน
การสาธารณสุขและคุณภาพอนามยั
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๐ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

   2.เสริมสร้าง
ประชาชนให้มี
คุณธรรมมี
ทักษะและการ
ด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
สถาบันทาง
สังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง
สามารถ
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

2.มีประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์ทั่วถึง 
 
 

70 75 80 85 90 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการ
สังคม การสังคม
สงเคราะห์และ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

2.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์
ครบถ้วน 

ปีละ 5 % -  ส่งเสรมิสิทธิสวัสดกิารสังคมแก่ เดก็ 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- ส่งเสรมิสถาบันครอบครัวให้เขม้แข็ง 
อบอุ่น และส่งเสรมิการเป็นสังคม
คุณธรรมและเอือ้อาทร 
-  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  โดย
เน้นชุมชนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมที่
พัฒนาศักยภาพและการสร้างเครอืข่าย
ของเดก็ เยาวชน และสตรีให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได ้
- ส่งเสรมิการช่วยเหลอืสงเคราะห์แก่ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 



๘๑ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

  3.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ทุกระดับและ
สังคมเชิงบูรณา
การ  ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
ได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีมี
คุณภาพ 

3.ประชาชนที่มี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

10 15 20 25 30 3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  การ
ป้องกันและ
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.จ านวนร้อย
ละของสา
ธารณภัย 
ปัญหายาเสพ
ติด และปัญหา
อาชญากรรมที่
ลดลง 

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิกจิกรรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การดแูลรกัษาความสงบ
เรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน่และภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
ดูแลรกัษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
- พัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
- เสรมิสร้างจิตส านกึที่ดีแก่ประชาชน
เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมและมาตรการบังคับใช้
กฎหมาย 
- จัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมอืเครื่องใช้ใน
ด้านการปฏิบัติงานให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 



๘๒ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             - ส่งเสรมิกจิกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้เตรียมรับมือกับปัญหาสาธารณ
ภัยแก่ประชาชน  การวางแผนและการ
ซักซ้อมการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 
- จัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปญัหาภัยพิบัติและการ
เตรียมความพรอ้มอยู่เสมอ 
- สนับสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ด าเนนิงานด้านป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อย่างบูรณาการ 
- ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมฝกึอบรม จัด
นิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่โรงเรียน
และชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 
- ออกตรวจตราสอดส่องเฝ้าระวังป้อง
ปรามยาเสพติดในพืน้ทีร่่วมกับ
หน่วยงานอืน่  เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดและการลักลอบขนส่งยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6และ 
GMS 
 

4.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

1.พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณะและ
คมนาคม  มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 
และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
2.โครงสร้าง
พื้นฐานได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาอยา่ง
เป็นระบบ
รองรับการ
ลงทุนอย่างมี
ศักยภาพ 
 

1.โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ทั่วถึง
และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
2.ความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการเพื่อ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

50 55 60 65 70 1.พัฒนาระบบ
การจราจร  
การจัดท าผัง
เมือง  และการ
คมนาคมขนส่ง 

1.ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่ 

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ขยายเสน้ทางจราจรในเขต
เทศบาลและถนนทางหลวงสายต่าง ๆ 
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหนว่ยงานอืน่
ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิการจัดท าผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ 
- ปรับปรุงสภาพภูมทิัศนโ์ดยรวมและ
สองข้างถนนสายหลักให้มีความสะอาด 
ร่มรืน่ สวยงาม เพือ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อาศัย 
-  ส่งเสริมการจดัท าข้อมลูพื้นฐานด้าน
ถนนและเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพือ่
น ามาใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทอ้งถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนรองรับภารกจิถ่ายโอนสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเพือ่เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาง
ระบายน้ าและทอ่ระบายน้ าให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพืน้ที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



๘๔ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     50 55 60 65 70 2.พัฒนาระบบ
การระบายน้ า 

2.ร้อยละของ
รางระบายน้ า/
ท่อระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่  

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขือ่น ตลิง่ 
ขุดลอกแมน่้ าล าคลอง ท าพนังกั้นน้ า 
ฝายน้ าล้น คลอง ล าเหมือง ดาด
คอนกรีตล าเหมืองสาธารณะเพือ่ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
- ส่งเสรมิการจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานด้าน
ระบบการระบายน้ า เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กองช่าง 

     50 55 60 65 70 3.พัฒนาระบบ
การประปาและ
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

3.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ขยายระบบประปา
หมู่บ้าน ประปาภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิการจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานด้าน
ระบบการประปาหมู่บ้าน  ประปา
ภูมิภาค  แหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อ
น ามาใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทอ้งถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ประสานกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและขยายระบบประปา
ภูมิภาคให้ทั่วถึงครอบคลุมทกุพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



๘๕ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     50 55 60 65 70 4. พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ  
และโทรคมนาคม 

4.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละของ
ถนนสาธารณะ
ที่ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 

ปีละ 5 % - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- ติดต้ัง  ปรับปรุง ซ่อมแซม โคมไฟ
และไฟกิ่งสาธารณะ 
- ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และระบบ
โทรคมนาคม  เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

     50 55 60 65 70 5.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

5.ร้อยละของ
ระบบ
สาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้
มาตรฐาน และ
ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

ปีละ 5 % -  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จดัหา
ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย 
(1) สนามกีฬา ลานกีฬา 
(2)อาคารอเนกประสงค์  ศาลา
อเนกประสงค์  ศาลาที่พักริมทาง  
สวนสาธารณะจุดชมวิว 
(3) อาคารศนูย์ข้อมูลข่าวสาร  
ห้องสมุดประชาชน  ทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
(4) ฌาปนกิจสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 



๘๖ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ยุท ธศาสตร์ ที่  6 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
บริหาร  
 

5.การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการองค์กร
แบบบูรณา
การ 

1.บริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการ 

1.ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

50 55 60 65 70 1.ส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครอง การ
สร้างส านึก
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
ส่วน 

1.ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมีสว่น
ร่วมในกิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิและสนับสนนุการจดักจิกรรม
สาธารณประโยชนร์ะหว่างองค์กร
ชุมชน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค ์
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมทีเ่ปิด
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวขอ้งรว่มคิดแก้ไขปัญหาร่วมใน
กระบวนการตัดสนิใจและการ
ด าเนนิงานและรว่มตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองการ
ปกครองทกุระดับ 
- เสรมิสร้างจิตส านกึและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภกัดี 
การปกป้องและเทิดทนูสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 



๘๗ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

   2.บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และ
ทัศนคติที่ดีใน
การท างานยึด
มั่นในหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การท างาน 

70 75 80 85 90 2.ส่งเสริมการ
เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่ดี
และทันสมัย 

2.ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน ที่มีต่อ
การบริหารงาน
และการบริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

ปีละ 5 % - จัดให้มีการมอบอ านาจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการตัดสนิใจและ
การด าเนนิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
- เสรมิสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและตรง
ตามความคาดหวงัของสงัคม 
- เพิ่มผลิตภาพของบุคลากรโดยมีการ
ประเมนิเป้าหมายการท างาน พฒันา
องค์ความรู้และขีดความสามารถในการ
ท างาน มีการประเมนิผลสัมฤทธิข์อง
แต่ละบุคคลอย่างเปน็ระบบ รวมถึง
การปรับเกลี่ยอตัราก าลังให้เหมาะสม
กับปริมาณงานและภารกิจที่รับผิดชอบ 
โดยมุ่งเนน้ประสทิธิภาพในการบรกิาร
ประชาชนเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 



๘๘ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             - พัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ  
โดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งไป
ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การทัศน
ศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการรับรู้นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของรัฐบาลและผู้บริหาร เพื่อ
พัฒนาค่านิยมองค์กรใหม่ที่เอื้อต่อการ
สนองนโยบายเพื่อการพัฒนา และสามารถ
รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็น
มิตรและมีประสิทธิภาพ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาระบบการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
สะดวก และทันสมัย 
- พัฒนาการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
การลดข้ันตอนการให้บริการ  การขยาย
ระยะเวลาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๙ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             ให้บริการตามภารกิจทีจ่ าเป็น  สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้
อย่างเหมาะสม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กรให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ และใช้
ประโยชน์ได้อยา่งสูงสุด 
- พัฒนาระบบหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บา้น/เสียงตามสายให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึง  และด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

   3.องค์กรมีขีด
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการคุณภาพ
และจัดการ
บริการภาครัฐ
ให้ประชาชน
เข้าถึงได ้

3.ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการ
บริหารงานและ
การบรกิาร
สาธารณะของ
เทศบาล 

60 65 70 75 80 3.ส่งเสริมการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้และการ
บริหารการ
คลัง  

3.ร้อยละของ
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีที่
เพิ่มขึน้ 
4.ร้อยละของการ
บริหารการคลังทีม่ี
ประสิทธภิาพ
เพิ่มขึน้ 

ปีละ 5 % - พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
จัดหารายได้อย่างเต็มที่ โดยให้ทั่วถึง
และเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได ้
- พัฒนาปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนที่
ภาษีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นฐานขอ้มูล
ในการจัดเก็บภาษีอย่างทัว่ถึงและเป็น
ธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 



๙๐ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ดารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยั่งยืน  
 

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

1.ทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
ส่ิงแวดลอ้ม
ได้รับการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.เสริมสร้าง
การมสี่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

1.แหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
พื้นที่ป่าที่ไดร้ับ
การปรับปรุง 
ฟื้นฟูให้
สมบูรณ ์ 
2.หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
ภาคประชาชนที่
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

40 45 50 55 60 1.ส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึก
ในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
และคุ้มครอง
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ 
และภาค
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม   

ปีละ 5 % -สร้างเครือข่ายความรว่มมอืในการ
ประสานงานและด าเนินงานระหว่าง
องค์กรภาครฐั เอกชน และประชาชน 
ในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธก์ารอนรุักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสรมิและสนับสนนุกจิกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกรอ้นและลดปริมาณขยะ     

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

     40 45 50 55 60 2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นทีป่่า
ไม้และแหล่งน้ าที่
สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

ปีละ 5 % - ปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนและต าบลให้มีความสะอาด 
สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 



๙๑ 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     40 45 50 55 60 3.ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล 
มลพิษ และ
การบ าบัดน้ า
เสีย       

ร้อยละของ
ปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนมีการ
จัดการอย่างถูก
หลักวิชาการ  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

ปีละ 5 % - ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการ
น้ าเสียของต าบล  โดยการจัดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียครบวงจรได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
แปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณ
ขยะ  ลดรายจ่าย  และเพิ่มรายได ้

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
สรุปความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.จังหวัดเชียงราย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจวา้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลจันจว้า 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา  
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชือ่มโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด

เชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ เลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความ
มั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุนและบริการโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและ          
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษา
ความมั่นคงความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์ 
สมบูรณ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมสมบรูณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสมบรูณ์และ
ยั่งยืน 
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ผลผลิตและโครงการ  เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวดัเชียงราย 
 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมให้เป็น
แหล่ง
การเกษตร
ชุมชนพอเพียง 
และยกระดบั
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.มีครัวเรือน
เกษตรกร
ด าเนินการตาม
หลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เพิ่มขึ้น 

70 75 80 85 90 1.ส่งเสริม
การเกษตร
อินทรีย์แบบ
ครบวงจรตาม
แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

1.จ านวนร้อยละ
เกษตรกรที่ท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย 
และเกษตร
อินทรีย ์

ปีละ 5 % - ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์  
เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรครบ
วงจร  และเกษตรทฤษฎีใหม ่
- ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล 
 
 

ส านักปลัดฯ 

2.มีแหล่งน้ า
ทางการเกษตร
ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 4 6 8 10 2.พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 

2.จ านวนของ
แหล่งน้ าที่
พัฒนาเพื่อใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ปีละ 2 
แห่ง 

- ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ด้านระบบการประปาหมู่บ้าน  
ประปาภูมภิาค  แหล่งน้ าสาธารณะ 
เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาทอ้งถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขื่อน 
ฝาย หนองน้ า ล าคลอง สระน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

  3.มีครัวเรือน
ของประชาชนที่
มีฐานรายได้ไม่
ต่ ากวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพิ่มขึ้น 

70 75 80 85 90 3.ส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.จ านวนร้อยละ
ของครัวเรือนที่มี
รายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

ปีละ 5 % - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
และให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
- ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน เพื่อการสร้างงาน  
สร้างรายได้  เพิ่มรายได ้
- ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อการเข้าสู่ตลาดสากล 
-ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มองค์กรอาชีพในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 

2.การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย์อยา่ง
ยั่งยืน 

1.ยกระดับ
คุณภาพการ
จัดการเรียน
การศึกษาและ
การกีฬาให้
สูงขึ้น 
ครอบคลุมและ
ทั่วถึงอย่างมี
มาตรฐาน  

1.ประชาชนทุก
กลุ่มอายุได้รับ
โอกาส
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบ
และนอกระบบ
โรงเรียนและมี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
 

70 75 80 85 90 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณา
การ 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาหลักของ
นักเรียน
ระดับชาติใน
ภาพรวม 
 

ปีละ 5 % - สนับสนนุและส่งเสริมการศกึษาทั้งใน
ระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ให้มีคุณภาพและได้ตามมาตรฐาน
การศกึษา 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
- ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนัสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการเรียนรู ้
- พัฒนาศกัยภาพบุคลากรทาง
การศกึษา 
- พัฒนาเด็กเล็กในด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา อย่าง
เหมาะสม 
- กอ่สร้าง ปรับปรุง อาคารเรียนและ
ปรับสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
- สนับสนนุการพัฒนาระบบการศกึษา
ระดับปฐมวัย การศึกษาขัน้พื้นฐานใน
รูปแบบที่หลากหลายให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศกึษา 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     60 65 70 75 80 2.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬา และ
นันทนาการ 

2.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และ
นันทนาการ
อย่างสม่ าเสมอ 

ปีละ 5 % - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์ด้วยการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และมีกจิกรรม
นันทนาการ 
- จัดให้มี ปรับปรุงสถานที่ออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และสันทนา
การ 
- จัดให้มีอุปกรณ์การออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาและกจิกรรม
นันทนาการอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
กีฬา  มุ่งสู่ความเป็นสากลและมอื
อาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
ร่วมกับหนว่ยงานอื่นดว้ยการบูรณา
การร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  3  
การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที3่ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 

 2.พัฒนาสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่
คุณธรรม   
เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมที่ดี
งาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม  

2.ประชาชนที่
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ร่วมสืบทอดภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

60 65 70 75 80 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2.จ านวนร้อยละ
ของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น   

ปีละ 5 % - ปลูกฝังจิตส านกึในการอนรุักษ์และ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  รวมทั้งกิจกรรมวนัส าคัญทาง
ศาสนา งานประเพณี งานรัฐพธิีและ
งานวันส าคัญของประเทศ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรกัษ์และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น โดยประสานร่วมกับหนว่ยงาน
อื่นในเชิงบูรณาการ 
- สนับสนนุให้เดก็และเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมอนรุักษ์ฟืน้ฟูศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีพืน้บ้านและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุการจดักจิกรรม
รณรงค์ให้เดก็และเยาวชน และ
ประชาชนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์
และค่านิยมความเป็นไทยและความ
เป็นล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย  
 

3.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อ
เป็นเมืองน่าอยู ่

1.เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย
และมาตรฐาน
การบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
ชุมชน 

1.มีประชาชนที่
ได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข
ทั่วถึง 

60 65 70 75 80 1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข 
การอนามยั
ครอบครัว สุข
ภาวะชุมชน 
และการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข  

1.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาวะ
อนามัยที่ดี  

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ที่ได้มาตรฐาน  เน้นการส่งเสรมิ
สุขภาพ และการป้องกันโรคแบบองค์
รวม 
- ส่งเสรมิและรณรงค์การป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างมีประสทิธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสรมิการจัดตั้งศูนย์บรกิาร
สาธารณสขุและศนูย์แพทย์แผนไทย
และแผนโบราณของเทศบาล 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และองคก์รอาสาสมัครสาธารณสุข 
- พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพของ
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเผชญิกับ
สถานการณ์ชวีิต และสิ่งแวดลอ้มได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             - ส่งเสริมระบบนิเวศน์ชุมชนให้เอื้อ
ต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ 
- พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 
- สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและ
สร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี  รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและ
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้าน
การสาธารณสุขและคุณภาพอนามยั
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

   2.เสริมสร้าง
ประชาชนให้มี
คุณธรรมมี
ทักษะและการ
ด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
สถาบันทาง
สังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง
สามารถ
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

2.มีประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์ทั่วถึง 
 
 

70 75 80 85 90 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการ
สังคม การสังคม
สงเคราะห์และ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์

2.จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์
ครบถ้วน 

ปีละ 5 % -  ส่งเสรมิสิทธิสวัสดกิารสังคมแก่ เดก็ 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
- ส่งเสรมิสถาบันครอบครัวให้เขม้แข็ง 
อบอุ่น และส่งเสรมิการเป็นสังคม
คุณธรรมและเอือ้อาทร 
-  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  โดย
เน้นชุมชนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมที่
พัฒนาศักยภาพและการสร้างเครอืข่าย
ของเดก็ เยาวชน และสตรีให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได ้
- ส่งเสรมิการช่วยเหลอืสงเคราะห์แก่ 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

  3.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ทุกระดับและ
สังคมเชิงบูรณา
การ  ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
ได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีมี
คุณภาพ 

3.ประชาชนที่มี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

10 15 20 25 30 3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  การ
ป้องกันและ
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3.จ านวนร้อย
ละของสา
ธารณภัย 
ปัญหายาเสพ
ติด และปัญหา
อาชญากรรมที่
ลดลง 

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิกจิกรรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การดแูลรกัษาความสงบ
เรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
- ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน
และการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน่และภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
ดูแลรกัษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
- พัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มี
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
- เสรมิสร้างจิตส านกึที่ดีแก่ประชาชน
เพื่อให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมและมาตรการบังคับใช้
กฎหมาย 
- จัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมอืเครื่องใช้ใน
ด้านการปฏิบัติงานให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             - ส่งเสรมิกจิกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้เตรียมรับมือกับปัญหาสาธารณ
ภัยแก่ประชาชน  การวางแผนและการ
ซักซ้อมการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 
- จัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปญัหาภัยพิบัติและการ
เตรียมความพรอ้มอยู่เสมอ 
- สนับสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ด าเนนิงานด้านป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อย่างบูรณาการ 
- ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมฝกึอบรม จัด
นิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่โรงเรียน
และชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 
- ออกตรวจตราสอดส่องเฝ้าระวังป้อง
ปรามยาเสพติดในพืน้ทีร่่วมกับ
หน่วยงานอืน่  เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดและการลักลอบขนส่งยาเสพติด 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6และ 
GMS 
 

4.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

1.พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณะและ
คมนาคม  มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 
และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
2.โครงสร้าง
พื้นฐานได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาอยา่ง
เป็นระบบ
รองรับการ
ลงทุนอย่างมี
ศักยภาพ 
 

1.โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ทั่วถึง
และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
2.ความส าเร็จ
ของการด าเนิน
โครงการเพื่อ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

50 55 60 65 70 1.พัฒนาระบบ
การจราจร  
การจัดท าผัง
เมือง  และการ
คมนาคมขนส่ง 

1.ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่ 

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ขยายเสน้ทางจราจรในเขต
เทศบาลและถนนทางหลวงสายต่าง ๆ 
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหนว่ยงานอืน่
ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิการจัดท าผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ 
- ปรับปรุงสภาพภูมทิัศนโ์ดยรวมและ
สองข้างถนนสายหลักให้มีความสะอาด 
ร่มรืน่ สวยงาม เพือ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อาศัย 
-  ส่งเสริมการจดัท าข้อมลูพื้นฐานด้าน
ถนนและเส้นทางคมนาคมขนส่ง เพือ่
น ามาใช้เปน็ข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทอ้งถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนรองรับภารกจิถ่ายโอนสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเพือ่เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาง
ระบายน้ าและทอ่ระบายน้ าให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพืน้ที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     50 55 60 65 70 2.พัฒนาระบบ
การระบายน้ า 

2.ร้อยละของ
รางระบายน้ า/
ท่อระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่  

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขือ่น ตลิง่ 
ขุดลอกแมน่้ าล าคลอง ท าพนังกั้นน้ า 
ฝายน้ าล้น คลอง ล าเหมือง ดาด
คอนกรีตล าเหมืองสาธารณะเพือ่ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
- ส่งเสรมิการจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานด้าน
ระบบการระบายน้ า เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

กองช่าง 

     50 55 60 65 70 3.พัฒนาระบบ
การประปาและ
แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

3.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ปีละ 5 % - กอ่สร้าง ปรับปรุง ขยายระบบประปา
หมู่บ้าน ประปาภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทกุพืน้ที ่
- ส่งเสรมิการจัดท าขอ้มูลพืน้ฐานด้าน
ระบบการประปาหมู่บ้าน  ประปา
ภูมิภาค  แหล่งน้ าสาธารณะ เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทอ้งถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ประสานกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและขยายระบบประปา
ภูมิภาคให้ทั่วถึงครอบคลุมทกุพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค ์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     50 55 60 65 70 4. พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ  
และโทรคมนาคม 

4.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละของ
ถนนสาธารณะ
ที่ติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 

ปีละ 5 % - ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- ติดต้ัง  ปรับปรุง ซ่อมแซม โคมไฟ
และไฟกิ่งสาธารณะ 
- ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ และระบบ
โทรคมนาคม  เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองช่าง 

     50 55 60 65 70 5.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

5.ร้อยละของ
ระบบ
สาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้
มาตรฐาน และ
ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

ปีละ 5 % -  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จดัหา
ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย 
(1) สนามกีฬา ลานกีฬา 
(2)อาคารอเนกประสงค์  ศาลา
อเนกประสงค์  ศาลาที่พักริมทาง  
สวนสาธารณะจุดชมวิว 
(3) อาคารศนูย์ข้อมูลข่าวสาร  
ห้องสมุดประชาชน  ทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
(4) ฌาปนกิจสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ยุท ธศาสตร์ ที่  6 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
บริหาร  
 

5.การพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการองค์กร
แบบบูรณา
การ 

1.บริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการ 

1.ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

50 55 60 65 70 1.ส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครอง การ
สร้างส านึก
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
ส่วน 

1.ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมีสว่น
ร่วมในกิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ปีละ 5 % - ส่งเสรมิและสนับสนนุการจดักจิกรรม
สาธารณประโยชนร์ะหว่างองค์กร
ชุมชน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค ์
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมทีเ่ปิด
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวขอ้งรว่มคิดแก้ไขปัญหาร่วมใน
กระบวนการตัดสนิใจและการ
ด าเนนิงานและรว่มตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการเมืองการ
ปกครองทกุระดับ 
- เสรมิสร้างจิตส านกึและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภกัดี 
การปกป้องและเทิดทนูสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

   2.บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และ
ทัศนคติที่ดีใน
การท างานยึด
มั่นในหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การท างาน 

70 75 80 85 90 2.ส่งเสริมการ
เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่ดี
และทันสมัย 

2.ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน ที่มีต่อ
การบริหารงาน
และการบริการ
สาธารณะของ
เทศบาล 

ปีละ 5 % - จัดให้มีการมอบอ านาจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการตัดสนิใจและ
การด าเนนิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
- เสรมิสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและตรง
ตามความคาดหวงัของสงัคม 
- เพิ่มผลิตภาพของบุคลากรโดยมีการ
ประเมนิเป้าหมายการท างาน พฒันา
องค์ความรู้และขีดความสามารถในการ
ท างาน มีการประเมนิผลสัมฤทธิข์อง
แต่ละบุคคลอย่างเปน็ระบบ รวมถึง
การปรับเกลี่ยอตัราก าลังให้เหมาะสม
กับปริมาณงานและภารกิจที่รับผิดชอบ 
โดยมุ่งเนน้ประสทิธิภาพในการบรกิาร
ประชาชนเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             - พัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ  
โดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งไป
ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การทัศน
ศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการรับรู้นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของรัฐบาลและผู้บริหาร เพื่อ
พัฒนาค่านิยมองค์กรใหม่ที่เอื้อต่อการ
สนองนโยบายเพื่อการพัฒนา และสามารถ
รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็น
มิตรและมีประสิทธิภาพ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาระบบการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
สะดวก และทันสมัย 
- พัฒนาการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
การลดข้ันตอนการให้บริการ  การขยาย
ระยะเวลาการ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

             ให้บริการตามภารกิจทีจ่ าเป็น  สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้
อย่างเหมาะสม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กรให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ และใช้
ประโยชน์ได้อยา่งสูงสุด 
- พัฒนาระบบหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บา้น/เสียงตามสายให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึง  และด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

   3.องค์กรมีขีด
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการคุณภาพ
และจัดการ
บริการภาครัฐ
ให้ประชาชน
เข้าถึงได ้

3.ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการ
บริหารงานและ
การบรกิาร
สาธารณะของ
เทศบาล 

60 65 70 75 80 3.ส่งเสริมการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้และการ
บริหารการ
คลัง  

3.ร้อยละของ
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีที่
เพิ่มขึน้ 
4.ร้อยละของการ
บริหารการคลังทีม่ี
ประสิทธภิาพ
เพิ่มขึน้ 

ปีละ 5 % - พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
จัดหารายได้อย่างเต็มที่ โดยให้ทั่วถึง
และเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได ้
- พัฒนาปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนที่
ภาษีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นฐานขอ้มูล
ในการจัดเก็บภาษีอย่างทัว่ถึงและเป็น
ธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ดารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยั่งยืน  
 

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์ 

1.ทรัพยากร
ธรรม ชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม
ได้รับการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
2.เสริมสร้าง
การมสี่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

1.แหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
พื้นที่ป่าที่ไดร้ับ
การปรับปรุง 
ฟื้นฟูให้
สมบูรณ ์ 
2.หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
ภาคประชาชนที่
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

40 45 50 55 60 1.ส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึก
ในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
และคุ้มครอง
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ 
และภาค
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม   

ปีละ 5 % -สร้างเครือข่ายความรว่มมอืในการ
ประสานงานและด าเนินงานระหว่าง
องค์กรภาครฐั เอกชน และประชาชน 
ในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
- ส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธก์ารอนรุักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสรมิและสนับสนนุกจิกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกรอ้นและลดปริมาณขยะ     

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

     40 45 50 55 60 2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นทีป่่า
ไม้และแหล่งน้ าที่
สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 

ปีละ 5 % - ปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนและต าบลให้มีความสะอาด 
สวยงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์
แนวทาง  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กรอบโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

66 67 68 69 70 

     40 45 50 55 60 3.ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล 
มลพิษ และ
การบ าบัดน้ า
เสีย       

ร้อยละของ
ปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนมีการ
จัดการอย่างถูก
หลักวิชาการ  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

ปีละ 5 % - ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการ
น้ าเสียของต าบล  โดยการจัดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียครบวงจรได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
แปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณ
ขยะ  ลดรายจ่าย  และเพิ่มรายได ้

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



 ๙๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

******************************************** 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 
-งานการเกษตร 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

 

2 การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อยา่งยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม -การศึกษา 
-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา  

3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู ่

บริหารทั่วไป 
 
 
บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-ส านักปลัด 
 
-กองสาธารณสุข 
-ส านักปลัด 
 
-ส านักปลัด 

 
 

4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

การเศรษฐกิจ 
 
 
บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

-กองช่าง 
 
-กองประปา 
-ส านักปลัด 
 
 

-อบจ. 
-กรมส่งเสริมฯ 
-กรมชลประทาน 
-กรมทรัพยากร 

5 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจดัการองค์กรแบบ
บูรณาการ 

บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

-กองช่าง 
-กองคลัง 
-ส านักปลัด 
-กองการศึกษา 
-กองการประปา 
-กองสาธารณสุข 

 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ ์

การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

-ท่องเที่ยว จ.ชร. 
 
 

รวม 6 4 11 6 5 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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 ๙๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการให้ความรู้การ
เพาะพันธุ์ กบ และไก่   
บ้านห้วยน ้าราก หมู่ 4 
ต้าบลจันจว้า

 1. เพือ่เพิม่ผลผลิตกบในแหล่ง
น ้าธรรมชาติและอนุรักษ์มใิห้
สูญพันธุ์
  2. เพือ่เป็นการเพิม่อาหาร
โปรตีนและเสริมสร้างรายได้ให้
เกษตรกรในพื นทีต่ามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

กลุ่มเกษตรกร บ้านห้วย
น ้าราก  หมู่  4  ต้าบล
จันจว้า  และผู้ที่สนใจใน
เขตเทศบาลต้าบลจันจว้า

10,000 10,000 10,000 10,000         10,000 ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์

1.ลดต้นทุนการ
เพาะพันธุ์ลูก กบและ
ไก่ 2.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร

ส้านักปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการแปลงสาธิตการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้มีความรู้ด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว

ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80สามารถผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว

ประชาชนได้มีความรู้
ด้านการ ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ

ส้านักปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการตรวจวัด
คุณภาพดินพื นที่
การเกษตร

เพื่อตรวจวัดคุณภาพดิน
ในพื นที่การเกษตร และ
เพื่อความปลอดภัยใน
การท้าการเกษตร

ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

10,000 10,000 10,000 10,000         10,000  ร้อยละ80ของคุณภาพ
ดินที่ใช้ประโยชน์

ดินในพื นที่การเกษตร
มีคุณภาพ และ
ปลอดภัยในการท้า
การเกษตร

ส้านักปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

4 โครงการ รักน ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

เพื่อเพิ่มพื นที่สีเขียวและ
ฟื้นฟูสู่สภาพเดิมมีความ
อุดมสมบูรณ์

เพิ่มพื นที่สีเขียวในพื นที่
สาธารณะในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลจันจว้า

           10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ท้าให้ประชาชนในพื นที่
เกิดจิตส้านึกในการ
เพิ่มพื นที่สีเขียวการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร       
สภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย

5 โครงการฝึกอบรมผลิตน ้า
หมักจุลินทรีย์จากขยะ
อินทรีย์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การก้าจัดขยะและลด
ปริมาณขยะภายในชุมชน
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
รณรงค์การน้าขยะสดมา
ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ใน
การเกษตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะภายใน
ครัวเรือนและชุมชน
ลดลง ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

ส้านักปลัด         
งานส่งเสริม
การเกษตร

6 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการท้าเกษตร
อินทรีย์

เพื่อให้เกษตรมีความรู้ 
เร่ืองการท้าเกษตรอินทรีย์
 โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่

จัดอบรมให้ความรู้การท้า
เกษตรอินทรีย์ โดยใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้
เกษตรกรในพื นที่

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถท้า
เกษตรอินทรีย์ที่ปลอด
สารพิษไว้ใช้กินเองใน
ครัวเรือน

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

7 โครงการธนาคารขี ควาย
และปุ๋ยส่ังตัดเพื่อพัฒนา
ปางควายและการ
เกษตรกรรมยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัดใช้ใน
การเกษตรอย่างยั่งยืน

ผลิตปุ๋ยขี ควายและปุ๋ยส่ัง
ตัดใช้ในการเกษตร

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ผลิตปุ๋ยได้ใช้ประโยชน์

มีธนาคารในการเก็บ
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัดใช้
ในการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพ มีงานท้า มีรายได้
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ ประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า 23
 หมู่บ้าน

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท้า มีรายได้
พอเพียง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส้านักปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร

9 โครงการให้ความรู้ส่งเสริม
 สาธิตเกษตรอินทรีย์และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในเร่ืองเกษตรอินทรีย์

จัดอบรมสาธิตเกษตร
อินทรีย์และพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้
เกษตรกรในพื นที่

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
อบรมได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักใช้เองและ
เหลือไว้จ้าหน่าย

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

10  โครงการครอบครัวล้อม
รัก ปลูกผักกินเอง

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ไว้ทานเอง ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ครัวเรือนให้ประชาชนใน
พื นที่

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้ปลูก
ผักกินเองได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีผักสวน
ครัวที่ปลอดสารพิษไว้
ใช้กินเองในครัวเรือน

ส้านักปลัด        
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

11 โครงการอบรมและสาธิต
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ย
ชีวภาพ

เพื่อทดลอง/สาธิตการ
ผลิตปุ๋ยหมักแก่เกษตรกร
 และให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ

จัดอบรมสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ให้
เกษตรกรในพื นที่       
(หมู่.3 บ้านป่าบงหลวง   
ต้าบลจันจว้าใต้)

           20,000            20,000         20,000            20,000         20,000  ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
อบรมได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักใช้เองและ
เหลือไว้จ้าหน่าย

ส้านักปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร

12 โครงการอบรมให้ความรู้
การจัดการโรคและแมลง
ในแปลงนาข้าว

เพื่อให้เกษตรมีความรู้ 
เร่ืองการป้องกันและ
ก้าจัดโรคพืช,ศัตรูพืช โดย
ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่

จัดอบรมให้ความรู้การ
จัดการโรคและแมลงใน
แปลงนาข้าว ให้เกษตรกร
ในพื นที่ เทศบาลต้าบล
จันจว้า

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
อบรมได้ใช้ประโยชน์

ราษฎรได้มีสารเพื่อ
ป้องกันและก้าจัดแมลง
ในแปลงนาข้าว

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

13 โครงการอบรมให้ความรู้
อาชีพการเลี ยงโค,กระบือ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการเลี ยง
โค,กระบือ ที่ถูกต้องเพื่อ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

จัดฝึกอบรมอบรมให้
ความรู้อาชีพการเลี ยงโค,
กระบือให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถเลี ยงโค,
กระบือจ้าหน่ายเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได้

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

14 โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรอินทรีย์

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้การท้า
เกษตรอนิทรียส่์งเสริมการผลิต
ปุย๋อนิทรีย ์ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ ใหก้บัเกษตรกร

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ท้าเกษตรอินทรีย์

           20,000            20,000         20,000            20,000         20,000  ร้อยละ80ของประชาชนที่
เขา้ร่วมฝึกอบรมเกษตร
อนิทรียไ์ด้ใช้ประโยชน์

 สามารถท้าการเกษตร  
อนิทรียไ์ด้และลดรายจา่ย
เพิม่รายได้ ใหก้บัเกษตรกร

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

15 โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการเกษตรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อใหเ้กษตรกรในพื นที่เทศบาล
ต้าบลจันจวา้  สามารถเพิ่มผลผลิต
และรายได้รวมทั งพัฒนาสินค้าหนึง่
ต้าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถท้า
การตลาดภายในและส่งออกได้

คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  
เกษตรกรในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า และ
ประชาชนทั่วไป

10,000                      10,000         10,000            10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาการเกษตรเพิ่มขึ น

คณะกรรมการเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป สามารถเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้และสามารถ
ท้าการตลาดภายในและการ
ส่งออกได้

ส้านักปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

16 โครงการอบรมการ
ประมงพื นบ้าน

เพื่อการท้าประมงยังชีพ
หรือประมงขนาดเล็ก 
อย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมอบรมการ
ประมงพื นบ้าน ในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

           10,000            10,000         10,000            10,000         10,000  ร้อยละ80 ของ
ประชาชน ที่เข้าร่วม
อบรมได้ใช้ประโยชน์

สามารถท้าการประมง
พื นบ้านอย่างถูกต้อง
เพื่ออนุรักษ์สัตว์น ้าใน
แหล่งหนองน ้า

ส้านักปลัด         
งานส่งเสริม    
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ
1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS   และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

17 โครงการจัดท้าศูนย์
เรียนรู้และสาธิตเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เป็นหล่งศึกษา เรียนรู้ 
และสาธติการท้า
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดท้าศูนย์เรียนรู้ของ
เทศบาลต้าบลจันจว้า

        50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้เข้าศึกษา
เรียนรู้ในศูนย์ฯ

มีศูนย์เรียนรู้และสาธิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส้านักปลัด      
งานเกษตร

18 โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กระบือ

เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตกระบือ
พันธุ์ดีโดยส่งเสริมการ
เลี ยงการจัดการอย่างถูกวิธี

อนุรักษ์พันธุ์กระบือใน
พื นที่เวียงหนองหล่ม เขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

           20,000            20,000         20,000            20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ น

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พันธ์กระ
เบือ

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

19 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ
 พื นที่เวียงหนองหล่ม

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
และให้มีระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืช

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พื นที่เวียงหนองหล่ม เขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

           30,000            30,000         30,000            30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

รวม     19     โครงการ 230,000        230,000        280,000      230,000        230,000     



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกันยา

เสพติดในสถานศึกษา
เพือ่รณรงค์ต่อต้านรู้จกั  ป้องกัน
และตระหนักถึงโทษของส่ิงเสพติด

จดักิจกรรมป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดภายใน
โรงเรียน

            10,000             10,000             10,000             10,000             10,000  ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

การแพร่ระบาดของยา
เสพติดภายใน
โรงเรียนลดลง

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1โรงเรียน
เทศบาล 2

2 โครงการสนับสนุนค่าใช่จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพ
ครูที่สังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

1.เพือ่ให้ครูและบุคลากรได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ                 
2. เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน าความรู้ที่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา             20,000             20,000             20,000             20,000             20,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

ครูได้รับการพัฒนาให้
มีความสามารถใน
การจดัการเรียนการ
สอนอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1โรงเรียน
เทศบาล 2     ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

3 ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

เพือ่ใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติ

ท.2

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธปิไตยในโรงเรียน

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธปิไตยในโรงเรียน

นักเรียนทุกคน             10,000             10,000             10,000             10,000             10,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

นักเรียนทุกคนเกิด
จติส านึกในระบอบ
ประชาธปิไตย

ท.2 ท.1 ศพด

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



5 โครงการจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ

เพือ่จดัต้ังแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

จดัต้ังแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับ
การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

ท.2

6 โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ไม้
กวาดดอกหญ้า

เพือ่จดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ไม้กวาด
ดอกหญ้า

ศูนยก์ารเรียนรู้ไม้กวาดดอก
หญ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
หาความรู้

ท.2

7 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจดัการเรียนการสอน
 ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)

เพือ่ให้จดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธภิาพ

จดัการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

จดัการเรียนการสอน
มีประสิทธภิาพ

ศพด.ทต.จนัจวา้  

8 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวนั

เพือ่ให้นักเรียนมีอาหารกลาง
วนัที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
2.เพือ่ให้นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์

นักเรียน จ านวน 250คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

นักเรียนได้
รับประทานอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ
และถูกหลักโภชนาการ

ท.1

9 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

เพือ่ให้การจดัท าข้อมูลของ
สถานศึกษา  มีความทันสมัยทัน
ตามเทคโนโลย ี มีความสะดวก 
ง่ายต่อการค้นหา  ส่งงานทันตาม
ก าหนดเวลา

จดัท าข้อมูลของสถานศึกษา  
มีความทันสมัยทันตาม
เทคโนโลย ี มีความสะดวก 
ง่ายต่อการค้นหา  ส่งงานทัน
ตามก าหนดเวลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

สถานศึกษา  มีความ
ทันสมัยทันตาม
เทคโนโลย ี มีความ
สะดวก ง่ายต่อการ
ค้นหา  ส่งงานทัน
ตามก าหนดเวลา

ร.ร ท.2

10 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

เพือ่จา่ยเป็นค่าวสัดุส านักงาน 
ค่าตอบแทน ฯลฯ

ครูและนักเรียนทุกระดับชั้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

ครูและนักเรียนได้รับ
ความรู้เพิม่เติม

ท.2

11 โรงเรียนดีเด่นด้านการบริหารจดั
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่จดัท าแผนเข้าประกวด ครู/นักเรียน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินกิจกรรมใน
สถานศึกษา

ท.1ท.2 SBMLD



12 โครงการฝึกสอนวา่ยน้ าส าหรับ
เด็กปฐมวยั

เพือ่ฝึกทักษะวา่ยน้ าให้กับเด็ก
นักเรียน

นักเรียน 187,500 187,500 187,500 187,500 187,500  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

เด็กนักเรียนมีทักษะ
การวา่ยน้ า

ท.1 SBMLD

13 โครงการวา่ยน้ าเป็นเล่นน้ าได้ เพือ่ฝึกทักษะวา่ยน้ าให้กับเด็ก
นักเรียน

นักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80  ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

เด็กนักเรียนมีทักษะ
การวา่ยน้ า

ท.2

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ครูแกนน า)

เพือ่ส่งเสริมทักษะประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านวชิาการของ
นักเรียน

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาเทศบาลต าบลจนัจ
วา้

        3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ครู และบุตลากรทาง
การศึกษา มีความรู้
และเพิม่ทักษะในการ
สอนเพิม่ขึ้น

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2

15 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง”สู่ “ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”

เพือ่จดักระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง”

นักเรียนทุกระดับชั้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

นักเรียนเกิดความรู้
และน าไปใช้ในชีวติ
ประจ า วนั

ท.1 ท.2

16 ค่าใช้จา่ยปัจจยัพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

เพือ่จา่ยเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
เคร่ืองแบบนักเรียน กระเป๋า
นักเรียน อาหารกลางวนั และค่า
เดินทางมาโรงเรียน ฯลฯ

นักเรียนยากจนตามข้อมูล SIS 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

นักเรียนยากจนมี
ปัจจยัพืน้ฐานพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้

ท.2

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน)

เพือ่จา่ยเป็นค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จนัจวา้

        1,400,000         1,400,000         1,500,000         1,500,000         1,500,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

การจดัการเรียนการ
สอยของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
ฐานการศึกษา

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ 
ศพด.ทต.จนัจวา้



18 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ
ท้องถิ่น ค่าปัจจยัพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ
ท้องถิ่น ค่าปัจจยัพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จนัจวา้

        1,470,000         1,470,000         1,470,000         1,470,000         1,470,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

การจดัการเรียนการ
สอยของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
ฐานการศึกษา

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ 
ศพด.ทต.จนัจวา้

19 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
รู้จกัหน้าที่ ของตนเอง

จดักิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมเด็ก
เพือ่ให้ได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์

            52,000             52,000             52,000             52,000             52,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

เด็กเยาวชน ได้ร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่
เป็นประโยชน์

โรงเรียน ท.1 , ท.2 
ศพด.ทต.จนัจวา้ และเด็ก
เยาวชนในพืน้ที่         
กองการศึกษา

20 ค่าใช้จา่ยการบริหารการศึกษา   
(อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวนั)

เพือ่ให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูก
สุขอนามัย

ค่าใช้จา่ยอาหารกลางวนั
โรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียน
เทศบาล 2,  ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

      21,000,000       21,000,000       21,000,000       21,000,000       21,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

21 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

เพือ่สนับสนุนค่าจดัการเรียนการ
สอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)

1)ค่าจดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก(รายหวั)   2)
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ค่า
หนังสือ ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่า
เร่ืองแบบนักเรียน ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน

          173,000           173,000           173,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

22 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจนีให้กับโรงเรียนบ้าน
ห้วยน้ าราก

นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาจนี
ในการส่ือสาร

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยน้ ารากในทุกระดับชั้น

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้มี
ทักษะประสบการณ์
จดัการเรียนการสอน
อยา่งมคุีณภาพ

ร.ร.บ้านห้วยน้ าราก

23 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
  ( อุดหนุน  ร.ร.จนัจวา้วทิยาคม)

เพือ่ส่งเสริมนักเรียนให้แสดง
ความรู้ความสามารถทางวชิาการ
และเข้าแข่งขันทักษะทางวชิาการ
ในระดับต่าง ๆ ได้

นักเรียนร้อยละ 50 ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวชิาการใน
ระดับต่าง ๆ

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

นักเรียนสามารถเขา้ร่วม
แขง่ขนัทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ 
และได้รับรางวัลมี
พัฒนาการเรียนรู้ทีดี่

กองศึกษา                   
 ร.ร.จนัจวา้วทิยาคม



24 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  (อุดหนุนโรงเรียน
บ้านกิ่วพร้าว)

เพือ่พัฒนาการการสอนกลุ่ม
สาระภาษาอังกฤษศึกษาของ
โรงเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา

            35,000             30,000             30,000             30,000             30,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

มีการเรียนการสอน
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

กองศึกษา              ร.ร.
บ้านกิ่วพร้าว

25 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (อุดหนุน ร.ร.บ้านป่า
บงฯ)

เพือ่พัฒนาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา

            30,000             30,000             30,000             30,000             30,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

จดัการเรียนรู้ได้อยา่ง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา                
ร.ร.บ้านป่าบงฯ

26 โครงการพัฒนาการการจดั
ประสบการณ์เรียรู้ระดับปฐมวยั
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 86 
(อุดหนุนร.ร.ไทยรัฐวทิยา 86)

เพือ่ยกระดับการเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การกีฬา

            35,000             35,000             35,000             35,000             35,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น

กองศึกษา                
ร.ร.ไทยรัฐวทิยา 86

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการกีฬา
  (อุดหนุน ร.ร.บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น)

เพือ่พัฒนาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การกีฬา

            15,000             15,000             15,000             15,000             15,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

พัฒนาการกีฬาอยา่ง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

กองศึกษา                
ร.ร.บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น

28 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียน สพฐ.

เพือ่ให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูก
สุขอนามัย

ค่าใช้จา่ยอาหารกลางวนั
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

        1,000,000         1,900,000         1,900,000         1,900,000         1,900,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวติที่ดี

กองการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารการศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น)

เพือ่พัฒนาประสิทธภิาพการ
จดัท าแผนการสอนของครู

จดัท าแผนการสอนส่งเข้า
ประกวด

        3,000,000 ร.ร.ท.1, ท.2 , ศพด.

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ

โครงการค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตระบบ ADSL

โครงการค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตระบบ WIFI

โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

        3,000,000         3,000,000         3,000,000         3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

แผนการสอนมี
ประสิทธภิาพส่งผลให้
การศึกษาของดรง
เรียนมีคุรภาพ

 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด

29



ค่าสนับสนุนวัสดุค่าอาหาร
เสริม(นม)ให้กับโรงเรียนต่างๆ

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์
และถูกสุขอนามัย

จัดหาอาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพให้เด็กนักเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลจันจว้า

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา

เพือ่ส่งเสริมทักษะประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านวชิาการของ
นักเรียน

สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาเทศบาลต าบลจนัจ
วา้

        1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000

30       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

 ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

อบรมครูแกนน า

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

29

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  โครงการประกวดส่ือครูและนักเรียน

โครงการซ้อมการป้องกันอุบัติภัย  โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา

 ร้อยละ 80  ของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลต าบล
จันจว้าได้
ประโยชน์

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

 - โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86

 - โรงเรียนบ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น

 - โรงเรียนบ้านป่าบงหล้าราษฎร์วิทยา

 - โรงเรียนบ้านห้วยน้ ารากไตรราษฏร์บ ารุง

 - โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

 - โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่

 โครงการภาษาอังกฤษน่ารู้

 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

เด็กและเยาวชน
สามารถเป็นมัคคุเทศก์
 เพือ่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน



กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

กิจกรรมเปิดโลกกวา้งครูปฐมวยั  โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาส าหรับเยาวชน

กิจกรรมครูมืออาชีพ  โครงการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควดิ-19) ในเด็กปฐมวยั

กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน  กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวยั

 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

เด็กและเยาวชน
สามารถเป็นมัคคุเทศก์
 เพือ่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การจดัท ามาตรฐานการศึกษา  โครงการเปิดโลกกวา้งส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โครงการอบรมจนิตคณิต  โครงการเข้าค่ายกีฬาเพือ่ความเป็นเลิศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท างบประมาณสถานศึกษา  โครงการจดัส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวชิาการ

โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

โครงการครูสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าห้องเรียน (Learning Support Assistant:LS)  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนด้านวอลเล่ยบ์อล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

ค่าใช้จา่ยอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้  โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืม)

โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวชิาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Dynedช่วงชั้น ป.1-3ช่วงชั้น ป.4-6  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย

โครงการอบรมการจดัท าวจิยัทางการศึกษา  โครงการส่งเสริมศิลปะมวยไทย

โครงการอบรมพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการจา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  กิจกรรมวชิาการ

โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวยัสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนห้องศิลปะ โครงการศูนยก์ารเรียนรู้

โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนห้องนาฏศิลป์ โครงการเบาะรองนอน

โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวยั  โครงการจดัส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวชิาการ

โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนโยธวาทิต  โครงการเข้าค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ

ค่าใช้จา่ยกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา  กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค

โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  โครงการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการอบรมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสุขภาวะทางด้านร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์  โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายในโรงเรียน

โครงการจดัซ้ือส่ือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนห้องโสตทัศนศึกษา โครงการจดัหาวสัดุการเกษตร

โครงการส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โครงการจดัหาวสัดุก่อสร้าง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าส่ือ นวตักรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียน ท.2 บ้านใหม่ฯ โครงการจดัหาวสัดุไฟฟ้า วทิยุ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ (โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ) โครงการจดัหาวสัดุกีฬา

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส โครงการจดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว

โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  โครงการจา่ยค่าอินเทอร์เน็ตคความเร็วสูง



รวม     31      โครงการ    35,489,500    36,384,500    36,657,500    36,657,500    36,657,500

แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการสืบสานป๋าเวณียีเ่ป็ง

ล้านนา
เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่น

จดักิจกรรมประเพณีลอยกระทง           150,000           150,000           150,000           150,000           150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นด ารงอยูแ่ละ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ –วทิยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ  โครงการจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน

โครงการปรับพืน้ฐานก่อนการเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น  โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานเพือ่การเรียนการสอน

โครงการจา่ยค่าเบีย้เล้ียงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โครงการสอนเสริม RT NT O-Net

โครงการจดัท าหลักสูตรบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา  กิจกรรมนิเทศภายใน

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการหนูน้อยพิชิตจนิตคณิต

โครงการสร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โครงการเปิดบ้านวชิาการ

โครงการทัศนศึกษาเพือ่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โครงการนิเทศชั้นเรียน

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  กิจกรรมการวดัประเมินผล

โครงการกลยทุธก์ารขับเคล่ือนสู่ความพอเพียงตามกรอบแนวคิดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพครู

โครงการจดัการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการพัฒนาทักษะชีวติ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการถังขยะหลากสี

โครงการสอนเสริมพัฒนาภาษาต่างประเทศ  โครงการจดัสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



2 โครงการส่งเสริมประเพณี
วฒันธรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมของท้องถิ่น

จดักิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายแุละสืบสาน
วฒันธรรมท้องถิ่น

          150,000           150,000           150,000           150,000           150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

 ประชาชนทกุภาคส่วนเกิด
จิตส านกึในการอนรัุกษ์สืบ
สานวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่

กองการศึกษา

3 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่น

จดักิจกรรมหล่อเทียนพรรษา             25,000             25,000             25,000             25,000             25,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นด ารงอยูแ่ละ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

4 โครงการจดักิจกรรมวนัส าคัญ
แห่งชาติ (วนัพ่อ วนัแม่ วนัครู 
วนัเด็ก)

เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม/เหน็ความส าคัญ
ในการจัดกิจกรรมวนัส าคัญต่างๆ มีความ
รัก เทดิทนูสถาบนัชาติ ศาสนาพระมาหา
กษัตริย์และสถาบนัครอบครัว

 จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ ศาสนา
และที่เกีย่วเนือ่งกับการศึกษาของเด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน วนัพ่อ วนัแม่ วนั
ครู วนัเด็ก

          100,000           100,000           100,000           100,000           100,000  ร้อยละ 80 ของครู 
บคุลากรทางการศึกษา
และนกัเรียนได้ร่วม
กิจกรรม

 นกัเรียนมีส่วนร่วม/เหน็
ความส าคัญในการจัด
กิจการวนัส าคัญต่างๆมี
ความรัก เทดิทนูสถาบนัชาติ
 ศาสนา พระมหากษัตริย์
และสถาบนัครอบครัว

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

5 โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ 
และประชาชนต าบลจนัจวา้และ
ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้สภา
วฒันธรรมต าบล   จนัจวา้

            60,000             60,000             60,000             60,000             60,000  ร้อยละ80ได้ส่งเสริม
ใหพ้ระสงฆ ์ต าบล
จนัจว้ามกีารปฏบิัติ
ธรรม

 ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นด ารงอยูแ่ละ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

6 โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้สภา
วฒันธรรมต าบลจนัจวา้

            40,000             40,000             40,000             40,000             40,000  ร้อยละ80ของผู้
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนได้ประโยชน์

 ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่ด ารงอยูแ่ละสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา   สภา
วฒันธรรม

7 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณี
ฮ้องขวญัข้าวสู่ขวญัควาย

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดักิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน
วฒันธรรมประเพณีฮ้องขวญั
ข้าวสู่ขวญัควาย

            20,000             20,000             20,000             20,000             20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามพึง
พอใจ

 ประชาชนทกุภาคส่วนเกิด
จิตส านกึในการอนรัุกษ์สืบ
สานวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่

กองการศึกษา

8 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุงประจ าปี

เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา  ประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่น

จดักจิกรรมสืบสานประเพณี
นมสัการและสรงน้ าพระธาตุดอย
ตุงประจ าปี(อดุหนุน สนง.
วัฒนธรรม  จ.ชร)

             5,000              5,000              5,000              5,000              5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วม
สืบสานประเพณี
นมสัการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุงประจ าปี

กองการศึกษา

9 โครงการสืบชะตาเวยีงหนองหล่ม เพือ่การอนุรักษ์ฟืน้ฟูและการ
เผยแพร่ต านานเวยีงหนองหล่ม

จดักิจกรรมสืบชะตาเวยีง
หนองหล่ม

            20,000             20,000             20,000             20,000             20,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
ชะตาเวยีงหนองหล่มได้
ประโยชน์

อนุรักษ์ฟืน้ฟูและการ
เผยแพร่ต านานเวยีง
หนองหล่ม

กองศึกษา

10 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะ
ด้านดนตรีพืน้เมอืงในเด็กและ
เยาวชน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหมฯ่

นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรี
พืน้เมืองและสามารถเล่นเป็นวงได้

นักเรียนที่สนใจในการเรียน
ดนตรีพืน้เมือง

            10,000             10,000             10,000             10,000             10,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม

นักเรียนมทีักษะการเล่น
ดนตรีพืน้เมอืงและใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

โรงเรียนเทศบาล2



11 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จดักจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

            10,000             10,000             10,000             10,000             10,000  ร้อยละ80ของ
นักเรียนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ประโยชน์

 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวาม
ตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 
2ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

12 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพือ่ให้มีสภาพที่เหมาะสมในการ
เรียนรู้

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน

            20,000             20,000             20,000             20,000             20,000  ร้อยละ80ของ
นักเรียนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้ประโยชน์

แหล่งเรียนรู้มีความ
เหมาะสมต่อการเรียน
การสอน

ท.2

รวม    12     โครงการ          610,000          610,000          610,000          610,000          610,000

แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 

คน
เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพือ่สุขภาพที่ดี

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
จ านวน  7  หมูบ่า้นบา้นปา่บงหลวง ,
บา้นสันหลวง ,บา้นกิว่พร้าว,บา้นใหม่,
บา้นต้นยาง,บา้นปา่สักหลวง,บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิน่

            40,000             40,000             40,000             40,000             40,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬา เพือ่
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมทีักษะ
ทางด้านกฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแขง็แรง ใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาจนัจ
วา้คัพ

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพือ่สุขภาพที่ดี

จดักิจกรรมแข่งขันกีฬาจนัจ
วา้คัพ

          150,000           150,000           150,000           150,000           150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและมี
สุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมทีักษะ
ทางด้านกฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแขง็แรง ใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

3 โครงการเดิน วิ่ง ปัน่จกัรยานด้วยใจ
เทีย่วไปด้วยกนั เพือ่อนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพือ่สุขภาพที่ดี

จดักิจกรรมเดิน วิ่งปัน่จกัรยาน
รอบเวยีงหนองหล่ม

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ปัน่
จกัรยานออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมทีักษะ
ทางด้านกฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแขง็แรง ใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ



4 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่จา่ยเป็นค่าอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเกยีรติบัตร ค่าจา้งเหมาอาหาร 
เป็นต้น

นักเรียนทุกคนเข้ารับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

            10,000             10,000             10,000             10,000             10,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปได้
ประโยชน์

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

ท.2

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออกและใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

จดักิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเยาวชน

            20,000             20,000             20,000             20,000             20,000  ร้อยละ80ของเด็ก
และเยาวชนได้ท า
กจิกรรมและมคีวาม
สามคัคี

สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ 
ของเยาวชนเกดิความรัก
สามคัคีใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน์

กองการศึกษา

6 โครงการจดัส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันกีฬา

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์

จดัส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา             15,000             15,000             15,000             15,000             15,000  ร้อยละ80ของเด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
วา่งเกิดประโยชน์

เด็กเยาวชนใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนใน
วยัเรียนในเขตเทศบาลต าบล
จนัจวา้

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปหนัมาเล่นกฬีาและส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการแขง่ขนักฬีา

แข่งขันกีฬาเยาวชนในวยัเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

            50,000             50,000             50,000             50,000             50,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปได้
ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหันมา
เล่นกีฬามากขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
ดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ 
ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองมคีวามรู้ในเร่ือง
การเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก2.เพือ่ให้
เกดิความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษา
และผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง
เด็กนักเรียน

30,000 (สปสช.) 30,000 (สปสช.) 30,000 (สปสช.) 30,000 (สปสช.) 30,000 (สปสช.)  ร้อยละ80ของเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพที่ดี

ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมี
ความรู้ในเร่ืองการเฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการปฐมวัย

ศพด.

9 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญ และรู้จักบทบาทหนา้ที่ของ
ตนเอง2.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้แสดงออก 
กล้าคิด กล้าท าในทางสร้างสรรค์และเปน็
ประโยชน ์และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

ร้อยละ 90 ขึ้นไปของเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีความสุขกับ
กิจกรรม

10,000 10,000 10,000 20,000 20,000  ร้อยละ80ของเด็ก
และเยาวชนได้ท า
กิจกรรมและมี
ความสามัคคี

1.เด็กตระหนกัถึง
ความส าคัญของตนเองรู้จัก
บทบาทหนา้ที่ของตนเอง2.
เด็กกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตามความสามารถ
และความสนใจ และได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวยั

ท.1 กองการศึกษา  รร.ท1.
  รร.ท.2

รวม     9     โครงการ 345,000         345,000         345,000         355,000         355,000         

แบบ ผ .02/1                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาลู่วิ่ง

ยางสังเคราะห์ แบบมาตรฐาน
1.เพือ่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกฬีาทัง้ระดับต าบล  ระดับ
อ าเภอ   ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 2.เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่มคนทีม่ใีจรักในการเล่นกฬีา
และชื่นชอบในการแขง่ขนักฬีา

ก่อสร้างสนามกีฬาลู่วิ่งยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน 
สนามกีฬากลางเทศบาลต าบล
จนัจวา้

        5,700,000 5,700,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง  อบจ.เชียงราย  
ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัด
เชียงราย     (กรมส่งเสริม)  
กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อม
ติดต้ังสนามบาสเกตบอล  
วอลเลยบ์อล ตะกร้อ

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกฬีาทัง้ระดับต าบล  ระดับ
อ าเภอ   ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 2.เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่มคนทีม่ใีจรักในการเล่นกฬีา
และชื่นชอบในการแขง่ขนักฬีา

กอ่สร้างหลังคาคลุมลานกฬีา
อเนกประสงค์(ขนาด 30x50) 
เมตร พร้อมติดต้ังสนาม
บาสเกตบอล  วอลเลยบ์อล 
ตะกร้อสนามกฬีากลางเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

        2,200,000 2,200,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง อบจ.เชียงราย  
ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัด
เชียงราย     (กรมส่งเสริม)  
กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนาม
บาสเก็ตบอล

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ
ทางการกีฬาทั้งระดับต าบล  ระดับอ าเภอ 
  ระดับจังหวดัและระดับประเทศ 2.เพื่อ
เปน็ศูนย์กลางของกลุ่มคนที่มีใจรักในการ
เล่นกีฬาและชืน่ชอบในการแข่งขันกีฬา

กอ่สร้างหลังคาคลุมลานกฬีา
อเนกประสงค์  (ขนาด 20x40) 
เมตรสนามบาสเกตบอล  สนาม
กฬีากลางเทศบาลต าบลจนัจว้า

        8,200,000         8,200,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง  อบจ.เชียงราย  
ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัด
เชียงราย     (กรมส่งเสริม)  
กองการศึกษา

4 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนาม
ฟุตซอล

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ
ทางการกีฬาทั้งระดับต าบล  ระดับอ าเภอ 
  ระดับจังหวดัและระดับประเทศ 2.เพื่อ
เปน็ศูนย์กลางของกลุ่มคนที่มีใจรักในการ
เล่นกีฬาและชืน่ชอบในการแข่งขันกีฬา

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
อเนกประสงค์  (ขนาด 20x40) เมตร
สนามฟุตซอล สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลจันจวา้

        8,800,000         8,800,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง  อบจ.เชียงราย  
ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัด
เชียงราย     (กรมส่งเสริม)  
กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา      ตัวชี้วัด    
   (KPI)

   ผลที่คาดว่า   
   จะได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ รบัผิดชอบหลัก



5 โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอลหญ้าเทียม สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลจนัจวา้

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางการกฬีาทัง้ระดับต าบล  ระดับ
อ าเภอ   ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 2.เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่มคนทีม่ใีจรักในการเล่นกฬีา
และชื่นชอบในการแขง่ขนักฬีา

กอ่สร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 
สนามกฬีากลางเทศบาลต าบล
จนัจว้า ขนาดกว้าง 38.50 เมตร  
ยาว 57.50 เมตร

        3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง  อบจ.เชียงราย  
ท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัด
เชียงราย     (กรมส่งเสริม)  
กองการศึกษา

รวม 5      โครงการ       3,000,000      24,900,000      24,900,000



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง
ประชาชน 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ผู้สูงอายมุีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ม.5,ม.10 
ต.จนัจว้า
ม.4,ม.8
ต.จนัจว้าใต้

2 โครงการหนูน้อยฟันดี เพือ่ป้องกันโรคฟันผุ
ในเด็ก

เด็กก่อนวยัเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
ในวยัเรียนได้รับการ
ป้องกันโรคฟันผุ

ไม่เกิดโรคฟันผุในเด็ก ศพด.,ท.1

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอาย ุ23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มคีวามรู้ใน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

ศูนยผู้์สูงอายุ

4 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

เพือ่ให้ประชาชน
มีความรู้ในการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้
ในการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น

ประชาชนมีความรู้
ในการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น

23 หมู่บ้าน
รร.เทศบาล 2

3.1 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่



5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
ดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ 
ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองมคีวามรู้ในเร่ือง
การเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก 2.
เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครองในการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการด้าน
เด็กปฐมวัย (DSPM)

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของครู ผู้ดูแล
เด็ก และผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน มคีวามรู้เร่ืองการ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการด้านเด็ก

ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน 
มีความรู้เร่ืองการเฝ้า
ระวงัและส่งเสริม
พัฒนาการด้านเด็ก

ศพด.

6 โครงการอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (3อ2ส)

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้และ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

ประชาชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย
จ านวน 50 คน

            6,500             6,500             6,500             6,500             6,500 ร้อยละ 80ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้เพิม่ขึ้น

ประชาชนกลุ่มเส่ียงปฏบิัติ
ตัวได้ถกูต้องลดอตัราการ
เป็นกลุ่มป่วยและกลุ่มป่วย
สามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหติและระดับน้ าตาล
ในเลือดอยูใ่นเกณฑ์ปกติ
หรือไมม่ภีาวะแทรกซ้อน

รพ.สต.จนัจวา้         
รพ.สต.จนัจวา้ใต้    
รพ.สต.แม่ค าน้ าลัด

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวยัด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์)

เพือ่ใหผู้้ปกครอง ครู และผู้
ประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้รับความรู้เกีย่วกบัสุขภาพ
อนามยัจากเจา้หน้าทีส่าธารณสุข

ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร 
จ านวน 160 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
ครู และบุคลากร มคีวามรู้
และแนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพกายและจติ
ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ชีวิตประจ าวัน

ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
 มคีวามรู้และแนวทางใน
การส่งเสริมสุขภาพกาย
และจติส าหรับเด็กปฐมวัย
ในชีวิตประจ าวัน

รร.เทศบาล 1

8 โครงการโภชนาการอาหาร
ส าหรับเด็กปฐมวยั 3-6 ปี

เพือ่ให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการอาหารส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 3-6 ปี

ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร 
จ านวน 160 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
ครู และบุคลากร มคีวาม
เขา้ใจเกีย่วกบัโภชนาการ
อาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
3-6 ปี

ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
 มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั
โภชนาการอาหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย 3-6 ปี

รร.เทศบาล 1

9 โครงการปศุสัตวเ์คล่ือนที่เฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

เพื่อให้บริการด้านปศุสัตว์
เคล่ือนที่และเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จดักิจกรรมออกบริการเคล่ือนที่
ด้านปศุสัตวใ์ห้แก่ประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนที่
ใช้บริการ

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านปศุสัตว์อยา่งทัว่ถงึ

กองสาธารณสุขฯ



10 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การดูแลสุขภาพช่องปากที่
ถูกต้อง

ประชาชนในหมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ขแง
ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ถูกต้อง

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ถูกต้อง

ม.2 ต.จนัจวา้ใต้

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากส าหรับเด็กปฐมวยั

เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครู
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับ
เด็กปฐมวยั

ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร 
จ านวน 160 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ผู้ปกครอง 
ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากส าหรับเด็กปฐมวยั

ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากส าหรับ
เด็กปฐมวยั

รร.เทศบาล 1

12 โครงการเฝ้าระวงัและการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

1.เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็กสามารถ
ตรวจประเมนิพัฒนาการเด็กตาม
คู่มอื DSPM และDIAM ได้2.เพือ่
ส่งเสริมโภชนาการเด็กใหเ้หมาะสม
ตามช่วงอาย ุ               3.เพือ่ให้
เด็กได้รับวัคซีนตามช่วงอายไุด้อยา่ง
ครบถว้น        4.สร้างองค์ความรู้
เร่ืองโรคทีม่กัพบบ่อยในเด็กเล็ก 
เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคในเด็ก

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี จ านวน 30 
คน

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1.ผู้ปกครองเด็กสามารถ
ตรวจประเมนิพัฒนาการ
เด็กตามคู่มอื DSPM และ 
DIAM ได้ร้อยละ 100    2.
เด็กมโีภชนาการสมส่วน
ตามวัย ร้อยละ 80   3.เด็ก
ได้รับวัคซีนครบตามช่วง
อายรุ้อยละ 100 4.เด็กเล็ก
ป่วยด้วยโรคติดต่อในเด็ก
ลดลง ร้อยละ 80

1.ผู้ปกครองเด็กสามารถ
ตรวจประเมนิพัฒนาการ
เด็กตามคู่มอื DSPM และ 
DIAM ได้   2.เด็กมี
โภชนาการสมส่วนตามวัย   
 3.เด็กได้รับวัคซีนครบตาม
ช่วงอาย ุ 4.เด็กเล็กป่วย
ด้วยโรคติดต่อในเด็กลดลง

รพ.สต.จนัจวา้          
         รพ.สต.จนัจวา้
ใต้                 รพ.
สต.แม่ค าน้ าลัด

13 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

เพือ่สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน

อุดหนุนงบประมาณ อ.ส.ม. 
ประจ าหมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากการ
บริการสาธารณสุข

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอยา่ง
ทั่วถึง

23 หมู่บ้าน

14 โครงการเรียนรู้กฎจราจรเพือ่
ความปลอดภัยในชีวติ

เพือ่ให้นักเรียนได้รู้กฎจราจร
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในการเดินทางบนถนน

จดักิจกรรมเรียนรู้กฎ จราจรและ
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการ
เดินทางบนถนน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

นักเรียนได้รู้กฎจราจร
และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในการเดินทาง
บนถนน

โรงเรียนไทยรัฐ



15 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (หลักสูตรการอบรม
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร)

เพือ่ให้ผู้ประกอบการและผู้
สัมผัสอาหารมีความรู้พืน้ฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร และ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด/
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พืน้ฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติ
ได้ตามข้อก าหนด/มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ า

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหารมคีวามรู้พืน้ฐาน
ด้านสุขาภบิาลอาหาร และ
ปฏบิัติได้ตามขอ้ก าหนด/
มาตรฐานด้านสุขาภบิาล
อาหารและน้ า

สถานประกอบกจิการ
จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสะอาด 
(Clean Food Good 
Taste)ประชาชนได้บริโภค
อาหารทีถ่กูสุขลักษณะและ
ปลอดภยั

กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการพระราชด าริ          
ด้านสาธารณสุข

เพือ่ให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้และสามารถดูแลสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้ และมีสุขภาพดี 
สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว

กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ า
ยงุลาย

เพือ่ให้นักเรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

1.ลดอัตราการชุกของ
ลูกน้ ายงุลาย     2.ไม่พบ
ไข้เลือดออกในนักเรียน

รร.ในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

18 โครงการป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวยัโรงเรียนเทศบาล 1 
ต้นยาง

เพือ่ให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้
ในเร่ืองการป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวยั

ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรจ านวน
 160 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
ครู และบุคลากร มคีวามรู้
ในเร่ืองการป้องกนั
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากร มีความรู้ใน
เร่ืองการป้องกัน
โรคติดต่อในเด็กปฐมวยั

รร.เทศบาล 1

19 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพือ่ให้ประชาชนมีระบบเฝ้า
ระวงัป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

จดักิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อภายในพืน้ที่ชุมชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ไม่ติดโรคติดต่อในชุมชน

ลดปัญหาโรคติดต่อใน
ชุมชน

ม.3,ม.12 ต.จนัจวา้ใต้ 
 ,รพ.สต.จนัจวา้  รพ.
สต.จนัจวา้ใต้   รพ.
สต.แม่ค าน้ าลัด

20 โครงการหมู่บ้านวถิีใหม่ต้านภัย
โควดิ-19

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคโค
วดิ-19

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคโควดิ-19

ไม่พบโรคโควดิ-19 ใน
หมู่บ้าน

ม.3,ม.12 ต.จนัจวา้ใต้



21 โครงการเฝ้าระวงัป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

เพือ่เฝ้าระวงัป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ประชาชนและนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19

กองสาธารณสุข        
  23 หมู่บ้าน           
   โรงเรียน

22 โครงการการป้องกันโรคไวรัสโค
โรนา2019    (โควดิ-19)   ใน
เด็กปฐมวยั

1. เพือ่ใหเ้ด็กมสุีขอนามยัทีดี่มกีาร
ป้องกนัด้วยวิธีการต่างๆ    2. 
เพือ่ใหเ้ด็กรู้จกัหลีกเล่ียงและ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเชื้อ 3. 
เพือ่ใหเ้ด็กใหป้ลอดภยัจากโรคไวรัส
โคโรนาและโรคอืน่ ๆ

เด็กนักเรียนในศพด.,รร.เทศบาล 1
 รร.ท2

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. เด็กมสุีขอนามยัทีดี่มี
การป้องกนัด้วยวิธีการต่างๆ
  2. เด็กรู้จกัหลีกเล่ียงและ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการติด
เชื้อ    3. เด็กปลอดภยัจาก
โรคไวรัสโคโรนาและโรค
อืน่ ๆ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก   
รร.ท1   รร.ท2

23 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

จดักิจกรรมป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออกภายในชุมชนต าบล
จนัจวา้และจนัจวา้ใต้ 23 หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ไม่พบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

ไม่พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

กองสาธารณสุข/ 23 
หมู่บ้าน

24 โครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธแ์ละการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวยัรุ่น

เพือ่ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธแ์ละการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวยัรุ่น

จดักิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธแ์ละการ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

กองสาธารณสุขฯ

25 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคหนอนพยาธิ

เพือ่ให้ความรู้เร่ืองโรค
หนอนพยาธิ

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความรู้
เร่ืองโรคหนอนพยาธิ

ประชาชนรับประทาน
อาหารถูกสุขลักษณะ

ม.7 ต.จนัจวา้          
           ม.6 ต.จนัจ
วา้ใต้

26 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการป้องกันโรค
อ้วนและไขมันในเส้นเลือด

เพือ่ให้ความรู้ด้านโภชนาการ
ป้องกันโรคอ้วนและไขมันในเส้น
เลือด

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มคีวามรู้ด้านโภชนาการ
ป้องกนัโรคอว้นและไขมนั
ในเส้นเลือด

ประชาชนมีความรู้ด้าน
โภชนาการป้องกันโรค
อ้วนและไขมันในเส้น
เลือด

ม.7,ม.8,ม.10 ต.จนัจวา้

27 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคความดันและโรคเบาหวาน

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรคความดันและโรคเบาหวาน

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มคีวามรู้เร่ืองโรคความดัน
และโรคเบาหวาน

ลดอัตราการเกิดโรค
ความดันและเบาหวาน

23 หมู่บ้าน

28 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคมะเร็ง

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็ง

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความรู้
เร่ืองโรคมะเร็ง

ประชาชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการกินเพือ่ลด
โรคมะเร็ง

23 หมู่บ้าน



29 โครงการสตรีไทยร่วมต้านภัย
โรคมะเร็งเต้านม

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม

23 หมู่บ้าน

30 โครงการหมู่บ้านลดเค็ม เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนในชุมชน

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนลดการ
บริโภคอาหารเค็ม

ลดอัตราการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคไตวาย

23 หมู่บ้าน

31 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
ประชาชนในหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง
ม.10 ต.จนัจวา้ใต้

32 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

เพือ่ให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้เร่ืองการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ประชาชนในหมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มคีวามรู้เร่ืองการป้องกนั
และควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

1.ประชาชนมคีวามรู้เร่ือง
การป้องกนัและควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน      2.ทุก
ครัวเรือแนในหมูบ่้านมกีาร
ใช้เกลือเสริมไอโอดีน

ม.8 ต.จนัจวา้

33 โครงการก าจดัขยะปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออก

เพือ่ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

1.ประชาชนมคีวามรู้เร่ือง
การป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก              2.
ประชาชนมกีารจดัการ
ส่ิงแวดล้อมในบ้านและลด
อตัราการป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออก

23 หมู่บ้าน

34 โครงการลดการใช้สารเคมีใน
กลุ่มเกษตรกร

เพือ่ให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในเกษตร

เกษตรกร 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
เกษตรกรมคีวามรู้ความ
เขา้ใจและลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร

กลุ่มเกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร

23 หมู่บ้าน

35 โครงการส่งเสริมความรู้แก่  
ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
น้ าในชุมชน

เพือ่ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าในชุมชน

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน

ประชาชนมคีวามรู้เกีย่วกบั
การอนุรักษ์น้ าสามารถใช้
น้ าอยา่งประหยดัและ
จดัการน้ าเสียในครัวเรือน
ของตนเองได้

กองสาธารณสุขฯ

36 โครงการปรับปรุงที่รวบรวมขยะ
อันตรายในเขตเทศบาลต าบล
จนัจวา้

เพือ่ปรับปรุงที่รวบรวมขยะ
อันตราย 23 หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

23 หมู่บ้าน 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีที่รวบรวม
ขยะอันตรายที่ดีขึ้น

ประชาชนมีที่รวบรวม
ขยะอันตรายที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ



37 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
แบบบูรณาการ

เพือ่ให้ความรู้เร่ืองการจดัการ
ขยะมูลฝอย

2 หมู่บ้านต่อปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การจดัการขยะมูลฝอย

ประชาชนมีการคัดแยก
และทิ้งขยะถูกต้อง

กองสาธารณสุขฯ

38 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้แก่ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้แก่ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ 23 
หมู่บ้าน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 อาสาสมคัร
ท้องถิน่รักษ์โลก (อถล.) มี
ความรู้ ความเขา้ใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

อาสาสมคัรท้องถิน่รักษ์โลก
 (อถล.)  ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งในการขบัเคล่ือน
การจดัการ เร่ืองขยะมลู
ฝอย การปกป้องและรักษา
ส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

39 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพือ่พัฒนาตลาดสด ตลาดนัด 
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ให้
ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือ

ผู้ประกอบการและผู้จ าหน่ายสินค้า
 ตลาดสดและตลาดนัดในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบการและผู้
จ าหน่ายสินค้า ตลาดสด
และตลาดนัด ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า มี
ความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
ตลาดสด ตลาดนัด น่าซ้ือ 
เพิม่ขึน้

ตลาดสดและตลาดนัด
เทศบาลต าบลจนัจวา้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตลาดสดน่าซ้ือ

กองสาธารณสุขฯ

40 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค  1.เพือ่ให้ความรู้แก่ อสม. และ
ประชาชน 2.เพือ่สุ่มตรวจสาร
ปนเปือ้นในอาหาร 4 ชนิด ได้แก่
 สารบอแรยกซ์ สารกันรา สาร
ฟอร์มาลีน และสารฟอกขาว

อสม. และประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ อสม. 
และประชาชนมคีวามรู้
เร่ืองสารปนเปือ้นในอาหาร
 4 ชนิด ไมพ่บสารปนเปือ้น
ในอาหาร 4 ชนิด ได้แก ่
สารบอแรกซ์ สารกนัรา 
สารฟอร์มาลีน และ สาร
ฟอกขาว

ผู้บริโภคปลอดภัยจาก
สารปนเปือ้นในอาหาร 4
 ชนิด ได้แก่  สารบอ
แรกซ์ สารยกันรา สาร
ฟอร์มาลีน และสารฟอก
ขาว

กองสาธารณสุข        
 23 หมู่บ้าน            
  โรงเรียน               
 รพ.สต.จนัจวา้       
รพ.สต.จนัจวา้ใต้   
รพ.สต.แม่ค าน้ าลัด

41 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับ
มอบหมายให้ท าการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่จดัอบรมให้ความรู้แก่   อ.
ส.ม..,อาสาปศุสัตว,์เจา้หน้าที่
เทศบาลต าบลจนัจวา้ให้เป็นผู้
ได้รับมอบหมายในการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อสม.,อาสาปศุสัตว,์เจา้หน้าที่ต าบล
จนัจวา้และประชาชน 23 หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้เร่ือง
โรคพิษสุนัขบ้าและ
สามารถฉีดวคัซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้อยา่ง
ถูกต้อง

มีผู้ได้รับมอบหมายให้    
 ท าหน้าที่ในการฉีด
วคัซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ



42 โครงการผ่าตัดท าหมนัเพือ่ควบคุม
ประชากรสุนัขและแมวทีเ่ป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไมม่เีจา้ของ และทีด้่อย
โอกาส ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงราย

เพือ่ควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้
โดยการผ่าตัดท าหมัน

ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้ อยา่งน้อย 
70 ตัว

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและแมวได้รับการ
ผ่าตัดท าหมันอยา่งน้อย
 70 ตัว

สุนัขและแมวที่ไม่มี
เจา้ของในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ มีจ านวน
ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

43 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี”

1.เพือ่ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว 23 
หมู่บ้าน      2.เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้
สุนัขและแมว 23 หมู่บ้าน

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละ 80 ของสุนัข
และแมวได้รับการฉีด
วคัซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

กองสาธารณสุขฯ

44 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

นักเรียนและประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการ
ป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง
ในคนและสัตว์

โรงเรียนไทยรัฐ    
กองสาธารณสุขฯ

45 โครงการอบรมจดัท าแผน
สุขภาพชุมชน

เพือ่ให้กองทุนมีแผนงาน/
โครงการเพือ่น าไปใช้ในการ
บริหารจดัการกองทุน ใน
ปีงบประมาณ 2567-2571

แกนน าประชาชนหมู่บ้านละ 5 คน
 ,เจา้หน้าที่รพ.สต ,ครู 
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
กองทุน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุนมแีผนงาน/โครงการ
เพือ่น าไปใช้ในการบริหาร
จดัการกองทุน ใน
ปีงบประมาณ 2566-2570

กองทุนมแีผนงาน/โครงการ
เพือ่น าไปใช้ในการบริหาร
จดัการกองทุน ใน
ปีงบประมาณ 2566-2570

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล
จนัจวา้

46 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ,อนุกรรมการ
กองทุน และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการ/อนุกรรมการมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ และค าส่ังทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบริหารจดัการ และด าเนินงาน
ของกองทุนฯ เพือ่พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการอนุมติัและ
จดัท าแผนงาน/โครงการหรือ
กจิกรรมใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค์

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
กองทุนฯ /เจา้หน้าที่กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ และค าส่ังที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จดัการ และด าเนินงาน
ของกองทุนฯ

เพือ่พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล
จนัจวา้

47 โครงการเพือ่จดับริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง

เพือ่ให้ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง 
ได้รับการบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข

ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง 
ได้รับการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข

ผู้สูงอายทุี่มีภาวพึง่พิงมี
สุขภาพแข็งแรง

รพ.สต.จนัจวา้ใต้      
รพ.สต.จนัจวา้      
รพ.สต.แม่ค าน้ าลัด



48 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกาย

เพือ่ให้นักเรียนและประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

นักเรียนและประชาชน 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 -ของ
นักเรียนและประชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

นักเรียนและประชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

โรงเรียนไทยรัฐ
ม.4,ม.6,ม.11
ต.จนัจวา้
ม.2,ม.3,ม.7,ม.11
ต.จนัจวา้ใต้

49 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทยแ์ผนไทย

เพือ่ให้ความรู้เร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพด้านการแพทยแ์ผนไทย

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้รับความรู้เร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพด้าน
การแพทยแ์ผนไทย

ประชาชนได้รับความรู้เร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพด้าน
การแพทยแ์ผนไทย

23 หมู่บ้าน

50 โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้
พิการและทุพพลภาพในชุมชน

เพือ่ให้ผู้ดูแล/ญาติผู้พิการและ
ทุพพลภาพ อาสาสมัครเยีย่ม
บ้าน มีความรู้ในการดูแลฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้พิการและทุพพล
ภาพในเบือ้งต้นได้

ผู้ดูแล/ญาติผู้พิการและทุพพลภาพ
 อาสาสมัครเยีย่มบ้าน จ านวน 140
 คน

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ร้อยละ 80 ของอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้การดูแล
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพได้

ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
ติดตามดูแลและฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายและ
จิตใจโดยอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

รพ.สต.จนัจวา้          
 รพ.สต.จนัจวา้ใต้    
รพ.สต.แม่ค าน้ าลัด

51 โครงการเยีย่มและดูแลผู้ป่วยติด
เตียงในชุมชน

เพือ่ให้ผู้ป่วยติดเตียงทุกรายใน
หมู่บ้านได้รับการดูแล

ผู้ป่วยติดเตียงทุกรายในหมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้ป่วยติดเตียงทุกรายใน
หมู่บ้านได้รับการดูแล

ผู้ป่วยติดเตียงทุกรายใน
หมู่บ้านได้รับการดูแล
อยา่งเหมาะสม

ม.3,ม12 ต.จนัจวา้ใต้

52 โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอาย ุ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่สร้างขวญัก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอาย ุผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นตามความ
เหมาะสม

ผู้สูงอาย ุผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอาย ุผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
 ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
จ านวน 50 คน

ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การเยีย่มบา้นและสามารถ
ปฏบิติัตัว เร่ืองการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง มีขวญัก าลังใจ
 และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ตาม
ความเหมาะสม ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อน

กองสาธารณสุข

53 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตวเ์ทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์
เทศบาลต าบลจนัจวา้

จดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตวเ์ทศบาลต าบลจนัจวา้ 
จ านวน 55  คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของอาสา
ปศุสัตวม์ีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานมากยิง่ขึ้น

อาสาปศุสัตวม์ีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานในพืน้ที่
เทศบาลต าบลจนัจวา้

กองสาธารณสุขฯ

54 โครงการอบรมแกนน าประชาชน
เพือ่จดัท าแผนสุขภาพชุมชน

เพือ่จดัท าแผนสุขภาพชุมชน จดัอบรมการจดัท าแผนให้แกนน า
ประชาชน 23 หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน
ได้ความรู้ในการอบรม

23หมู่บ้านมีแผนสุขภาพ
ชุมชน

กองสาธารณสุข



55 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขส่ิงแวดล้อม

เพือ่ใหค้ณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และเจา้หน้าทีเ่ทศบาล มี
ความรู้ในการปฏบิัติงานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพืม่ขึน้

จดัฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏบิัติงานด้านสาธารณสุขใหค้ณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ 
เจา้หน้าทีเ่ทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของผู้บริหารสมาชิก 
เจ้าหนา้ที่เทศบาลมีศักยภาพ
การปฏบิติังานด้านสาธารณะ
สุข ส่ิงแวดล้อม

การด าเนนิงานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

กองสาธารณสุข

56 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพแกนน าชุมชน อสม.ใน
การควบคุมและป้องกันโรค

เพือ่พัฒนาคุณภาพผู้ท าหน้าที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน

จดัฝึกอบรมพัฒนาควบคุมและ
ป้องกันโรคให้แกนน าชุมชน/อสม.
23หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของผู้ท าหน้าที่
ได้พัฒนาศักยภาพแกน
น าชุมชน

ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ในชุมชนมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคเพิม่
ชึ้น

กองสาธารณสุข

รวม     56      โครงการ 1,449,500 1,549,500 1,449,500 1,449,500 1,429,500

แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจทีดี่แก่
ผู้สูงอายแุละผู้ยากไร้ในการด าเนิน
ชีวิต

จดักจิกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายแุละด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยจติอาสา

            5,000             5,000             5,000             5,000             5,000  ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุ
มีขวญัและก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายแุละผู้ยากไร้มี
ขวญัและก าลังใจในการ
ด าเนินชีวติ

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

2 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ขวัญก าลังใจทีดี่แกผู้่สูงอายุ

สนับสนุนงบประมาณเบีย้ยงัชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ

     27,900,000      28,000,000      28,100,000      28,200,000      28,300,000  ร้อยละ80  ของผู้สูงอายมุี
สุขภาพชีวิตและสร้างขวัญ
และก าลังใจทีดี่

ผู้สูงอายมุีขวญัก าลังใจ
ในการด ารงชีพ มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

3 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชีพผู้
พิการ

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติและ
สร้างขวญัก าลังใจที่ดีแก่ผู้พิการ

สนับสนุนงบประมาณเบีย้ยงัชีพ
ให้แก่ผู้พิการ

       4,000,000        4,500,000        5,000,000        5,500,000        5,600,000  ร้อยละ80ของผู้พิการมคุี
รภาพชีวิตและสร้างขวัญ
และก าลังใจทีดี่

ผู้พิการมีขวญัก าลังใจใน
การด ารงชีพ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



4 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชีพผู้ติด
เชื้อเอดส์

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติและ
สร้างขวญัก าลังใจที่ดีแก่ผู้ติดเชื้อ

สนับสนุนงบประมาณเบีย้ยงัชีพ
ให้แก่ผู้ติดเชื้อ

         650,000          700,000          770,000          800,000          850,000  ร้อยละ80ของผู้ติดเชื้อ
ได้เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อมีขวญัก าลังใจ
ในการด ารงชีพ มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

5 โครงการเยืย่มบ้านผู้พิการ/
ผู้สูงอาย/ุผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล

เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจที่ดี
แก่ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

จดักิจกรรมออกเยีย่มบ้านและมอบ
อุปกรณ์ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารง
ชีพ

            5,000 ร้อยละ80ของผู้พิการ,ผู้ป่วย
,ผู้สูงอายมุขีวัญและ
ก าลังใจช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายสุามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

6 โครงการจดักิจกรรมผู้พิการ เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้พิการได้แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เกีย่วกับการบ าบดัฟื้นฟู
สมรรถภาพและความสามารถด้านต่างๆ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทกัษะใน
การดูแลตนเองและผู้พิการของคนใน
ครอบครัว

5,000 ร้อยละ80ของผู้พิการได้
แลกเปล่ียนความคิดเหน็
เกีย่วกับการบ าบดัและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ผู้พิการ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

7 โครงการกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนคนจนัจวา้ไม่ทิ้งกัน

เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจที่ดีแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้
ยากไร้ในการด าเนนิชีวติ

จัดกิจกรรมมอบส่ิงของใช้ที่จ าเปน็ในการ
ด ารงชีพ สวสัดิการสังคม และบริการต่าง ๆ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

           10,000  ร้อยละ80ของผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้
ยากไร้ได้มกี าลังใจทีดี่

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

8 โครงการฟืน้ฟูและปรับปรุงศูนย์
สงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม  และให้มี
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

จดักิจกรรมฟืน้ฟูและปรับปรุงศูนย์
สงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน

           10,000 ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ท ากิจกรรมและมี
ชีวติที่ดีขึ้น

มีศูนยฟ์ืน้ฟูในเขต
เทศบาลได้รับสวสัดิการ
ได้ทั่วถึง

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

9 โครงการจดัสวสัดิการสังคม
ต าบลน าร่อง

เพื่อส่งเสริมสวสัดิการใหก้ับผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล  และเปน็ต าบลน าร่อง
ในการจัดสวสัดิการสังคม

จัดต้ังกองทนุและจัดสวสัดิการช่วยเหลือ
สมาชิกกองทนุ และท ากิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

           10,000  ร้อยละ90ของ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวสัดิการได้ทั่วถึง

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลได้รับสวสัดิการ
ได้ทั่วถึง

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

10 โครงการจดัต้ังและพัฒนา
ศูนยบ์ริการทางสังคมแบบมีส่วน
ร่วม

เพือ่พัฒนาระบบบริการต่างๆ
อยา่งทั่วถึงและมีส่วนร่วมใน
ชุมชน

จดัต้ังและพัฒนาศูนยบ์ริการทาง
สังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลต าบล
จนัจวา้

           10,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้มส่ีวนร่วมในศูนยบ์ริการ
ทางสังคม

ประชาชนในชุมชนทุก
กลุ่มได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาทางสังคมได้

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจดั
กจิกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขา่ย
สตรี อ าเภอแมจ่นั

เพือ่พัฒนากลุ่มบทบาทสตรี
อ าเภอแม่จนัให้มีประสิทธภิาพ
ในการบริหาร จดัการ

พัฒนากลุ่มบทบาทสตรีอ าเภอแม่
จนัให้มีประสิทธภิาพในการบริหาร
 จดัการ

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000  ร้อยละ80ของสตรีที่เข้า
ร่วมอบรมได้ประโยชน์

กลุ่มพัฒนาสตรีให้มี
ประสิทธภิาพในการ
บริหาร จดัการ

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

รวม    11   โครงการ     32,625,000     33,225,000     33,895,000     34,525,000     34,775,000



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ
เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม  และให้มี
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

จดักิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอาย ุ  
ต าบลจนัจวา้ใต้

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายไุด้มี
รายได้ มคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
ผู้สูงอายมุีรายได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด            
งานสวสัดิการและ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมอาชีพและให้
ความรู้แก่ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
  ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม  และให้มี
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

จดักิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอาย ุ
ต าบลจนัจวา้

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของผู้พิการ 
 ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ
ได้มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
ผู้สูงอายมุีรายได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด           
งานสวสัดิการและ
สังคม

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

จดักิจกรรมฝึกอบรมอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน  23 หมู่บ้าน

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มีงาน
ท า มีรายได้พอเพียง มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน 
(กรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการ)

4 โครงการส่งเสริมอาชีพและให้
ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

จดักิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ใน
การพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 23 
หมู่บ้าน

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้
พอเพียง มคุีณภาพชีวิตทีดี่

ส านักปลัด           งาน
พัฒนาชุมชน (กรม
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ)

5 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับหมู่บ้าน

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

จดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพและ
รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับหมู่บ้าน 23 
หมู่บ้าน

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ80ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับหมู่บ้าน

ประชาชนมีอาชีพ มีงาน
ท า มีรายได้พอเพียง มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่



6 โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพ
ประสิทธภิาพกลุ่มพัฒนาสตรีใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนากลุ่มอาชีพให้มี
ประสิทธภิาพในการบริหาร 
จดัการ พัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการสู่สากล

จดัฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลจนัจวา้ /ต าบล
จนัจวา้ใต้

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

กลุ่มพัฒนาสตรีให้มี
ประสิทธภิาพในการ
บริหาร จดัการ พัฒนา
คุณภาพสินค้าและ
บริการสู่สากล

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน

7 โครงการเพิม่ศักยภาพผู้น า
ชุมชนละประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

1.เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 2.เพือ่
ส่งเริมหตัถกรรมชุมชนสร้างรายได้
เสริม      3.เพือ่สนับสนุน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน

ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

           20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

1.มแีหล่งท่องเทีย่วเพิม่ขึน้
ในเขตเทศบาล            2.
สร้างรายได้เสริมใหแ้ก่
ประชาชน

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน

8 โครงการจดัฝึกอบรมอาชีพเสริม
 (ท าขันบายสีและดอกไม้จนัทน์)

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

จดัฝึกอบรมอาชีพเสริม (ท าขันบาย
สีและดอกไม้จนัทน์) 23 หมู่บ้าน

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มีงาน
ท า มีรายได้พอเพียง มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด            
งานพัฒนาชุมชน

9 โครงการเสริมศักยภาพความ
เข้มแข็งของชุมชน

เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้สามารถพึง่ตนเองได้

จดักิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึง่ตนเองได้

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ดอกไมป้ระดิษฐ์,สานตระกร้า
พลาสติกดอกไมง้านมงคลและงาน
ศพ, งานปักผ้า)

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

จดัฝึกอบรมอาชีพเสริม (ดอกไม้
ประดิษฐ์,สานตระกร้าพลาสติก
ดอกไม้งานมงคลและงานศพ, งาน
ปักผ้า) 23 หมู่บ้าน

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มีงาน
ท า มีรายได้พอเพียง มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด     งาน
พัฒนาชุมชน

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธเิด็กและ
สตรี

เพือ่สร้างและพัฒนาความรู้ใน
ด้านสิทธมินุษยชนด้านเด็กและ
สตรี

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธเิด็กและสตรีในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการได้ประโยชน์

พัฒนาความรู้ในด้าน
สิทธมินุษยชนด้านเด็ก
และตรีในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

12 โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดิน
ทอง

เพือ่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองของไทยและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จดักิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การปกครอง
ของไทยภายใต้ระบอบประชาธปิไตย

           10,000  ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ประโยชน์

            ส านักปลัด            
งานพัฒนาชุมชน

13 โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล
เพิม่พูนน้ าใจสร้างวถิีไทยสามัคคี
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่สร้างจติส านึกสาธารณะแก่
ประชาชนในหมูบ่้านและส่งเสริม
กระบวนการประชารัฐโดยสร้างการ
มส่ีวนร่วมระหว่างภาคประชาชน 
ภาครัฐและเอกชนในการสร้างชุมชน
เกือ้กลู

ชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

            5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ระหวา่งภาคประชาชน 
ภาครัฐและเอกชนใน
การสร้างชุมชนเกื้อกูล

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน



14 โครงการจดัต้ังและพัฒนา
ศูนยบ์ริการทางสังคมแบบมีส่วน
ร่วม

เพือ่พัฒนาระบบบริการต่างๆ
อยา่งทั่วถึงและมีส่วนร่วมใน
ชุมชน

จดัต้ังและพัฒนาศูนยบ์ริการทาง
สังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลต าบล
จนัจวา้

           30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในศูนยบ์ริการทางสังคม

ประชาชนในชุมชนทุก
กลุ่มได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาทางสังคมได้

ส านักปลัด          
งานสวสัดิการและ
สังคม

15 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและกิจกรรมด้าน
นันทนาการผู้สูงอายุ

จดักิจกรรมด้านนันทนาการผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายไุด้เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
นันทนาการต่างๆใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน

16 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
จนัจวา้และจนัจวา้ใต้

เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้สามารถพึง่ตนเองได้

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลจนัจ
วา้และจนัจวา้ใต้ ต าบลละ 
10,000.-บาท

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึง่ตนเองได้

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

17 โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรีต าบลจนัจวา้

เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้สามารถพึง่ตนเองได้

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลจนัจวา้ 75,000           75,000           75,000           75,000           75,000            ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึง่ตนเองได้

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน

18 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
จนัจวา้ใต้

เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้สามารถพึง่ตนเองได้

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลจนัจ
วา้ใต้

80,000           80,000           80,000           80,000           80,000            ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึง่ตนเองได้

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

19 โครงการจดักิจกรรมวนัสตรี
สากล (อุดหนุนพัฒนาสตรี
อ าเภอแม่จนั)

เพือ่เรียกร้องสิทธขิองผู้ใช้
แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอา
เปรียบและถูกเลือกปฏิบัติที่มี
ชนชั้น

อุดหนุนงบประมาณ  
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอ
แม่จนั

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
สตรีได้ท ากิจกรรมเนื่อง
ในวนัสตรีสากล

สตรีทุกคนมีสิทธเิสรีภาพ
เท่าเทียมกันทุกคน

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

20 โครงการสนับสนุนภารกิจของ
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่จนั(อุดหนุน
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่จนั)

เพือ่บริจาคโลหิตและช่วยเหลือ
ราษฏรผู้ประสบภัย

รับบริจาคโลหิตและช่วยเหลือรา
ษฏรผู้ประสบภัย(อุดหนุนกิ่งกาชาด
 อ.แม่จนั)

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

บริจาคโลหิตและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภัย(อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอแม่จนั)

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

21 โครงการจดัเก็บข้อมูลและ
สนับสนุนกิจกรรมการลด
รายจา่ยเพิม่รายได้

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จดัเก็บข้อมูลและสนับสนุน
กิจกรรมการลดรายจา่ยเพิม่รายได้
ให้ประชาชน 100 คน

            5,000             5,000             5,000             5,000             5,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนมีจติส านึกใน
การด าเนินชีวติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน

22 โครงการขับเคล่ือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ส่งเสริมให้หมู่บ้านด าเนิน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

            5,000 ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมโครงการได้
ประโยชน์

หมู่บ้านเป้าหมายได้
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด          
งานพัฒนาชุมชน



23 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
โครงการสนับสนุนและให้
ก าลังใจในพระด าริพระเจา้หลาน
เธอพระองค์เจา้พัชรกิติยาภา

เพือ่ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ
ผู้ร่วมโครงการพระเจา้หลาน
เธอพระองค์เจา้พัชรกิติยาภา

ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ที่
พ้นโทษจากค าพิพากษาของศาลซ่ึง
อยูร่ะหวา่งคุมประพฤติ

5,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ประโยชน์

ผู้ที่พ้นโทษจากค า
พิพากษาของศาลให้มี
อาชีพได้รับการยอมรับ
จากสังคมและใช้ชีวติ
ตามปกติ

ส านักปลัด            
งานนิติการ

24 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า
 OTOP 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
หมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน

           10,000 ร้อยละ80ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับหมู่บ้าน

ประชาชนมีอาชีพ มีงาน
ท า มีรายได้พอเพียง มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน

รวม    24     โครงการ 425,000        360,000        380,000        360,000        365,000        

แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนศูนยต่์อสู้เพือ่

เอาชนะยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน
 (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)

เพือ่ส่งเสริมการจดักจิกรรมรวม
พลังทางสังคมในการขบัเคล่ือนและ
สนับสนุนการแกป้ัญหา พัฒนากลไก
ใหม้คีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื

อุดหนุนงบประมาณให้ ศป.ปส. 
หมู่บ้าน จ านวน 23 หมู่บ้าน ๆ ละ 
10,000 บาท

230,000         230,000         230,000         230,000         230,000          ร้อยละ 80  ของการ
ระบาดของยาเสพติดลง
ลด

ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบล  จนัจว้าลดลง

ส านักปลัด            
งานรักษาความสงบ
ภายใน

2 โครงการส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

เพือ่เสริมสร้างความสามัคคี  
และให้ความรู้  ด้านปกครอง
ของไทยและการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จดักจิกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบัรัฐธรรมนูญ การปกครองของ
ไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย สร้าง
จติส านึกรู้รักสามคัคี และเพือ่สร้าง
ความสมานฉนัท์

10,000           10,000           10,000           10,000           10,000           ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่นมากขึ้น

ประชาชนมคีวามจงรักภกัดี
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ปฏบิัติตน
ภายใต้รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย

ส านักปลัด            
งานนิติการ

งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา



3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชน

จดักจิกรรมใหชุ้มชนเขา้มามส่ีวนร่วม
ในการสอดส่องดูแลและต่อต้านยาเสพ
ติดภายในครอบครัวตนเองและ
หมูบ่้าน/ชุมชน

            5,000             5,000             5,000             5,000             5,000  ร้อยละ 80  ของการ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนลงลด

ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้าลดลง

ส านักปลัด              
 งานรักษาความสงบ
ภายใน

4 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

เพือ่ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย

จดักิจกรรมส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ประโยชน์

ท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมีระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด              
 งานรักษาความสงบ
ภายใน

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5

1.เพือ่แกไ้ขปัญหามลพิษฝุ่นละออง 
PM2.5 ในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า 
         2.เพือ่ฉดีพ่นละอองน้ า       
   3.จดัหาหน้ากาก PM2.5

ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

ส านักปลัด              
 งานรักษาความสงบ
ภายใน

6 โครงการฝึกอบรมผู้ประสาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

เพือ่ส่งเสริมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชน

จดักิจกรรมฝึกอบรมขยาย
เครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดิน 23
 หมู่บ้าน

10,000           10,000            ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนเกิดความรู้
และตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาล

ส านักปลัด              
 งานรักษาความสงบ
ภายใน

7 โครงการบ าบัดรักษาและฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติด

เพือ่ส่งเสริมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชน

ด าเนินการส่งผู้ติดยาเสพติดไป
บ าบัดและฟืน้ฟูสภาพที่ศูนยบ์ าบัดฯ

10,000            ร้อยละ80  ของผู้
บ าบัดรักษาเกิดความ
เข้าใจในพิษภัยของยา
เสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด              
 งานรักษาความสงบ
ภายใน

8 โครงการจดักิจกรรมวนัต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

เพือ่ส่งเสริมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชน

จดักิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในชุมชน 
ในวนัที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

10,000            ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด           
งานป้องกันฯ

9 โครงการร้อยใจรักษ์(หมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด)

เพือ่ส่งเสริมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชน

ร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด           
งานป้องกันฯ

10 โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวนั 
 อปพร.

เพือ่ร าลึกถึงการจดัต้ัง   อปพร.
และสร้างขวญัก าลังใจให้สมาชิก
  อปพร.

ฝึกอบรมจดักิจกรรมวนั อปพร. 
แห่งชาติ วนัที่ 22 มีนาคมของทุกปี

10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80 ของอปพร.
เข้าร่วมกิจกรรม

 อปพร.มีขวญัก าลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด           
งานป้องกันฯ

11 โครงการฝึกอบรมทบทวนหนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครเตือนภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จดักิจกรรมฝึกทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย 10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80 ของทีม
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเข้า
ร่วมกิจกรรม

ทีมอาสาสมัครทีมกู้ชีพ
กู้ภัยมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด            
งานป้องกันฯ



12 โครงการฝึกอบรมการใช้วทิยุ
ส่ือสาร

เพือ่ส่งเสริมใหพ้นักงานเจา้หน้าที่
และอาสาสมคัรมคีวามรู้ในการใช้
วิทยส่ืุอสารเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงานป้องกนัฯ

จดักิจกรรมฝึกอบรมการใช้วทิยุ
ส่ือสารให้แก่พนักงานและ
อาสาสมัคร

            5,000             5,000             5,000             5,000             5,000  ร้อยละ 80 ของอปพร. 
เข้าร่วมฝึกอบรม

อปพร. มคีวามรู้ในการใช้
คล่ืนสงเคราะหค์วามถี ่
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงานป้องกนัฯ

ส านักปลัด             
งานป้องกันฯ

13 โครงการฝึกอบรมการบริการ
การระบบแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ จดักิจกรรมอบรมระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

ส านักปลัด             
งานป้องกันฯ

14 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่าน
การบ าบัดและฟืน้ฟู คืนคนดีสู่
สังคม

เพือ่ส่งเสริมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชน

ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบ าบัดและฟืน้ฟูสมรรถภาพ

10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80  ของผู้
บ าบัดรักษาเกิดความ
เข้าใจในพิษภัยของยา
เสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด             
งานรักษาความสงบ
ภายใน

15 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง
พิษภัยยาเสพติดและวธิปี้องกัน

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้รับความรู้ความเขา้ใจ
และไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพติด

ลดปัญหาด้านยาเสพติด
ในชุมชน

23 หมู่บ้าน  
สาธารณสุข           
ส านักปลัด

16 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ในชุมชน

เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน

ประชาชน 23 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มคีวามรู้เกีย่วกบัการ
ป้องกนัอบุัติเหตุในชุมชน

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุในชุมชน

23 หมู่บ้าน            
ส านักปลัด

17 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ต าบลจนัจวา้/
ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่ป้องกันและเฝ้าระวงั
อันตรายภัยต่างๆให้แก่ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณจดุ
เส่ียงภายในหมู่บ้าน  23หมู่บ้าน

400,000         400,000         400,000         400,000         400,000          ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชิวติและ
ทรัพยสิ์น

    กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ต าบลจนัจวา้/
ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่ป้องกันและเฝ้าระวงั
อันตรายภัยต่างๆให้แก่ประชาชน

ปรับปรุงกล้องวงจรปิด บริเวณจดุ
เส่ียงภายในหมู่บ้าน  23 หมู่บ้าน

400,000         400,000         400,000         400,000         400,000          ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชิวติและ
ทรัพยสิ์น

    กองช่าง

รวม 18        โครงการ      1,150,000      1,140,000      1,140,000      1,140,000      1,170,000



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
เพือ่ให้การช่วยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑ์

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

           10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็ว

ส านักปลัด           
งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการป้องกันปัญหามลพิษ
หมอกควนัและ      ไฟป่า

เพือ่รณรงค์ป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควนัและไฟป่าให้
ลดลง

จดักิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควนัและไฟป่าในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

ลดปัญหามลพิษหมอก
ควนัและไฟป่า

ส านักปลัด            
งานรักษาความสงบ
ภายใน

3 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
เกี่ยวกับภัยทางถนน ภัย
ธรรมชาติและ สาธารณภัย
ต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป

เพือ่ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจรและ          สาธารณภัย
ต่างๆ

ฝึกอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทาง
ถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
ต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป

15,000           15,000           15,000           15,000           15,000            ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

ส านักปลัด            
งานรักษาความสงบ
ภายใน

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแผ่นดินถล่มการซ้อม
แผนเตรียมความพร้อมรับมือ
แผ่นดินไหว

เพือ่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

จดัฝึกอบรมผู้น าชุมชน,ประชาชน
ทั่วไป,เยาวชน,หน่วยงานราชการ,
เจา้หน้าที่เทศบาลต าบลจนัจวา้

           10,000            10,000            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้ด้าน
แผ่นดินไหวเพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความรู้ใน
การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว

ส านักปลัด         
งานป้องกันฯ

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เพือ่ลดการเกดิอบุัติเหตุบนท้องถนน
 ประชาชนปฏบิัติตามกฎจราจร 
พร้อมป้องกนัยาเสพติดในช่วง
เทศกาลในเขต

จดักจิกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ต้ังจดุใหบ้ริการภายใน
เขตเทศบาล       ต าบลจนัจว้า พร้อม
ป้องกนัยาเสพติดในช่วงเทศกาลในเขต

40,000           40,000           40,000           40,000           40,000            ร้อยละ 80 ของ
อุบัติเหตุที่ลดลง

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

ส านักปลัด          
งานป้องกันฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย



6 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย

เพือ่ให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น
แก่ราษฎรที่ยากไร้

ด าเนินงานช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่
ยากไร้

10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด          
งานป้องกันฯ

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
อาสาสมัครภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จดักิจกรรมอาสาสมัครภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000              ร้อยละ 80 ของทีม
อาสาสมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรม

ทีมอาสาสมัครภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัด           
งานรักษาความสงบ
ภายใน

8 โครงการป้องกันมลพิษหมอก
ควนัและไฟป่า

เพือ่รณรงค์ป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควนั และไฟป่าให้
ลดลง

จดักิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควนัและไฟป่าในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

10,000           10,000           10,000           10,000           10,000            ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

ลดปัญหามลพิษหมอก
ควนัและไฟป่า

ส านักปลัด         
งานป้องกันฯ

รวม     8      โครงการ         110,000           95,000           95,000           95,000           95,000

แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์วินยั
จราจรการขับขี่ปลอดภยั

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจร

จัดกจิกรรมอบรมวินยัจราจร
ใหแ้กเ่ยาวชนและประชาชน

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
อบรม

ลดการเกดิอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน 
ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจร

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

2 โครงการกจิกรรมรณรงค์
วินยัจราจรการขับขี่
ปลอดภยั

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชน 
ปฏบิติัตามกฎจราจร

จัดกจิกรรมอบรมวินยัจราจร
ใหแ้กเ่ยาวชนและประชาชน

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
อบรม

ลดการเกดิอบุติัเหตุ
บนทอ้งถนน 
ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจร

ส านกัปลัด         
งานปอ้งกนัฯ

3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานจราจร

งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่



3 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภยัในการสวมหมวก
นริภยัของเด็กปฐมวัย และ
ผู้ปกครองในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
ผู้ปกครองได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กฎระเบยีบวินยัจราจร 
รวมถึงการมจีิตส านกึที่ดีใน
การใช้รถใช้ถนน

จัดอบรม การใหค้วามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ กฎจราจร
 การขับขี่แบบปลอดภยัมาก
ยิ่งขึ้น

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้ปกครอง และ
นกัเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า สวม
หมวกนริภยัและได้
มาตรฐานขณะ
เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์
อย่างนอ้ยร้อยละ 
100

ส านกัปลัด         
งานปอ้งกนัฯ

รวม     3      โครงการ        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 

ซอย 6  บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ ซอย 
6 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้   
ความกวา้ง 4.00  เมตร  ความ
ยาว 200.00 เมตร

            480,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร    2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

2 โครงการถมดินลูกรัง เข้าพืน้ที่
การเกษตร  บ้านใหม่ หมู่ 1  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พื้นที่การเกษตร  -สายที่นานาย
ถนอม ภริะบัน -สายที่นาหนองบัวน้อย -สายที่
นานางกนัหา  -สายที่นานายบุญเรือง  -สายที่
นานายณรงค์ -สายที่นานายสุพล -สายที่นา
นายประจวบ -สายเหมืองกางสัน  -สายที่นา
นายมานิตย ์ -สายที่นานายแทน  -สายที่นา
นายสุวคนธ ์        -สายที่นานายสมบูรณ์  -
สายที่นานายสถติ  -สายที่นานายจรัญ  -สาย
เหมืองปู่เหมือน   ความกวา้ง  4.00  เมตร   
ความยาว  1,500  เมตร   หนา  0.10  เมตร 
บ้านใหม่ หมู ่1  ต าบลจันจวา้

            210,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายใน  
บ้านใหม่ หมู่ 1  ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้าน
ใหม่ หมู่ 1

 150,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอย 1  ถึง สุสาน บ้านใหม่ หมู่ 
1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอย 1  ถึง
 สุสาน ถึงบ้านทรายมูล หมู่ 2  
ความกวา้ง 4.00  เมตร  ความ
ยาว 1,500.00 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

5 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย
บ้านใหม่ ถึงบ้านห้วยน้ าราก   
บ้านใหม่หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนสายบ้านใหม่ 
ถึงบ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร

            400,000             400,000          400,000          300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย
บ้านใหม่ ถึงบ้านสันนาหนองบัว 
  บ้านใหม่หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนสายบ้านใหม่ 
ถึงบ้านสันนาหนองบัว    กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร

            400,000             400,000          400,000          300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

7 โครงการถมหินคลุก เข้าพืน้ที่
การเกษตร  บ้านใหม่ หมู่ 1  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหินคลุก เข้าพืน้ที่การเกษตร 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

            200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างสะพาน         
 ค.ส.ล. ซอยพ่อบ้าน ถึง ซอย 
1/1 บ้านใหม่  หมู่ 1 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย
พ่อบ้าน ถึง ซอย 1/1 กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 0.90 
เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1/2 ซอย 7 ซอย 9  บ้าน
ใหม่ หมู่ 1  ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/2 ซอย
 7 ซอย 9  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา 0.15 ม.

             80,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

10 โครงการจดัท าป้ายหมู่บ้าน/
ป้ายบอกทาง ป้ายจราจร บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านอยา่ง
ชัดเจน

จดัท าป้ายชื่อหมู่บ้าน จดัท าป้าย
บอกทาง ป้ายจราจร บ้านใหม่ หมู่
 1 ต าบลจนัจวา้

 200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีป้ายประจ า
หมู่บ้าน

กองช่าง

11 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย
บ้านใหม่ ถึงบ้านทรายมูล   บ้าน
ใหม่หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนสายบ้านใหม่ 
ถึงบ้านทรายมูล  กวา้ง 1.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

            400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 1/1 
ถึงซอย 2 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 1/1 ถงึซอย 2 กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

         540,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
   2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่
อยูอ่าศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 1/1  
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด  บริเวณบ้านนายสมจติร ถงึ 
ซอย 1/1กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 2 
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด   ซอย 2 กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านใหม่ หมู่ 1 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีศาลาเอนกประสงค์ที่มี
สภาพแข็งแรงปลอดภัยพร้อมใน
การใช้งาน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
บริเวณข้างวดับ้านใหม่

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนได้
ประโยชน์

มศีาลาเอนกประสงค์ทีม่ี
สภาพแขง็แรงปลอดภยั
ในการจดักจิกรรมต่างๆ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

16 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุม บ้านใหม่ หมู่ 1 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีอาคารหอประชุมที่มี
สภาพแข็งแรงปลอดภัยพร้อมใน
การใช้งาน

ปรับปรุงอาคารหอประชุม บ้าน
ใหม่

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนได้
ประโยชน์

มศีาลาเอนกประสงค์ทีม่ี
สภาพแขง็แรงปลอดภยั
ในการจดักจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมู่บ้าน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณศูนย ์อสม.
 บ้านใหม่

         400,000 ขนาดพืน้ที่ของอาคาร
ที่ท าการก่อสร้าง

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1
 ถึง สุสาน บ้านใหม่ หมู1่ ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 ถึง สุสาน          400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  จากบ้าน
นายสุพรรณ ถึง บ้านนายยงยทุธ
  บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  จากบ้านนาย
สุพรรณ ถึง บ้านนายยงยทุธ กวา้ง
 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู1่ ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านใหม่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตร บ้านใหม่ หมู1่ 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่การเกษตร 
จ านวน 2 จดุ บ้านใหม่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 4 แยก
 ถึง ล าน้ าจนั บ้านใหม่ หมู1่ 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ  4 แยก 
ถึง ล าน้ าจนั บ้านใหม่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 9 
 บ้านใหม่ หมู1่ ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ  ซอย 9 
ถึงหนองบัวน้อย บ้านใหม่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 1 
 บ้านใหม่ หมู1่ ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณทางแยก
เข้าหมู่บ้าน ถึง  ซอย 1 บ้านใหม่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 3 ถึง 
ซอย 4 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด    ซอย 3 ถงึ ซอย 4 กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 7 ถึง 
 4 แยก บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด   ซอย 7 ถงึ  4 แยก  กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด   4 แยก ถึง
 ล าเหมืองหลวง บ้านใหม่ หมู่ 1
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด  4 แยก ถงึ ล าเหมอืงหลวง 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร

         140,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

28 โครงการก่อสร้างโรงปุย๋หมัก 
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้เกษตรกรมีโรงไวเ้ก็บปุย๋
หมัก

ก่อสร้างโรงปุย๋หมักบริเวณพืน้ที่
สาธารณะหมู่บ้าน

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

เกษตรกรลดรายจา่ย
ในการซ้ือปุย๋เคมี

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด   4 แยก ถงึ บ้าน
นางศรีไพร อกิ าเนิด บ้านใหม ่หมู ่1
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด   4 แยก ถงึ บ้านนางศรีไพร อิ
ก าเนิด  กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
200.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

         500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด 4 แยก ถึง 
บ้านนายส าอาง ปินใจ บ้านใหม่
 หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด   4 แยก ถึง บ้าน
นายส าอาง ปินใจ กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

         280,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

31 โครงการติดต้ังไฟจราจร
พลังงานแสงอาทิตย ์ บ้านใหม่ 
หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย ์ บริเวณทางแยกใน
หมู่บ้าน จ านวน 5 จดุ

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 7 ทิศ
ใต้ บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  ซอย 7 ทิศใต้  กวา้ง
 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร

         280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 7 ทิศ
เหนือ บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  ซอย 7 ทิศเหนือ  
กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

         135,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

34 โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล.ล า
เหมืองหัวนา สายบ้านใหม่ หมู่ 1
 ต าบลจนัจวา้ ถึง บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ขยายสะพาน  ค.ส.ล.ล าเหมอืงหวันา 
สายบ้านใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า ถงึ 
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบลจนัจว้า
ใต้ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00 เมตร 
สูง 0.90 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน 
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนเช่าพืน้ที่ในการ
ค้าขาย

ก่อสร้างตลาดชุมชน บริเวณ ซอย
 5 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้ 
กวา้ง 10.00 เมตร  ยาว 30.00 
เมตร

         400,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
สนใจการเช่าพืน้ที่

เป็นศูนยร์วมในการ
จ าหน่ายสินค้าของ
ชุมชน

กองช่าง

36 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายใน  
บ้านทรายมูล หมู่ 2  ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งภายใน  บ้านทรายมูล
 หมู่ 2

 200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 บ้านทรายมูล     หมู่ 2 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 3  บ้าน
ทรายมลู หมู ่2  ต าบลจนัจว้า กว้าง  
4.00 เมตร   ยาว  250.00  เมตร  
หนา   0.15  เมตร

            400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสุสาน         บ้านทราย
มูล หมู่ 2       ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสุสาน 
บ้านทรายมูล กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร

         360,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้านทรายมูล   
หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
ได้ออกก าลังกายอยา่งทั่วถงึ
 2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 มีสุขภาพ  อนามัยแขง็แรง
3. เพื่อให้ลานกฬีา และสนามกฬีา ของ 
หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของประชาชนทั่วไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุในการประกอบกจิกรรม
นันทนาการ

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
ขนาดความกวา้ง 18.50 เมตร  
ยาว 43 เมตร

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่ง
ทั่วถงึ
 2. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  อนามัย
แขง็แรง
3. สนามกฬีา ของ หมูบ่้าน เป็น
ศูนยร์วมของประชาชนทั่วไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุในการ
ประกอบกจิกรรมนันทนาการ

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน
เก่า บ้านทรายมูล หมู่ 2 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ใช้สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านและจดักิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเก่า บ้าน
ทรายมูล

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิบริเวณหนา้บา้นนายจ าป ี
มัง่ค่ัง ถึงหนา้บา้นนางฟองค า เสนางาม 
บา้นทรายมูล   หมู ่2 ต าบลจันจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
บริเวณหนา้บา้นนายจ าป ีมัง่ค่ัง ถึงหนา้
บา้นนางฟองค า เสนางาม กวา้ง 0.30 
เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 0.40-0.60 
เมตร

         400,000          400,000          280,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่ภายใน
ชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

42 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน
นางบัวผัน จนัทาพูน ถงึบ้านนายสม
เพ็ชร วงศ์ปัญญา บ้านทรายมลู   
หมู ่2 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ 
บริเวณหนา้บา้นนางบวัผัน จันทาพูน ถึง
บา้นนายสมเพ็ชร วงศ์ปญัญา กวา้ง 0.40 
เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.40-0.60 
เมตร

         400,000          275,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่ภายใน
ชุมชน

กองช่าง

43 โครงการถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่
การเกษตร  บ้านทรายมูล หมู่ 2
 ต าบล  จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  บ้าน
ทรายมลู กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

           60,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

44 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
การเกษตร  บ้านทรายมูล หมู่ 2
 ต าบล  จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  บ้าน
ทรายมลู กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

           85,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร          2.ป้องกนั
การเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

45 โครงการขยายไหล่ทางถนน
ค.ส.ล. สายหนองบัวน้อย    
บ้านทรายมูล  หมู่ 2 ถึง บ้าน
ใหม่ หมู่ 1

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนค.ส.ล. สายหนอง
บัวน้อย    บ้านทรายมลู  หมู ่2 ถงึ 
บ้านใหม ่หมู ่1  กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

         400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

46 โครงการขยายไหล่ทางถนน
ค.ส.ล.  บ้านทรายมูล  หมู่ 2 ถึง
 บ้านใหม่ หมู่ 1

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.     บ้าน
ทรายมลู  หมู ่2 ถงึ บ้านใหม ่หมู ่1  
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 2,500 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บ้านทรายมูล   
หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
จดักิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน
ทรายมูล

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ใช้
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

48 โครงการถมดินลูกรัง บริเวณขา้ง
บ้านนางแปง    ภริะบรรณ  บ้าน
ทรายมลู   หมู ่2 ต าบลจนัจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ถมดินลูกรัง บริเวณข้างบา้นนางแปง    ภิ
ระบรรณ  บา้นทรายมูล กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย
ขา้งบ้านนางชมมติร ถงึบ้านนางพัสดี
  บ้านทรายมลู หมู ่2       ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน
นางชมมิตร ถึงบ้านนางพัสดี  
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร

         360,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย
ขา้งบ้านนายสิงหใ์จ เสนางาม บ้าน
ทรายมลู หมู ่2  ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ซอยขา้งบ้านนาย
สิงหใ์จ เสนางาม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร

         170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

51 โครงการจดัท าป้ายหมู่บ้านบ้าน
ทรายมูล หมู่ 2  ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านอยา่ง
ชัดเจน

จดัท าป้ายชื่อหมู่บ้านบ้านทรายมูล
 หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีป้ายประจ า
หมู่บ้าน

กองช่าง

52 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
ภายในหมูบ้าน       บ้านทราย
มูล   หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน คสล.ทุกซอย
ภายในหมูบ้าน

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
พืน้ที่ทางการเกษตร บ้านทราย
มูล   หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีท่าง
การเกษตร บริเวณบ้านทรายมลูถงึ
บ้านแทนทอง-บ้านทรายมลูถงึบ้านใหม่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

54 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
 บ้านทรายมูล หมู่ 2 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อหลอดเหล่ียม บริเวณ
ที่นานางดอกฟ้า ถึงที่นานาย
เกรียงไกร

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างโรงน้ าด่ืมชุมชน
 บ้านทรายมูล หมู่ 2 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าด่ืมทีส่ะอาด
ปลอดภยัและลดค่าใช้จา่ยของ
ครอบครัว

ก่อสร้างโรงน้ าด่ืมชุมชน บ้าน
ทรายมูล

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าด่ืมที่
สะอาดปลอดภัย

กองช่าง

56 โครงการขยายไหล่ทางถนนเข้า
ซอยในหมู่บ้าน      บ้านทราย
มูล   หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนเข้าซอยใน
หมู่บ้าน  กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
700 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิดบริเวณขา้งบ้าน
นายวาร ถงึ บ้านนางพัสดี บ้าน
ทรายมลู   หมู ่2 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
บริเวณข้างบา้นนายวาร ถึง บา้นนางพัสดี 
 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่ภายใน
ชุมชน

กองช่าง

58 โครงการกอ่สร้างถนน เคฟซิลทาง
เขา้สุสาน บ้านทรายมลู หมู ่2   
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน เคฟซิลทางเขา้สุสาน 
บ้านทรายมลู  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
80.00 เมตร

         120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาย  บ้านทรายมูล หมู่ 2  
ต าบลจนัจวา้ ถึง บ้านใหม่ หมู่ 1

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสาย  บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2  ต าบลจนัจวา้ ถึง
 บ้านใหม่ หมู่ 1

 400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ 2.ป้องกนัการ
เกดิปัญหายาเสพติด  3.
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการสัญจร  
4.ประชาชนมแีสงสว่าง
ใช้อยา่งพอเพียง

กองช่าง

60 โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน
 บ้านแม่ค าน้ าลัด  หมู่  3   
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ขยายท่อประปาหมู่บ้าน บ้านแม่
ค าน้ าลัด  ความยาว 1,000 เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

61 โครงการปรับปรุงสะพานไป
สุสาน  บ้านแม่ค าน้ าลัด  หมู่  3 
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงสะพานไปสุสาน  บ้าน
แม่ค าน้ าลัด

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนน            
 ค.ส.ล.บริเวณซอยนางออน 
กิตติวงค์ บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย
นางออน กิตติวงค์ ความกวา้ง   
4.00   เมตร  ความยาว   100.00
เมตร

            240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงสุสานบ้านแม่
ค าน้ าลัดน้ าลัด  หมู่ 3   ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ปรับปรุงสุสานมีสภาพ
แข็งแรงปลอดภัยพร้อมในการใช้
งาน

ปรับปรุงสุสานบ้านแม่ค าน้ าลัดน้ า
ลัด ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
10.00 ม. สูง 3.00 ม.

            400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

สุสานบ้านแมค่ าน้ าลัดน้ า
ลัดมสีภาพแขง็แรง
ปลอดภยัในการจดั
กจิกรรมต่างๆศาสนพิธี

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

64 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณที่
นานายดวงจนัทร์ เตมีศักด์ิ ถึง
ถนนบ้านสันนา

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่ภายใน
ชุมชน

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. 
บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

บริเวณหน้าบ้านนายนิมิตร ป๊อก
แจ ้ถึงหน้าวดัแม่ค าน้ าลัด ขนาด
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนายแก้ว ปัญเขื่อน
ขัติ บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน   ค.ส.ล.บริเวณซอย
นายแก้ว ปัญเขื่อนขัติ    ความ
กวา้ง   4.00   เมตร  ความยาว  
 70.00เมตร

            170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนายกมล น้อยหมอ 
บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย
นายกมล น้อยหมอ  ความกวา้ง  
 4.00   เมตร  ความยาว   50.00
เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนายปัน๋แก้ว แก้ว
รากมุก  บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน        ค.ส.ล.บริเวณ
ซอยนายปัน๋แก้ว แก้วรากมุก 
ความกวา้ง   4.00   เมตร  ความ
ยาว   100.00เมตร

            240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

69 โครงการขยายสะพานล าเหมือง
ร่องเสือเต้น  บ้านแม่ค าน้ าลัด 
หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานล าเหมืองร่องเสือเต้น
 เชื่อมถึง บ้านหัวฝาย

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนายสมหมาย ใจ
มะณา บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย
นายสมหมาย ใจมะณาความกวา้ง
   4.00   เมตร  ความยาว   
50.00เมตร

         120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนายปิยะราช 
ลาวนันท์ บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย
นายปิยะราช ลาวนันท์ ความ
กวา้ง   4.00   เมตร  ความยาว  
 50.00เมตร

         120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

72 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในหมูบ้าน    บ้านแม่น้ าลัด 
 หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.ภายในหมู
บ้าน    บ้านแม่น้ าลัด

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตร บ้านแม่ค าน้ าลัด  หมู่
  3   ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่การเกษตร 
บ้านแม่ค าน้ าลัด

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

74 โครงการปรับปรุงหอประชุม
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านแม่ค าน้ าลัด
 หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีหอประชุมที่มีสภาพ
แข็งแรงปลอดภัยพร้อมในการใช้
งาน

ปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน
  บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3

 400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนได้
ประโยชน์

มีหอประชุมที่มีสภาพ
แข็งแรงปลอดภัยใน
การจดักิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

75 โครงการปรับปรุงคันดินแนวล า
น้ าค าตลอดสายในบ้านแม่ค าน้ า
ลัด  หมู่ 3  ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงคันดินแนวล าน้ าค า
ตลอดสายในหมู่บ้านบ้านแม่ค า
น้ าลัด ความยาว 5,000 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

76 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร  บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ส าหรับตากขา้วที่เกบ็
เกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่วา่งเปล่าให้เกดิ
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากเนือ่งจากขา้วที่
น ามาตากจะเกบ็ไวเ้ป็นเมล็ดพนัธุ์

เทลานบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ของหมู่บ้าน  บ้าน
แม่น้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. เกษตรกร มลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

77  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
 คสล.บ้านแม่ค าน้ าลัด  หมู่ 3  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.ซอย
ใจบ๋้าน บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนางปราณี พรแจ ้
บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย
นางปราณี พรแจ ้ความกวา้ง   
4.00   เมตร  ความยาว   70.00
เมตร

         170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร           2.ป้องกนั
การเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

79 โครงการปรับปรุงโรงน้ าด่ืม
ชุมชนบ้านแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด  
หมู่ 3   ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าด่ืมที่
สะอาดปลอดภัยและลด
ค่าใช้จา่ยของครอบครัว

ปรับปรุงโรงน้ าด่ืมชุมชนบ้านแม่
ค าน้ าลัดน้ าลัด

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าด่ืมที่
สะอาดปลอดภัย

กองช่าง

80 โครงการถมหินคลุก เข้าพืน้ที่
การเกษตร  บ้านแม่ค าน้ าลัด  
หมู่  3   ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหินคลุก เข้าพืน้ที่การเกษตร 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร

         260,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

81 โครงการถมหินลูกรัง เข้าพืน้ที่
การเกษตร  บ้านแม่ค าน้ าลัด  
หมู่  3   ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหินลูกรัง เข้าพืน้ที่การเกษตร 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

82 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
บริเวณสุสาน ถึงถนนสายหลัก 
บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน   ค.ส.ล.บริเวณ
สุสาน ถึงถนนสายหลัก

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

83 โครงการปรับปรุงหอประชุม
ประจ าหมู่บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ปรับปรุงหอประชุมประจ า
หมู่บ้านให้มีสภาพแข็งแรง

ปรับปรุงหอประชุมประจ า
หมู่บ้านบ้านแม่ค าน้ าลัด

         100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มีหอประชุมประจ า
หมู่บ้านใช้ท ากิจกรรม
ต่างๆในหมู่บ้าน

กองช่าง

84 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าไฟฟ้า
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร บ้าน
แม่ค าน้ าลัด  หมู่  3   ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ประหยดัค่าใช้จา่ยไฟฟ้าของ
หมู่บ้าน

ติดต้ังระบบสูบน้ าไฟฟ้า
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร บ้าน
แม่ค าน้ าลัด

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

85 โครงการติดต้ังไฟกิ่งถนนสาย
หลักเชื่อมต าบลป่าสักน้อย  
บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งถนนสายหลักเชื่อม
ต าบลป่าสักน้อย

 400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

86 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแม่น้ าลัด          400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

87 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยนางทองดี  ยาวชิัย 
บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย
นางทองดี  ยาวชิัย ความกวา้ง   
4.00   เมตร  ความยาว   50.00
เมตร

         120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

88 โครงการติดต้ังไฟกิ่งทุกซอย
ภายใน  บ้านแม่น้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งทุกซอยภายในหมู่บ้าน
 บ้านแม่น้ าลัด

 150,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

89 โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก 
เชื่อมต าบลป่าสักน้อย บ้านแม่
ค าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนสายหลัก เชื่อม
ต าบลป่าสักน้อย

 200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

90 โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน
เก่า  บ้านแม่ค าน้ าลัด  หมู่  3  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ใช้สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านและจดักิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเก่า  
บ้านแม่ค าน้ าลัด

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

91 โครงการปรับปรุงศูนยอ์บ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายบุ้านแม่ค า
น้ าลัดน้ าลัด    หมู่ 3    ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ปรับปรุงศูนยอ์บสมุนไพร
กลุ่มผู้สูงอายบุ้านแม่ค าน้ าลัดน้ า
ลัด    หมู่ 3  ต าบลจนัจวา้

ปรับปรุงศูนยอ์บสมุนไพรกลุ่ม
ผู้สูงอายบุ้านแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด   
หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้

         200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ศูนยอ์บสมุนไพรกลุ่ม
ผู้สูงอายมุีสภาพพร้อม
ใช้งาน

กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด  จากตลาด ถงึ 
บ้านอุย้ป้า บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่ 4  
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด จากตลาด ถงึ บ้านอุย้ป้า กว้าง 
04.00 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.40-0.50 เมตร

            380,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอย 4/1 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4   ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ 
บริเวณซอย 4/1 จากบา้นนางจินดา พยา
ชัย ถึงบา้นนายถนอมชัย แก้วรากมุข กวา้ง
 04.00 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

            220,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

94 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดจากบ้านนายแอด๊ 
ยานะ ถงึ บ้านนางกอ้งค า จนิตะนา
 หว้ยน้ าราก หมู ่4   ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้านนายแอด๊ ยานะ ถงึ 
บ้านนางกอ้งค า จนิตะนา กว้าง 04.00
 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 0.40-0.50 
เมตร

            490,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดซอยนาย
ส าราญ ห้วยน้ าราก หมู่ 4   
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ 
บริเวณซอยนายส าราญ จากบา้นนายส่ง 
ศิริ ถึง บา้นนาย อดิศร ทองทากาศ กวา้ง 
04.00 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

            460,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยพ่อบ้าน บ้านห้วยน้ าราก  
หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน    ค.ส.ล.จากซอย
พ่อบ้าน ถึง ซอย ศิริขวญั กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร

            580,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอย 6/2  บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 
4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณ ซอย6/2
 หนองคัน จากบ้านนายอนิสม สุตะ
วงค์ ถงึ บ้านนายหลิด บัวแดง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร

            170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอย 7 บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 4   ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 7 ทางเขา้บ้านใหม ่
กว้าง 04.00 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

            250,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

99 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
ซอยร่มเยน็  บ้านห้วยน้ าราก หมู่
 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้านและสะดวกในการสัญจร

ปรับปรุงรางระบายน้ า บริเวณ
สามแยก ซอยร่มเยน็  บ้านห้วย
น้ าราก หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

100 โครงการถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่
ทางการเกษตร บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 4   ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่ทาง
การเกษตร บริเวณที่นา นาย
จ าเรียง แก้วรากมุข ยาว 900 
เมตร

            350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ ซอย 3 บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน    ลาดยางแอสฟัลท์
 ซอย 3 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
500 เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

102 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทิตย ์ไฟกิ่งตามจดุเส่ียง 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จนัจวา้

 เพือ่ป้องกันและเฝ้าระวงั
อันตรายภัยต่างๆให้แก่
ประชาชนละภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย ์ไฟกิ่ง
บริเวณจดุเส่ียง จ านวน 50 จดุ

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนได้
ประโยชน์ปลอดภัยใน
การสัญจร

ประชาชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

103 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเข้า
พืน้ที่ทางการเกษตร บ้านห้วย
น้ าราก   หมู่  4  ต าบลจนัจวา้

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกันน้ าท่วม
ขังภายในพืน้ที่

ก่อสร้างคลองส่งน้ าเข้าพืน้ที่ทาง
การเกษตร บริเวณล าเหมืองร่อง
เรือ ล าเหมืองกลาง ล าเหมืองแม่
จนั

            500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้อปุโภค 
บริโภคในการเกษตร
อยา่งพอเพียงและ
ป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง  กรมส่งเสริม
ฯ  กรมทรัพยากรน้ า
ทางหลวงชนบทการ
ท่องเทีย่วฯ

104 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ ซอย 4 บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน    ลาดยางแอสฟัลท์
 ซอย 4 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
500 เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

105 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ ารากหมู่ 4 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านห้วยน้ ารากหมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

 500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

106 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ ซอย 6 บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน    ลาดยางแอสฟัลท์
 ซอย 6 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
500 เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยบุญรอด 1  บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล.ซอยบุญรอด 1 
 บริเวณบ้านนายเสา แกว้รากมขุ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

            200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอยบ้านนายศรี
กรุง บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปดิ
  บริเวณจากนายศรีกรุง ถึงบา้นนายทติย์ 
ปนัเขือ่นขัติ กวา้ง 04.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
   2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่
อยูอ่าศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

109 โครงการขยายไหล่ทาง ซอย 7 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง ซอย 7 บริเวณ
ทางเข้าบ้านใหม่ทั้งสองข้าง ถึง 
บ้านใหม่ หมู่ 1 กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

            500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

110 โครงการขยายไฟฟ้าบ้านห้วยน้ า
ราก  หมู.่ 4   ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้าจากบ้านห้วยน้ าราก 
หมู่ 4 ถึงบ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปดิ
 จากบา้นนายแสน จันทาพูน ถึงบา้นนาย
เสกสรร ปนัเขือ่นขัติ กวา้ง 04.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

112 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์  บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีศาลาเอนกประสงค์ที่มี
สภาพแข็งแรงปลอดภัยพร้อมใน
การใช้งาน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์
บริเวณข้างบ้านนางศิริขวญั ปินท
รายมูล

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนได้
ประโยชน์

มศีาลาเอนกประสงค์ทีม่ี
สภาพแขง็แรงปลอดภยั
ในการจดักจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
หอประชุม บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 
4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันทรัพยสิ์นของหมู่บ้าน ก่อสร้างร้ัวรอบหอประชุมบริเวณ
บ้านนางศิริขวญั ปินทรายมูล 
ความสูง 1.50 เมตร ยาว 85.00 
เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ประโยชน์

ป้องกันทรัพยสิ์นของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ
ระหวา่งหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่  4   ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหวา่ง
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 
หมู่ 5 และหมู่ 9 ต าบลจนัจวา้

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

115 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยสุขใจ 6/3  บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณ ซอยสุขใจ 
6/3 จากบา้นนายใจ แก้วรากมุข ถึง บา้น
นางบวัเร็ว นวกาฬ  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

116 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ส าหรับตากขา้วที่เกบ็
เกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่วา่งเปล่าให้เกดิ
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากเนือ่งจากขา้วที่
น ามาตากจะเกบ็ไวเ้ป็นเมล็ดพนัธุ์

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณจากบ้าน
นายสุริยนั สิธทิทรามาศ ถึง ที่นา
 นายธรีะยทุธ ปันเขื่อนขัติ กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว1,000 เมตร หนา
 0.15 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 4 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝาปดิ
  ซอย 4 บริเวณบา้นนางโสภา จันทาพูน 
ถึงบา้นนายนคร แก้วรากมุข กวา้ง 04.00 
เมตร ยาว 340.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 
เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

118 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านนางศรีจมุ สุ
ตะวงค์ ถงึบ้านนางผา เอกศูนย ์
บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด บริเวณบ้านนางศรีจมุ สุตะวงค์
 ถงึบ้านนางผา เอกศูนย ์กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.50 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

119 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 6/1 
สมหวงั    บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 6/1 
สมหวงั  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 4  
    ต าบลจนัจวา้

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 5 ต าบล
จนัจวา้ จ านวน  8 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

จดุที ่1 กอ่สร้างถนน   ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย
อา้ย ยาพนัธค์วามกวา้ง 3.00 เมตร   ความยาว
 40.00 เมตร   จดุที ่2 กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล.
 ซอยบ้านนางน า คิดขา้งบน ความกวา้ง 3.00 
เมตร   ความยาว 20.00 เมตร  จดุที ่3 
กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. ซอยบ้านนายจ ารัส 
บุญรสศักด์ิ ความกวา้ง 4.00 เมตร   ความยาว 
20.00 เมตร   จดุที ่4 กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนายศรีมูล ใจยะสุข ความกวา้ง 3.00 
เมตร   ความยาว 40.00 เมตร จดุที ่5 กอ่สร้าง
ถนน     ค.ส.ล. ซอยบ้านนายกาบแกว้ ปินท
รายมูล  ความกวา้ง 3.00 เมตร  ความยาว 
30.00 เมตร   จดุที ่6 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยบ้านนายค าอา้ย คิดขา้งบน   ความกวา้ง 
3.00 เมตร  ความยาว 30.00 เมตร      จดุที ่7
 กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. ซอยบ้านนายค าสุข  
ต๊ะสุวรรณ์    ความกวา้ง 3.00 เมตร  ความยาว
 30.00 เมตร      จดุที ่8 กอ่สร้างถนน     ค.
ส.ล. ซอยบ้านนายสุวทิ บุญรสศักด์ิ   ความ
กวา้ง 3.00 เมตร  ความยาว 30.00 เมตร

            450,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

121 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 5 ต าบล
จนัจวา้  จ านวน  3  จดุ

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

จดุที ่1 กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย
ดวงจันทร์ ราวชิยั   ความกวา้ง 3.00 เมตร  
ความยาว 30.00 เมตร  จดุที ่2 กอ่สร้างถนน   
  ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุทิน คิดขา้งบน ความ
กวา้ง 3.00 เมตร   ความยาว 40.00 เมตร  จดุ
ที ่3 กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. ซอยบ้านนางวนัดี
 กนัทะลัน  ความกวา้ง 3.00 เมตร   ความยาว 
20.00 เมตร

            163,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

122  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
 ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ า
ราก    หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้  
จ านวน 2  จดุ

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

จุดที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปดิ บา้นนายวทิยา จันทาพูน ถึง
 บา้นนางไกรทอง ราวชิัย    กวา้ง  0.40-
เมตร ยาว 30.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 -
0.60 เมตร   จุดที่ 2 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิ บา้นนายปั๋น สุตะ
วงค์ ถึง บา้นนายการูณ สุตะวงค์    กวา้ง 
 0.40-เมตร ยาว 100.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 -0.60 เมตร

            350,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

123  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านนายปัน๋ สุตะ
วงค์ ถงึ บ้านนายเฉลิม น้อยหมอ  
บ้านหว้ยน้ าราก    หมู ่5 ต าบลจนัจ
ว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิด บ้านนายปัน๋ สุตะวงค์ ถงึ บ้าน
นายเฉลิม น้อยหมอ  กว้าง  0.40-
เมตร ยาว 100.00  เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 -0.60 เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

124  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านนายดวงทิตย ์
ราวิชัย ถงึ บ้านนางกรรณิกา แสน
ทายก  บ้านหว้ยน้ าราก    หมู ่5 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิด บ้านนายดวงทิตย ์ราวิชัย ถงึ 
บ้านนางกรรณิกา แสนทายก  กว้าง  
0.40-เมตร ยาว 100.00  เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40 -0.60 เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

125 โครงการขยายถนน ซอยบ้าน
นายผัด ราวชิัย  บ้านห้วยน้ าราก
    หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายถนน  ซอยบ้านนายผัด รา
วชิัย   ความกวา้ง 4.00 เมตร   
ความยาว 80.00 เมตร

            192,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

126  โครงการวางท่อเทถนน ซอย
บ้านนายผัด ราวชิัย  บ้านห้วย
น้ าราก    หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

วางท่อเทถนน ซอยบ้านนายผัด 
ราวชิัย ความกวา้ง 4.00 เมตร   
ความยาว 80.00 เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ถนนเข้าพืน้ที่การเกษตร บ้าน
ห้วยน้ าราก    หมู่ 5 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนเข้า
พืน้ที่การเกษตร บริเวณที่นานาย
เกษม ปงกันค า กวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว 4.00 เมตร

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

128 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

เปล่ียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน
ทั้งหมด บ้านห้วยน้ าราก หม่ 5

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

129 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้ที่
การเกษตรสายทุง่ป่าออ้ตลอดสาย 
บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่5 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรสายทุง่
ป่าออ้ตลอดสาย บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่
5  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

         210,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

130 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
การเกษตรสายหนองผักบุง้
ตลอดสาย  บ้านห้วยน้ าราก หมู่
 5 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรสาย
หนองผักบุง้ตลอดสาย    กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร

         160,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

131 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
การเกษตรสายจอน้ าก้อมตลอด
สาย  บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรสายจอ
น้ ากอ้มตลอดสาย     กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร

         160,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

132 โครงการถมหนิคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร
สายบา้นนายประพันธ ์คิดข้างบน บา้น
หว้ยน้ าราก หมู ่5 ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรสายบา้น
นายประพันธ ์คิดข้างบน   กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

           32,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

133 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. บ้าน
นางบัวผัน แกว้รากมขุ ถงึบ้านนาง
วิภา แกว้รากมขุ บ้านหว้ยน้ าราก   
 หมู ่5 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านนางบัวผัน 
แกว้รากมขุ ถงึบ้านนางวิภา แกว้ราก
มขุ  ความกว้าง 4.00 เมตร   ความ
ยาว 300.00 เมตร

         400,000          320,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

134 โครงการขยายไฟกิ่งภายในบ้าน
ห้วยน้ าราก  หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไฟกิ่งภายในบ้านห้วยน้ าราก
  หมู่ 5

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

135 โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก 
   หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนน     ค.ส.ล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 5

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

136 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก 
   หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน
 บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 5

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

137 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด     ค.ส.ล.บริเวณบ้าน
นางแกว้ จนัทาพูน ถงึ บ้านนายเลอ
สรวง จนัทาพูน บ้านดง หมู ่6 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด   
ค.ส.ล.บริเวณบ้านนางแกว้ จนัทาพูน 
ถงึ บ้านนายเลอสรวง จนัทาพูนขนาด
กว้าง0.40-0.60 เมตร ยาว 150.00 
เมตร

            165,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

138 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด     ค.ส.ล.บริเวณบ้าน
นายสมบูรณ์ กอ้นมอญ ถงึ บ้าน
นายพรมมนิ บ้านดง หมู ่6 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด    
ค.ส.ล.บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ กอ้น
มอญ ถงึ บ้านนายพรมมนิ  ขนาด
กว้าง0.40-0.60 เมตร ยาว 150.00 
เมตร

            165,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

139 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด     ค.ส.ล.บริเวณขา้ง
บ้านนายบุญมา ถงึ บ้านนายผจญ 
บ้านดง หมู ่6 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด    
 ค.ส.ล.บริเวณขา้งบ้านนายบุญมา ถงึ
 บ้านนายผจญ   ขนาดกว้าง
0.40-0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร

            165,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด     ค.ส.ล.บริเวณ
ข้างบ้านนางบัวผัด จนัทาพูน  
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด
     ค.ส.ล.บริเวณข้างบ้านนางบัว
ผัด จนัทาพูน  ขนาดกวา้ง
0.40-0.60 เมตร ยาว 100.00 
เมตร

            108,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

141 โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ 
 บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
จดังานฌาปณกิจทางศาสนพิธี

ก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ  บ้านดง 
หมู่ 6

            400,000 ร้อยละ 80 ได้รับ
ความสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

มีความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

142 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
เชื่อม บ้านดง หมู่ 6  ถึง บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เชื่อม บ้านดง
 หมู่ 6  ถึง บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจนัจวา้

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

143 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา
หมู่บ้าน

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

144 โครงการติดต้ังไฟกิ่งพลังงาน
แสงอาทิตยภ์ายในบ้านดง หมู่ 6
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใน บ้านดง จ านวน 20 จดุ

 300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

145 โครงการซ่อมแซมไฟกิ่งภายใน
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในบ้านดง หมู่ 6  100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

146 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน   
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมู่บ้าน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร

            400,000 ขนาดพืน้ที่ของอาคาร
ที่ท าการก่อสร้าง

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

147 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
เชื่อม บ้านดง หมู่ 6  ถึง บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 5ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน     ค.ส.ล.เชื่อม 
บ้านดง หมู่ 6  ถึง บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 5ต าบลจนัจวา้

            200,000          200,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

148 โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.  
 บ้านดง หมู่ 6  ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทุกซอยใน
บ้านดง หมู่ 6

            200,000          200,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

149 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านดง  หมู่  6 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน บ้านดง

            200,000          200,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

150 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าหนองไคร้     บ้านดง หมู่ 6 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. เข้าหนองไคร้
 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 600.00
เมตร  บ้านดง

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

151 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เรียบน้ าจนั บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เรียบน้ าจนั  
บ้านดง หมู่ 6

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

152 โครงการถมหินคลุกเข้าสู่หนอง
ไคร้  บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหินคลุกเข้าสู่หนองไคร้ บ้านดง
 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 10,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

            300,000          300,000          300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

153 โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. 
เส้นทางดอยสันสูง เชื่อมเวยีง
หนองหล่ม บ้านดง  หมู่  6 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. เส้นทาง
ดอยสันสูง เชื่อมเวยีงหนองหล่ม 
บ้านดง  หมู่  6

            200,000          200,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

154 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
เกษตร บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหินคลุกเข้าพืน้ที่เกษตร บ้าน
ดง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

            350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

155 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านนายประจน ถึงบ้าน
นายเจตต์ จนัทาพูน  บ้านดง หมู่
 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. บริเวณบ้าน
นายประจน ถงึบ้านนายเจตต์ จนัทา
พูน  บ้านดง หมู ่6 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร

            360,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

156 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร   บ้านดง
 หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ส าหรับตากขา้วที่เกบ็
เกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่วา่งเปล่าให้เกดิ
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากเนือ่งจากขา้วที่
น ามาตากจะเกบ็ไวเ้ป็นเมล็ดพนัธุ์

เทลาน ค.ส.ล.   บริเวณหน้าวดั  
บ้านดง

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1. เกษตรกร มีลานตาก
พืชผลในพื้นที่
2. เกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตไวใ้ช้เพื่อท า
การเกษตรในฤดูถัดไป
 3. ลดต้นทนุการผลิต

กองช่าง

157 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

158 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้านดง หมู่ 6 
ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ  อนามัยแข็งแรง
3. เพื่อใหล้านกีฬา และสนามกีฬา ของ 
หมูบ่า้น เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
บ้านดงขนาดความกวา้ง 18.50 
เมตร  ยาว 43 เมตร

            400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่ง
ทั่วถงึ2. ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  
อนามัยแขง็แรง3. สนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทั่วไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุในการประกอบ
กจิกรรมนันทนาการ

กองช่าง

159 โครงการก่อสร้างศาลา บ้านดง 
หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่เป็นสถานที่พักริมทาง
สาธารณะของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาพักริมทางบริเวณ 
ปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านดง 
จ านวน 2 จดุ

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีสถานที่จดั
กิจกรรมอยา่งเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

160 โครงการถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่
เกษตร บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่เกษตร บ้าน
ดง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

            400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

161 โครงการถมดินลูกรังเข้าสู่หนอง
ไคร้  บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหินคลุกเข้าสู่หนองไคร้ บ้านดง
 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 10,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

         400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

162 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายในบ้าน
ดง  หมู่  6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านดง
  หมู่  6 ต าบลจนัจวา้ จ านวน 10
 จดุ

 200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร 4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

163 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ภายใน
สุสาน  บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่มีพืน้ที่สะดวกในการจดั
กิจกรรมทางศาสนพิธต่ีางๆของ
หมู่บ้าน

เทลาน ค.ส.ล. ภายในสุสาน  
บ้านดง

 400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สะดวกในการจดั
กิจกรรมทางศาสนพิธี
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

164 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตร บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่การเกษตร 
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

165 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เข้า
หมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เข้าหมู่บ้าน
บริเวณสามแยกต้นยาง ถึงที่นาย
สุทัศน์ ธนัญชัย บ้านดง หมู่ 6 
ต าบลจนัจวา้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

166 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บ้านดง
 หมู่ 6

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

167 โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน
 บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ลดภาระค่าใช้จา่ยของ
ประชาชน

ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน บ้านดง 
บริเวณพืน้ที่สาธารณะหมู่บ้าน

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนมีข้าวกินที่มี
คุณภาพและประหยดั

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

168 โครงการปรับปรุงพืน้ที่ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน บ้านดง หมู่ 6 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

ปรับปรุงพืน้ที่ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน บ้านดง

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้ามาศึกษา
เรียนรู้จากศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน

ประชาชนได้ค้นควา้
ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน

กองช่าง

169  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า     
 ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดบริเวณบ้าน
นางสาว  ปาวีณา จนัทาพูน ถงึล า
เหมอืงหว้ยหลอด  บ้านดง หมู ่6 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิดบริเวณบ้านนางสาวปาวีฯ จนั
ทาพูน ถงึล าเหมอืงหว้ยหลอด  กว้าง 
 0.40-0.60เมตร ยาว 250.00  เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

         400,000          270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

170  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดบริเวณบ้านนายเผ่น
 จนัแปงเงิน ถงึบ้านนางชลธิชา ผัด
ผ่อง  บ้านดง หมู ่6 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิดบริเวณบ้านนายเผ่น จนัแปงเงิน
 ถงึบ้านนางชลธิชา ผัดผ่อง   กว้าง  
0.40-0.60เมตร ยาว 250.00  เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

         400,000          270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

171  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด บริเวณทีน่านาย
บุญลือ จนัทาพูน บ้านดง หมู ่6 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝาปดิ
 บริเวณที่นานายบญุลือ จันทาพูน บา้นดง
 ขนาดกวา้ง  0.40เมตร ยาว 250 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

         400,000          270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

172 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านดง หมู่ 6 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีศาลาเอนกประสงค์ที่มี
สภาพแข็งแรงปลอดภัยพร้อมใน
การใช้งาน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนได้
ประโยชน์

มศีาลาเอนกประสงค์ทีม่ี
สภาพแขง็แรงปลอดภยั
ในการจดักจิกรรมต่างๆ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

173 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ถนนเข้าพืน้ที่การเกษตร บ้านดง
 หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนเข้า
พืน้ที่การเกษตร บ้านดง

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

174 โครงการวางท่อเข้าพืน้ที่
การเกษตร บ้านดง หมู่ 6 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

วางท่อเข้าพืน้ที่การเกษตร บ้าน
ดง หมู่ 6

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

175 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
จากปากทางโรงน้ าแข็งทิพย์
สยาม ถึง บ้านดง หมู่ 6  ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนลาดยางจากปากทาง
โรงน้ าแข็งทิพยส์ยาม ถึง บ้านดง 
 กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

176 โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. 
จากปากทางบ้านร่องเรือ ถึง 
สามแยกบ้านดง หมู่ 6  ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. จากปาก
ทางบ้านร่องเรือ ถึง สามแยก
บ้านดง หมู่ 6 กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

177 โครงการปรับปรุงหอประชุม
หมู่บ้าน  บ้านดง  หมู่ 6  ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้มีสภาพแข็งแรงพร้อมจดั
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน   
บ้านดง  หมู่ 6  ต.จนัจวา้

         400,000 ร้อยละ 80 ของประช
สชนได้ใช้ประโยชน์

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

178 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง จาก
หน้าวัดบ้านดง หมู ่6เชื่อมถงึบ้าน
หว้ยน้ าราก หมู ่5 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยาง จากหน้าวัด
บ้านดง เชื่อมถงึบ้านหว้ยน้ าราก      
หมู ่5 ต าบลจนัจว้า กว้าง 6.00 เมตร
 ยาว150 เมตร

         540,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

179 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง 
หมู่. 7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด บริเวณ หน้าบ้านนายไพบูลย ์
ทองแสน กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.60 
เมตร ยาว 100 เมตร

            280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
และพืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

180 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประปาหมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู.่
 7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา
หมู่บ้าน

            150,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

181 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายใน บ้าน
ต้นยาง  หมู่  7  ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิง่ภายในหมูบ่ริเวณบ้านนาย
สุดครีย ์คลัเกตุ ถงึบ่อปลานายบรรเริง
 ชุ่มมงคล บ้านต้นยาง

            100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

182 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายสาย
ฝน ชุ่มมงคล     บ้านต้นยาง หมู ่7 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้านนายสายฝน ชุ่มมงคล 
 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร
 สูง 0.60 เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

183 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
บ้านต้นยาง  หมู่  7  ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนบริเวณที่นา
นายบรรเริง ชุ่มมงคล กวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

            400,000             400,000          400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

184 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์รอบหนองป่าเมีย่ง บ้านต้นยาง
 หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์รอบ
หนองป่าเมีย่ง บ้านต้นยาง ขนาดกว้าง
  4.00  เมตร  ความยาว  1,000 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง   อบจ.



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

185 โครงการก่อสร้างศาลาออก
ก าลังกาย บ้านต้นยาง หมู.่ 7 
ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ  อนามัยแข็งแรง
3. เพื่อใหล้านกีฬา และสนามกีฬา ของ 
หมูบ่า้น เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ

ก่อสร้างศาลาออกก าลังกาย บ้าน
ต้นยางบริเวณพืน้ที่สาธารณะ
หมู่บ้าน

            300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่ง
ทั่วถงึ 2. ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  
อนามัยแขง็แรง3. สนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทั่วไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุในการประกอบ
กจิกรรมนันทนาการ

กองช่าง

186 โครงการกอ่สร้างบันไดลงหนองบัว 
บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาพืน้ทีใ่หม้ปีระโยชน์
ส าหรับจดักจิกรรมต่างๆและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วของหมูบ่้าน

กอ่สร้างบันไดลงหนองบัวบ้านต้นยาง 
  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ความยาว 
 60.00 เมตร

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ปอ้งกันอันตรายในการจัด
กิจกรรมต่างๆและ
ประชาชนทั่วไปที่มาทอ่งเที่ยว

กองช่าง

187 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปตัวย ูบ้านต้นยาง หมู่ 7
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัวย ู
บริเวณหน้าบ้านนางสายฝน ฟูจโิมโต๊ะ
 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
 สูง 1.00 เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
และพืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

188 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่แสดงวามจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
บ้านต้นยาง

             50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

แสดงวามจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองช่าง

189 โครงการก่อสร้างระบบประปา 
ป๊อกแท้งค์ บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา ป๊อกแท้งค์
 บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

190 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านต้น
ยาง  หมู่  7  ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ส าหรับตากขา้วที่เกบ็
เกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่วา่งเปล่าให้เกดิ
ประโยชน์3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนือ่งจากขา้วที่น ามาตากจะเกบ็ไวเ้ป็นเมล็ด
พนัธุ์

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณที่
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 
(หน้าวดั)  บ้านต้นยาง

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1. เกษตรกร มีลานตาก
พืชผลในพื้นที่
2. เกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตไวใ้ช้เพื่อท า
การเกษตรในฤดูถัดไป
 3. ลดต้นทนุการผลิต

กองช่าง

191 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณขา้งบ้านนายสมชาย ทอง
แสน  บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจ
ว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน      ค.ส.ล. บริเวณขา้ง
บ้านนายสมชาย ทองแสน  บ้านต้น
ยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง           
(กรมส่งเสริมฯ)

192 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านต้นยาง หมู่ 
7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่เป็นสถานที่เก็บของใช้
ส าคัญภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน
ต้นยาง

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีสถานที่เก็บ
ของใช้ส าคัญอยา่งเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

193 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตร บ้านต้นยาง หมู ่7 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่การเกษตร 
บ้านต้นยาง

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

194 โครงการกอ่สร้างทีอ่า่นหนังสือพิมพ์
ประจ าหมูบ่้านบ้านต้นยาง  หมู ่ 7  
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ให้ประชาชนมีที่อ่าน
หนังสือพิมพ์และรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆในหมู่บ้าน

ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านบ้านต้นยาง

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆได้สะดวก

กองช่าง

195 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปตัวย ูบริเวณขา้งบ้านนาย
บุญช่วย จนัทาพูน บ้านต้นยาง  หมู ่
 7  ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัวย ู
บริเวณขา้งบ้านนายบุญช่วย จนัทา
พูนกว้าง 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร
 สูง 1.20 เมตร

         140,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
และพืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

196 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดชุมชน
 บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงอาคารใหแ้ขง็แรงและ
สามารถจดักจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารตลาดชุมชน บ้านต้น
ยาง

         150,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพยสิ์นของ
หมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

197 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณสุสาน  บ้านต้นยาง หมู ่7 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน      ค.ส.ล. บริเวณสุสาน
 บ้านต้นยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร

         240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง           
(กรมส่งเสริมฯ)

198 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์บริเวณทีน่านายจ าลอง จนัทา
พูน ถงึ ปางควาย บ้านต้นยาง หมู ่7
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทบ์ริเวณที่
นานายจ าลอง จันทาพูน ถึง ปางควาย 
บา้นต้นยาง  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  
ความยาว  300.00 เมตร

         400,000          300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง   อบจ.

199 โครงการถมหนิคลุกบริเวณหมูบ่้าน 
ถงึ ปางควาย    บ้านต้นยาง หมู ่7 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกบริเวณหมูบ่้าน ถงึ ปาง
ควาย    บ้านต้นยางกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร

         270,000          270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

200 โครงการติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
บริเวณภายในหมู่บ้านต้นยาง

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

201 โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน  
บ้านต้นยาง  หมู่  7  ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
จดังานฌาปณกิจทางศาสนพิธี

ก่อสร้างศาลาบริเวณสุสาน  บ้าน
ต้นยาง  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
20.00 เมต สูง 3.00 เมตร

         400,000 ร้อยละ 80 ได้รับ
ความสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

มีความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

กองช่าง

202 โครงการกอ่สร้างร้ัวลวดหนามรอบ
ทีส่าธารณะประโยชน์หมูบ่้านต้นยาง
 หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพืน้ที่
สาธารณะประโยชน์และมคีวาม
ปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน

ก่อสร้างร้ัวลวดหนามรอบที่
สาธารณะประโยชน์หมู่บ้านต้น
ยาง เนื้อที่ 250 ไร่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มร้ัีวรอบขอบชิดป้องกนั
การบุกรุกพืน้ที่
สาธารณะประโยชน์ของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

203 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
ทางเขา้เวียงหนองหล่ม ถงึบ่อขยะ 
บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน      ค.ส.ล. ทางเขา้เวียง
หนองหล่ม ถงึบ่อขยะ บ้านต้นยางเป็ง
  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

         400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง          
(กรมส่งเสริมฯ)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

204 โครงการถมหนิคลุกรอบหนองป่า
เมืย่ง บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกรอบหนองป่าเมืย่ง บ้านต้น
ยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

         350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

205 โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก  
บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนสายหลัก  บ้านต้น
ยาง

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
 2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

206 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อม
หมู่บ้าน  บ้านต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้าน
ระหวา่งบ้านต้นยาง ถึง บ้านดง

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

207 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมหมูบ่้าน
ระหว่างบ้านต้นยาง ถงึบ้านป่าสัก
หลวง  บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้าน
ระหวา่งบ้านต้นยาง ถึงบ้านป่าสัก
หลวง

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

208 โครงการปรับปรุงถนนบ้านต้น
ยาง ถึงเวยีงหนองหล่ม บ้านต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนสายบ้านต้นยาง ถึง
เวยีงหนองหล่ม

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

209 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ
หนา้บา้นนายศรีสุข จันทร์เปง็ บา้นต้น
ยาง หมู ่7 ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน      ค.ส.ล.บริเวณหน้า
บ้านนายศรีสุข จนัทร์เป็ง กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร

         120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง           
(กรมส่งเสริมฯ)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

210 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 7 
 บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 7 บ้านต้นยาง          400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

211 โครงการถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่
ทางการเกษตร บ้านต้นยาง หมู่ 
7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีท่างการเกษตร
บริเวณเวียงหนองหล่ม บ้านต้นยาง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

         420,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

212 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
ทางการเกษตร บ้านต้นยาง หมู่ 
7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีท่างการเกษตร 
บ้านต้นยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

213 โครงการถมหินคลุก   จ านวน 3
 จดุ บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก จุดที่ 1 บริเวณสุสานบา้นต้น
ยาง   จุดที่ 2 บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล
 จุดที่ 3 บริเวณเวยีงหนองหล่ม กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

214 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ 
7 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน
  บ้านต้นยาง หมู่ 7

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

215 โครงการก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ บ้านหนองร่องหมู่ 8 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ้าน
หนองร่อง บริเวณพืน้ที่สาธารณะ
หมู่บ้าน

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

216 โครงการก่อสร้างแท้งน้ าขนาด
ใหญ่ บ้านหนองร่องหมู่ 8 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ก่อสร้างแท้งน้ าขนาดใหญ่ บ้าน
หนองร่อง บริเวณพืน้ที่สาธารณะ
หมู่บ้าน

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

217 โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ 
 บ้านหนองร่องหมู่ 8 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
จดังานฌาปณกิจทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ  กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 22.00 เมต สูง 6.00 เมตร
บ้านหนองร่องหมู ่8 ต าบลจนัจว้า

            500,000 ร้อยละ 80 ได้รับ
ความสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

มีความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

กองช่าง

218 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 3 
 บ้านหนองร่องหมู่ 8 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 3 บริเวณ
บ้านนางค ามูล จนัทาพูน

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

219 โครงการถมหนิคลุก เขา้พืน้ที่
การเกษตร สายที1่  บ้านหนองร่อง
หมู ่8 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก เข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณ
ข้างบา้นนางสาวสมนกึ เงางาม กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

             24,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

220 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เคฟซิลสายบ้านหนองร่อง หมู่ 8 
  ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางเคฟซิลสายบ้าน
หนองร่อง หมู ่8  เชื่อมถงึ บ้านต้นยาง
 หมู ่7  ต าบลจนัจว้า กว้าง 4.00 ยาว
 450.00 เมตร

            300,000             300,000          300,000          180,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

221 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บ้านหนองร่อง  
หมู่  8 ต าบลจนัจวา้

เพือ่เป็นสถานที่จดักิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาเอนก ประสงค์บ้าน
หนองร่อง  หมู่  8  ต าบลจนัจวา้

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีสถานที่จดั
กิจกรรมอยา่งเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

222 โครงการจดัท าป้ายหมู่บ้านป้าย
ชื่อซอย บ้านหนองร่อง  หมู่  8 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านอยา่ง
ชัดเจน

จดัท าป้ายหมู่บ้านป้ายชื่อซอย 
บ้านหนองร่อง

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีป้ายประจ า
หมู่บ้าน

กองช่าง

223 โครงการปรับปรุงถนนซอย 1 ถึง
 ซอย 6 บ้านหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนซอย 1 ถึง ซอย 6 
บ้านหนองร่อง

         100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

224 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต าบลจนัจวา้

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนและอ านวยความสะดวก
ในการจดักจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ก่อสร้างห้องน้ าหอประชุมหมู่บ้าน
 บ้านหนองร่อง

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

อ านวยความสะดวก
ในการจดักิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง

225 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายใน 
บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองร่อง

 150,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

226 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณบ้าน
นายสมชาย บุญปัญญา ถึงสาม
แยกพ่อบ้าน  บ้านหนองร่อง หมู่
 8  ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
พืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนาย
สมชาย บุญปัญญา ถึงสามแยก
พ่อบ้าน  กวา้ง  0.40 ม. ยาว 
50.00  ม. ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.

         140,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

227 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิ บริเวณบา้นนายสุธรรม 
ร้องบญุลือ ถึงบา้นนายบญุลพ นอ้ยหมอ
 บา้นหนองร่อง หมู ่8  ต าบลจันจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
พืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ 
บริเวณบา้นนายสุธรรม ร้องบญุลือ ถึง
บา้นนายบญุลพ นอ้ยหมอ   กวา้ง  0.40 
ม. ยาว 80.00  ม. ลึกเฉล่ีย  0.40 ม.

         220,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

228 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
รอบสุสานบ้านหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการบุกรุกพืน้ที่
สุสานบ้านหนองร่อง

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตรอบสุสาน
บ้านหนองร่อง

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบบงชี้แนว
เขตทีช่ัดเจนบริเวณ
สุสานบ้านหนองร่อง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

229 โครงการถมหินคลุก เข้าพืน้ที่
การเกษตร สายที่ 2  บ้านหนอง
ร่องหมู่ 8 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณทีน่านายสงกรานต์ แกว้รากมขุ
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

         120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

230 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสุสาน  
บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนและอ านวยความสะดวก
ในการจดักจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

ก่อสร้างห้องน้ าสุสาน บ้านหนอง
ร่อง

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

อ านวยความสะดวก
ในการจดักิจกรรม
ต่างๆทางศาสนพิธี

กองช่าง

231 โครงการขยายไหล่ทาง บ้าน
หนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุและมีความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขยายไหล่ทาง บริเวณทางโค้ง
บ้านหนองร่อง

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง          
แขวงทางหลวง

232 โครงการถมดินบริเวณสุสาน
บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมดินบริเวณสุสานบ้านหนองร่อง          100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

233 โครงการวางท่อระบายน้ าล า
เหมืองบ้านหนองร่อง  หมู่  8 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
พืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ าตามล าเหมือง
บริเวณหน้าบ้านนายด ารงค์ ร้อง
หาญแก้ว ถึงบ้านนางดอกฟ้า 
ร้องบุญลือ

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

234 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
ซอย 4 เข้าพืน้ที่การเกษตร 
บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 9 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน   ค.ส.ล. ซอย 4 เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร บ้านหว้ยน้ าราก    
หมู ่9  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

            480,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

235 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
ซอย 8 บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 9
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน   ค.ส.ล. ซอย 8 บ้าน
หว้ยน้ าราก    หมู ่9  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

            480,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

236 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณสามแยกบ้านนางจนัทร์ถงึ
ทางขึน้วัดป่าหมากหน่อ  บ้านหว้ย
น้ าราก  หมู ่9 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. บริเวณสาม
แยกบ้านนางจนัทร์ถงึทางขึน้วัดป่า
หมากหน่อ  บ้านหว้ยน้ าราก  หมู ่9 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

            360,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

237 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. จากบา้น
นายดวงจันทร์ จินดาธรรม ถึง สามแยก
สวนยาง   บา้นหว้ยน้ าราก    หมู ่9 
ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน   ค.ส.ล. จากบา้นนายดวง
จันทร์ จินดาธรรม ถึง สามแยกสวนยาง  
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู ่9  ขนาดกวา้ง 5.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

            400,000             200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

238 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 9 ต าบล
จนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน     ค.ส.ล. จากบา้นนางจุ่ม 
ภริะบรรณ ถึง ส่ีแยกปางควายบา้นหว้ย
น้ าราก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

            400,000             400,000          280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

239  โครงการติดต้ังไฟกิง่จากหน้าบ้าน
นายดวงจนัทร์ จนิดาธรรม ถงึ สาม
แยกสวนยางพารา   บ้านหว้ยน้ าราก
 หมู ่9 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

 ติดต้ังไฟกิ่งจากหน้าบ้านนายดวง
จนัทร์ จนิดาธรรม ถึง สามแยก
สวนยางพารา   บ้านห้วยน้ าราก 
หมู่ 9

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

240  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
 ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
พืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด  บ้านห้วยน้ าราก หมู่
 9  ต าบลจนัจวา้

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

241 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร   บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 9   ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับตากข้าวที่
เก็บเกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ
 2. เพื่อเปน็การใช้พื้นที่วา่งเปล่าใหเ้กิด
ประโยชน3์. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจาก
เนือ่งจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บไวเ้ปน็
เมล็ดพันธุ์

เทลาน ค.ส.ล. ตากผลผลิต
ทางการเกษตร  บ้านห้วยน้ าราก 
หมู่ 9       ต าบลจนัจวา้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

1. เกษตรกร มลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

242 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. ซอย 
2 เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้านหว้ยน้ า
ราก    หมู ่9 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน   ค.ส.ล. ซอย 2 เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร บ้านหว้ยน้ าราก    
หมู ่9  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

         360,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

243  โครงการปรับปรุงไฟกิ่ง บ้าน
ห้วยน้ าราก  หมู่  9  ต าบลจนัจ
วา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

 ปรับปรุงไฟกิ่ง บ้านห้วยน้ าราก 
หมู่ 9

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

244  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด จากบ้านนายดวง
จนัทร์ จนิดาธรรม ถงึ ล าเหมอืงลาว 
     บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
พืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิด จากบ้านนายดวงจนัทร์ จนิดา
ธรรม ถงึ ล าเหมอืงลาว   บ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่9 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
200.00 เมตร

         400,000          140,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

245  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด จากสามแยก
หอประชุมเทศบาล ถงึบ้านนายจรูญ
 ปินทรายมลู  บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
พืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิด จากสามแยกหอประชุม
เทศบาล ถงึบ้านนายจรูญ ปินทราย
มลู    บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9 กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 280.00 เมตร

         400,000          360,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

246 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. ซอย
หอประชุมไปถงึหนองคัน  บ้านหว้ย
น้ าราก หมู ่9 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวรซอยหอประชุม
ไปถึงหนองคัน บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่9 
ต าบลจันจวา้ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

247 โครงการถมหนิคลุกเลียบเวียงหนอง
หล่มพร้อมบดอดัแน่น บ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่9 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุกเลียบเวยีงหนองหล่ม
พร้อมบดอัดแนน่ บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่9 
ต าบลจันจวา้ถึง บา้นปา่ถ่อน หมู ่11 
ต าบลจันจวา้ใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

248 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อม
หมู่บ้าน  บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้าน
ระหวา่งบ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9 ,
4,5  ถึง บ้านดง

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

249 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ าราก 
   หมู่ 9 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน
 บ้านห้วยน้ าราก    หมู่ 9

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

250 โครงการถมดินลูกรังบริเวณทีน่า
นายสุทัศน์ มลูแจม่ ถงึ นานาย
สมพงษ์ สุตะวงค์    บ้านหว้ยน้ าราก
  หมู ่ 9  ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังบริเวณที่นานายสุทศัน ์มูลแจ่ม
 ถึง นานายสมพงษ์ สุตะวงค์    บา้นหว้ย
น้ าราก หมู ่9 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร

         125,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

251 โครงการถมหนิคลุกบริเวณทีน่านาย
ทวี เผ่าค า ถงึ นานายประเสริฐ แกว้
รากมขุ  บ้านหว้ยน้ าราก  หมู ่ 9  
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมถมดินลูกรังบริเวณทีน่านายทวี 
เผ่าค า ถงึ นานายประเสริฐ แกว้ราก
มขุ  บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9   กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  หนา 
0.10 เมตร

           63,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

252 โครงการถมถมดินลูกรังบริเวณทีน่า 
 บ้านหว้ยน้ าราก  หมู ่9  ต าบลจนัจ
ว้า  จ านวน 2 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

จุดที่ 1  ถมถมดินลูกรังบริเวณที่นานาย
ประเสริฐ แก้วรากมุข ถึง นานายเดช ปิ
นทรายมูล  บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่9  กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  หนา 0.10 
เมตร   จุดที่ 2 ถมถมดินลูกรังบริเวณที่
นานางขจร แก้วรากมุข ถึง นานายบญุ ปงิ
ยอง  บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่9   กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร

         370,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

253 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้านสันนาหนอง
บัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
ได้ออกก าลังกายอยา่งทั่วถงึ
 2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 มีสุขภาพ  อนามัยแขง็แรง
3. เพื่อให้ลานกฬีา และสนามกฬีา ของ 
หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของประชาชนทั่วไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุในการประกอบกจิกรรม
นันทนาการ

สนามโรงเรียนบ้านสันนาหนองบัว
 ขนาดความกวา้ง 18.50 เมตร  
ยาว 43 เมตร

            400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่ง
ทั่วถงึ2. ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  
อนามัยแขง็แรง3. สนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทั่วไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุในการประกอบ
กจิกรรมนันทนาการ

กองช่าง

254 โครงการปรับปรุงอาคารด่านตรวจ
ชุมชน  บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงอาคารใหแ้ขง็แรงและ
ดูแลรักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์น
ของหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารด่านตรวจชุมชน 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ SML 
หมูบ่้าน

            300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทรัพยสิ์น
ของหมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

255 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อและป้าย
ซอย  หมูบ่้านบ้านสันนาหนองบัว 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่มปี้ายบอกชื่อหมูบ่้านอยา่ง
ชัดเจน

ปรับปรุงป้ายชื่อและป้ายซอยหมูบ่้าน
บ้านสันนาหนองบัวจ านวน 4 ป้าย

 200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีป้ายประจ า
หมู่บ้าน

กองช่าง

256 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าสุสาน บ้าน
สันนาหนองบัว  หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน
และอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

กอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน บ้านสันนา
หนองบัว

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

อ านวยความสะดวกใน
การจดักจิกรรมต่างๆ
ทางศาสนพิธี

กองช่าง

257 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณแยกบ้านนางไพร สุขสิงหค์ลี 
ถงึสามแยก บ้านสันนาหนองบัว หมู่
 10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. บริเวณแยก
บ้านนางไพร สุขสิงหค์ลี ถงึสามแยก
เชื่อมถนน ชร.4001 กว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 200 เมตร

            400,000             300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

258 โครงการปรับปรุง ถนนสายหลัก
บ้านสันนาหนองบัว  หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุง ถนนสายหลักบ้านสันนา
หนองบัว

            200,000          200,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

259 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปตัวย ูจ านวน 2 จดุ บ้าน
สันนาหนองบัว  หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวย ูบริเวณ 
จดุที ่1 บ้านนายปัน พนัพงิค์ ถงึบ้านนายอดุม 
จันทะเวยีง   ยาว300 เมตร จดุที ่2 บ้านนาย
ทอง จอมศักด์ิ ถงึหน้าวดับ้านสันนา ยาว 300 
เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้ประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ทว่มขังที่อยูอ่าศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

260 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณบ้านนางรัตนา สุยะใจ ถงึ 
หน้าวัด บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนาง
รัตนา สุยะใจ ถงึ หน้าวัดบ้านสันนา
หนองบัว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

261 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
ทางเขา้สุสาน   บ้านสันนาหนองบัว
 หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล. ทางเขา้สุสาน
   บ้านสันนาหนองบัว   กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

            400,000             400,000          400,000          300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

262 โครงการขยายไหล่ทาง    คสล.
เชื่อมระหว่างบ้านใหม ่บ้านสันนา
หนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. เชื่อมระหว่าง
บ้านใหม ่บริเวณบ้านนางไพ สุขสิงห์
คลี ถงึบ้านใหม ่กว้าง ขา้งละ1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

263 โครงการขยายไหล่ทาง     คสล.
เชื่อมระหว่างบ้านแมค่ าน้ าลัดบ้าน
สันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. เชือ่มระหวา่งบา้นแม่
ค าน้ าลัด บริเวณบา้นนางศรีอร ค าโมนะ 
ถึงบา้นแม่ค าน้ าลัด กวา้งข้างละ 1.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

264 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า    
ค.ส.ล. บริเวณสุสาน บ้านสันนา
หนองบัว   หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

1.เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว   2.เพือ่ป้องกนั
น้ าท่วมขงัและแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง  
3.เพือ่สามารถกกัเกบ็น้ าได้เพิม่ขึน้

กอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตรบริเวณสุสานบ้านสันนา
หนองบัว ถงึ ทีน่านางสาวเครือวัลย ์
นันทะศักด์ิ  ความยาว 800 เมตร

            400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแกไ้ขปัญหาภยั
แล้ง           2.พชืผลทาง
การเกษตรมีผลผลิตที่ดีขึน้ 3.
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

265 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า      ค.
ส.ล. บริเวณล าเหมอืงหา่ง บ้านสัน
นาหนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

1.เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวก
และรวดเร็ว   2.เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขัง
และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง   3.เพื่อ
สามารถกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึน้

กอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. บริเวณล า
เหมอืงหา่งจากฝายน้ าล้น ถงึทีน่านาง
นภาภรณ์ พรมณี ความยาว1,000 
เมตร

            400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแกไ้ขปัญหาภยั
แล้ง     2.พชืผลทางการเกษตร
มีผลผลิตที่ดีขึน้ 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

266 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล.
 บริเวณล าเหมอืงหา่งจากทีน่านาง
นภาภรณ์ พรมณี บ้านสันนาหนอง
บัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

1.เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  2.เพือ่ป้องกนั
น้ าท่วมขงัและแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง   
3.เพือ่สามารถกกัเกบ็น้ าได้เพิม่ขึน้

กอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. บริเวณล า
เหมอืงหา่งจากทีน่านางนภาภรณ์ พร
มณี ถงึบ้านนายเจริญ สุตะวงค์ ความ
ยาว1,000 เมตร

            400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแกไ้ขปัญหาภยั
แล้ง     2.พชืผลทางการเกษตร
มีผลผลิตที่ดีขึน้ 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของเกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

267 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมบ้านสันนาหนองบัว 
หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมู่บ้าน

ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนบ้าน
สันนาหนองบัว

            400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

268 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า     ค.
ส.ล. เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้านสันนา
หนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

1.เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวก
และรวดเร็ว    2.เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขัง
และแก้ไขปญัหาภยัแล้ง   3.เพื่อ
สามารถกักเก็บน้ าได้เพิ่มขึน้

กอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตรบริเวณล าเหมอืงหว้ย จาก 
ฝายน้ าล้น ถงึ โรงเรียนบ้านสันนา
หนองบัว   ความยาว 1,000 เมตร

            400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภยั
แล้งได้รับการแกไ้ขปัญหาภยั
แล้ง   2.พชืผลทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่ดีขึน้ 3.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

269 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านสันนา
หนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ส าหรับตากขา้วที่เกบ็
เกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเป็นการใชพ้ื้นที่วา่งเปล่าให้เกดิ
ประโยชน์3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนือ่งจากขา้วที่น ามาตากจะเกบ็ไวเ้ป็นเมล็ด
พนัธุ์

เทลานบริเวณสุสานบ้านสันนา
หนองบัว

            400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. เกษตรกรในต าบลบ่อโพง มี
ลานตากพชืผลในพื้นที่2. 
เกษตรกรสามารถเกบ็ผลผลิตไว้
ใชเ้พื่อท าการเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

270 โครงการกอ่สร้างราวกนัตกบริเวณ
รอบฝาย  บ้านสันนาหนองบัว หมู ่
10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัอนัตรายและมคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณรอบฝายกกั
เกบ็น้ า  บ้านสันนาหนองบัว

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

271 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  บ้านสันนาหนองบัว หมู่
 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่แสดงวามจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
บ้านสันนาหนองบัว

            100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

แสดงวามจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองช่าง

272 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง
โคมไฟถนน ซอย 4 ถงึ ซอย 11 
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟ
ถนน ซอย 4 ถึง ซอย 11 บ้านสัน
นาหนองบัว

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

273 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่เป็นสถานที่เก็บของใช้
ส าคัญภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บริเวณสุสาน บ้านสันนาหนองบัว

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีสถานที่เก็บ
ของใช้ส าคัญอยา่งเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

274 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล า
เหมอืงร่องเสือเต้น บ้านสันนาหนอง
บัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กอ่สร้างสะพานขา้มล าเหมอืงร่องเสือ
เต้นเชื่อถนนรอบฝายกกัเกบ็น้ า บ้าน
สันนาหนองบัว

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

275 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตร บ้านสันนาหนองบัว 
หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่การเกษตร 
บ้านสันนาหนองบัว

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

276 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
เชื่อมล าเหมอืงหา่งพร้อมราวกนัตก 
จ านวน 2 จดุ บ้านสันนาหนองบัว 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม เชือ่มล าเหมืองหา่ง
 จุดที่ 1 บริเวณทางโค้งหนา้บา้นนางชฎา
พร กองค าสวสัด์ิ จุดที่ 2 บริเวณข้างบา้น
นายวฒันา กันทะตา

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
และพืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

277 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมขา้ม
ล าเหมอืงหา่งบ้านสันนาหนองบัว 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่การเกษตร

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมข้ามล าเหมืองหา่ง 
บริเวณถนนสายหลักสันนาเชือ่มปา่สักนอ้ย
 ที่นานางมะปราง พรมณี

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ทว่มขังที่อยูอ่าศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

278 โครงการถมหินคลุก เข้าพืน้ที่
การเกษตร ซอย 14บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก เข้าพื้นที่การเกษตร ซอย 14 
ข้างบา้นนายสมถวลิ วริิยะ ถึงสวนนาง
ทองศรี กันะตาเชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

         210,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

279 โครงการถมหนิลูกรัง เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย 14บ้านสันนา
หนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก เข้าพื้นที่การเกษตร ซอย 14 
ข้างบา้นนายสมถวลิ วริิยะ ถึงสวนนาง
ทองศรี กันะตาเชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

         150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

280 โครงการกอ่สร้างราวกนัตกสะพาน
ขา้มล าเหมอืงหว้ย จ านวน 2 จดุ  
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ป้องกนัอนัตรายและมคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างราวกันตกสะพานข้ามล าเหมือง
หว้ย จุดที่ 1 บริเวณสามแยกหนา้บา้นนาง
ไพ สุขสิงหค์ลี  จุดที่ 2 บริเวณแยก
ทางเข้าหมูบ่า้น บนถนนหมายเลข ชร 
4001

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

281 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน บ้านสันนาหนองบัว 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน

ปรับปรุงอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
 บริเวณอาคารเกา่โรงเรียนบ้านสันนา
หนองบัว

         200,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน
เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน

ประชาชนได้ค้นคว้าศึกษา
เรียนรู้จากศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน

กองช่าง

282 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
ประปาหมู่บ้าน บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน
 บ้านสันนาหนองบัว

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

283 โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน 
จ านวน 2 จดุ บ้านสันนาหนองบัว 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ขยายเขตประปาหมูบ่า้น จุดที่ 1 บริเวณ
บา้นนางผัน เชียงจันทร์ ถึงที่นาหลวงเกีย๋ง
  จุดที่ 2 บริเวณวดัสันนาหนองบวั ถึง
บา้นนายภคิน ภริะบรรณ

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

284 โครงการกอ่สร้างระบบประปา ป๊อก
แท้งค์ บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างระบบประปา ป๊อกแท้งค์ 
บริเวณโรงเรียนบ้านสันนาหนองบัว

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

285 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 
เขา้บ้านนายจริะพงค์ กนัทะตา  
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล.ซอย เขา้บ้าน
นายจริะพงค์ กนัทะตา  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

286 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีท่าง
การเกษตร บ้านสันนาหนองบัว หมู ่
10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  บา้น
สันนาหนองบวั กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

287 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีท่าง
การเกษตร บ้านสันนาหนองบัว หมู ่
10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  บา้น
สันนาหนองบวั กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

         280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

288 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน จ านวน 3 จดุ บ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

เปล่ียนท่อเมนประปาหมูบ่้าน บ้านสันนาหนอง
บัว จุดที่ 1 จากบ้านนางสาวพมิพศิา หมืน่
สมบัติใหม่ ถงึบ้านนางแสง พนัพงิค์  จุดที่ 2 
จากบ้านนายทอง จอมศักด์ิ ถงึ วดับ้านสันนา
หนองบัว  จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางนภาภรณ์ 
พรมณี ถงึ บ้านนายถนอม ปิงสาร

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

289 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอย 7  บ้านสันนาหนองบัว หมู่
 10 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 7บริเวณ
ขา้งบ้านนายค ามลู วังอนิต๊ะ  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว100.00 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

290 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 9 
 บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 9 บริเวณ
ขา้งบ้านนายดวงจนัทร์ พลศักด์ิ กว้าง
 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

291 โครงการปรับปรุงถนน         ค.
ส.ล. จาก บ้านหัวฝาย หมู่ 11 
ถึงบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน   ค.ส.ล. จาก บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ถึงบ้านม่วงหมูสี 
หมู่ 7

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

292 โครงการปรับปรุงถนน           
ค.ส.ล. ซอย 2 บ้านหัวฝาย หมู่ 
11 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. ซอย 2 
บ้านหัวฝาย

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

293 โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ า 
 บ้านหัวฝาย หมู่  11  ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงช่องระบายน้ าบริเวณ
สะพานแม่น้ าค าด้านทิศตะวนัออก

            300,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

294 โครงการปรับปรุงคันดินแนวล า
น้ าค าตลอดสายในบ้านหัวฝาย 
หมู่ 11 ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงคันดินแนวล าน้ าค า
ตลอดสายในหมู่บ้านหัวฝาย

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

295 โครงการถมดินลูกรังเข้าพืน้ที่
ทางการเกษตร บ้านหัวฝาย  หมู่
 11  ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีท่างการเกษตร 
บ้านหวัฝาย   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

296 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
ทางการเกษตร บ้านหัวฝาย  หมู่
 11  ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีท่างการเกษตร 
บ้านหวัฝาย   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

            140,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

297 โครงการปรับปรุงท่อประปา
หมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่  11 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน บ้าน
หัวฝาย

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

298 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตรบ้านหัวฝาย หมู่  11 
 ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เพือ่การเกษตร
บ้านหัวฝาย

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

299 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
หมู่บ้านบ้านหัวฝาย หมู่  11  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านอยา่ง
ชัดเจน

ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านบ้านหัว
ฝาย หมู่  11  จ านวน 3 จดุ

 150,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีป้ายประจ า
หมู่บ้าน

กองช่าง

300 โครงการปรับปรุงถนน          
ค.ส.ล. เส้นทาง บ้านหัวฝายหมู่ 
11 ถึงบ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3 
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน   ค.ส.ล.  บริเวณ
อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย 
ถึง ปากน้ าค าบ้านแม่ค าน้ าลัด

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

301 โครงการก่อสร้างประปาขนาด
กลาง บ้านหัวฝาย หมู่  11  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ก่อสร้างประปาขนาดกลาง บ้าน
หัวฝาย

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

302 โครงการติดต้ังไฟกิ่งภายในบ้าน
หัวฝาย หมู่  11  ต าบลจนัจวา้

เพือ่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้าน
หัวฝาย

 150,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

303 โครงการวางท่อระบายน้ า   ซอย
 2 บ้านหัวฝาย หมู่  11  ต าบล
จนัจวา้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

วางทอ่ระบายน้ า   บา้นหวัฝาย บริเวณ
ข้างบา้นนายมงคล สมบติัใหม่ ซอย 2 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  ยาว 20.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร

         100,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่ภายใน
ชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

304 โครงการปรับปรุงถนน         ค.
ส.ล.ซอย 2 บ้านหัวฝายหมู่ 11  
ต าบลจนัจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.ซอย 2 
บ้านหัวฝาย บริเวณที่นานาย
เวชยณัห์ น่านกาศ

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

305 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านหัวฝาย หมู่ 
 11 ต าบลจนัจวา้

เพือ่เป็นสถานที่เก็บของใช้
ส าคัญภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
บ้านหัวฝาย

         150,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีสถานที่เก็บ
ของใช้ส าคัญอยา่งเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

306 โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูก
ผักปลอดสารพิษ บ้านหัวฝาย 
หมู่  11  ต าบลจนัจวา้

เพือ่ให้ประชาชนได้รับประทาน
ผักปลอดสารพิษและลดภาระ
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน

ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอด
สารพิษ บ้านหัวฝาย

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประทาน
ผักปลอดสารพิษและลด
ภาระค่าใช้จา่ยใน
ครัวเรือน

กองช่าง

307 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.จาก
บ้านนายสมบัติ เชื้อเจด็ตน ถงึบ้าน
นางแดง จนิดาธรรม  บ้านป่าสัก
หลวง หมู ่1 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน      ค.ส.ล.จากบา้นนาย
สมบติั เชือ้เจ็ดตน ถึงบา้นนางแดง จินดา
ธรรม  บา้นปา่สักหลวง หมู ่1  กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร

            480,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

308 โครงการขยายไฟฟ้า ซอย 12 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้ใต้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้า ซอย 12 บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 บริเวณบ้านนายทอง
จนัทร์ อภิวงค์

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

309 โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.
เส้นทางหนองมโนราห ์ถงึดอยกูแ่กว้ 
 บ้านป่าสักหลวง  หมู ่ 1 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน      ค.ส.ล.เส้นทาง
หนองมโนราห ์ถงึดอยกูแ่กว้  บ้านป่า
สักหลวง  หมู ่ 1

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

310 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน      ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง
 หมู ่1 บริเวณบา้นนายสมบติั เชือ้เจ็ดตน 
ถึง หลังอานามัย กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร

            400,000             320,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

311 โครงการติดต้ังไฟกิง่พลังงาน
แสงอาทิตย ์ เส้นทางหนองมโนราห์
 ถงึดอยกูแ่กว้ บ้านป่าสักหลวง  หมู ่
 1 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิง่พลังงานแสงอาทิตย ์ 
เส้นทางหนองมโนราห ์ถงึดอยกูแ่กว้ 
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่ 1

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

312 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จนัจวา้ใต้

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1

 500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

313 โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.
เส้นทางดอยกูแ่กว้ ถงึสุสาน บ้านป่า
สักหลวง หมู ่1 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน      ค.ส.ล.เส้นทางดอย
กูแ่กว้ ถงึสุสาน บ้านป่าสักหลวง  หมู ่
 1

            500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

314 โครงการติดต้ังไฟกิง่บริเวณหน้า
บ้านนางจ า เดชศรีษะ บ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่ 1 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

รติดต้ังไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้านนาง
จ า เดชศรีษะ บ้านป่าสักหลวง  
หมู่  1

             50,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

315 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.
ซอย 12  บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
  ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน   ค.ส.ล.ซอย 12  
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร

         480,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

316 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.
เชื่อมหมู่บ้าน  บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน      ค.ส.ล.เชือ่มหมูบ่า้น 
จากหนองบวั บา้นปา่สักหลวง หมู ่1 
เชือ่มต่อบา้นต้นยาง หมู ่7 กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร

         500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

317 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์  บ้านป่าสักหลวง
 หมู่ 1  ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่เป็นสถานที่จดักิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บริเวณพืน้ที่สาธารณะ  บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บ้านมีสถานที่จดั
กิจกรรมอยา่งเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

318 โครงการปรับปรุงผิวถนน      
บริเวณวดัดอยกู่แก้ว ถึง ปาง
ควาย บ้านป่าสักหลวง  หมู่  1 
ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนน      บริเวณวดั
ดอยกู่แก้ว ถึง ปางควาย บ้านป่า
สักหลวง  หมู่  1

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

319  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
 คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
บา้นปา่สักหลวง หมู ่1 บริเวณหนา้บา้น
นายลวย ใจสมิง ถึงล าเหมืองสาธารณะ 
กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  ลึก
 0.30-0.40 เมตร

         400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมบ่้าน

กองช่าง

320 โครงการถมหินคลุกเข้าพืน้ที่
การเกษตร   บ้านป่าสักหลวง 
หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหินคลุกเข้าพืน้ที่การเกษตร  
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

321 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร   บ้านป่าสักหลวง หมู ่1
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  บ้าน
ป่าสักหลวง หมู ่1

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

322 โครงการปรับปรุงศูนยส์าธารณสุข
มลูฐานบ้านป่าสักหลวง หมู ่1 ต าบล
   จนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสถานที่ท ากิจกรรมของ
กลุ่ม อสม. ประจ าหมู่บ้าน

ปรับปรุงศูนยส์าธารณสุขมลูฐานบ้าน
ป่าสักหลวง หมู ่1     ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000 ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนยส์าธารณสุข

มอีาคารสถานทีใ่นการ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในเบือ้งต้น

323  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ภายในบ้านป่าสัก
หลวง หมู ่1 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังที่อยูอ่าศัย
และพืน้ที่ภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ภายในบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมบ่้าน

กองช่าง

324 โครงการติดต้ังไฟกิง่พลังงาน
แสงอาทิตย ์ รอบหนองบัว บ้านป่า
สักหลวง  หมู ่ 1 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งพลังงานแสงอาทิตย ์
รอบหนองบัว บ้านป่าสักหลวง  
หมู่  1

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

325 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1
 บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณ ซอย 1 ถงึแกม้ลิง
 บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้า
ใต้   ความกว้าง   5.00   เมตร  
ความยาว  400.00   เมตร   หนา 
0.15 เมตร

            500,000             500,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

326 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอย 4 บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจนัจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 4 ถึง หลัง
เทศบาลต าบลจันจวา้ ความกวา้ง  4.00  
เมตร  ความยาว   400.00  เมตร   หนา 
0.15 เมตร   บา้นปา่สักหลวง  หมู ่2 
ต าบลจันจวา้ใต้

            500,000             460,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

327 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 
 บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จนัจวา้ใต้

1. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ  อนามัยแข็งแรง
3. เพื่อใหล้านกีฬา และสนามกีฬา ของ 
หมูบ่า้น เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ

กอ่สร้างสนามฟุตซอล บริเวณลานสัน
วัดป่าสักหลวง  บ้านป่าสักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจนัจว้าใต้

            500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่ง
ทั่วถงึ 2. ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  
อนามัยแขง็แรง3. สนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทั่วไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุในการประกอบ
กจิกรรมนันทนาการ

กองช่าง

328 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มแมน่้ า
จนั    บ้านป่าสักหลวง  หมู ่ 2  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพานขา้มแมน่้ าจนั  
บริเวณทีน่านายเทียม  ลือเลิส  บ้าน
ป่าสักหลวง  หมู ่ 2  ต าบลจนัจว้าใต้

            500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

329   โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 บ้านป่า
สักหลวง หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิดซอย 2 บ้านป่าสักหลวง หมู ่2 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร

            135,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่ไม่
พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

330 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. อาคาร
ผลิตน้ าประปาถงึ  ลากนู่า บ้านป่า
สักหลวง หมู ่2  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. อาคารผลิต
น้ าประปาถงึลากนู่า บ้านป่าสักหลวง
 หมู ่2   ต าบลจนัจว้าใต้

            500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

331 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร  บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

บริเวณทีน่านายเชาว์ ปงกนัค า ถงึที่
นา นายสมศิลป์ จนิดาธรรม   บ้าน
ป่าสักหลวง  หมู ่2 ต.จนัจว้าใต้  
ความกว้าง  3.00    เมตร  ความยาว
 500.00   เมตร   หนา 0.15 เมตร

            380,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

332 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 
12 บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน บริเวณ ซอย 12 หน้า
วัดป่าสักหลวง  บ้านป่าสักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจนัจว้าใต้

            500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

333 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าสักหลวง  
หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า บริเวณ ซอย 1 
 บ้านป่าสักหลวง    หมู ่2 ต.จนัจว้าใต้
    ความกว้าง  0.40   เมตร  ความ
ยาว  30.00   เมตร     ลึก 0.30 เมตร

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
     2.ปอ้งกันร้ าทว่มใน
พื้นที่อยูอ่าศัยและพื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

334 โครงการติดต้ังไฟกิง่สาธารณะ
ภายในหมูบ่้าน บ้านป่าสักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิง่สาธารณะภายในหมูบ่้าน 
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2

            200,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

335 โครงการติดต้ังไฟกิง่ซอยขา้ง
โรงเรียนจนัจว้าวิทยาคม บ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิง่ซอยขา้งโรงเรียนจนัจว้า
วิทยาคม ถงึ สะพานเหล็กสันเขือ่น 
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2

            200,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

336 โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปา
สันวัด     บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาสันวัด     
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2

            500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

337 โครงการจดัท าป้ายแผนผังหมูบ่้าน  
 บ้านป่าสักหลวง   หมู ่2 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่รายละเอยีดขอบเขตทีต้ั่งของ
หมูบ่้าน

จดัท าป้ายแผนผังหมูบ่้านบ้านป่าสัก
หลวง   หมู ่2

             50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมแีผนผังประจ า
หมูบ่้าน

กองช่าง

338 โครงการปรับปรุงอาคารหอถงัสูง
โรงสูบน้ า  บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงอาคารหอถงัสูงโรงสูบน้ า  
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

339 โครงการปรับปรุงผิวถนนบ้านป่าสัก
หลวง หมูท่ี ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณบา้นปา่สักหลวง  
หมูท่ี่ 2 -ถึง บา้นกิว่พร้าว หมูท่ี่ 4 ต าบล
จันจวา้ใต้  กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 270.00
  เมตร หนา  0.04 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

340 โครงการปรับปรุงระบบท่อจา่ย
น้ าประปาสันวัดบ้านป่าสักหลวง  
หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบท่อจา่ยน้ าประปาสัน
วัดบ้านป่าสักหลวง  หมู ่2

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

341 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาสันวัดบ้านป่าสักหลวง  
หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาสันวัด
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

342 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
 บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านป่า
สักหลวง   หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมสีถานทีจ่ดั
กจิกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

343 โครงการกอ่สร้างศูนยอ์อกก าลังกาย
ประจ าหมูบ่้าน  บ้านป่าสักหลวง  
หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแขง็แรง

กอ่สร้างศูนยอ์อกก าลังกายประจ า
หมูบ่้าน บริเวณพืน้ทีส่าธารณะ บ้าน
ป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย

หมูบ่้านมสีถานทีอ่อก
ก าลังกายและจดั
กจิกรรมของหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

344 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ภายในหมูบ่้าน บ้านป่าสักหลวง   
หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน      ค.ส.ล.ภายใน
หมูบ่้าน บ้านป่าสักหลวง   หมู ่2

         500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

345 โครงการขยายไฟฟ้า  บ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้า  บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2          500,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

346 โครงการวางท่อระบายน้ า  บ้านป่า
สักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านนาง
สายพันธ์  ลือเลิศ  ถงึท่อน้ าทิง้เหมอืง
หนองร่อง     บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2
 ต าบลจนัจว้าใต้

         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
 2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

347 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดินล าน้ า
เหมอืง  บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

ก่อสร้างก าแพงบริเวณล าเหมืองเชือ่ม
ระหวา่งบา้นปา่สักหลวง หมู ่1 ถึง บา้น
ปา่สักหลวง หมู ่2  ต าบลจันจวา้ใต้

         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
 2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

348 โครงการกอ่สร้างป้อมยาม         อ.
ป.พ.ร. ,  ช.รบ.  บ้านป่าสักหลวง  
หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ดูแลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน

กอ่สร้างป้อมยามบริเวณจดุตรวจบ้าน
ป่าสักหลวง หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพยสิ์นของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

349 โครงการปรับปรุงศูนยส์าธารณสุข
มลูฐานบ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีท่ ากจิกรรมของกลุ่ม
 อสม. ประจ าหมูบ่้าน

ปรับปรุงศูนยส์าธารณสุขมลูฐานบ้าน
ป่าสักหลวง หมู ่2

         200,000 ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนยส์าธารณสุข

มอีาคารสถานทีใ่นการ
ดูแลสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในเบือ้งต้น

กองสาธารณสุข/
กองช่าง

350 โครงการกอ่สร้างท่อส่งน้ าหนอง
เขยีวถงึพืน้ทีก่ารเกษตรบ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างท่อส่งน้ าหนองเขยีวถงึพืน้ที่
การเกษตรบ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 
ต าบล   จนัจว้าใต้

         500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

351 โครงการสูบน้ าล าน้ าจนัเขา้หนอง
เขยีวด้วยระบบไฟฟ้า  บ้านป่าสัก
หลวง หมู ่2  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

สูบน้ าล าน้ าจนัเขา้หนองเขยีวด้วย
ระบบไฟฟ้า  บ้านป่าสักหลวง หมู ่2  
ต าบลจนัจว้าใต้

         500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

352 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย
บ้านนายเสนอ แกว้รากมขุ บ้านป่า
บงหลวง หมู ่3   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล.ซอยบ้านนาย
เสนอ แกว้รากมขุ กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร  บ้านป่าบงหลวง

             60,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

353 โครงการกอ่สร้างราวกนัตกบริเวณ
จดุเส่ียง    บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัอนัตรายใหป้ระชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณจดุเส่ียง    
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

มรีาวกนัตกเพือ่ความ
ปลอดภยัในการสัญจรไป
มาอยา่งปลอดภยั

กองช่าง

354 โครงการปรับปรุงถนนเขา้ฝายร่อง
ทราย บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนเขา้บริเวณฝายร่อง
ทรายลูกที ่1 ยาว 700.00 เมตร  
บ้านป่าบงหลวง

            400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

355 โครงการติดต้ังไฟกิง่ภายในบ้านป่า
บงหลวง  หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิง่ภายในบ้านป่าบงหลวง  
บริเวณจดุเส่ียในหมูบ่้าน

            100,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

356 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร บ้านป่าบงหลวง  
หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้าแรงต่ าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
 บ้านป่าบงหลวง

            400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

357 โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะถนน
ทางหลวงชนบท บ้านป่าบงหลวง  
หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้าสาธารณะถนนทางหลวง
ชนบท บ้านป่าบงหลวง

            400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

358 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย
พ่อบ้าน      บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. บริเวณซอย
พ่อบ้าน      บ้านป่าบงหลวง กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร  บ้าน
ป่าบงหลวง

             37,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

359 โครงการกอ่สร้างทีท่ิง้ขยะอนัตราย 
จ านวน 2 แหง่ บ้านป่าบงหลวง หมู่
 3  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหห้มูบ่้านคัดแยกขยะอนัตราย
ลดปัญหาด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

กอ่สร้างทีท่ิง้ขยะอนัตราย จ านวน 2 
แหง่ บ้านป่าบงหลวง

            100,000  ร้อยละ 80 ของหมูบ่้าน
เกบ็รวบรวมขยะอนัตราย
ได้อยา่งถกูต้อง

บ้านคัดแยกขยะอนัตราย
ลดปัญหาด้านสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

360 โครงการปรับปรุงเมรุ บ้านป่าบง
หลวง หมู ่3  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
กจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

ปรับปรุงเมรุ   บ้านป่าบงหลวง หมู ่3             200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนมศีาลา
เอนกประสงค์ใช้กจิกรรม
ทางศสนาพิธีของหมูบ่้าน

กองช่าง

361 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร  บริเวณขา้งบ้านนายถา 
น้อยหมอบ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบล  จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
บริเวณขา้งบ้านนายถา น้อยหมอบ้าน
ป่าบงหลวง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร

            150,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

362 โครงการปรับปรุงระบบประปา    
บ้านป่าบงหลวง  หมู ่3 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปา    บ้านป่าบง
หลวง

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

363 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบล  จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้าน
ป่าบงหลวง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร

            200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

364 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบล  จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้าน
ป่าบงหลวง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร

            200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

365 โครงการขยายผิวจราจร บริเวณ
บ้านนายอนิสวน ทะยาหมอ บ้าน
ป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบล  จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ขยายผิวจราจร บริเวณบ้านนายอนิ
สวน ทะยาหมอ

            400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

366 โครงการจดัท าป้ายบอกชื่อซอยใน
หมูบ่้าน      บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่จดัท าป้ายบอกชื่อซอยทีช่ัดเจน
ทุกซอยในหมูบ่้าน

จดัท าป้ายบอกชื่อซอยภายในหมูบ่้าน 
 บ้านป่าบงหลวง หมู ่3

            200,000 จ านวนป้ายทีติ่ดต้ังและ
ปรับปรุง

1.มีปา้ยบอกสถานที่ต้ังของ
หมูบ่า้นที่ชัดเจน 2.เปน็
ระเบยีบเรียบร้อยสวยงาม
ภายในหมูบ่า้น

กองช่าง

367 โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิดล า
เหมอืงบ้านหา่ง ถงึ ล าเหมอืงหวันา 
 บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กอ่สร้างประตูปิด-เปิดล าเหมอืงบ้าน
หา่ง ถงึ ล าเหมอืงหวันา  บ้านป่าบง
หลวง

            400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง
และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กองช่าง

368 โครงการขยายผิวจราจร สะพาน
แมน่้ าจนั บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบล  จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสะพานแมน่้ าจนัเชื่อมบ้านป่า
บง-หนองร่อง  บ้านป่าบงหลวง หมู ่3
 ต าบลจนัจว้าใต้  ขา้งละ 1 เมตร

            400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

369  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บริเวณข้างบา้นนายปั๋น รินนายรักษ์ 
บา้นปา่บงหลวง หมู ่3  ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณ
ขา้งบ้านนายปัน๋ รินนายรักษ์  บ้าน
ป่าบงหลวง  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
30.00เมตร

             55,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

370 โครงการกอ่สร้างสะพาน ซอย 7 
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างสะพาน ซอย 7 บริเวณบ้าน
นางอ าพร ต๊ะต้องใจ บ้านป่าบงหลวง

         400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

371 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย
บ้านนายสมาน กาจมุ บ้านป่าบง
หลวง หมู ่3   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน     ค.ส.ล.ซอยบ้านนาย
สมาน กาจมุ กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
30.00 เมตร  บ้านป่าบงหลวง

           60,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

372 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8
 บ้านป่าบงหลวง หมู ่3  ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.      ซอย 8 
บริเวณบ้านนายสมบัติ ภริะบรรณ 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร 
 บ้านป่าบงหลวง

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

373  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง 
หมู ่3  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด จากบ้านนายใจยา ต๊ะต้องใจ ถงึ
แมน่้ าจนั บ้านป่าบงหลวง  กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 150 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

374 โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า
 ซอยบ้านเด่น บ้านป่าบงหลวง หมู ่
3  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า ซอยบ้าน
เด่น บ้านป่าบงหลวง กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 300.00 เมตร

         240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ทว่มขังที่อยูอ่าศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่ภายใน
ชุมชน

กองช่าง

375 โครงการติดต้ังไฟจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย ์ บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย ์ 
บริเวณทางแยกจดุเส่ียงในหมูบ่้าน   
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

376  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนาย
หมาย จบัใจนาย บ้านป่าบงหลวง 
หมู ่3  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้านนายหมาย จบัใจนาย 
 บ้านป่าบงหลวง  กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

377 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณขา้งบ้านนายถา น้อยหมอ
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบล  จนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. บริเวณขา้ง
บ้านนายถา น้อยหมอบ้านป่าบงหลวง
 หมู ่3  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร

         400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

378 โครงการขยายผิวจราจรถนน     ค.
ส.ล.บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ถงึ บ้าน
หนองร่อง หมู ่8   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ปากซอยบ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ถงึ 
บ้านหนองร่อง หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

379 โคครงการกอ่สร้างถนน         ค.
ส.ล. บ้านกิว่พร้าว หมู ่4  ต าบล
จนัจว้าใต้  จ านวน 5 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

จุดที่ 1 บริเวณซอยบา้นนายพิชัย ทาระใจ
  บา้นกิว่พร้าว หมู ่4  ต.จันจวา้ใต้  ความ
กวา้ง 4 เมตร  ความยาว 35 เมตร  จุดที่ 
2ก่อสร้างถนน      ค.ส.ล. ซอย 5 ความ
กวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร 
 จุดที่ 3 บริเวณ ซอยบา้นนายประเสริฐ 
ทาระใจ  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร  
 จุดที่ 4 ก่อสร้างถนน   ค.ส.ล.ซอย 4  
บริเวณบา้นนางสุพร บญุมากาศ กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 20.00เมตร หนา 0.15 
เมตร  จุดที่ 5 ก่อสร้างถนน    ค.ส.ล. 
ซอย 7 บริเวณบา้นนางสุขสวสัด์ิ แปงทอน
  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

            300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

380 โครงการกอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ บ้าน
กิว่พร้าว  หมู ่4   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ บ้านกิว่พร้าว  
หมู ่4   ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000 ร้อยละ 80 ได้รับความ
สะดวกในการจดังานศา
สนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

381 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน บ้าน
กิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
กจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

ปรับปรุงศาลาสุสาน บ้านกิว่พร้าว หมู่
 4 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ใช้กิจกรรม
ทางศสนาพิธขีองหมูบ่า้น

กองช่าง

382 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 4 บ้านกิว่
พร้าว  หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 4  บริเวณบ้านนายทิม 
ทันกาศ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 
เมตร

 250,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

383 โครงการกอ่สร้างประปาขนาดใหญ่ 
ซอย 11 บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบล
จนั จว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างประปาขนาดใหญ่ ซอย 11 
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะบ้านกิว่พร้าว

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

384 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บ้านกิว่พร้าว  หมู ่ 4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณ
พืน้ทีส่าธารณะ บ้านกิว่พร้าว  หมู ่ 4
 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมสีถานทีจ่ดั
กจิกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

385 โครงการปรับปรุงถนน    ซอย 10 ,
11,12  บ้านกิว่พร้าว หมู ่4  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ซอย 10 ,11,12 ขนาด
กว้าง  4.00 ม. ยาว  650.00 เมตร

            200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

386 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 9 บ้านกิว่
พร้าว หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิด บริเวณ ซอย 9    ความยาว 
200.00 เมตร

            540,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
    2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่
อยูอ่าศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

387 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน บ้าน
กิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนและอ านวยความสะดวก
ในการจดักจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

กอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน บ้านกิว่พร้าว 
หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

อ านวยความสะดวกใน
การจดักจิกรรมต่างๆ
ทางศาสนพิธี

กองช่าง

388 โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณ
บ้านกิว่พร้าว  หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้
  ถงึ หนองเขยีว

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณ   ซอย 10 ถงึ
สันเขือ่น ยาว 600 เมตร บ้านกิว่พร้าว
 หมู ่4 ต าบล   จนัจว้าใต้ ถงึหนอง
เขยีว

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

389 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา บ้าน
กิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ปรับปรุงสนามกฬีาใหม้สีภาพที่
พร้อมใช้ท ากจิกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ปรับปรุงรางระบายน้ า และบริเวณ
โดยรอบสนามกฬีา บ้านกิว่พร้าว หมู ่
4 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมสีถานทีอ่อก
ก าลังกาย

ประชาชนทัว่ไปมสีนาม
กฬีาทีพ่ร้อมและได้ออก
ก าลังกาย

กองช่าง

390 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 พร้อมฝาปิด ซอย 14  บ้านกิว่พร้าว
  หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 14  กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 
120.00 เมตร

 320,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ทว่มขังที่อยูอ่าศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่ภายใน
หมูบ่า้น

กองช่าง

391 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 
16 บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล.ซอย 16 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

            120,000 ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

392 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิดขา้งบ้านนายบุญส่ง
 โมหะจติต์  บ้านกิว่พร้าว  หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณขา้งบ้านนายบุญส่ง โมหะ
จติต์ ถงึ หลังบ้านนายถนอม ปินท
รายมลู  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 80.00 
เมตร

            200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

393 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า ซอย
 10  บ้านกิว่พร้าว   หมู ่4  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

ปรับปรุงท่อระบายน้ า ซอย 10 
บริเวณ หน้าบ้านนางจนัทร์ดี สุธรรม
มา

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

394 โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปา
หมูบ่้าน      บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาหมูบ่้าน   
บ้านกิว่พร้าว

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

395 โครงการปรับปรุงระบบท่อจา่ย
น้ าประปาภายในหมูบ่้าน บ้านกิว่
พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบท่อจา่ยน้ าประปา
ภายในหมูบ่้าน บ้านกิว่พร้าว

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

396 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 10   บ้าน
กิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด ซอย 10 บริเวณบ้านนายสมชาย 
จนัทาพูน   ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

397 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเลียบ
แมน่้ าจนั บ้านกิว่พร้าว หมู่.4 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลูกรังเลียบแมน่้ าจนั ยาว
 250 เมตร  บ้านกิว่พร้าว หมู4่ 
ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

398 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า           
ค.ส.ล. พร้อมฝาปดิ  บา้นนายสมศักด์ิ จี้
จ าปา ถึง บา้นนายสมศักด์ิ  อินแถลง   
บา้นกิว่พร้าว หมู ่4  ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ จีจ้ าปา ถงึ 
บ้านนายสมศักด์ิ  อนิแถลง  กว้าง 
0.40 เมตร  ยาว 80 เมตร

         200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว  2.ป้องกนัร้ าท่วม
ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

399 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด  ซอย 8 ถงึ ซอย 6
 บ้านกิว่พร้าว หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 8 ถงึ ซอย 6 บริเวณ
หน้าบ้านนายจรูญ ภริะบรรณ์ กว้าง 
0.40 เมตร ความลึก 0.40-0.60 เมตร
 ความยาว 130 เมตร

         350,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว  2.ป้องกนัร้ าท่วม
ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

400 โครงการปรับปรุงถนน    บ้านนาย
สิงหใ์จ บุญมากาศ ถงึ บ้านนายจรูญ
   ภริะบรรณ์   บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน    บ้านนายสิงหใ์จ บุญ
มากาศ ถงึ บ้านนายจรูญ ภริะบรรณ์ 
 ยาว  120.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

401 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 
3 บ้านกิว่พร้าว หมู ่4  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน    ค.ส.ล. ซอย 3  บ้าน
กิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

402 โครงการกอ่สร้างราวกนัตกรอบคู
เมอืง   บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัอนัตรายใหป้ระชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างราวกนัตกคูเมอืง บริเวณหน้า
บ้านนายยงยทุธ์ ทรวงชัย ถงึ บ้าน
นายค า ไชยรินทร์  ยาว 170.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

มรีาวกนัตกเพือ่ความ
ปลอดภยัในการสัญจรไป
มาอยา่งปลอดภยั

กองช่าง

403 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนาย
บรรจง ยานาหมอ  บ้านกิว่พร้าว  
หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณหน้าบ้านนายบรรจง ยา
นาหมอ ถงึ บ้านนางจมุปี ธงพล กว้าง
 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

404 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายชัย 
หมคู า  บ้านกิว่พร้าว  หมู ่4 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณหน้าบ้านนายชัย หมคู า ถงึ
 บ้านนายสมศักด์ิ กนัแกว้ กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 110.00 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

405 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด บ้านนายสุพจน์ ปุ
กปินกาศ  บ้านกิว่พร้าว  หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้านนายสุพจน์     ปุกปิน
กาศ  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

406 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 12  บ้านกิว่
พร้าว  หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด ซอย 12  บริเวณบ้านนาง
ไพรวรรณ จนิดาธรรม กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 120.00 เมตร

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

407 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า หลัง
ร้านนางสายทอง ปินทรายมลู  บ้าน
กิว่พร้าว  หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างท่อระบายน้ า บริเวณหลัง
ร้านนางสายทอง ปินทรายมลู ความ
ยาว 6 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

408 โครงการจดัท าป้ายหมูบ่้านและป้าย
แผนผังหมูบ่้าน        บ้านกิว่พร้าว 
หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่มปี้ายบอกชื่อหมูบ่้านและป้าย
แผนผังหมูบ่้านอยา่งชัดเจน

จดัท าป้ายชื่อหมูบ่้านบ้านกิว่พร้าว หมู่
 4 ต าบลจนัจว้าใต้

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมปี้ายประจ า
หมูบ่้าน

กองช่าง

409 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ บา้นนายผัด กันแก้ว ถึง 
บา้นนางเนยีม วญิญา บา้นกิว่พร้าว  
หมู.่4 ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้านนายผัด กนัแกว้ ถงึ 
บ้านนางเนียม วิญญา  กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.60 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

410 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หน้าวัด
กิว่พร้าว   บ้านกิว่พร้าว   หมู ่4  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. หน้าวัดกิว่พร้าว
ฝ่ังตะวันออก  ความยาว 50 เมตร 
หมูบ่้านกิว่พร้าว  หมู ่4  ต าบลจนัจว้า
ใต้

         150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

411 โครงการกอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียง บ้านกิว่พร้าว หมู่
 4          ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาศูนยก์าร
เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน

กอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง บริเวณทีส่าธารณะ บ้านกิว่
พร้าว หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมูบ่้านได้
ประโยชน์

มศูีนยก์ารเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพียง

ส านักปลัด      งาน
ส่งเสริมการเกษตร

412 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 2  บ้านกิว่
พร้าว หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 บริเวณหน้าบ้าน 
ร.ต.อ.บัลลพ เรือนค า กว้าง0.40 เมตร
  ยาว 40 เมตร

         100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว  2.ป้องกนัร้ าท่วม
ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

413 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. จาก
หนองเขยีว ถงึ วัดเจริญวิจติรรังษีสุท
โธบ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. จากหนอง
เขยีว ถงึ วัดเจริญวิจติรรังษีสุทโธ 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000 ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

414 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. ขา้งรี
สอร์ท  บ้านกิว่พร้าว     หมู ่4  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  บริเวณขา้งรี
สอร์ท กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 170  
เมตร

         300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

415 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนขา้ง
หนองเขยีว บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ปรับปรุงตลาดใหม้คีวามสะอาด
และปลอดภยั

ปรับปรุงตลาดชุมชนขา้งหนองเขยีว 
บ้านกิว่พร้าว

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมตีลาดทีม่ี
ความสะอาดและปลอดภยั

กองช่าง

416 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนหน้า
วัดกิว่พร้าว บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ปรับปรุงตลาดใหม้คีวามสะอาด
และปลอดภยั

ปรับปรุงตลาดชุมชนหน้าวัดกิว่พร้าว 
บ้านกิว่พร้าว

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมตีลาดทีม่ี
ความสะอาดและปลอดภยั

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

417 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. สาม
แยกหลังพระธาตุศรีสองเวียง บ้าน
กิว่พร้าว หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสามแยกหลังพระธาตุศรีสอง
เวียง ถงึ หนองเขยีว บ้านกิว่พร้าว 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 260.00 เมตร

         400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
 2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

418 โครงการขยายไฟฟ้า บ้านกิว่พร้าว 
หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้าซอย หน้าบ้านนายใบครีม
 จบัใจนาย ถงึ หลังร้านป้าศรี

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

419 โครงการติดต้ังไฟกิง่สาธารณะ
ภายในหมูบ่้าน บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิง่สาธารณะภายในหมูบ่้าน
และบริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ ปุ
กปินกาศ ถงึ หน้าวัดกิว่พร้าว

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

420 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด บ้านนายเอก
นรินทร์ สุธรรมมา บ้านกิว่พร้าว  หมู่
 4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณบ้านนายเอกนรินทร์ สุ
ธรรมมา ถงึ บ้านนายสม กนัแกว้ 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในชุมชน

กองช่าง

421 โครงการกอ่สร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมทีีส่ าหรับตาก
ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วและผลิตผลทางการ
เกษตรอืน่ๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ทีว่่างเปล่าให้
เกดิประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนือ่งจากขา้วทีน่ ามาตากจะเกบ็ไว้
เป็นเมล็ดพันธุ์

กอ่สร้างลาน ค.ส.ล.ตากพืชผลผลิต
ทางการเกษตร บริเวณพืน้ที่
สาธารณะบ้านกิว่พร้าว  หมู ่ 4  
ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีพีืน้ทีต่ากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร

1. เกษตรกร มลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

422 โครงการกอ่สร้างศูนยอ์อกก าลังกาย
ประจ าหมูบ่้าน  บ้านกิว่พร้าว หมู ่4
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกายมี
สุขภาพแขง็แรง

กอ่สร้างศูนยอ์อกก าลังกายประจ า
หมูบ่้าน บริเวณพืน้ทีส่าธารณะ บ้าน
กิว่พร้าว  หมู ่ 4 ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย

หมูบ่้านมสีถานทีอ่อก
ก าลังกายและจดั
กจิกรรมของหมูบ่้าน

กองช่าง

423 โครงการกอ่สร้างสนามวู๊ดบอล
พร้อมอปุกรณ์ บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปออกก าลัง
กายมสุีขภาพแขง็แรง

กอ่สร้างสนามวู๊ดบอลพร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะบ้านกิว่พร้าว  
 หมู ่ 4    ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมสีถานทีอ่อก
ก าลังกาย

ประชาชนทัว่ไปมสีถานที่
เล่นวู๊ดบอลและได้ออก
ก าลังกาย

กองช่าง

424 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย 1 
บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1 บ้าน
หนองปึง๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
350.00 เมตร

            400,000             400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

425 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย 5 
บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 บ้าน
หนองปึง๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร

            400,000             200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

426 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย 9 
บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 9 บ้าน
หนองปึง๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร

            400,000             300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

427 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย 10
 บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 10 บ้าน
หนองปึง๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร

            240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

428 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย 11
 บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 11 บ้าน
หนองปึง๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร

            400,000             300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

429 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.ซอย 12
 บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 12 บ้าน
หนองปึง๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร

            400,000             300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

430 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดซอย 4 บ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5     ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดซอย 4  ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.40-0.60  
เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

431 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดซอย 5 บ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5     ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดซอย 5  ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.40-0.60  
เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

432 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดซอย 9 บ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5     ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดซอย 9 ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.40-0.60  
เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

433 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดซอย 11 บ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5     ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดซอย 11 ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 70.00 เมตร ลึก 0.40-0.60  เมตร

            190,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

434 โครงการจดัท าป้ายชื่อหมูบ่้าน  
บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสัญลักษณ์และให้
บุคคลภายนอกรู้จกัหมูบ่้าน

จดัท าป้ายชื่อหมูบ่้านภาษาไทย-
ภาษาองักฤษ

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมปี้ายประจ า
หมูบ่้าน

กองช่าง

435 โครงการติดต้ังไฟจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย ์  บ้านหนองปึง๋ หมู ่5  
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย ์ 
บริเวณจดุเส่ียในหมูบ่้าน

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

436 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดซอย 8 บ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5     ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดซอย 8 ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.40-0.60  
เมตร

            400,000             275,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

437 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิดซอย 1 บ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5     ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดซอย 1  ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  
ยาว 350.00 เมตร ลึก 0.40-0.60  
เมตร

            400,000             400,000          150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

438 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีท่าง
การเกษตร  บ้านหนองปึง๋ หมู ่5  
ต าบลจนัจว้าใต้ จ านวน 2 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

จุดที่ 1 ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรถนนล าเหมืองกลาง  บา้น
หนองปึ๋ง กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,500 
เมตร  หนา 0.10 เมตร   จุดที่ 2 ถมหนิ
คลุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตรถนนล า
เหมืองกลาง  บา้นหนองปึ๋ง กวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 700.00เมตร  หนา 0.10 เมตร

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

439 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้ทีล่ า
เหมอืง บ้านหนองปึง๋ หมู ่5  ต าบล
จนัจว้าใต้ จ านวน 2 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

จุดที่ 1 ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
 ถนนสายล าเหมืองหนองปึ๋ง ถึง ดอยดิน
แดง บา้นหนองปึ๋ง กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว
 950.00เมตร  หนา 0.10 เมตร  จุดที่ 2  
   ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
ถนนสายนาหว้ยบา้นหนองปึ๋ง กวา้ง 4.00 
เมตร  ยาว 1,100 เมตร  หนา 0.10 เมตร

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

440 โครงการเทลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร  บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  
ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับตากข้าวที่
เก็บเกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเปน็การใช้พื้นที่วา่งเปล่าใหเ้กิด
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจากเนือ่งจาก
ข้าวที่น ามาตากจะเก็บไวเ้ปน็เมล็ดพันธุ์

เทลานตากผลผลิตทางการเกษตร  
บ้านหนองปึง๋  หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

1. เกษตรกรมลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

441 โครงการปรับปรุงระบบท่อจา่ย
น้ าประปาภายในหมูบ่้านบ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบท่อจา่ยน้ าประปา
ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองปึง๋

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

442 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาภายในหมูบ่้านบ้านหนอง
ปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาภายใน
หมูบ่้านบ้านหนองปึง๋

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

443 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ภายในบ้านหนองปึง๋ 
หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

ปรับปรุงศาลาบริเวณสนามกฬีาบ้าน
หนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

300000 ขนาดพืน้ทีข่องอาคารที่
ท าการกอ่สร้าง

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

444 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาประจ า
หมูบ่้าน    บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 
ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ  อนามัยแข็งแรง
3. เพื่อใหล้านกีฬา และสนามกีฬา ของ 
หมูบ่า้น เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ

ปรับปรุงสนามกฬีาประจ าหมูบ่้าน 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5

         200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน
 ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกาย
อย่างทั่วถึง
 2. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน
 ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ  
อนามัยแข็งแรง
3. สนามกีฬา ของ หมูบ่า้น 
เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ใน
การประกอบกิจกรรม
นนัทนาการ

กองช่าง

445 โครงการกอ่สร้างศาลาจดุตรวจ
ชุมชน  บ้านหนองปึง๋  หมู ่5 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพืดู่แลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน

กอ่สร้างศาลาจดุตรวจชุมชน  บ้าน
หนองปึง๋

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพยสิ์นของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

446 โครงการถมหนิคลุกรอบหนองไคร้ 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

หนิคลุกรอบหนองไคร้ บ้านหนองปึง๋ 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.10 เมตร

         170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

447 โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์บริเวณสามแยกไป
บ้านดอยดินแดงบ้าน หนองปึง๋หมู ่ 5
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ
สามแยกไปบ้านดอยดินแดงบ้าน 
หนองปึง๋หมู ่ 5  ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมสีถานทีจ่ดั
กจิกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

448 โครงการกอ่สร้างเลนปัน่จกัรยาน  
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุมสุีขภาพอนามยัแขง็แรง

กอ่สร้างเลนปัน่จกัรยานบริเวณรอบ
หนองไคร้  บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 
ต าบลจนัจว้าใต้ ระยะทาง 1,600 เมตร

400000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ

ประชาชนทัว่ไป  เยาวชน
 ผู้สูงอาย ุมสุีขภาพ
อนามยัแขง็แรง

กองช่าง

449 โครงการกอ่สร้างประตูปิด-เปิดล า
เหมอืงกลางบ้าน  บริเวณหลัง
โรงเรียนกิว่พร้าว บ้านหนองปึง๋ หมู ่
5   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กอ่สร้างประตูปิด-เปิด  บริเวณหลัง
โรงเรียนกิว่พร้าว บ้านหนองปึง๋ หมู ่5
 ต าบลจนัจว้าใต้

         100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง
และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กองช่าง

450 โครงการเสริมคันดินรอบหนองไคร้  
 บ้านหนองปึง๋  หมู ่5  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เสริมคันดินรอบหนองไคร้   บ้าน
หนองปึง๋  กว้าง 3.00 เมตร ความยาว
 1,600 เมตร

         400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

451 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมูบ่้าน   บ้านหนองปึง๋ หมู ่
5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
 บ้านหนองปึง๋ หมู ่5

         400,000 จ านวนทีข่ยายเขตไฟฟ้า
เขา้พืน้ทีท่างการเกษตร

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

452 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร   บ้านหนองปึง๋  หมู ่5 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร   
บ้านหนองปึง๋

         400,000 จ านวนทีข่ยายเขตไฟฟ้า
เขา้พืน้ทีท่างการเกษตร

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

453 โครงการปรับปรุงศาลาสุสาน บ้าน
หนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

ปรับปรุงศาลาสุสาน บ้านหนองปึง๋ 
หมู ่5

         300,000 ขนาดพืน้ทีข่องอาคารที่
ท าการกอ่สร้าง

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

454 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน  
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนและอ านวยความสะดวก
ในการจดักจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

กอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน  บ้านหนองปึง๋ 
หมู ่5

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

อ านวยความสะดวกใน
การจดักจิกรรมต่างๆ
ทางศาสนพิธี

กองช่าง

455 โครงการปรับปรุงศาลาหน้าเมรุ  
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

ปรับปรุงศาลาหน้าเมรุ  บ้านหนองปึง๋          200,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

456 โครงการกอ่สร้างประปาขนาดใหญ่ 
ซอย 1 บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่เพิม่ปริมาณน้ าใช้ในการอปุโภค
บริโภค

กอ่สร้างประปาขนาดใหญ่ ซอย 1 
บริเวณโรง

            400,000  ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์

มรีะบบจา่ยน้ าทีดี่ขึน้
และทัว่ถงึ

กองช่าง

457 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านหนองครก หมู ่
6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

ปรับปรุงบริเวณอาคารเอนกประสงค์หนา้
วดัหนองครก  บา้นหนองครก หมู ่6 ต าบล
   จันจวา้ใต้

 200,000 ขนาดพืน้ทีข่องอาคารที่
ท าการกอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่เพียงพอใน
การจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของหมูบ่า้น

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

458 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด หน้าโรงน้ าด่ืม  
บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณหน้าโรงน้ าด่ืม กว้าง 2.50 
เมตร  ยาว 50.00 เมตร

            135,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ทว่มขังที่อยูอ่าศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่ภายใน
หมูบ่า้น

กองช่าง

459 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5
 บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. ซอย 5 ถงึปัม้
 P.T  ยาว 4.00 เมตร   กว้าง 750.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

460 โครงการปรับปรุงหลังคาสุสาน 
บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ปรับปรุงหลังคาใหม้สีภาพทีดี่
ขึน้พร้อมใช้งานและมคีวามปลอดภยั

ปรับปรุงหลังคาสุสาน บ้านหนองครก
 หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนมี
สถานที่พร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภยั

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนพิธต่ีางๆของ
หมูบ่า้น

กองช่าง

461 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้ 
จ านวน 2 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนน    ค.ส.ล. บริเวณ
บา้นนายแดนชัย   กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
150.00 เมตร     หนา 0.15  เมตร  จุดที่
 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบา้นนาย
สมหวงั   กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร

            350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

462 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก ซอย 2 
ถงึ ซอย 6    บ้านหนองครก หมู ่6 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณถนนเรียบล า
เหมอืงซอย 2 ถงึซอย6 ความยาว 450
  เมตร

            400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  2.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ

กองช่าง

463 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
สุสาน บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

ปรับปรุงรางระบายน้ า บริเวณสุสาน  
กวา้ง 1.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร บา้น
หนองครก หมู ่6 ต าบลจันจวา้ใต้

 140,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

464 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านหนองครก หมู ่
6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

 400,000 ขนาดพืน้ทีข่องอาคารที่
ท าการกอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่เพียงพอใน
การจัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของหมูบ่า้น

กองช่าง

465 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านหนองครก     หมู ่6
 ต าบลจนัจว้าใต้          จ านวน 5 
จดุ

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

จดุที ่1 ถมหินคลุกเขา้พื้นที่การเกษตร บริเวณ
ซอย 1  กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร        จดุที ่2 ถมหินคลุกเขา้
พื้นที่การเกษตร บริเวณซอย 2  กวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร     
   จดุที ่3 ถมหินคลุกเขา้พื้นที่การเกษตร 
บริเวณซอย 3  กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 700.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร จดุที ่4 ถมหินคลุกเขา้
พื้นที่การเกษตร บริเวณซอย 4  กวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  
จดุที ่5 ถมหินคลุกเขา้พื้นที่การเกษตร บริเวณ
ซอย 5  กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

466 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2 ถงึ
ซอย 6 บ้านหนองครก หมู ่6  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายไฟฟ้าซอย 2 ถงึ ซอย 6 บ้าน
หนองครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000 จ านวนทีติ่ดต้ังไฟกิง่ใน
หมูบ่้าน

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

467 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพืน้ทีท่าง
การเกษตร  บ้านหนองครก  หมู ่6 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าพืน้ทีท่างการเกษตร 
ซอย 1 ถงึซอย 6 บ้านหนองครก หมู ่
6  ต าบลจนัจว้าใต้

            300,000 จ านวนทีข่ยายเขตไฟฟ้า
เขา้พืน้ทีท่างการเกษตร

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

468 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่้าน  บ้านหนองครก หมู ่6  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน บ้านหนอง
ครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000 จ านวนทีติ่ดต้ังไฟกิง่ใน
หมูบ่้าน

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

469 โครงการขยายสายดับไฟฟ้า ไฟกิง่  
บ้านหนองครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายสายดับไฟฟ้า ไฟกิง่  บ้านหนอง
ครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

470 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 2-6  
บ้านหนองครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายไฟฟ้าซอย 2-6  บ้านหนองครก
 หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000 จ านวนทีติ่ดต้ังไฟกิง่ใน
หมูบ่้าน

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ2
ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

471 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพืน้ทีท่าง
การเกษตร  บ้านหนองครก  หมู ่6 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าพืน้ทีท่างการเกษตร 
ซอย 1 ถงึซอย 6 บ้านหนองครก หมู ่
6  ต าบลจนัจว้าใต้

            300,000 จ านวนทีข่ยายเขตไฟฟ้า
เขา้พืน้ทีท่างการเกษตร

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

472 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูบ่้าน  บ้านหนองครก หมู ่6  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน บ้านหนอง
ครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000 จ านวนทีติ่ดต้ังไฟกิง่ใน
หมูบ่้าน

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

473 โครงการขยายสายดับไฟฟ้า ไฟกิง่  
บ้านหนองครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายสายดับไฟฟ้า ไฟกิง่  บ้านหนอง
ครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

474 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาบ้านหนองครก หมู ่6 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบ้าน
หนองครก หมู ่6       ต าบลจนัจว้าใต้

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

475 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 1กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 
เมตร

         400,000          200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

476 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 2กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 
เมตร

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

477 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 3  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 3กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

         100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

478 โครงการขยายไฟกิง่ ซอย 5 บ้าน
หนองครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟกิง่ ซอย 5 ถงึปัม้น้ ามนัพีที 
บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

479 โครงการขยายไฟกิง่ ซอย 5 บ้าน
หนองครก หมู ่6  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟกิง่ ซอย 5 ถงึปัม้น้ ามนัพีที 
บ้านหนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

480 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 4  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 4กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

         250,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

481 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 5กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

         170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

482 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 6กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

         220,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

483 โครงการกอ่สร้างศาลาหน้าอาคาร
เอนกประสงค์หน้าวัด บ้านหนอง
ครก  หมู ่6   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
กจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาหน้าอาคาร
เอนกประสงค์หน้าวัด บ้านหนองครก 
   หมู ่6    ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000 ร้อยละ 80 ได้รับความ
สะดวกในการจดังานศา
สนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

484 โครงการขยายผิวจราจรทางเชื่อม
ระหว่างหมูบ่้านหนองครก หมู ่6  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหร้าษฎรมถีนนสัญจรไปมา
สะดวก

ขยายผิวจราจรทั้งสองข้างเชือ่มระหวา่ง
บา้นหนองครก หมู ่6 ถึงบา้นสันหลวง หมู่
 10 ต าบลจันจวา้ใต้  กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

 400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ราษฎรมถีนนใช้ในการ
สัญจร

กองช่าง

485 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 7กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 
เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

486 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 8กว้าง 0.70 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

         250,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

487 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 9  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 9กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 
เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

488 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 10  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 10กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 
เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

489 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 11  บ้าน
หนองครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย 11กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

         150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

490 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
บ้านหนองครก หมู ่6   ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอย
ภายในหมูบ่้าน   บ้านหนองครก หมู ่
 6 ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

491 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณสุสานบ้านมว่ง
หมูสี่  หมู ่7  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
กจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณ
สุสานบ้านมว่งหมสีู (แท่นทอง)

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนมศีาลา
เอนกประสงค์ใช้กจิกรรม
ทางศสนาพิธีของหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

492 โครงการถมหนิคลุก เขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณสุสานบ้านมว่งหมสีู(แท่นทอง)
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

            180,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

493 โรงการปรับปรุงคันดินแมน่้ าค า    
บ้านมว่งหมสีู  หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

1.เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  2.เพือ่ป้องกนั
น้ าท่วมขงัและแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง 3.
เพือ่สามารถกกัเกบ็น้ าได้เพิม่ขึน้

ปรับปรุงคันดินบริเวณเขตแมน่้ าค า
บ้านมว่งหมสีู -แท่นทอง ตลอดสาย 
หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

            300,000             300,000          300,000          300,000          300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง 2.
พืชผลทางการเกษตรมี
ผลผลิตทีดี่ขึน้ 3.ลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

494 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.เขา้
สุสานบ้านมว่งหมสีู หมู ่7 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน      ค.ส.ล.เขา้สุสาน
บ้านมว่ง กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
1,250 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร           2.ป้องกนั
การเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

495 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1
 ถงึ ซอย 3 บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย 1 บริเวณ
หน้าบ้านนายศรุต วันดา  ถงึ ซอย 3 
ประปาหมูบ่้าน กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,000.00 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร           2.ป้องกนั
การเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง           อบจ.

496 โครงการขยายสะพานขา้มล าเหมอืง
อดุม บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานขา้มล าเหมอืงอดุม 
บริเวณทีน่านายบุญวาด ผัดกาศ

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

497 โครงการปรับปรุงระบบท่อจา่ย
น้ าประปาภายในหมูบ่้าน บ้านมว่ง
หมสีู หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบท่อจา่ยน้ าประปา
ภายในหมูบ่้าน บ้านมว่งหมสีู

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

498 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เขา้สุสาน  
บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้า เขา้สุสาน  บ้านมว่ง
หมสีู

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

499 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก บ้าน
มว่งหมสีู  หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัอนัตรายและมคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณถนนสาย
หลักตลอดแนวน้ าค า

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

500 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน บ้าน
มว่งหมูสี่  หมู ่7  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนและอ านวยความสะดวก
ในการจดักจิกรรมต่างๆทางศาสนพิธี

กอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน บ้านบ้านมว่ง
หมูสี่  หมู ่7  ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

อ านวยความสะดวกใน
การจดักจิกรรมต่างๆ
ทางศาสนพิธี

กองช่าง

501 โครงการกอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ  
บ้านมว่งหมูสี่  หมู ่7  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ บ้าน บ้านมว่ง
หมูสี่  หมู ่7  ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000 ร้อยละ 80 ได้รับความ
สะดวกในการจดังานศา
สนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

502 โครงการถมหนิคลุก เขา้พืน้ที่
การเกษตร   บ้านมว่งหมสีู     หมู ่7
 ต าบลจนัจว้าใต้       จ านวน 3 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

จดุที ่1 ถมหนิคลุก เขา้พืน้ที่
การเกษตรบริเวณทีน่านายบุญลือ 
กนัทะดง ถงึ นานายสมนึก จนัทาพูน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
 0.10 เมตร  จดุที ่2  ถมหนิคลุก 
เขา้พืน้ทีก่ารเกษตรบริเวณหลังส านัก
สงฆม์ว่งหมสีูกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร  จดุที ่3
 ถมหนิคลุก เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณหลังบ้านนายทา จมุปาดงกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

503 โครงการขยายเขตระบบประปาเขา้
สุสาน บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ขยายเขตระบบประปาเขา้สุสาน บ้าน
มว่งหมสีู (แท่นทอง)

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

504 โครงการกอ่สร้างระบบน้ าประปา 
ขนาดเล็ก บ้านป่ากุก๊-บ้านธิ หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างระบบน้ าประปา ขนาดเล็ก 
บ้านป่ากุก๊-บ้านธิ หมู ่8

 300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

505 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน
นายยก จบัใจนาย บ้านป่ากุก๊  หมู ่ 
8  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณหน้าบ้านนายยก จบัใจนาย
 ถงึ บ้านนายไพบูลย ์นันทะจกัร์  
กว้าง 04.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร

            140,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

506 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. 
จ านวน 4 จดุ บ้านป่ากุก๊ หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าสุสาน  กวา้ง 4.00 
ม. ยาว 10.00 ม.   จุดที่ 2 บริเวณสะพาน
เหมืองร่องเสือเต้นถนนเชือ่ม บา้นม่วงหมูสี
 หมู ่7 ต าบลจันจวา้ใต้ กวา้ง 4.00 ม. ยาว
 10.00 ม.  จุดที่ 3 บริเวณส่ีแยกปา่กุก๊ ถึง
 สามแยกไปบา้นปา่บงหลวง กวา้ง 6.00 
ม. ยาว 100.00 ม. จุดที่ 4 บริเวณหนา้
บา้นนายประจวบ จับใจนาย กวา้ง 4.00 
ม. ยาว30.00 ม.

            300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

507 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน  บ้าน
ป่ากุก๊- หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

บริเวณพ่อบ้าน   บ้านป่ากุก๊- หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

            300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

508 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสุสาน  
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้หอ้งน้ าสะอาด
 ถกูสุขอนามยัและมเีพียงพอ

บริเวณสุสาน  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

            300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

มหีอ้งน้ าสะอาดถกู
สุขอนามยัและเพียงพอ
ส าหรับรองรับการใช้
บริการของประชาชน

กองช่าง

509 โครงการกอ่สร้างประปาขนาดเล็ก 
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เพิม่ปริมาณน้ าใช้ในการอปุโภค
บริโภค

กอ่สร้างประปาขนาดเล็ก บ้านป่ากุก๊ 300000  ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์

มรีะบบจา่ยน้ าทีดี่ขึน้
และทัว่ถงึ

กองช่าง

510 โครงการติดต้ังไฟกิง่ จ านวน 4 จดุ 
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

การติดต้ังไฟกิง่ จุดที่ 1บริเวณ ซอย 1  
จุดที่ 2 จากบา้นนายทนงศักด์ิ ถึง สาม
แยก บา้นทรายมูล  จุดที่ 3 หนา้บา้นนาย
อ านวย  จุดที่ 4 บริเวณสามแยกปา่กุก๊-
ปา่บงหลวง

 300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

511 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ ส่ี
แยกป่ากุก๊ ถงึ แยกถนนป่าบงหลวง
 -ทรายมลู  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ ส่ีแยกป่ากุก๊ 
ถงึ แยกถนนป่าบงหลวง -ทรายมลู 
กว้าง 6.00  เมตร   ความยาว  
200.00  เมตร

            300,000          300,000          120,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร    2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

512 โครงการกอ่สร้างป้อมยาม   จดุ
ตรวจบริการประชาชน  บ้านป่ากุก๊ 
 หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่บริการประชาชน และรักษา
ความปลอดภยัทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน

กอ่สร้างป้อมยามบริเวณจดุตรวจ 
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพยสิ์นของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

513 โครงการกอ่สร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นลานตากพืชผลทางการ
เกษตรประจ าหมูบ่้าน

กอ่สร้างลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

 ประชาชนมสีถานทีต่าก
พืชผล

กองช่าง

514 โครงการปรับปรุงผิวถนนเขา้พืน้ที่
การเกษตร    บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร   
 บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

515 โครงการกอ่สร้างคันดินป้องกนัตล่ิง
พัง ล าเหมอืงร่องทราย บ้านป่ากุก๊ 
หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กอ่สร้างคันดินป้องกนัตล่ิงพัง ล า
เหมอืงร่องทราย บ้านป่ากุก๊ หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้ เชื่อมต่อ บ้านป่าบง
หลวง   หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง
และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

    กองช่าง

516 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. บ้านป่า
กุก๊ เชื่อม บ้านสันทางหลวง  บ้าน
ป่ากุก๊ หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ขยายถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกป่า
กุก๊-ทรายมลู ถงึบ้านสันทางหลวง 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

         400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

517 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา
หมูบ่้าน บ้านป่ากุก๊- หมู ่8 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน
บริเวณส่ีแยกป่ากุก๊ ถงึซอย 1 ความ
ยาว 700.00 เมตร

 300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

518 โครงการจดัท าป้ายบอกทาง และ
ป้ายชื่อซอยในหมูบ่้าน บ้านป่ากุก๊  
หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่จดัท าป้ายบอกทาง และป้ายชื่อ
ซอยทุกซอยในหมูบ่้าน

จดัท าป้ายบอกทาง และป้ายชื่อซอย
ในหมูบ่้าน

         200,000 จ านวนป้ายทีติ่ดต้ังและ
ปรับปรุง

1.มีปา้ยบอกสถานที่ต้ังของ
หมูบ่า้นที่ชัดเจน       2.เปน็
ระเบยีบเรียบร้อยสวยงาม
ภายในหมูบ่า้น

กองช่าง

519 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์  บ้านป่ากุก๊ หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
สุสาน บ้านป่ากุก๊ หมู ่8     ต าบล
จนัจว้าใต้

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมสีถานทีจ่ดั
กจิกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

520 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพืน้ทีท่าง
การเกษตร  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้าพืน้ทีท่างการเกษตร
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000 จ านวนทีข่ยายเขตไฟฟ้า
เขา้พืน้ทีท่างการเกษตร

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

521 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้าน
ป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

 300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

522 โครงการติดต้ังไฟฟ้าระบบ
แสงอาทิตย ์บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

ติดต้ังไฟฟ้าระบบแสงอาทิตย ์บริเวณ
ทางแยกบ้านป่ากุก๊-บ้านป่าบงหลวง

 300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ 2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด
  3.ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร  4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใชอ้ยา่งพอเพยีง

กองช่าง

523 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. บ้าน
ป่ากุก๊ เชื่อม บ้านมว่งหมสีู   บ้าน
ป่ากุก๊ หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนน    ค.ส.ล. บ้านป่ากุก๊ 
เชื่อม บ้านมว่งหมสีู

         300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

524 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ บริเวณหนา้บา้นนายเปง็ โย
ด า ถึง บา้นนายสวสัด์ิ  ภริะบรรณ์ บา้น
ปา่กุก๊ หมู ่8 ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ 
บริเวณหนา้บา้นนายเปง็ โยด า ถึง บา้น
นายสวสัด์ิ ภริะบรรณ์ กวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มีระบบการระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ทว่มขังที่อยูอ่าศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่ภายใน
หมูบ่า้น

กองช่าง

525 โครงการถมหนิคลุกเขา้พืน้
การเกษตร  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 
ต าบลจนัจว้าใต้               จ านวน 
5 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

  จดุที ่1 บริเวณนานายอดุทา ปงกนัค า ถงึ นา
นางสุภา บุญทัน กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
 จดุที ่2 บริเวณนายใจยา ต๊ะต้องใจ ถงึ นา
นายบุญช ูจับใจนาย  กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร   จดุที ่3 นานายเอนก  สมบัติใหม่ ถงึ 
นานายบุญเรง อดุค า    กวา้ง 3 เมตร ยาว 200
 เมตร  จดุที ่4 นานางสจา กา้งออนตา ถงึ นา
นายวเิชยีร กาจุม    กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร   จดุที ่5 นานายประยรู ค าบัว ถงึ นา
นายบัณฑิต อดุมฤทธิ ์  กวา้ง 3 เมตร  ยาว 500
 เมตร

         300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

526 โครงการกอ่สร้างซุ้มเฉลิมพระเกรีติ  
  บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่แสดงวามจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

บริเวณแยกบ้านป่ากุก๊ และ บริเวณ
สามแยกบ้านธิ จ านวน 2 จดุ  บ้าน
ป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

แสดงวามจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กองช่าง

527 โครงการกอ่สร้างคันดินป้องกนัตล่ิง
ล าเหมอืงร่องทราย  บ้านป่ากุก๊  หมู่
 8 ต.จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างคันดินป้องกนัตล่ิงล าเหมอืง
ร่องทราย  บ้านป่ากุก๊

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

528 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตการเกษตร  บ้านป่ากุก๊  หมู่
 8 ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับตากข้าวที่
เก็บเกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเปน็การใช้พื้นที่วา่งเปล่าใหเ้กิด
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจากเนือ่งจาก
ข้าวที่น ามาตากจะเก็บไวเ้ปน็เมล็ดพันธุ์

บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์บ้าน
ป่ากุก๊  หมู ่8 ต.จนัจว้าใต้    ความ
กว้าง 50 เมตร  ความยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

         300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1. เกษตรกรมีลานตาก
พืชผลในพื้นที่
2. เกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตไวใ้ช้เพื่อท า
การเกษตรในฤดูถัดไป
 3. ลดต้นทนุการผลิต

กองช่าง

529 โครงการถมดินลูกรัง เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย 14 บ้านแมค่ าฝ่ัง
หมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย
 14 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่  กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร

            250,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

530 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย สุสานเกา่ บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย 
สุสานเกา่ บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

531 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยหลังวัด บ้านแมค่ า
ฝ่ังหมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย
หลังวัด บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

532 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยเหมอืงกลาง บ้าน
แมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย
เหมอืงกลาง บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

533 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยเหมอืงงาม บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย
เหมอืงงามง บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา
 0.10 เมตร

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

534 โครงการถมดินลูกรังเขา้ ซอย บ้าน
แมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจนัจว้าใต้ 
              จ านวน 2 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

จุดที่ 1 ถมดินลูกรังเข้า ซอยหนา้บา้นนาย
ผ่าน บา้นแม่ค าฝ่ังหมิน่ กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จุด
ที่ 2  ถมดินลูกรังเข้า ซอย 15 บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิน่กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร

            250,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

535 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ซอย 
15 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่   หมู ่9   
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 15 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่

            200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

536 โครงการปรับปรุงถนน     คันดิน
เลียบน้ าค า  บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่   หมู่
 9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน     คันดินเลียบน้ าค า  
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่   กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

            200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

537 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ 
 หมู ่9  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ 
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ถึง บา้นนาง
บวัคาร ริยะกาศ กวา้ง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร ยาว 1,000 เมตร

            540,000             540,000          540,000          540,000          540,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

538 โครงการขยายเขตระบบประปา
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่   หมู ่9   ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ขยายเขตระบบประปาบริเวณบา้นนาย
สมหวงั นารินค า ถึง บา้นนายประยูร นา
ทะสัน  ยาว 1,000 เมตรบา้นแม่ค าฝ่ังหมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

539 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย 14 บ้านแมค่ าฝ่ัง
หมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย
 14  ยาว 2,500 เมตร   บ้านแมค่ า
ฝ่ังหมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

540 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย สุสานเกา่ บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
ซอยสุสานเกา่  ยาว 1,200 เมตร   
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

541 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย หลังวัด บ้านแมค่ า
ฝ่ังหมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
ซอยหลังวัด ยาว 1,500 เมตร   บ้าน
แมค่ าฝ่ังหมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

542 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย ล าเหมอืงงาม บ้าน
แมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
ซอยล าเหมอืงงาม ยาว 1,000 เมตร  
 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

543 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย หน้าบ้านนายผ่าน 
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่   หมู ่9   ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
ซอยหน้าบ้านนายผ่าน ยาว 1,000 
เมตร   บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

544 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย 15 บ้านแมค่ าฝ่ัง
หมิน่   หมู ่9   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย
 15 ยาว 1,500 เมตร   บ้านแมค่ าฝ่ัง
หมิน่

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

545 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ า
คันดินเลียบน้ าค า จ านวน 2 จดุ  
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

ปรับปรุงประตูระบายน้ าคันดินเลียบน้ าค า
 จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 หลังบา้นนางสาว
ทองค า ทะยาหมอ จุดที่ 2 หลังบา้นนาย
ประเสริฐ สุธรรมมา

            200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง
และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กองช่าง

546 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู่
 9    ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่มศีาลาอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆในหมูบ่้าน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆ
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

547 โครงการติดต้ังไฟกิง่     ภายใน
หมูบ่้าน   บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

ติดต้ังไฟกิง่ภายในหมูบ่้าน จ านวน 6 
จดุ บริเวณหน้าวัดมว่งชุม  บริเวณ
ถนนสายบ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ ถงึบ้าน
สันทางหลวง

 200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

548 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ซอย 4
 ถงึ ซอย 8บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่  หมู ่ 
9  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 4 ถงึ ซอย
 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

549 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ซอย 
11 ซอย 12 และซอย 14 บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่  หมู ่ 9  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 11 ซอย 
12 และซอย 14 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว160.00 เมตร บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

550 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เชื่อม
ระหว่างหมูบ่้าน         บ้านแมค่ า
ฝ่ังหมิน่ หมู ่9  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

ขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมระหว่างหมูบ่้าน
 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ ถงึบ้านสันทาง
หลวง

 400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ 
2.ปอ้งกันการเกิดปญัหายา
เสพติด  3.ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร  4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

551 โครงการกอ่สร้างประตูปิด--เปิด ล า
เหมอืงสันหลังวัดมว่งชุม บ้านแมค่ า
ฝ่ังหมิน่  หมู ่9 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างประตูปิด--เปิด ล าเหมอืงสัน
หลังวัดมว่งชุม บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

400000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รวดเร็ว 
   2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่
อยูอ่าศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

552 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา
หมูบ่้าน บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่  หมู ่9 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

เปล่ียนท่อเมนประปาหมูบ่้านบริเวณ
บ้านนายเฉลย ตุ่นหนิว้ ถงึ บ้านนาย
เพชร ปาละมะกาศ ยาว 1,300 เมตร

 400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

553 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์
 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9    ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่มลีานอเนกประสงค์ใช้ประกอบ
กจิกรรมต่างๆในหมูบ่้าน

โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ 
 บริเวณสุสานเกา่ บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆ
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

554 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า     ค.
ส.ล. บริเวณล าเหมอืงกอต่ึง บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9    ต าบลจนัจว้าใต้

1.เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  2.เพือ่ป้องกนั
น้ าท่วมขงัและแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง  
3.เพือ่สามารถกกัเกบ็น้ าได้เพิม่ขึน้

กอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. บริเวณล า
เหมอืงกอต่ึง บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

         400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบปญัหา
ภยัแล้งได้รับการแก้ไข
ปญัหาภยัแล้ง         2.
พืชผลทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่ดีขึน้ 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของเกษตรกร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

555 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 
14 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่  หมู ่ 9  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย 14 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร บ้าน
แมค่ าฝ่ังหมิน่

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

556 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมเขา้
พืน้ทีท่างการเกษตร  บ้านแมค่ าฝ่ัง
หมิน่  หมู ่9 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณล าเหมอืงเสียร่องเสือเต้น กว้าง
 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.5 
เมตร  บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่  หมู ่9 
ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

557 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้านสัน
หลวง  หมู1่0   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

กอ่สร้างหอ้งน้ าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน บ้านสัน
หลวง ม.10 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมสีถานทีจ่ดั
กจิกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

558 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าบ้าน
สันหลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าบ้านบริเวณ
หน้าบ้านนายบุญเยน็กว้าง 0.40 เมตร
         ยาว100.00 เมตร

            270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

559 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์
 บ้านสันหลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านสันหลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้ 
 บริเวณสุสานซอย 8 ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มสีถานทีจ่ดักจิกรรม กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

560 โครงการถมดินลูกรังเขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านสันหลวง หมู ่10    
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้าน
สันหลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้  
จ านวน 10 จดุหนาเฉล่ีย 0.10-0.15 
เมตร   กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร

            100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

561  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.บ้านสันหลวง หมู ่10  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณ
บ้านนายอา้ย สุทธินันท์ถงึบ้านนาย
สุภมติร อนิใจ  กว้าง 0.40 เมตร    
ยาว 100.00 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

562 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. ซอย 5พร้อมฝาปิด  บ้านสัน
หลวง  หมู ่10   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด ซอย 5   บ้านสันหลวง   หมู ่10  
  ต าบลจนัจว้าใต้ (ทางไปบ้านหนอง
ครก)  กว้าง0.40 เมตร ยาว 800.00 
เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

563 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
บริเวณบ้านนายจ าลอง อปุระ   
บ้านสันหลวงหมู ่10  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน

หมูบ่้าน

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณบ้าน
นายจ าลอง อปุระ กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

564 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
ซอยบ้านนายอดุม ธิน้อมธรรม  
บ้านสันหลวงหมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน

หมูบ่้าน

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม ซอยบ้านนาย
อดุม ธิน้อมธรรม กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

565 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.
ส.ล.  บ้านสันหลวง หมู ่10 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  บ้าน
สันหลวง หมู ่10 -บริเวณบ้านนาย
ขจร  ฝ้ันกาศ  กว้าง  1.50 เมตร  
ยาว  70.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.25 
เมตร

         190,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

566 โครงการกอ่สร้างท่อลอด บ้านสัน
หลวง หมู ่10  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บริเวณที่
นานายอนันต์ สันกาศ บ้านสันหลวง

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

567 โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณ
บ้านสันหลวง หมูท่ี ่10 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณบ้านสันหลวง
 หมูท่ี ่10 เชื่อมถงึ บ้านสันทางหลวง 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

568 โครงการกอ่สร้างถนน        ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านนายจ าลอง    อปุระ  
บ้านสันหลวง หมู ่10 ต.จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาย
จ าลอง     อปุระ บ้านสันหลวง   
กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 80.00 เมตร

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

569 โครงการกอ่สร้างถนน         ค.ส.ล.
 ซอย7 บ้านสันหลวง  หมู ่10 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน      ค.ส.ล. ซอย7 บ้าน
สันหลวง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
100.00 เมตร

         240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

570 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน
นางจนัดี จบัใจนาย บ้านสันหลวง 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางจนัดี จบั
ใจนาย บ้านสันหลวง กว้าง 0.40 
เมตร ยาว100.00 เมตร

         270,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

571 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านนายสนัน่ผัด
กาศ บ้านสันหลวง  หมู ่10   ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า       ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิด บ้านนายสนัน่ผัดกาศ 
บ้านสันหลวง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
50.00 เมตร

         140,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

572 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอย 1 ถงึ ตลาด
สันหลวง  หมู ่10   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า        ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิด ซอย 1 ถงึ ตลาดสัน
หลวง  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 80.00 
เมตร

         220,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

573 โครงการขยายสะพานเชื่อม(บ้านสัน
หลวง-บ้านหนองครก) บ้านสันหลวง
 หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานเชื่อม(บ้านสันหลวง-
บ้านหนองครก)  บ้านสันหลวง หมู ่10
 ต าบลจนัจว้าใต้ (2 จดุ)  กว้าง   ยาว

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

574 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านสันหลวง หมู ่10
 ต าบล   จนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

บริเวณอาคารเกา่โรงเรียนบ้านสัน
หลวง  หมู ่ 10  ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

575 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านสันหลวง
  หมู ่ 10  ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับตากข้าวที่
เก็บเกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ
 2. เพื่อเปน็การใช้พื้นที่วา่งเปล่าใหเ้กิด
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจากเนือ่งจาก
ข้าวที่น ามาตากจะเก็บไวเ้ปน็เมล็ดพันธุ์

บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์บ้าน
สันหลวง  (ทีน่าแปลงใหญ่)

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1. เกษตรกรมลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

576 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน   บ้าน
สันหลวง  หมู ่ 10  ต.จนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์บ้าน
สันหลวง  หมู ่ 10  ต.จนัจว้าใต้

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

577 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าล า
เหมอืงกลางบ้าน    บ้านสันหลวง  
หมู ่ 10  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

บริเวณบ้านนางบัวเลียว  กนัทะวงค์  
ถงึ  บ้านนายจารุวิทย ์ แสนเจริญ    
 บ้านสันหลวง  กว้าง 0.40 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร

400000          275,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

578 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ซอย
 4  บ้านสันหลวง  หมู ่ 10  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า ซอย 4  บ้าน
สันหลวง บริเวณบ้านนางจนัทรทนา 
หอยแกว้ กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 
250.00 เมตร

400000          275,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

579 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหน้าบ้านนายจนัทร์ตา ผัด
กาศ ถงึ หน้าบ้านนางบัวผัด หน่อ
แกว้  บ้านสันหลวง  หมู ่ 10  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้า
บ้านนายจนัทร์ตา ผัดกาศ ถงึ หน้า
บ้านนางบัวผัด หน่อแกว้  บ้านสัน
หลวง  กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 
400.00 เมตร

400000 400000          280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

580 โครงการกอ่สร้างถนน        ค.ส.ล. 
บริเวณหลังบ้านนายชูชาติ ภริบรรณ์
  บ้านสันหลวง  หมู ่ 10  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. บริเวณหลัง
บ้านนายชูชาติ    ภริบรรณ์  บ้านสัน
หลวง  กว้าง 4.00 เมตร กว้าง 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

         240,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร  2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

581 โครงการกอ่สร้างถนน        ค.ส.ล. 
บริเวณทีน่านายยรรยง สุตินกาศ
บ้านสันหลวง  หมู ่ 10  ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. บริเวณทีน่า
นายยรรยง  สุตินกาศ  บ้านสันหลวง 
 กว้าง 4.00 เมตร 116.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

         280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

582 โครงการปรับปรุงระบบจา่ย
น้ าประปา บ้านสันหลวง  หมู ่10 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบจา่ยน้ าประปา บ้าน
สันหลวง  หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

583 โครงการกอ่สร้างระบบประปาบ้าน
สันหลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างระบบประปาบ้านสันหลวง 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

584 โครงการติดต้ังท่อจา่ยน้ าประปา
หนองเขยีว(บ้านหนองครก)เชื่อม 
บ้านสันหลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ติดต้ังท่อจา่ยน้ าประปาหนองเขยีว
(บ้านหนองครก)เชื่อม บ้านสันหลวง 
หมู ่10   ต าบลจนัจว้าใต้

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

585 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านสันหลวง
  หมู ่ 10  ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับตากข้าวที่
เก็บเกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่
2. เพื่อเปน็การใช้พื้นที่วา่งเปล่าใหเ้กิด
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจากเนือ่งจาก
ข้าวที่น ามาตากจะเก็บไวเ้ปน็เมล็ดพันธุ์

บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์บ้าน
สันหลวง กว้าง 15.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. เกษตรกรมีลานตาก
พืชผลในพื้นที่
2. เกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตไวใ้ช้เพื่อท า
การเกษตรในฤดูถัดไป
 3. ลดต้นทนุการผลิต

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

586 โครงการถมดินลูกรังเขา้สุสาน บ้าน
สันหลวง หมู ่10   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเขา้สุสาน บ้านสันหลวง 
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 250.00 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร

         350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

587 โครงการเทลาน ค.ส.ล. บริเวณ
สุสาน บ้านสันหลวง  หมู ่ 10  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สะดวกในการจดักจิกรรมทาง
ศาสนาพิธีกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณสุสาน บ้านสัน
หลวง

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สะดวกในการจดั
กจิกรรมทางศาสนา
พิธีกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

กองช่าง

588 โครงการกอ่สร้างถนน         ค.ส.ล. 
เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ซอย 1 บ้านป่า
ถอ่น หมู ่11   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอย 1 ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ความยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.

            360,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

589 โครงการกอ่สร้างศาลาสุสาน บ้าน
ป่าถอ่น หมู ่11   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาสุสาน บ้านป่าถอ่น             300,000 ร้อยละ 80 ได้รับความ
สะดวกในการจดังานศา
สนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

590 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์บ้านป่าถอ่น 
หมู ่11   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ป่าถอ่น หมู ่11

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

591 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านป่าถอ่น
 หมู ่11 ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมทีีส่ าหรับตาก
ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วและผลิตผลทางการ
เกษตรอืน่ๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ทีว่่างเปล่าให้
เกดิประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนือ่งจากขา้วทีน่ ามาตากจะเกบ็ไว้
เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลาน ค.ส.ล. ตากพืชผลผลิตทาง
การเกษตร บ้านป่าถอ่น

            300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. เกษตรกรในต าบลบ่อ
โพง มลีานตากพืชผลใน
พืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

592 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 5
 บ้านป่าถอ่น หมู ่11   ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน คสล.ซอย 5 บริเวณ
ปากซอยถงึหน้าบ้านนายด ารงค์ บ้าน
ป่าถอ่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

593 โครงการปรับปรุงหลังคาเมรุสุสาน 
บ้านป่าถอ่น หมู ่11  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

ปรับปรุงหลังคาเมรุสุสาน บ้านป่าถอ่น          100,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

594 โครงการถมดินลูกรัง เขา้พืน้ที่
การเกษตร ป่าถอ่น หมู ่11   ต าบล
จนัจว้าใต้       จ านวน 2 จดุ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

 จดุที ่1 ถมดินลูกรัง เขา้พืน้ที่
การเกษตร ป่าถอ่นบริเวณทีน่านายสุ
ค า ยมนา ถงึ นายไสว วงค์กนัค า 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จดุที ่2 ถมดินลูกรัง 
เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร ทีน่านายหมาย 
ถงึทีน่านายสงกรานต์ ป่าถอ่น หมู ่11
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

           80,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

595 โครงการกอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ   
บ้านป่าถอ่น หมู ่11   ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ  กว้าง 7.00 
เมตร ยาว 20.00 เมต สูง 6.00 เมตร
 บ้านป่าถอ่น

         300,000 ร้อยละ 80 ได้รับความ
สะดวกในการจดังานศา
สนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

596 โครงการถมหนิคลุก รอบอา่งเกบ็น้ า
ปางควาย  บ้านป่าถอ่น หมู ่11   
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก รอบอา่งเกบ็น้ าปางควาย 
 บ้านป่าถอ่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

         210,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

597 โครงการกอ่สร้าง ศูนยส์าธารณสุข
มลูฐานประจ าหมูบ่้านป่าถอ่น หมู ่
11 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหม้สีถานทีส่ าหรับใหบ้ริการ
ด้านสาธารณสุขมลูฐานประหมูบ่้าน
ป่าถอ่น

กอ่สร้าง ศูนยส์าธารณสุขมลูฐาน
ประจ าหมูบ่้านป่าถอ่นหมู ่11

         300,000  ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนเขา้ถงึบริการ
ด้านสาธารณสุข

กองช่าง

598 โครงการเทลานหน้าศาลาสุสาน  
บ้านป่าถอ่น  หมู ่11  ต.จนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

เทลานบริเวณหน้าศาลาสุสาน  บ้าน
ป่าถอ่น

300000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

599 โครงการขยายไฟฟ้าเช้าสุสาน  บ้าน
ป่าถอ่น หมู ่11 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้าเช้าสุสาน  บ้านป่าถอ่น          300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

600 โครงการขยายไฟกิง่     ซอย 1 
บ้านป่าถอ่น หมู ่11   ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

ขยายไฟกิง่  ซอย 1 ถงึหน้าวัดบ้านป่า
ถอ่น

 100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ 2.ป้องกนัการ
เกดิปัญหายาเสพติด  3.
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการสัญจร  
4.ประชาชนมแีสงสว่าง
ใช้อยา่งพอเพียง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

601 โครงการซ่อมแซมไฟกิง่    ภายใน
หมูบ่้าน บ้านป่าถอ่น หมู ่11 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

ซ่อมแซมไฟกิง่  ภายในหมูบ่้าน บ้าน
ป่าถอ่น

 50,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ 2.ป้องกนัการ
เกดิปัญหายาเสพติด  3.
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการสัญจร  
4.ประชาชนมแีสงสว่าง
ใช้อยา่งพอเพียง

กองช่าง

602 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน บ้านป่าถอ่น หมู ่11 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

บ้านป่าถอ่น หมู ่11          300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

603 โครงการขยายไฟฟ้า      ซอย 1  
บ้านป่าถอ่น หมู ่11 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายไฟฟ้า   ซอย 1  บริเวณหน้า
บ้านนายอดุลย ์ถงึ หน้าวัดป่าถอ่น

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

604 โครงการเทลานกฬีาเอนกประสงค์ 
บ้านป่าถอ่น หมู ่11 ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ
 2. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน
 ผู้สูงอาย ุมสุีขภาพ  อนามยัแขง็แรง
3. เพือ่ใหล้านกฬีา และสนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทัว่ไป เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
ในการประกอบกจิกรรมนันทนาการ

เทลานกฬีาเอนกประสงค์ บ้านป่าถอ่น          300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทัว่ไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุได้ออก
ก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ
 2. ประชาชนทัว่ไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมี
สุขภาพ  อนามยัแขง็แรง
3. สนามกฬีา ของ 
หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชนทัว่ไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุในการ
ประกอบกจิกรรม
นันทนาการ

กองช่าง

605  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิดภายในหมูบ่้าน  
บ้านป่าถอ่น หมู ่11  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย
พืน้ทีก่ารเกษตร และพืน้ทีภ่ายใน
หมูบ่้าน

ปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิดภายในหมูบ่้าน  บ้านป่าถอ่น 
หมู ่11

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
และพืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

606 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมบู้าน    บ้านป่าถอ่น หมู ่11   
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมบู้าน 
บ้านป่าถอ่น หมู ่11

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

607 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน   บ้าน
ป่าถอ่น  หมู ่11  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสารและ
ทรัพยสิ์นต่างๆของหมูบ่้าน

บริเวณลานหน้าวัดป่าถอ่น   บ้านป่า
ถอ่น  หมู ่11  ต าบลจนัจว้าใต้

         300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

มอีาคารสถานทีเ่พียงพอ
ในการจดัเกบ็เอกสาร
และทรัพยสิ์นต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

608 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. ซอย 9
 บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9 บ้านสัน
ทางหลวง  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
75.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

            180,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

609 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านสันทางหลวง  
หมู ่ 12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่มอีาคารอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆในหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้าน
สันทางหลวง

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆ
ในหมูบ่้าน

กองช่าง

610 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.  พร้อมฝาปิด ซอย 9 ถงึ ซอย 
10บ้านสันทางหลวง  หมู ่12  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปิด ซอย 9 ถงึ ซอย 10 กว้าง 0.40
 เมตร ยาว 165.00 เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

611 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.  พร้อมฝาปิด บริเวณขา้งบ้าน
นางสุมติรา ไววงค์ ถงึ หลังวัดบ้าน
สันทางหลวง  หมู ่12  ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปิด บริเวณขา้งบ้านนางสุมติรา ไว
วงค์ ถงึ หลังวัดบ้านสันทางหลวง  
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 225.00 เมตร

            400,000             210,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

612 โครงการถมดินลูกรัง เขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านสันทางหลวง  หมู ่
12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้าน
สันทางหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร

            120,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

613 โครงการถมหนิคลุก เขา้พืน้ที่
การเกษตร บ้านสันทางหลวง  หมู ่
12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุก เขา้พืน้ทีก่ารเกษตร บ้าน
สันทางหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร

            170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

614 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ที่
การเกษตร  บ้านสันทางหลวง  หมู ่
12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
บ้านสันทางหลวง   ยาว 1,200 เมตร

            400,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้าใช้และ
ปลอดภยัการสัญจรไปมา

กองช่าง

615 โครงการติดต้ังไฟกิง่ พลังงาน
แสงอาทิตย ์   ภายในหมูบ่้านสัน
ทางหลวง  หมู ่12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุและให้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการ
สัญจร

ติดต้ังไฟกิง่ พลังงานแสงอาทิตย ์
ภายในหมูบ่้าน     บ้านสันทางหลวง

 200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

1.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ 2.ป้องกนัการ
เกดิปัญหายาเสพติด  3.
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการสัญจร  
4.ประชาชนมแีสงสว่าง
ใช้อยา่งพอเพียง

กองช่าง

616 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร ซอยขา้งนานาง
แกว้ภา ปิงยอง บ้านสันทางหลวง  
หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยขา้งนานางแกว้ภา ปิง
ยอง บ้านสันทางหลวง  กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 1,250 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

617 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร ซอยเหมอืงงาม
เชื่อมบ้านสันหลวง บ้านสันทาง
หลวง  หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยเหมอืงงามเชื่อมบ้าน
สันหลวง   กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

618 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร ซอยโค้งบ้านล่ิว
โสภา บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยโค้งบ้านล่ิวโสภา 
บ้านสันทางหลวง   กว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 750.00 เมตร

            400,000             400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

619 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตร ซอยขา้งหนองน้ า
แดง บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตร ซอยขา้งหนองน้ าแดง 
(ขา้งบ้านบ๊อคดาว)  กว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 500.00 เมตร

            400,000             400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

620 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. จากสะพานส่ีแยกบ้านสันทาง
หลวง ไปบ้านป่าบงหลวง   บ้านสัน
ทางหลวง  หมู ่12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. จาก
สะพานส่ีแยกบ้านสันทางหลวง ไป
บ้านป่าบงหลวง   ยาว 1,000 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

621 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. จากหลังวัดสันทางหลวง ถงึร่อง
เสือเต้น บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. จาก
หลังวัดสันทางหลวง ถงึร่องเสือเต้น  
ยาว 800.00 เมตร

            400,000             400,000          400,000          400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

622 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.  พร้อมฝาปิด บริเวณขา้งนา
นายเกษม จีต๊ิ้บ บ้านสันทางหลวง 
หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปิด บริเวณขา้งนานายเกษม จีต๊ิ้บ 
 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 500.00 เมตร

            400,000             400,000          400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

623 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์ บ้านสันทางหลวง หมู่
 12 ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง2. 
เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  เยาวชน 
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพ  อนามัยแข็งแรง3. 
เพื่อใหล้านกีฬา และสนามกีฬา ของ 
หมูบ่า้น เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ในการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการ

กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ บ้าน
สันทางหลวง ขนาดความกว้าง 18.50 
เมตร  ยาว 43 เมตร

            400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  เยาวชน
 ผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกาย
อย่างทั่วถึง 2. ประชาชน
ทั่วไป  เยาวชน ผู้สูงอายุ มี
สุขภาพ  อนามัยแข็งแรง3. 
สนามกีฬา ของ หมูบ่า้น 
เปน็ศูนย์รวมของประชาชน
ทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ใน
การประกอบกิจกรรม
นนัทนาการ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

624 โครงการจดัท าป้ายบอกทาง และ
ป้ายชื่อซอยในหมูบ่้านบ้านสันทาง
หลวง หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่จดัท าป้ายบอกทาง และป้ายชื่อ
ซอยทุกซอยในหมูบ่้าน

จดัท าป้ายบอกทาง และป้ายชื่อซอย
ในหมูบ่้าน

            200,000 จ านวนป้ายทีติ่ดต้ังและ
ปรับปรุง

1.มปี้ายบอกสถานทีต้ั่ง
ของหมูบ่้านทีช่ัดเจน     
 2.เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามภายในหมูบ่้าน

กองช่าง

625 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน บ้าน
สันทางหลวง  หมู ่12   ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่เป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
สาธารณะของหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่้านบ้านสันทางหลวง

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านมสีถานทีจ่ดั
กจิกรรมอยา่งเป็นสัดส่วน

กองช่าง

626 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน  บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 
  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  บ้าน
สันทางหลวง

 200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

627 โครงการขยายระบบ ปิด-เปิด น้ า 
ทุกซอยในบ้านสันทางหลวง หมู ่12
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ขยายระบบ ปิด-เปิด น้ า ทุกซอยใน
บ้านสันทางหลวง

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

628 โครงการกอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ  
บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

กอ่สร้างศาลาหน้าเมรุ  บ้านสันทาง
หลวง กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 
เมตร

            400,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดั
งานศาสนพิธี

กองช่าง

629 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.  พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านสัน
ทางหลวง  หมู ่12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปิด ซอย 5 บริเวณขา้งบ้านนาย
ไพโรจน์ ต๊ะต้องใจ กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร

            350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

630 โครงการขยายผิวถนนพร้อมท าราง
ระบายน้ า บ้านสันทางหลวง  หมู ่12
  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายผิวถนนพร้อมท ารางระบายน้ า 
บ้านสันทางหลวง  บริเวณหวัสะพาน
ส่ีแยกไปบ้านป่าบงหลวง กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 10.00 เมตร

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

631 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า    
ค.ส.ล.  พร้อมฝาปิด บริเวณหน้า
บ้านนางเกย ต๊ะต้องใจ ถงึบ้านนาย
พรศักด์ิ ต้นประดิษฐ์ บ้านสันทาง
หลวง  หมู ่12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางเกย ต๊ะ
ต้องใจ ถงึบ้านนายพรศักด์ิ ต้น
ประดิษฐ์  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
160.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว  2.ป้องกนัร้ าท่วม
ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

632 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.  พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน
นางค าสุข จีต๊ิ้บ บ้านสันทางหลวง  
หมู ่12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนางค าสุข จีต๊ิ้บ
  กว้าง 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร

         190,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

633 โครงการกอ่สร้างซุ้มทางเขา้หมูบ่้าน 
  บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่เป็นจดุเด่นของหมูบ่้านและ
ดึงดูดนักท่องเทีย่วประชาชนทัว่ไป
เขา้มาท่องเทีย่วในหมูบ่้าน

กอ่สร้างซุ้มทางเขา้หมูบ่้าน   บ้านสัน
ทางหลวง  หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

สามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่วประชาชน
ทัว่ไปเขา้มาท่องเทีย่วใน
หมูบ่้าน

กองช่าง

634 โครงการจดัท าป้ายชื่อหมูบ่้าน 
ภาษาไทย-องักฤษ และจดัท าป้าย
บอกทาง ป้ายจราจร บ้านสันทาง
หลวง หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่มปี้ายชื่อในการแนะน าหมูบ่้าน
ในการเขา้สู่ประชาชาคมอาเซียน

จดัท าป้ายชื่อหมูบ่้าน ภาษาไทย-
องักฤษ และจดัท าป้ายบอกทาง ป้าย
จราจร บ้านสันทางหลวง หมู ่12 
ต าบลจนัจว้าใต้

         200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มปี้ายบอกชื่อหมูบ่้าน กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

635 โครงการเทลาน ค.ส.ล. ตากพืช
ผลผลิตทางการเกษตร บ้านสันทาง
หลวง  หมู ่ 12  ต าบลจนัจว้าใต้

1. เพื่อใหเ้กษตรกรมีที่ส าหรับตากข้าวที่
เก็บเกีย่วและผลิตผลทางการเกษตรอืน่ๆ 
 2. เพื่อเปน็การใช้พื้นที่วา่งเปล่าใหเ้กิด
ประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทนุการผลิตจากเนือ่งจาก
ข้าวที่น ามาตากจะเก็บไวเ้ปน็เมล็ดพันธุ์

บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์บ้าน
สันหลวง กว้าง 40.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

1. เกษตรกรมลีานตาก
พืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

636 โครงการกอ่สร้างซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ
  บ้านสันหลวง  หมู ่ 12  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่แสดงวามจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอ่สร้างซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ บ้านสัน
หลวง

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

แสดงวามจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กองช่าง

637 โครงการกอ่สร้างศาลาจดุตรวจ
ชุมชน  บ้านสันหลวง  หมู ่ 12  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพืดู่แลรักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน

กอ่สร้างศาลาจดุตรวจชุมชน  บ้าน
สันหลวง

         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพยสิ์นของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

638 โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. ซอย 5
 บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 9 บ้านสัน
ทางหลวง  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
70.00 เมตร

         170,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

639 โครงการขยายผิวถนนค.ส.ล. บริเวณ
โค้งบ้านล่ิวโสภา ถงึ ส่ีแยก บ้านสัน
ทางหลวง  หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายผิวถนน     ค.ส.ล. บริเวณโค้ง
บ้านล่ิวโสภา ถงึ ส่ีแยก บ้านสันทาง
หลวง  กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 
500.00 เมตร

         300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

640 โครงการปรับปรุงถนน     แอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทางเชื่อมหมูบ่้าน บ้าน
สันทางหลวง  หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทางเชื่อมหมูบ่้านระหว่างบ้านสันทาง
หลวงเชื่อมบ้านป่าบงหลวง และเชื่อม
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

         200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

641 โครงการขยายถนนค.ส.ล.บริเวณ
ถนนกลางบ้าน บ้านสันทางหลวง 
เชื่อมถงึ บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน ค.ส.ล.บริเวณถนน
กลางบ้าน บ้านสันทางหลวง เชื่อมถงึ
 บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

642 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เขา้
พืน้ทีก่ารเกษตรหน้าสุสานบ้านสัน
ทางหลวงเชื่อมบ้านป่ากุก๊ บ้านสัน
ทางหลวง  หมู ่12 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน   ค.ส.ล. เขา้พืน้ที่
การเกษตรหน้าสุสานบ้านสันทาง
หลวงเชื่อมบ้านป่ากุก๊  กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 250.00 เมตร

         400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

643 โครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล. ใน
เขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน  ค.ส.ล. ในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลจนัจว้า

            100,000             100,000          100,000          100,000          100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง           
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

644 โครงการวางแผนและปรับปรุงผัง
เมอืงรวมชุมชนเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่จดัท าขอ้มลูการจดัท าผังเมอืง
รวม  ในการพัฒนาพืน้ทีรั่บผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลจนัจว้า

จดัท าขอ้มลูการจดัท าผังเมอืงรวม  
ในการพัฒนาพืน้ทีรั่บผิดชอบของ
เทศบาลต าบลจนัจว้า

             10,000              10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

การจดัท าผังเมอืงภายใน
ต าบลเป็นไปอยา่งมรีะบบ

กองช่าง

645 โครงการปรับปรุงสะพานและราว
สะพาน ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงสะพานและราวสะพาน ใน
เขตพืน้ที ่เทศบาลต าบลจนัจว้า

            300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

646 โครงการปรับปรุงร้ัวลวดหนามรอบ
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบสวนสาธารณะ
หนองมโนราห์

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบหนอง
มโนราห์

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

647 โครงการปรับปรุงร้ัวลวดหนามรอบ
ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบหนอง
มโนราห์

กองช่าง

648 โครงการปรับปรุงซุ้มสะพานลอยคน
ขา้มภายในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่เผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
ของเทศบาล

กอ่สร้างซุ้มสะพานลอยคนขา้มภายใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

            100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั

กองช่าง

649 โครงการปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงเทศบาลต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาพืน้ทีเ่ป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ของชุมชนทางด้านเกษตรที่
หลากหลายโดยมแีนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นพืน้ฐานการ
เรียนรู้

กอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงเทศบาลต าบลจนัจว้า

            200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทัว่ไปได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนทัว่ไปได้มี
ความรู้ด้านการเกษตร
อยา่งยัง่ยนืเพือ่การยงัชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

กองช่าง

650 โครงการจดัท าป้ายชื่อซอยหมูบ่้าน
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หมูบ่้าน

จดัท าป้ายชื่อซอยหมูบ่้านในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

            100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

หมูบ่้านเป็นระเบียบ
เรียบร้อยง่ายต่อการ
ติดต่อส่ือสาร

กองช่าง

651 โครงการจดัท าป้ายชื่อหมูบ่้านในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน
ทราบแผนทีข่องชุมชนในเขตเทศบาล

จดัท าป้ายชื่อหมูบ่้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รู้จกัพืน้ที่
ภายใน

กองช่าง

652 โครงการกอ่สร้างป้ายบอกทางเขา้
เวียงหนองหล่ม  บริเวณ วัดเชื้อเจด็
ตน

เพือ่มปี้ายบอกทางเขา้เวียงหนองหล่ม กอ่สร้างป้ายบอกทางเขา้เวียงหนอง
หล่ม  บริเวณ วัดเชื้อเจด็ตน

             10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทัว่ไปได้
ประโยชน์

มปี้ายบอกทางเขา้เวียง
หนองหล่ม

  กองช่าง

653 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
ประปาหนองเขยีว

เพือ่มสีถานทีใ่นการใช้หอ้งน้ าหอ้ง
ส้วมอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม ประปา
หนองเขยีว

            100,000  ร้อยละ80ของพนักงาน
ได้ไช้ประโยชน์

มสีถานทีใ่หบ้ริการ
ประชาชนทัว่ไป

กองช่าง

654 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงอาคารส านักงานใหม้ี
พืน้ทีเ่พียงพอต่อการใหบ้ริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

         2,000,000          500,000          500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

มพีืน้ทีใ่หบ้ริการ
ประชาชนได้สะดวก

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

655 โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระ
เกยีรติฯสาธารณหนองมโนราห์

เพือ่เป็นป้ายบอกทางเขา้สู่
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ
หนองมโนราห์

 1.ก่อสร้างถนนรอบหนอง   2.ก่อสร้างรูป
ปั้นประติมากรรมหนองมโนราห ์3.
ก่อสร้างสะพานใหอ้าหารปลา 4.ก่อสร้าง
อาคารออกก าลังกายในร่ม 5.ก่อสร้าง
สถานที่จ าหนา่ยอาหาร 6.ก่อสร้าง
ศูนย์บริการนกัทอ่งเที่ยว

 200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มสีถานทีใ่นการจดังาน
กจิกรรม และพิธีการของ
เทศบาล

กองช่าง

656 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล์)  
ส านักงานเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ลดค่ากระแสไฟฟ้าภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลจนัจว้า

ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย ์   
(โซลาร์เซลล์)  ส านักงานเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร้อยละ 80 ของการ
ติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตยอ์ยา่ง
ครอบคลุม

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน

กองช่าง

657 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล์)  โรงผลิต
น้ าประปา (หนองเขยีว)เทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ลดค่ากระแสไฟฟ้าภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลจนัจว้า

ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย ์(โซ
ลาร์เซลล์)  โรงผลิตน้ าประปา (หนอง
เขยีว)เทศบาลต าบลจนัจว้า

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร้อยละ 80 ของการ
ติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตยอ์ยา่ง
ครอบคลุม

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน

กองช่าง

658 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์ (โซลาร์เซลล์) ตลาดสด
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ลดค่ากระแสไฟฟ้าภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลจนัจว้า

ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย ์(โซ
ลาร์เซลล์) ตลาดสดเทศบาลต าบล
จนัจว้า

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร้อยละ 80 ของการ
ติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตยอ์ยา่ง
ครอบคลุม

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน

กองช่าง

659 โครงการจดัท าแนวเขตปกครองของ
 อปท.

 เพือ่ทราบแนวเขตบริเวณพืน้ทีเ่ขต
ปกครองของ อปท.

จดัท าแนวเขตปกครองของ อปท.             100,000             100,000          100,000          100,000          100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ใช้เป็นขอ้มลู
ประกอบการแกไ้ขปัญหา
เกีย่วกบัทีดิ่นของ
หน่วยงานต่างๆ

กองช่าง

660 โครงการวางแผนและปรับปรุงผัง
เมอืงรวมเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงผังเมอืงรวม  /ชุมชน 
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า ใหเ้ป็น
ปัจจบุัน

ปรับปรุงผังเมอืงรวม  /ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

             10,000              10,000            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และ    หนวย
ราชการ ไดรับความพึง
พอใจ

พัฒนาปรับปรุงผังเมอืง
รวม  /ชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า ให้
เป็นปัจจบุัน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

661 โครงการจดัท าพืน้ฐานขอ้มลูงาน
โครงสร้างพืน้ฐาน

เพือ่จดัท าฐานขอ้มลูระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

จดัท าฐานขอ้มลูระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

             50,000              50,000            50,000            50,000            50,000 ร้อยละ 80 ของการจัดท า
ฐานข้อมูลระบบโครงสร้าง
พื้นฐานประชาชนและหนว่ย
ราชการได้ใช้ประโยชน์

พัฒนาฐานข้อมูลระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบล    จันจวา้ให้
มีประสิทธภิาพขึน้

กองช่าง

662 โครงการกอ่สร้างอาคารพาณิชย์
บริเวณหน้าเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนเช่าพืน้ทีใ่นการ
ค้าขาย

กอ่สร้างอาคารพาณิชยบ์ริเวณหน้า
เทศบาลต าบลจนัจว้า ขนาด 3 ชั้น 10
 คูหา

         9,400,000 ร้อยละ 80 ของผู้ทีส่นใจ
การเช่าพืน้ที่

เป็นศูนยร์วมในการ
จ าหน่ายสินค้าของ
เทศบาลต าบลจนัจว้า

กองช่าง

663 โครงการกอ่สร้างทางลาดเอยีง
ส าหรับผู้พิการ

เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับผู้
พิการ

บริเวณทา่สาธารณะหนองมโนราห ์   
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง  โรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ส านกังานเทศบาล

            100,000 ร้อยละ 80 ของประช
สชนได้ใช้ประโยชน์

ช่วยใหผู้้สัญจรทางลาด
เอยีงปลอดภยั

กองช่าง

664 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ า
 หนองมโนราห์

เพือ่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าใหม้ี
ความครอบคลุม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ า หนอง
มโนราห์

         1,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งาน
มคีวามพอใจ

ประชาชนในเขตพืน้ที่
สะดวกปลอดภยัมแีสง
สว่างในการสัญจร

กองช่าง

665 โครงการปรับปรุงโรงเกบ็วัสดุไฟฟ้า
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหม้ทีีเ่กบ็วัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้าให้
เป็นระเบียบมพีืน้ทีใ่ช้สอย

ปรับปรุงโรงเกบ็วัสดุไฟฟ้าเทศบาล
ต าบลจนัจว้า  (อาคารเขยีว)

         1,000,000 ร้อยละ80 ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มสีถานทีเ่กบ็วัสดุไฟฟ้า
เพิม่มากขึน้

กองช่าง

666 โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง 
และกองสาธารณสุขฯ เทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีใ่หป้ระชาชนมี
ความสะดวกเพิม่มากขึน้

ปรับปรุงอาคารกองช่าง และกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลจนัจว้า

         1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ได้รับความสะดวก

กองช่าง

667 โครงการปรับปรุงโรงเกบ็พัสดุหนอ
งมโหราห์

เพือ่ใหม้ทีีเ่กบ็พัสดุอปุกรณ์ใหเ้ป็น
ระเบียบมพีืน้ทีใ่ช้สอย

ขยายหอ้งโรงเกบ็พัสดุหนองมโนราห์ 200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ได้รับความสะดวก

กองช่าง

668 โครงการปรับปรุงศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงอาคารประชุมและ
หอ้งน้ าใหม้สีภาพเหมาะสมกบัการ
ใช้งาน

ปรับปรุงศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

         300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

มอีาคารสถานทีส่ าหรับ
ฝึกอบรมบรรยายให้
ความรู้แกผู้่ศึกษาดูงาน

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

669 โครงการปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลประสานมติร

เพือ่ใช้เป็นลานประกอบกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาล

ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลประสาน
มติร

         100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ประโยชน์

มสีถานทีป่ฏบิัติงานใน
การใหบ้ริการประชาชน
ใหเ้ป็นสัดส่วนและมี
ความปลอดภยั

กองช่าง

670 โครงการปรับปรุงศูนยอ์อกก าลัง
กายประจ าอ าเภอแมจ่นั

เพือ่พัฒนาระบบศูนยอ์อกก าลังกาย
ใหม้คีวามพร้อมบริการประชาชน

ปรับปรุงศูนยอ์อกก าลังกายประจ า
อ าเภอแมจ่นั (เทศบาลต าบลจนัจว้า)

         100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนได้ออกก าลัง
กายได้อยา่งปลอดภยั

กองช่าง

671 โครงการปรับปรุงศูนยซ่์อมสร้าง
เทศบาลต าบลจนัจว้า (Fix It 
Center)

เพื่อใหบ้ริการกับประชาชนในพื้นที่ด้าน
การซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์
การเกษตร และงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลฯ

ปรับปรุงศูนยซ่์อมสร้างเทศบาลต าบล
จนัจว้า (Fix It Center)

 100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ไช้ประโยชน์

ปฏบิัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน

กองช่าง

672 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
ผู้สูงอายเุทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงพืน้ทีเ่ป็นสถานที่
ประชุมผู้สูงอายแุละการใหบ้ริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคารศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลจนัจว้า

         100,000  ร้อยละ80ของพนักงาน
กองช่างได้ประโยชน์

มสีถานทีป่ฏบิัติงานใน
การใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง

673 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกยีรติเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่แสดงวามจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จดัท าซุ้มเฉลิมพระเกยีรติเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

แสดงวามจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กองช่าง

674 โครงการกอ่สร้างร้ัวหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นของหมูบ่้าน
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กอ่สร้างร้ัวหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบส านักงาน
เทศบาลต าบลจนัจว้า

กองช่าง

675 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า
แสงอาทิตยป์ระปาหมูบ่้าน ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ประหยดัค่าใช้จา่ยไฟฟ้าของ
หมูบ่้าน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงอาทิตยป์ระปา
หมูบ่้าน ทัง้หมด 23 หมูบ่้าน

         1,000,000        1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าประปาใช้
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง           
กองการประปา

676 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่แกไ้ขปัญหาภยัแล้งและพัฒนา
แหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร และ
ป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพือ่การเกษตร ตามหวัไร่ปลายนา 
ทัง้หมด 23 หมูบ่้าน

         1,000,000        1,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

เกษตรกรมนี้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง
และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กองช่าง           
กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

677 โครงการปรับปรุงอาคาร หอถงัสูง
โรงสูบน้ า โรงกรองน้ า ประปาหนอง
เขยีว

เพือ่บ ารุงรักษาอาคารหอถงัสูงโรง
สูบน้ า โรงกรองน้ า ประปาหนอง
เขยีว

ปรับปรุงอาคาร หอถงัสูงโรงสูบน้ า 
โรงกรองน้ า ประปาหนองเขยีว

         100,000  ร้อยละ80ได้ปรับปรุง
อาคารโรงสูบน้ าประปา
หนองเขยีว

มสีถานทีป่ฏบิัติงานใน
การใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง           
กองการประปา

678 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา
ภายในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ปรับปรุงระบบท่อประปาภายในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

            500,000             500,000          500,000          500,000          500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน้ า

679 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาหมูบ่้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบน้ าประปาให้
สามารถด่ืมได้

ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมูบ่้าน
ในเขตเทศบาลต าบล   จนัจว้า

            100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

680 โครงการกอ่สร้างอาคารเพือ่
ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ
น้ าประปา(LAB)  พร้อมครุภณัฑ์

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างอาคารเพือ่ตรวจสอบและ
ทดสอบคุณภาพน้ าประปา(LAB)  
พร้อมครุภณัฑ์

            500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา/กรม
ส่งเสริมการปกรอง

ท้อง่ถนิ/ อบจ.เชียงราย

681 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าจาก
แมน่้ าจนัเขา้สู่หนองเขยีว

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมในฤดูฝน  และกกั
เกบ็น้ าเขา้หนองเขยีวเพือ่ใช้ผลิต
น้ าประปาในช่วงฤดูแล้ง

ติดต้ังระบบสูบน้ าจากแมน่้ าจนัเขา้สู่
หนองเขยีว

         1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

มนี้ าเพียงพอส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา  ในช่วง
ฤดูแล้ง

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน้ า

682 โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้ าประปาเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประปาหนองเขยีวเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า

         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

683 โครงการจดัท าระบบฐานขอ้มลู
ระบบท่อจา่ยน้ าประปาในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัท า
ฐานขอ้มลูระบบท่อจา่ยน้ าประปา

จดัท าระบบฐานขอ้มลูระบบท่อจา่ย
น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

             10,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานผู้ปฏบิัติงาน

มกีารบริหารจดัการทีดี่
และมปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน

กองการประปา

684 โครงการกอ่สร้างอาคารหอ้งประชุม
โรงผลิตน้ าประปาหนองเขยีว

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏบิัติ
ราชการและเพือ่ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงาน

กอ่สร้างอาคารหอ้งประชุมโรงผลิต
น้ าประปาหนองเขยีว

         500,000  ร้อยละ80ของพนักงาน
ได้ไช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง        กอง
การประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

685 โครงการปรับปรุงระบบผลิตและท่อ
ประปาหนองเขยีวเทศบาลต าบล
จนัจว้า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิต
น้ าประปาหนองเขยีว

ปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปา
หนองเขยีวเทศบาลต าบลจนัจว้า

             50,000  ร้อยละ80ระบบ
น้ าประปาผลิตน้ าอยา่ง
เพียงพอ

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

686 โครงการขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาต าบลจนัจว้า

เพือ่ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา
ส าหรับบริการประชาชน

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปาต าบล   
  จนัจว้า เทศบาล    ต าบลจนัจว้า

         1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาดมี
คุณภาพในการอปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

กองการประปา

687 โครงการกอ่สร้างระบบกรอง
น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า

เพือ่พัฒนาระบบประปาใหม้คุีณภาพ ปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปาหนองเขยีว
ในเขตตเทศบาลต าบลจนัจว้า

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

688 โครงการขยายเขตระบบจา่ย
น้ าประปาต าบลจนัจว้า สถานที่
กอ่สร้าง บริเวณเขตต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบประปาใหม้คุีณภาพ ขยายเขตระบบจ่ายน้ าประปาต าบลจันจ
วา้ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเขตต าบลจันจ
วา้ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

689 โครงการขยายเขตประปาเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

23 หมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า

         400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

690 โครงการติดต้ังระบบประปาและ
อปุกรณ์ รร.ท.2 บ้านใหม่

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ติดต้ังระบบประปาและอปุกรณ์  
รร.ท.2 บ้านใหม่

            100,000  ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

691 โครงการติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีโ่รงผลิตน้ าประปา
หนองเขยีว

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน
และการบริหารภายในโรงผลิต
น้ าประปาหนองเขยีว

ติดต้ังระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโรง
ผลิตน้ าประปาหนองเขยีว

             20,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานประปาได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

692 โครงการวางท่อจา่ยน้ าบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติฯ
หนองมโนราห์

เพือ่ปรับปรุงระบบจา่ยน้ าบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติฯ
หนองมโนราห์

วางท่อจา่ยน้ าบริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯหนองมโนราห์

         100,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่ด้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง        กอง
การประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

693 โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปา
 ระบบประปาหมูบ่้านภายในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบประปาใหม้คุีณภาพ ปรับปรุงโรงผลิตน้ าประปา ระบบ
ประปาหมูบ่้านภายในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

694 โครงการพัฒนาการจดัเกบ็รายได้
ของกองการประปาโดยการ
ออกแบบซอฟแวร์และโปรแกรม
การจดัเกบ็ใหม่

เพือ่พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏบิัติงานประปา และการ
ใหบ้ริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว
 ยิง่ขึน้

พัฒนาการจดัเกบ็รายได้ของกองการ
ประปาโดยการออกแบบซอฟแวร์และ
โปรแกรมการจดัเกบ็ใหม่

             30,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานประปาได้

ประโยชน์

พนักงานกองการประปา
มศัีกยภาพในการ
ปฏบิัติงานการใหบ้ริการ
ประชาชน สะดวก 
รวดเร็ว ยิง่ขึน้

กองการประปา

695 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแล
ระบบประปาหมูบ่้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการดูแล
ระบบประปาในหมูบ่้าน

ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปา
หมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

             10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

มกีารบริหารจดัการทีดี่
และมปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน

กองการประปา

696 โครงการปรับปรุงระบบจดัเกบ็
รายได้ค่าน้ าประปา

เพือ่พัฒนาระบบการจดัเกบ็รายได้
ค่าน้ าประปาประปาใหม้คุีณภาพ

จ านวน  23  หมูบ่้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

            100,000             100,000          100,000          100,000          100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

มรีะบบการจดัเกบ็รายได้
ค่าน้ าประปาใหม้ี
คุณภาพมากขึน้

กองการประปา

697 โครงการปรับปรุงระบบสูบ
น้ าประปาเทศบาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตยโ์ซลาร์เซลล์

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประปาหนองเขยีวเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

698 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแล
ระบบประปาหมูบ่้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหค้วามรู้แกค่ณะกรรมการ
หมูบ่้านเพือ่บริหารกจิการประปา

ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปา
หมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

             10,000              10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรมมคีวามรู้
เพิม่ขึน้

ผู้เขา้รับการอบรมได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรม

กองการประปา

699 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงผลิตประปาเทศบาลประปา
หนองเขยีว

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ในเขตโรงผลิต
ประปาเทศบาล(ประปาหนองเขยีว)
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หนา    0.15 เมตร

            150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองการประปา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

700 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโรง
ผลิตประปาเทศบาลประปาหนอง
เขยีว

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นของทางราชการ กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
 ยาว 400 เมตร สูง 1.6 เมตร โรง
ผลิตประปาเทศบาล(ประปาหนอง
เขยีว)

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานผู้ปฏบิัติงาน

มกีารบริหารจดัการทีดี่
ในการปฏบิัติงาน

กองการประปา

701 กอ่สร้างโรงเกบ็วัสดุประปาพร้อม
ครุภณัฑ์ประกอบ

เพือ่เกบ็รักษาและป้องกนัการสูญ
หายของวัสดุ

กอ่สร้างโรงเกบ็วัสดุประปาขนาด  
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

         500,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานผู้ปฏบิัติงาน

มกีารบริหารจดัการทีดี่
และมปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน

กองการประปา

702 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์(โซลาร์เซลล์)  โรงเรียน
สังกดัเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ลดค่ากระแสไฟฟ้าภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลจนัจว้า

ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย ์     
(โซลาร์เซลล์)  โรงเรียนสังกดัเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร้อยละ 80 ของการ
ติดต้ังระบบพลังงาน
แสงอาทิตยอ์ยา่ง
ครอบคลุม

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม
เพือ่ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน

กองช่าง       โรงเรียน
 ท.1     โรงเรียน  ท.2

   ศพด.

703 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ  ปรับปรุงโรงอาหาร
 และระบบสาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2   
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบใหป้ลอดภยัและเหมาะสม
กบัการจดัสภาพการรียนรู้และมี
ระบบสาธารณูปโภคอยา่งทัว่ถงึ

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2  ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลจนัจว้า

            300,000             300,000          300,000          300,000          300,000  ร้อยละ 80 นักเรียนได้
ประโยชน์

มอีาคารทีป่ลอดภยัใน
การจดัการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมคุีณภาพ
และมรีะบบ
สาธารณูปโภคอยา่งทัว่ถงึ

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จนัจว้า

704 โครงการปรับปรุงทีด่ื่มน้ าและที่
แปรงฟันเด็กนักเรียน

เพือ่ปรับปรุงทีด่ื่มน้ าทีส่ะอาดและมี
ทีแ่ปรงฟันเด็กนักเรียนเพือ่สร้างสุข
นิสัยการแปรงฟัน

ปรับปรุงทีด่ื่มน้ าและทีแ่ปรงฟันเด็ก
นักเรียน ร.ร.ท1 ร.ร.ท.2 ศูนยเ์ด็กเล็ก

            100,000  ร้อยละ 80 นักเรียนได้
ประโยชน์

มทีีด่ื่มน้ าททีส่ะอาดและ
ทีแ่ปรงฟันเด็กสร้างสุข
นิสัยการแปรงฟัน

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จนัจวา้

705 โครงการกอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้
เด็กปฐมวัย

เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนโดยน านวัตกรรมใหม่ๆ มาจดั
ประสบการณ์ใหส้อดคล้องกบัการ
เรียนรู้ของเด็กอยา่งมปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 1          100,000  ร้อยละ 80 นักเรียนได้
ประโยชน์

มศูีนยก์ารเรียนรู้ส่งเสริม
ใหน้ักเรียนมกีารเรียนรู้
อยา่งมปีระสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 1 
  ( อุดหนุนจากกรม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

706 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหมศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ซ่อมแซมอาคารสถานทีใ่น
โรงเรียนใหม้สีภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภยั

ซ่อมแซมสระว่ายน้ า    ซ่อมแซม
หอ้งน้ า ซ่อมแซมโรงอาหาร  
ซ่อมแซมบ้านพักครู  รร.ท 1 ต้นยาง  
 รร.ท. 2 บ้านใหม ่   ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

         100,000  ร้อยละ 80 นักเรียนได้
ประโยชน์

อาคารสถานทีใ่นโรงเรียน
ใหม้สีภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภยั

กองช่าง            
กองการศึกษา     
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.  จนัจว้า

707 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2

เพือ่พัฒนาโรงอาหารใหเ้พียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนและเหมาะสมใน
การประกอบอาหารใหน้ักเรียน

ปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.เทศบาล 1 ,
ร.ร.เทศบาล 2

         400,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

มโีรงอาหารเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนและ
เหมาะสมในการ
ประกอบอาหารให้
นักเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง

708 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า -โรงเรียน
เทศบาล 1   - โรงเรียนเทศบาล 2   
 -  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - สนาม
กฬีากลางเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงหอ้งน้ าใหม้สีภาพดีขึน้ กอ่สร้างหอ้งน้ า  -โรงเรียนเทศบาล 1 
 -  โรงเรียนเทศบาล 2   - ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก   - สนามกฬีากลางเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

         1,980,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมหีอ้งน้ าใช้อยา่ง
เพียงพอ

กองศึกษา   กองช่าง     
 รร.ท.1 , รร.ท.2 
ศพด.ทต.จันจวา้

709 โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ า
โรงเรียนเทศบาล1

เพือ่ปรับปรุงสระว่ายน้ าใหม้คีวาม
ปลอดภยั

ปรับปรุงสระว่ายน้ าโรงเรียนเทศบาล1             100,000          100,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

สระว่ายน้ ามคีวาม
ปลอดภยั

 กองช่าง         
รร.ท.1

710 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2

เพือ่มหีอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ ไว้
บริการครูและนักเรียน

ปรับปรุงหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาล 2

         100,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

ได้รับความสะดวกในการ
ปฐมพยาบาลในโรงเรียน

 กองช่าง  ,รร.ท.2

711 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.    จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ภายในโรงเรียนใหป้ลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 
ศพด.ทต.จนัจว้า

            500,000  ร้อยละ 80 โรงเรียน
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ

ครูและนักเรียนมคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง    รร.ท. 1  ,
รร.ท. 2 ศพด.ทต.      

 จนัจว้า  



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

712 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  
คสล.  พร้อมฝาปิดภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2       
           ศพด.ทต.จนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ภายในโรงเรียนใหป้ลอดภยั

กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.พร้อมฝา
ปิดภายใน    โรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2 ศพด.ทต.จนัจว้า

         500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัพืน้ทีภ่ายใน
โรงเรียน

กองช่าง  รร.ท. 1 ,
รร.ท. 2 ศพด.ทต.      

 จนัจว้า  

713 โครงการกอ่สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
จนัจว้า

เพือ่รวบรวมวัตถโุบราณและ
ศิลปวัตถตุ่างๆมาจดัท าเป็นแหล่ง
เรียนรู้

กอ่สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจนัจว้า ณ 
สวนสาธารณหนองมโนราห์

         100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทัว่ไปได้
ประโยชน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่
สนใจและประชาชนทัว่ไป

กองการศึกษา กอง
ช่าง

714 กอ่สร้างร้ัวสนามกฬีากลางเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่สร้างแนวร้ัวเป็นก าแพงกัน้แนว
เขตสนามกฬีากลางด้านทิศเหนือให้
เป็นแนวรอบขอบชิด

ร้ัวขนาดสูง1.50 เมตร ยาว 90 เมตร              50,000  ร้อยละ 80 นักเรียนได้
ประโยชน์

ได้แนวร้ัวเป็นก าแพงกัน้
แนวเขตสนามกฬีากลาง
ด้านทิศเหนือใหเ้ป็นแนว
รอบขอบชิด

กองการศึกษา

715 โครงการปรับปรุงหอ้งฝ่ายแผนงาน 
บุคลากรและบริหารทัว่ไป

เพือ่ใหบ้ริหารจดัการงานโรงเรียน
ทุกด้านมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

จดัท าหอ้งฝ่ายแผนงาน บุคลากรและ
บริหารทัว่ไปทีม่วีัสดุ ครุภณัฑ์ ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

50,000  ร้อยละ 80 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้ประโยชน์

ครูและบุคลากรมหีอ้ง
ปฏบิัติติงานทีเ่หมาะสม

ท.2

716 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ปรับปรุงหอ้งประชุมใหส้วยงาม
และมปีระสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

1.ติดต้ังหน้าต่างด้วยกระจก2.กัน้หอ้ง
เพือ่เกบ็วัสดุ3.ติดต้ังระบบไฟฟ้า

            100,000  ร้อยละ 80 นักเรียนได้
ประโยชน์

หอ้งประชุมสวยงามเป็น
สัดส่วนพร้อมใช้งาน
อยา่งมปีระสิทฺธิภาพ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

717 โครงการกอ่สร้างโดมเอนกประสงค์ 1.เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีก่ารจดักจิกรรม
ต่างๆ

1.กอ่สร้างโดม 1 หลัง2.เทลานพืน้โดม          1,000,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

1.มพีืน้ทีก่ารจดักจิกรรม
ต่างๆ2.มทีีใ่หเ้ด็กนักเรียน
ได้มาเล่นและรอรถมารับ
กลับบ้าน

ศพด.ทต.จนัจวา้  
ท.1  ท2

718 โครงการกอ่สร้างศาลาคัดกรองเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครองพร้อมทาง
เชื่อมเขา้สู่อาคารเรียน

1.เพือ่มทีีส่ าหรับตรวจคัดกรอง
อาการป่วยของเด็กและผู้ปกครองเด็ก

ศาลาและทางเชื่อมพร้อมหลังคา             500,000  ร้อยละ 80 นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้ประโยชน์

มศีาลาจดุคัดกรองและ
ทางเชื่อมพร้อมหลังคา
ช่วยใหเ้ด็กมสุีขภาพทีดี่

ศพด.ทต.จนัจวา้  
ท.1ท2



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

719 โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนด้าน IT

กัน้หอ้งหอ้งปฏบิัติการคอมพิวเตอร์              30,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

เด็กนักเรียนมี
หอ้งปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ไว้ได้เรียนรู้
ทักษะคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน

ศพด.ทต.จนัจวา้  
ท.1ท2

720 โครงการกอ่สร้างประตูเขา้โรงเรียน เพือ่ใหโ้รงเรียนมปีระตูเขา้ออกเพือ่
สะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ

โรงเรียน 100,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

โรงเรียนมปีระตูเขา้ออ
อกสะดวกต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ

ท.1 ท.2

721 โครงการกอ่สร้างโดมหลังคาลาน
กจิกรรมสนามเด็กเล่น

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้ท ากจิกรรม 
กลางแจง้ ตลอด ปีการศึกษา

นักเรียน 252 คน 200,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

เด็กนักเรียนได้ท า
กจิกรรม กลางแจง้ ตลอด
 ปีการศึกษา

ท.1

722 โครงการปรับปรุงหอ้งจดัเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ และเคร่ืองมอืซ่อมบ ารุง

เพื่อใหม้ีพื้นที่เพียงพอ
ส าหรับเก็บอุปกรณ์ ซ่อมแซม และจัดหา
เคร่ืองมือในการบ ารุงรักษา อาคาร
สถานที่

โรงเรียนมหีอ้งเกบ็อปุกรณ์ 100,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

มพีืน้ทีเ่พียงพอส าหรับ
เกบ็อปุกรณ์ ซ่อมแซม 
และจดัหาเคร่ืองมอืใน
การบ ารุงรักษา อาคาร
สถานที่

ท.2, ท.1. ศพด.

723 โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคส าหรับ
โรงเรียน

เพือ่ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก
และค่าสาธารณูปโภคส าหรับโรงเรียน

อาคาร สถานทีม่คีวามพร้อมในการ
จดัการเรียนการสอน

50,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

อาคาร สถานทีม่คีวาม
พร้อมในการจดัการเรียน
การสอน

ท.2, ท.1. ศพด.

724 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม เพือ่ใช้ในการประชุมอบรม ใหแ้ก่
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน

ปรับปรุงหอ้งประชุมของโรงเรียน 250,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครอง ได้
ประโยชน์

โรงเรียนมสีถานทีป่ระชุม
 อบรม อยา่งเหมาะสม

ท.2, ท.1. ศพด.

725 โครงการกอ่สร้างร้ัว ป้าย ประตูและ
โรงจอดรถ

เพือ่กอ่สร้างร้ัว ป้าย ประตู และโรง
จอดรถ

นักเรียนทีร้ั่วรอบขอบชิด และสถานที่
จอดรถทีเ่ป็นระเบียบ

500,000 500,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

ครูนักเรียนมร้ัีวรอบขอบ
ชิด และจอดรถทีเ่ป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ท.2, ท.1. ศพด.



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

726 โครงการอารยะสถาปัตย ์(ทาง
ส าหรับคนพิการ)

เพือ่มุง่ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค
ของและมนุษยล้์อ

ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของและ
มนุษยล้์อ

50,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครอง ได้
ประโยชน์

มแีละส่งเสริมสิทธิความ
เสมอภาคของและมนุษย์
ล้อ

ท.2, ท.1. ศพด.

727 โครงการติดต้ังประตูชั้นลอย (อาคาร
เอนกประสงค์)

เพือ่ป้องกนัทรัพยสิ์นของโรงเรียน ป้องกนัทรัพยสิ์นของโรงเรียน 20,000  ร้อยละ 80 นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

มคีวามปลอดภยั
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน

ท.2  ท.1

728 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาส าหรับ
นักเรียน

เพือ่จา่ยเป็นค่าปูนซีเมนต์ ทราย หนิ
 อฐิ เหล็ก เป็นต้น

นักเรียนมสีนามกฬีาทีพ่ร้อมในการ
ฝึกซ้อมและแขง่ขนั

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

นักเรียนมสีนามกฬีาที่
พร้อมในการฝึกซ้อมและ
แขง่ขนั

ท.2  ท.1

729 โครงการกอ่สร้างหลังคาครอบ
ทางเดินภายในโรงเรียน

เพือ่อ านวยความสะดวกในการท า
กจิกรรมการเรียนการสอน

กอ่สร้างหลังคาครอบทางเดินภายใน
โรงเรียน ระยะทาง 80 เมตร

400,000  ร้อยละ 80 นกัเรียนและ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

อ านวยความสะดวกใน
การท ากจิกรรมการเรียน
การสอน

ท.2, ท.1. ศพด.

730 โครงการปรับปรุงพืน้สนามฟุต
ซอลมาตรฐาน

เพื่อใหน้กัเรียนมีสนามฟุตซอลที่มี
มาตรฐานที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนแลการฝึกซ้อม

นกัเรียนมีสนามฟุตซอลที่มีมาตรฐานที่ใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแลการ
ฝึกซ้อม

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 นกัเรียนและ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

นกัเรียนมีสนามฟุตซอลที่มี
มาตรฐานที่ใช้ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนแลการ
ฝึกซ้อม

ท.2  ท.1

731 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมสนาม
ฟุตซอล

 เพื่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟตุซอลให้มี
ความพร้อมในการใชจ้ัดกจิกรรมการเรียน
การสอนและกจิกรรมต่างๆของโรงเรียนมี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

โรงเรียนท ากจิกรรมการเรียนการสอน
ได้ตลอดทัง้วันและบริการชุมชนใน
การท ากจิกรรมต่างๆ

500,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

สนามฟุตซอลมคีวาม
พร้อมในการใช้จดั
กจิกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้

ท.2  ท.1

732 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการ
ทางภาษา

1.เพือ่ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการทาง
ภาษาต่างประเทศใหใ้ช้งานได้

ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการทางภาษา 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 80 นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

ห้องปฏบิัติการทางภาษาได้รับ
การยกระดับผลสัมฤทธิก์าร
เรียนวชิาภาษาต่างประเทศให้
สูงขึน้

ท.2  ท.1



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

733 โครงการพัฒนาปรับปรุงหอ้ง
อ านวยการ

เพือ่ปรับปรุงหอ้งอ านวยการใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้

ปรับปรุงหอ้งอ านวยการใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้

100,000  ร้อยละ 80 นกัเรียนและ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

ปรับปรุงหอ้งอ านวยการ
ใหม้คีวามสะดวกสบาย

ท.2

734 โครงการพัฒนาปรับปรุงหอ้งสมดุ
อเิล็กทรอนิกส์

-   จดัซ้ือโปรแกรมระบบหอ้งสมดุ
อตัโนมติั

หอ้งสมดุอเิล็กทรอนิกส์ 500,000  ร้อยละ 80 นกัเรียนและ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

หอ้งสมดุมคีวามพร้อม
ด้านส่ือเทคโนโลยกีาร
เรียนรู้ต่างๆ

ท.2

735 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนตามกลุ่ม
สาระ

เพือ่ใหห้อ้งเรียนมบีรรยากาศในการ
เรียนการสอนทีดี่

หอ้งเรียนมบีรรยากาศในการเรียน
การสอนทีดี่

100,000  ร้อยละ 80 นกัเรียนและ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

ปรับปรุงหอ้งเรียนเอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน

ท.2

736 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล เพือ่ใหผู้้เรียนเกดิสุขภาวะทาง
ร่างกายทีส่มบูรณ์

เพือ่เทคอนกรีตเสริมเหล็กจดัท าเป็น
สนามฟุตซอล

200,000  ร้อยละ 80 นกัเรียนและ
บคุลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

นักเรียนมสุีขภาวะทาง
ร่างกาย จติใจทีดี่

ท.2

737 โครงการพัฒนาปรับปรุงหอ้งพยาบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าพัฒนาปรับปรุงหอ้ง
พยาบาล เช่น ครุภณัฑ์หอ้งพยาบาล 
วสัดุวทิยาศาสตร์ เวชภณัฑ์ยา

นักเรียนมคีรุภณัฑ์หอ้งพยาบาล วัสดุ
วิทยาศาสตร์ เวชภณัฑ์ยา เป็นต้น ใช้
อยา่งเพียงพอ

100,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

นกัเรียนมีครุภณัฑ์หอ้ง
พยาบาล วสัดุวทิยาศาสตร์ 
เวชภณัฑ์ยา เปน็ต้น ใช้อย่าง
เพียงพอ

ท.2

738 โครงการปรับปรุง อาคารเรียนกาสะ
ลองค า

เพื่อให้นักเรียนเกดิความปลอดภยัในชวีติ 
และจัดสภาพแวดล้องให้เอือ้ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน

ปูกระเบือ้งหน้าอาคารเรียน จ านวน 3
 ชั้น

200,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

เกดิความปลอดภยัในชีวิต
 และจดัสภาพแวดล้อมให้
เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน

ท.2

739 โครงการ ปรับปรุง โรงจอดรถ เพื่อเป็นการส่งเสริมสวสัดิการและสร้างขวญั
ก าลังใจแกค่รูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้เกดิการท างานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
เกดิประสิทธผิลต่อนักเรียน

เทคอนกรีตโรงจอดรถ 150,000  ร้อยละ 80 นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประโยชน์

เป็นการส่งเสริมสวสัดิการและ
สร้างขวญัก าลังใจแกค่รูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
เกดิการท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ เกดิประสิทธผิล
ต่อนักเรียน

ศพด ท.1 ท.2



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

740 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพือ่กอ่สร้างลานสุขภาพและกฬีา กอ่สร้างลานสุขภาพและกฬีา 100,000  ร้อยละ 80 นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
ประโยชน์

ลานสุขภาพและกฬีา สนามกีฬากลางบา้นกิว่
พร้าว

741 โครงการปรับปรุงสนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจนัจว้าโรงเรียน
เทศบาล 1และโรงเรียนเทศบาล 2

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพือ่สุขภาพทีดี่

ปรับปรุงสนามกฬีาโรงเรียนเทศบาล 
1และโรงเรียนเทศบาล 2

100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
มทีักษะด้านกฬีาและมี
สุขภาพแขง็แรง

เด็กและเยาวชนมีทกัษะ
ทางด้านกีฬา มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา      
 ท.2  ท.1

742 โครงการกอ่สร้างลานสุขภาพและ
กฬีาส าหรับนักเรียน

เพือ่กอ่สร้างลานสุขภาพและกฬีา กอ่สร้างลานสุขภาพและกฬีา 1,000,000  ร้อยละ80ของประชาชนมี
ทกัษะด้านกีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง

ลานสุขภาพและกฬีา ท.2

รวม      742    โครงการ - -          67,772,000          70,397,000       50,870,000        41,427,000        69,018,000  - - -

แบบ ผ .02/1

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569  2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที ่4.  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิน่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS :ยทุธศาสตร์ที ่ 6  การรักษาความมัน่คงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง

งบประมาณ      ตัวชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ    ผลที่คาดว่า      

จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้างล าเหมือง ค.ส.ล. บ้าน
หนองปึ๋ง หมู ่5 ต าบลจันจวา้ใต้ ถงึ บ้านห้วย
น้ าราก หมู ่9 ต าบลจันจวา้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร   2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม  3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนัดิน
พงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนัการกดั
เซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะคอ
สะพาน

กอ่สร้างล าเหมือง ค.ส.ล. บ้านหนองปึ๋ง หมู ่5 
ต าบลจันจวา้ใต้ ถงึ บ้านห้วยน้ าราก หมู ่9 
ต าบลจันจวา้  ขนาดความกวา้ง 1.50 เมตร ลึก
ไม่น้อยกวา่ 1.25 เมตร ยาว 6,000 เมตร

            6,900,000             6,900,000          6,900,000          6,900,000          6,900,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
ที่จะเกดิขึน้ในเขตพนืที่  
เทศบาลต าบล    จันจวา้และ
เขตอ าเภอใกล้เคียง  2.ป้องกนั
การกดัเซาะตล่ิงแม่น้ าจันชว่ย
บ้านเรือนราษฎร ไม่ให้ถกูกดั
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

2 โครงการกอ่สร้างล าเหมือง ค.ส.ล. ล าเหมือง
กลางบ้าน  บ้านสันหลวง หมู ่10 ถงึ บ้านสัน
ทางหลวง หมู ่12 ต าบลจันจวา้ใต้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร  2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม  3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนัดิน
พงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนัการกดั
เซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะคอ
สะพาน

กอ่สร้างล าเหมือง ค.ส.ล. ล าเหมืองกลางบ้าน  
บ้านสันหลวง หมู ่10 ถงึ บ้านสันทางหลวง หมู่
 12 ต าบลจันจวา้ใต้  ขนาดความกวา้ง 3.00 
เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 1.25 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

            4,700,000             4,700,000          4,700,000          4,700,000          4,700,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
ที่จะเกดิขึน้ในเขตพนืที่  
เทศบาลต าบล    จันจวา้และ
เขตอ าเภอใกล้เคียง  2.ป้องกนั
การกดัเซาะตล่ิงแม่น้ าจันชว่ย
บ้านเรือนราษฎร ไม่ให้ถกูกดั
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

3 โครงการเรียงหินกล่องเกเบี้ยนป้องกนัตล่ิง
แม่น้ าค า ระหวา่งบ้านแม่ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 
ต าบลจันจวา้ใต้ ถงึ บ้านแม่ค าน้ าลัด   หมู ่3  
 ต าบลจันจวา้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร  2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม     3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนั
ดินพงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนั
การกดัเซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะ
คอสะพาน

เรียงหินกล่องเกเบี้ยนป้องกนัตล่ิงแม่น้ าค า 
ระหวา่งบ้านแม่ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจันจวา้
ใต้ ถงึ บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจันจวา้ 
(บ้านแม่ค าฝ่ังหมิน่,บ้านม่วงหมูสี,บ้านหัวฝาย,
บ้านแม่ค าน้ าลัด ความลาดเอยีง 7-10 เมตร  
ความยาว 11 กโิลเมตร

            4,200,000             4,200,000          4,200,000          4,200,000          4,200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
ที่จะเกดิขึน้ในเขตพนืที่  
เทศบาลต าบล    จันจวา้และ
เขตอ าเภอใกล้เคียง  2.ป้องกนั
การกดัเซาะตล่ิงแม่น้ าจันชว่ย
บ้านเรือนราษฎร ไม่ให้ถกูกดั
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

4 โครงการเรียงหินกล่องเกเบี้ยนป้องกนัตล่ิง
แม่น้ าจัน ระหวา่งบ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบล
จันจวา้ใต้ ถงึบ้านห้วยน้ าราก หมู ่9 ต าบล
จันจวา้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร   2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม  3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนัดิน
พงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนัการกดั
เซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะคอ
สะพาน

เรียงหินกล่องเกเบี้ยนป้องกนัตล่ิงแม่น้ าจัน 
ระหวา่งบ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจันจวา้ใต้ ถงึ
บ้านห้วยน้ าราก หมู ่9 ต าบลจันจวา้  ความลาด
เอยีง 6-8 เมตร  ความยาว 1,000 เมตร

            3,800,000             3,800,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
ที่จะเกดิขึน้ในเขตพนืที่  
เทศบาลต าบล    จันจวา้และ
เขตอ าเภอใกล้เคียง  2.ป้องกนั
การกดัเซาะตล่ิงแม่น้ าจันชว่ย
บ้านเรือนราษฎร ไม่ให้ถกูกดั
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

5 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
บริเวณบ้านม่วงหมูสี (แท่นทอง) หมู ่7 ต าบล
จันจวา้ใต้ เชือ่ม บ้านสันธาตุ หมู ่5 ต าบลแม่
ค า เทศบาลสายน้ าค า

เพื่อพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตบริเวณ บ้าน
ม่วงหมูสี (แท่นทอง) หมู ่7 ต าบลจันจวา้ใต้ 
เชือ่ม บ้านสันธาตุ หมู ่5 ต าบลแม่ค า เทศบาล
สายน้ าค า ขนาดความกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
800 เมตร

            2,900,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หนองบัว บ้านป่า
สักหลวง หมู ่1 ต าบลจันจวา้ใต้ ถงึ หนองป่า
เมีย่งบ้านต้นยางหมู ่7 ต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.หนองบัว บ้านป่าสักหลวง 
หมู ่1 ต าบลจันจวา้ใต้ เชือ่มหนองป่าเมีย้งบ้าน
ต้นยางหมู ่7 ต าบลจันจวา้ กวา้ง 6.00 เมตร  
ความยาว 2,000 เมตร

            4,300,000             4,300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.  
              กรม
ส่งเสริมฯ

7 โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า  ค.ส.ล. บริเวณล า
เหมืองต้นยาง จากบ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบล
จันจวา้ ถงึ บ้านดง หมู ่6 ต าบลจันจวา้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร   2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม        3.เพื่อป้องกนัก าแพง
กนัดินพงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนั
การกดัเซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะ
คอสะพาน

กอ่สร้างรางส่งน้ า ค.ส.ล. บริเวณล าเหมืองต้น
ยาง จากบ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจันจวา้ ถงึ 
บ้านดง หมู ่6 ต าบลจันจวา้ ขนาดความกวา้ง 
1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 1.25 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

            5,000,000          5,000,000 5,000,000          ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยัที่จะเกิดขึน้ใน
เขตพืนที่  เทศบาลต าบล    
จันจวา้และเขตอ าเภอ
ใกล้เคียง  2.ปอ้งกันการกัด
เซาะตล่ิงแม่น้ าจันช่วย
บา้นเรือนราษฎร ไม่ใหถู้กกัด
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

8 โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า ค.ส.ล. บริเวณ
ฝายหนองปึ๋ง บ้านหนองปึ๋ง  หมู ่ 5 ต าบล
จันจวา้ใต้     ถงึ บ้านป่าสักหลวง หมู ่1 
ต าบลจันจวา้ใต้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร  2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม  3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนัดิน
พงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนัการกดั
เซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะคอ
สะพาน

กอ่สร้างรางส่งน้ า ค.ส.ล. บริเวณฝายหนองปึ๋ง 
บ้านหนองปึ๋ง หมู ่5 ต าบลจันจวา้ใต้ ถงึ บ้าน
ป่าสักหลวง หมู ่1 ต าบลจันจวา้ใต้ ขนาดความ
กวา้ง 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 1.25 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

            5,000,000          5,000,000          5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยัที่จะเกิดขึน้ใน
เขตพืนที่  เทศบาลต าบล    
จันจวา้และเขตอ าเภอ
ใกล้เคียง  2.ปอ้งกันการกัด
เซาะตล่ิงแม่น้ าจันช่วย
บา้นเรือนราษฎร ไม่ใหถู้กกัด
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

9 โครงการกอ่สร้างเรียงหินในกล่องเกรเบี้ยน 
บริเวณแม่น้ าจัน

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร  2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม  3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนัดิน
พงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนัการกดั
เซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะคอ
สะพาน

กอ่สร้างเรียงหินในกล่องแกรเบี้ยนบริเวณบ้าน
กิว่พร้าว  หมู ่4 ไปถงึ บ้านป่าบงหลวง  หมูท่ี่ 3 
 ต าบลจันจวา้ใต้  (ประสานแผน)

            5,000,000          5,000,000          5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ปอ้งกันและบรรเทา
อุทกภยัที่จะเกิดขึน้ใน
เขตพืนที่  เทศบาลต าบล    
จันจวา้และเขตอ าเภอ
ใกล้เคียง  2.ปอ้งกันการกัด
เซาะตล่ิงแม่น้ าจันช่วย
บา้นเรือนราษฎร ไม่ใหถู้กกัด
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

10 โครงการกอ่สร้างเรียงหินในกล่องเกรเบี้ยน
บริเวณแม่น้ าค า

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร   2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม

กอ่สร้างเรียงหินในกล่องแกรเบี้ยนบริเวณบ้าน
ม่วงหมูสี หมู ่7 ต าบลจันจวา้ใต้ บ้านแม่ค าฝ่ัง
หมิน่ หมู ่9 ต าบลจันจวา้ใต้ บ้านหัวฝาย  หมู่11
      ต าบลจันจวา้  บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู ่3 
ต าบลจันจวา้

            5,000,000          5,000,000          5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
ที่จะเกดิขึน้ในเขตพนืที่  
เทศบาลต าบล    จันจวา้และ
เขตอ าเภอใกล้เคียง 2.ป้องกนั
การกดัเซาะตล่ิงแม่น้ าจันชว่ย
บ้านเรือนราษฎร ไม่ให้ถกูกดั
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

11 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า    ค.ส.ล. จาก
ขา้งโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง ถงึบ้านดง หมู่
 6 ต าบลจันจวา้

1.เพื่อป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั ที่จะ
กอ่ให้เกดิความเสียหายต่อชวีติและทรัพยสิ์น
ของราษฎร  2.เพื่อรักษาล าน้ าจากการกดั
เซาะควบคุมและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ป้องกนัน้ าท่วม  3.เพื่อป้องกนัก าแพงกนัดิน
พงั ฝ่ายน้ าล้น ป้องกนัหินร่วง  ป้องกนัการกดั
เซาะหน้าดิน และป้องกนัการกดัเซาะคอ
สะพาน

กอ่สร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. จากขา้งโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง ถงึบ้านดง หมู ่6 ต าบลจันจ
วา้  ความยาว 2,000 เมตร

         7,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์
และมคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น

1. ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยั
ที่จะเกดิขึน้ในเขตพนืที่  
เทศบาลต าบล จันจวา้และเขต
อ าเภอใกล้เคียง 2.ป้องกนัการ
กดัเซาะตล่ิงแม่น้ าจันชว่ย
บ้านเรือนราษฎร ไม่ให้ถกูกดั
เซาะเสียหายเพิ่มเติม

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญ
ศรี มะลิดง ถงึ สามแยกเวยีงหนองหล่ม บ้าน
ดง หมู ่6 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญศรี มะลิดง
 ถงึสามแยกเชือ่มเวยีงหนองหล่ม กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 600.00 เมตร

            1,500,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม 
    กรมชลประทาน

13 โครงการติดต้ังไฟกิง่ภายในหมูบ่้านดง หมู ่6 
ต.จันจวา้

เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าส่องสว่าง
อยา่งเพียงพอ

ติดต้ังงไฟกิง่ จ านวน 40 จุด บริเวณเชือ่มบ้าน
ดงถงึบ้านห้วยน้ ารากและทางเชือ่มบ้านดงถงึ
บ้านต้นยาง

           800,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่ง
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านนายไกลาศ 
ไชยชมพ ูถงึ ที่นาบุญส่ง จันฟอง บ้านดง หมู ่
6 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายไกลาส ไชย
ชมพ ูถงึที่นานายบุญส่ง จันฟอง กวา้ง 4.00
เมตร ยาว 300.00 เมตร

            800,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม    
 กรมชลประทาน

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ที่นานางจันแสง 
จันทาพนู ถงึ นานายสวาท จันทาพนู บ้านดง
 หมู ่6 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ที่นานางจันแสง จันทาพนู 
ถงึ นานายสวาท จันทาพนู กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร

         1,300,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม    
 กรมชลประทาน

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เขา้สู่หนองไคร้ 
บ้านดง หมู ่6 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. เขา้สู่หนองไคร้ กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 600 เมตร

         1,500,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย กรมส่งเสริม    
 กรมชลประทาน



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

17 โครงการสร้างศูนยป์ระชาสัมพนัธก์าร
ท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้เชงิประวติัศาสตร์และ
โบราณคดีและการศึกษาการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศวทิยา
ในพื้นที่เวยีงหนองหล่ม"ประตูสู่เวยีงหนอง
หล่ม " (สวนสาธารณะหนองมโนราห)์

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
โบราณสถานและโบราณวตัถพุฒันาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษแ์ละเป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางชวีภาพ
เวยีงหนองหล่ม

1.กอ่สร้างอาคารต้อนรับพร้อมระบบมัลติมีเดีย
 ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 18.00 ม. พื้นที่
โดยรวมประมาณ 180 ตร.ม. จ านวน 1 หลัง   
2.กอ่สร้างศูนยอ์าหารท้องถิน่ ขนาดกวา้ง 
10.00 ม.ความยาว 20.00 ม.พื้นที่โดยรวม
ประมาณ 200 ตร.ม. จ านวน 1 หลัง  3.
กอ่สร้างศูนยอ์อกก าลังกายพร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 หลัง 4.งานปรับปรุงภมูิทัศน์หนอง
มโนราห์ จ านวน 1 แห่ง 5.งานปรับปรุงถนน
และลานจอดรถ จ านวน 1 แห่ง  6.งาน
กอ่สร้างห้องน้ า จ านวน 3 แห่ง  7.งานกอ่สร้าง
ประติมากรรมนางมโนราห์(Land mark)

       51,500,000  ร้อยละ 80 ของ
นกัทอ่งเที่ยวสามารถ
เดินทางทอ่งเที่ยวทั้งในตัว
เมืองและชนบทอย่าง
สะดวกสบายมากขึน้ ซ่ึง
เสริมใหน้กัทอ่งเที่ยวเดินทาง
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวดั
ได้วงกวา้งมากขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมรายได้และกระจาย 
รายได้ใหก้ับพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
จังหวดั

ส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และสืบสาน
งานประเพณีท้องถิน่อนั 
เป็นอตัลักษณ์ของท้องถิน่
ใหค้งอยูต่ลอดไป และ
พัฒนารูปแบบกจิกรรม
การท่องเทีย่วระดับชุมชน
ใหส้ามารถ เชื่อมโยง
กจิกรรมการท่องเทีย่ว
ของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด 
เพือ่ดึงดูดใหน้ักท่องเทีย่ว
เดินทางมาท่องเทีย่ว 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของจงัหวัดและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน

ททท/สนง.การ
ท่องเทีย่วและกฬีาจ.
เชียงราย/โยธาธิการ
และผังเมอืงจ.
เชียงราย/อ.แมจ่นั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

18 โครงการสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ การ
ด ารงชวีติของควายและวถิกีารด ารงชวีติความ
เป็นอยูข่องกลุ่มผู้เล้ียงควาย(บริเวณปาง
ควายบ้านต้นยาง)

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
โบราณสถานและโบราณวตัถพุฒันาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษแ์ละเป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางชวีภาพ
เวยีงหนองหล่ม

1.กอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ชมุชน และเศรษฐกจิ
พอเพยีง(เทศบาลต าบลจันจวา้)          2.
กอ่สร้างปรับภมูิทัศน์ลานต้นทองกาวและต้น
สะลีหลวงกอ่สร้างศาลาผ่อนปรนด้วยวธิกีาร
ธรรมชาติบ าบัด จ านวน 1 แห่ง

       10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
นักท่องเทีย่วสามารถ
เดินทางท่องเทีย่วทัง้ในตัว
เมอืงและชนบทอยา่ง
สะดวกสบายมากขึน้ ซ่ึง
เสริมใหน้ักท่องเทีย่ว
เดินทางไปยงัพืน้ทีต่่างๆ 
ในจงัหวัดได้วงกว้างมาก
ขึน้ เพือ่ส่งเสริมรายได้
และกระจาย รายได้
ใหก้บัพืน้ทีต่่างๆ ทัว่
จงัหวัด

ส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และสืบสาน
งานประเพณีท้องถิน่อนั 
เป็นอตัลักษณ์ของท้องถิน่
ใหค้งอยูต่ลอดไป และ
พัฒนารูปแบบกจิกรรม
การท่องเทีย่วระดับชุมชน
ใหส้ามารถ เชื่อมโยง
กจิกรรมการท่องเทีย่ว
ของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด 
เพือ่ดึงดูดใหน้ักท่องเทีย่ว
เดินทางมาท่องเทีย่ว 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของจงัหวัดและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน

ททท/สนง.การ
ท่องเทีย่วและกฬีาจ.
เชียงราย/โยธาธิการ
และผังเมอืงจ.
เชียงราย/อ.แมจ่นั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

19 โครงการศูนยเ์พือ่ศึกษาเรียนรู้เชิง
ต านาน/ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม
(บริเวณวัดป่าหมากหน่อ)

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
โบราณสถานและโบราณวัตถพุัฒนา
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และ
เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเวียงหนอง
หล่ม

กอ่สร้างสะพานโค้งขา้มเกาะแมห่มา้ย        15,000,000  ร้อยละ 80 ของ
นักท่องเทีย่วสามารถ
เดินทางท่องเทีย่วทัง้ในตัว
เมอืงและชนบทอยา่ง
สะดวกสบายมากขึน้ ซ่ึง
เสริมใหน้ักท่องเทีย่ว
เดินทางไปยงัพืน้ทีต่่างๆ 
ในจงัหวัดได้วงกว้างมาก
ขึน้ เพือ่ส่งเสริมรายได้
และกระจาย รายได้
ใหก้บัพืน้ทีต่่างๆ ทัว่
จงัหวัด

ส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และสืบสาน
งานประเพณีท้องถิน่อนั 
เป็นอตัลักษณ์ของท้องถิน่
ใหค้งอยูต่ลอดไป และ
พัฒนารูปแบบกจิกรรม
การท่องเทีย่วระดับชุมชน
ใหส้ามารถ เชื่อมโยง
กจิกรรมการท่องเทีย่ว
ของจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด 
เพือ่ดึงดูดใหน้ักท่องเทีย่ว
เดินทางมาท่องเทีย่ว 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของจงัหวัดและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน

ททท/สนง.การ
ท่องเทีย่วและกฬีาจ.
เชียงราย/โยธาธิการ
และผังเมอืงจ.
เชียงราย/อ.แมจ่นั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

20 โครงการสร้างแหล่งท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ล้านนา(ปางควายบ้านหว้ย
น้ าราก)

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
โบราณสถานและโบราณวัตถพุัฒนา
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และ
เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเวียงหนอง
หล่ม

1.กอ่สร้างท่าเรือบริเวณปางควาย
บ้านหว้ยน้ าราก จ านวน 1 แหง่        
            2.พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ก าหนดพืน้ที/่ดูแลรักษาโซน
อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์นกเวียง
หนองหล่มบริเวณหนองตุ้มค า

         1,600,000  ร้อยละ 80 ของ
นกัทอ่งเที่ยวสามารถ
เดินทางทอ่งเที่ยวทั้งในตัว
เมืองและชนบทอย่าง
สะดวกสบายมากขึน้ ซ่ึง
เสริมใหน้กัทอ่งเที่ยวเดินทาง
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวดั
ได้วงกวา้งมากขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมรายได้และกระจาย 
รายได้ใหก้ับพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
จังหวดั

ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว
เชงิอนุรักษ ์วฒันธรรม และสืบ
สานงานประเพณีท้องถิน่อนั 
เป็นอตัลักษณ์ของท้องถิน่ให้คง
อยูต่ลอดไป และพฒันารูปแบบ
กจิกรรมการท่องเที่ยวระดับ
ชมุชนให้สามารถ เชือ่มโยง
กจิกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวดั/กลุ่มจังหวดั เพื่อดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกจิของจังหวดัและ
กระจายรายได้สู่ชมุชน

ททท/สนง.การ
ท่องเทีย่วและกฬีาจ.
เชียงราย/โยธาธิการ
และผังเมอืงจ.
เชียงราย/อ.แมจ่นั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

21 โครงการบริหารจดัการด้าน
สาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นเวียงหนอง
หล่ม

เพือ่พัฒนาด้านการบริการด้าน
ท่องเทีย่วใหม้คีวามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาดเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

1.กอ่สร้างโรงก าจดัขยะ(Bio mass) 
จ านวน 1 แหง่  2.ครุภณัฑ์ขนยา้ย
และแยกขยะมลูฝอย จ านวน 1 ชุด    
   3.กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์เวียง
หนองหล่ม จ านวนว 2 แหง่    4.ปรับ
ภมูทิัศน์เกาะกลางถนนบ้านหว้ยน้ า
รากประตูสู่เวียงหนองหล่ม จ านวน 1
 แหง่    5.ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล 
แทรคเตอร์ฟาร์ม ขนาด 60 แรงมา้
(ส าหรับตัดหญ้า) จ านวน 1 ชุด 6..
ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล แทรคเตอร์
ฟาร์ม ขนาด 90 แรงมา้(ส าหรับ
ส่งเสริมการเกษตร) จ านวน 1 ชุด  7.
ครุภณัฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุก
น้ า)ขนาด 5,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

       40,000,000  ร้อยละ 80 ของ
นกัทอ่งเที่ยวสามารถ
เดินทางทอ่งเที่ยวทั้งในตัว
เมืองและชนบทอย่าง
สะดวกสบายมากขึน้ ซ่ึง
เสริมใหน้กัทอ่งเที่ยวเดินทาง
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวดั
ได้วงกวา้งมากขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมรายได้และกระจาย 
รายได้ใหก้ับพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
จังหวดั

ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว
เชงิอนุรักษ ์วฒันธรรม และสืบ
สานงานประเพณีท้องถิน่อนั 
เป็นอตัลักษณ์ของท้องถิน่ให้คง
อยูต่ลอดไป และพฒันารูปแบบ
กจิกรรมการท่องเที่ยวระดับ
ชมุชนให้สามารถ เชือ่มโยง
กจิกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวดั/กลุ่มจังหวดั เพื่อดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกจิของจังหวดัและ
กระจายรายได้สู่ชมุชน

ททท/สนง.การ
ท่องเทีย่วและกฬีาจ.
เชียงราย/โยธาธิการ
และผังเมอืงจ.
เชียงราย/อ.แมจ่นั

22 โครงการขยายผิวจราจรบ้านหวัฝาย
 หมู1่1 ต าบลจนัจว้า เชื่อม บ้านดาย
 หมู ่3 อบต.ศรีดอนมลู อ าเภอเชียง
แสน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายผิวจราจรบ้านหวัฝาย หมู่11 
ต าบลจนัจว้า เชื่อม บ้านดาย หมู ่3 
อบต.ศรีดอนมลู อ าเภอเชียงแสน 
ขยายขา้งละ 1.00 เมตร ยาว 1,700 
เมตร

         2,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นสัน
หลวง หมู ่10 ต าบลจันจวา้ใต้ เขต 
เทศบาลต าบลจันจวา้  เชือ่ม บา้นสัน
หลวงกลางเขต  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นสันหลวง หมู ่10
 ต าบลจันจวา้ใต้ เขต เทศบาลต าบลจันจ
วา้  เชือ่ม บา้นสันหลวงกลางเขต  
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ 
อ าเภอแม่จัน  กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร

         3,600,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

24 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.บ้าน
แมค่ าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า ถงึ
บ้านศรีบุญยนื ต าบลศรีดอนมลู  
อ าเภอเชียงแสน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.บ้านแมค่ าน้ าลัด 
หมู ่3 ต าบลจนัจว้า ถงึบ้านศรีบุญยนื
 ต าบลศรีดอนมลู อ าเภอเชียงแสน 
(ประสานแผน)

         3,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

25 โครงการก่อสร้างถนนเลียบเวยีงหนอง
หล่ม บา้นหว้ยน้ าราก  ต าบลจันจวา้ ถึง
 บา้นปา่ถ่อน ต าบลจันจวา้ใต้เขต   
เทศบาลต าบลจันจวา้ เชือ่มถึง เทศบาล
ต าบลทา่ข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเลียบเวยีงหนองหล่ม บา้น
หว้ยน้ าราก  ต าบลจันจวา้- บา้นปา่ถ่อน 
ต าบลจันจวา้ใต้   เทศบาลต าบลจันจวา้ 
เชือ่มถึง เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก 
(ประสานแผน)

         5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง          อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิน่    ต าบลจันจวา้ใต้ เทศบาล
ต าบลจันจวา้ เชือ่มถึงเทศบาลต าบล
สายน้ าค า อ าเภอแม่จัน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ บ้านแมค่ าฝ่ัง
หมิน่ต าบลจนัจว้าใต้ เทศบาลต าบล
จนัจว้า เชื่อมถงึเทศบาลต าบลสาย
น้ าค า อ.แมจ่นั (ประสานแผน)

         5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

27 โครงการขยายสะพานบา้นแม่ค าฝ่ังหมิน่
ต าบลจันจวา้ใต้ เทศบาลต าบลจันจวา้ 
เชือ่มถึง บา้นม่วงค า เทศบาลต าบลสาย
น้ าค า อ าเภอแม่จัน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ ต าบล
จนัจว้าใต้ เทศบาลต าบลจนัจว้า  
เชื่อมถงึ บ้านมว่งค า เทศบาลต าบล
สายน้ าค า อ าเภอแมจ่นั  (ประสาน
แผน)

         5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย    (กรม
ส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นดงหมู่
 6 บา้นต้นยาง หมู่.7 ต าบลจันจวา้ 
เทศบาลต าบลจันจวา้ เชือ่มระหวา่ง
เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก อ าเภอแม่
จัน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดงหมู ่6 
บ้านต้นยาง หมู่.7 ต าบลจนัจว้า เชื่อม
เทศบาลต าบลท่าขา้วเปลือกอ าเภอ
แมจ่นั   (ประสานแผน)

         5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

29 โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้าน
แมค่ าน้ าลัด  หมู ่3 ต าบลจนัจว้า 
เชื่อมต าบลป่าสัก อ.เชียงแสน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนสายหลักบา้นแม่ค าน้ าลัด  
หมู ่3 ต าบลจันจวา้ เชือ่มต าบลปา่สัก อ.
เชียงแสน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 
2,100.00  เมตร หนา 0.04 เมตรพื้นที่ไม่
นอ้ยกวา่ 12,600.00ตารางเมตร  
(ประสานแผน)

            4,000,000          4,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.  
     กรมส่งเสริมฯ

30 โครงการกอ่สร้างคันดินเลียบเวียง
หนองหล่มเชื่อมต าบลท่าขา้วเปลือก

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

กอ่สร้างคันดินเลียบเวียงหนองหล่ม
บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่5 เชื่อมถงึต าบล
ท่าขา้วเปลือก

         2,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง
และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/กรม
ทรัพยากรน้ า

31 โครงการกอ่สร้างคันดินเลียบเวียง
หนองหล่มเชื่อมต าบลโยนก

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกนัน้ าท่วมขงั
ภายในพืน้ที่

ก่อสร้างคันดินเลียบหนองหล่มบา้นหว้ย
น้ าราก  หมู ่9 เทศบาลต าบลจันจวา้ 
เชือ่มถึง บา้นทุ่งฟ้าฮ่าม  ต าบลโยนก 
อ าเภอเชียงแสน

         2,000,000          2,000,000          2,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง
และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/กรม
ทรัพยากรน้ า

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9  ต าบลจนัจ
ว้า เชื่อม  ต าบลป่าสัก อ.เชียงแสน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่9     ต าบลจนัจว้า ถงึเขต
ติดต่อ ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
กว้าง 6 เมตร  ยาว 150 เมตร

         1,000,000          1,000,000          1,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

33 โครงการขยายถนนสายหลัก พร้อม
ราวกนัตก บ้านสันนาหนองบัว หมู ่
10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ขยายถนนบริเวณ ถนนสายหลัก ถงึ 
หน้าวัดสันติวนารามบ้านสันนาหนอง
บัว หมู ่10  ต าบลจนัจว้า เชื่อม 
อบต.ป่าสัก อ าเภอเชียงแสน   กว้าง 6
  เมตร  ยาว  1,500  เมตร

            5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร   2.ป้องกนัการ
เกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง

34 โครงการผันน้ าจนัเขา้สู่เวียงหนอง
หล่ม

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก
และเกบ็กกัน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ผันน้ าจันเข้าสู่เวยีงหนองหล่มบริเวณบา้น
ปา่สักหลวง หมู ่1 ต าบลจันจวา้ใต้ เชือ่ม
ถึงบา้นหว้ยน้ าราก หมู ่5 ต าบลจันจวา้

            5,000,000          5,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง     กรม
ชลประทาน  อบจ

35 โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสาไฟฟ้า
ประติมากรรมส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์ 
เสาไฟถนนกิง่เดียวรอบหนองเขียว

เพือ่กอ่สร้างและติดต้ังไฟส่องสว่าง
รอบหนองเขยีว

ขนาด เสาไฟถนนกิง่เดียว สูง 7 เมตร
 ประติมากรรม จ านวน 113 ต้น 
รอบหนองเขยีว

         1,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.  
     กรมส่งเสริมฯ

36 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  สายบ้านมว่งหมสีู หมู7่-
 บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  สาย
บา้นม่วงหมูสี - บา้นแม่ค าฝ่ังหมิน่ ต าบล
จันจวา้ใต้ รหสัสายทาง ชร.ถ.5-0012 ผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 865.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
5,190.00 ตารางเมตร

            2,970,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย    (กรม
ส่งเสริม)

37 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  สายบ้านทรายมลู 
ต าบลจนัจว้า ถงึ-บ้านป่ากุก๊ ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต รหสั
สายทาง ชร.ถ.5-0051 สายบา้นทรายมูล-
บา้นปา่กุก๊ กวา้ง 6.00  เมตร   ความยาว 
 865.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
นอ้ยกวา่ 5160.00 ตารางเมตร

            2,900,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

38 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ทางเชือ่ม
ระหวา่งหมูบ่า้น  บา้นใหม่  หมู ่1   
ต าบลจันจวา้ เชือ่มถึงบา้นปา่บงหลวง 
หมู ่3 ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  คสล. ทางเชือ่มระหวา่งบ้านใหม่ 
 หมู ่1  ถงึ บ้านป่าบงหลวง  หมู ่3  ชว่งที่1.
จากปากทางเขา้บ้านใหม่ตลอดสาย กวา้ง 5.00 
เมตร  ยาว 650.00 เมตร ชว่งที่ 2.ทางไปบ้าน
สันนาหนองบัว กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 650.00 
เมตร

            1,900,000             1,000,000          1,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล. 
เชื่อมต่อระหว่างต าบลจนัจว้า กบั 
ต าบลโยนก บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4 
ต าบลจนัจว้า อ าเภอแมจ่นั

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่าง
ต าบลจนัจว้า กบั ต าบลโยนกบริเวณ
หนองบ่ารัน ถงึ หน้าวัดโยนก กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร

         5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

40 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดง
 หมู ่6 ไปเวียงหนองหล่ม เชื่อมบ้าน
หว้ยน้ าราก หมู ่5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.บ้านดง  หมู ่6ไป
เวียงหนองหล่ม เชื่อมบ้านหว้ยน้ าราก
 หมู ่5 จากหน้าวัดบ้านดง ถงึ ดอย
สันสูง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

         5,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบา้น
หว้ยน้ าราก  หมู ่5 เชือ่ม บา้นดง เชือ่ม 
บา้นต้นยาง ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบา้นหว้ยน้ าราก 
 หมู ่5 เชือ่ม บา้นดง เชือ่ม บา้นต้นยาง 
ต าบลจันจวา้   กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

         7,200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชือ่ม
หมูบ่า้น  บา้นปา่สักหลวง หมู ่1 ต าบล
จันจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน   ค.ส.ล.เชือ่มหมูบ่า้น จาก
หนองบวั บา้นปา่สักหลวง หมู ่1 เชือ่มต่อ
บา้นต้นยาง หมู ่7 กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร

         9,300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมีความสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบา้น
ปา่บงหลวง หมู ่3 ต าบลจันจวา้ใต้ ถึง
บา้นหนองร่อง หมู ่8 ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบา้นปา่บงหลวง 
หมู ่3 ต าบลจันจวา้ใต้ ถึงบา้นหนองร่อง 
หมู ่8 ต าบลจันจวา้   กวา้ง 6.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร

            7,200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

44 โครงการก่อสร้างแอสฟัลทติ์ก เส้นทาง
เชือ่มระหวา่ง  บา้นปา่บงหลวง  หมู ่3 
เชือ่มบา้นสันทางหลวงเชือ่มบา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิน่ต าบลจันจวา้ใต้ เชือ่ม บา้นหวั
รินค า ต าบลจอมสวรรค์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างแอสฟัลทติ์ก เส้นทางเชือ่ม
ระหวา่ง  บา้นปา่บงหลวง  หมู ่3 เชือ่ม
บา้นสันทางหลวงเชือ่มบา้นแม่ค าฝ่ังหมิน่
ต าบลจันจวา้ใต้ เชือ่ม บา้นหวัรินค า 
ต าบลจอมสวรรค์  กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
 4,500 เมตร

            5,000,000          5,000,000          6,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

45 โครงการกอ่สร้างโรงผลิตน้ าประปา 
บริเวณเวียงหนองหล่ม

เพือ่ผลิตน้ าประปา ก าลังผลิต 50 
ลบ.ม./ชม. บริการใหแ้กป่ระชาชน

กอ่สร้างโรงผลิตน้ าประปา บริเวณ
เวียงหนองหล่ม

       10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาดมี
คุณภาพในการอปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

กองการประปา

46 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน บ้านหว้ยน้ ารากหมู ่5 
ต าบลจนัจว้า(ประสานแผน)

เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบประปาได้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้าน
หว้ยน้ ารากหมู ่5 ต าบลจนัจว้า

         3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

47 โครงการพัฒนาปรับปรุงล าเหมอืง
กลางและล าเหมอืงสาขาภายใน
ต าบลจนัจว้า/จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก
และเกบ็กกัน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ปรับปรุงล าเหมอืงกลางและล าเหมอืง
สาขาภายในต าบลจนัจว้า/จนัจว้าใต้

            2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองช่าง

48 โครงปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต
 บา้นสันนาหนองบวั หมู ่10 ต าบลจันจ
วา้ อ าเภอแม่จัน เชือ่ม ต าบลปา่สัก 
อ าเภอเชียงแสน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต รหสั
สายทาง ชร.ถ 5-0019 บา้นสันนาหนอง
บวั หมู ่10 ต าบลจันจวา้ อ.แม่จัน ถึง 
ต าบลปา่สัก อ าเภอเชียงแสน  กวา้ง 8.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,400.00 ตารางเมตร

            1,350,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

49 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอล 
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่ 2 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ

กอ่สร้างสนามฟุตซอล บ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่ 2 ต าบลจนัจว้าใต้

            3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมสุีขภาพ
แขง็แรง

กองช่าง



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

50 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนก
รีต รหสัสายทาง ชร.ถ. 5-0034 บา้นต้น
ยาง หมู ่7 ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต รหสั
สายทาง ชร.ถ. 5-0034 บา้นต้นยาง หมู ่7
 ต าบลจันจวา้ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
1,080.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

            3,300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง   อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

51 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
ขยายผิวจราจร บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่4 
เชือ่ม บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่5 ต าบลจันจ
วา้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจร
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่4 เชือ่ม บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู ่5 ต าบลจันจวา้ กวา้ง 4.00-5.00 
เมตร ยาว 3,315 เมตร หนา 0.15 เมตร

            9,950,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

52 โครงการกอ่สร้างประปาขนาดใหญ่
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างประปาขนาดใหญ่บ้านหนอง
ปึง๋ หมู ่5

            3,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

53 โครงการกอ่สร้างประปาขนาด
กลางบ้านป่ากุก๊ หมู ่8  ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

กอ่สร้างประปาขนาดใหญ่บ้านป่ากุก๊ 
หมู ่8

            2,800,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาด
ส าหรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพียงพอ

กองการประปา

54 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านหว้ยน้ าราก-วัด
ป่าหมากหน่อ ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตรหสั
สายทาง ชร.ถ.5-0007 สายบา้นหว้ยน้ า
ราก-วดัปา่หมากหนอ่ ผิวจราจรกวา้ง 6.00
 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,500 ตารางเมตร

            2,600,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง  อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)

55 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านหนองร่อง หมู ่8
 - บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
ใหม้คีวามสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตรหสั
สายทาง ชร.ถ.5-0004 สายบา้นหนองร่อง
 หมู ่8 - บา้นต้นยาง หมู ่7 ต าบลจันจวา้ 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
3,000 ตารางเมตร

            1,700,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง   อบจ.
เชียงราย (กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

56 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
CCTV System บา้นหวัฝาย หมู ่11 
ต าบลจันจวา้

เพื่อลดจ านวนการขโมยและปอ้งกัน
ทรัพย์และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึน้
ภายในหมูบ่า้น

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ CCTV 
System บา้นหวัฝาย หมู ่11 ต าบลจันจวา้

                  260,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สิน

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

57 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
CCTV System หมู ่7 บา้นต้นยาง 
ต าบลจันจวา้

เพื่อลดจ านวนการขโมยและปอ้งกัน
ทรัพย์และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึน้
ภายในหมูบ่า้น

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ CCTV 
System หมู ่7 ต าบลจันจวา้

                  400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สิน

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

58 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
CCTV System บา้นแม่ค าน้ าลัด หมู ่3 
ต าบลจันจวา้

เพื่อลดจ านวนการขโมยและปอ้งกัน
ทรัพย์และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึน้
ภายในหมูบ่า้น

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ CCTV 
System บา้นแม่ค าน้ าลัด หมู ่3 ต าบล
จันจวา้

                  410,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สิน

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

59 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
CCTV System บา้นใหม่ หมู ่1 ต าบล
จันจวา้

เพื่อลดจ านวนการขโมยและปอ้งกัน
ทรัพย์และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึน้
ภายในหมูบ่า้น

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ CCTV 
System บา้นใหม่ หมู ่1 ต าบลจันจวา้

                  410,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สิน

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

60 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
CCTV System บา้นหนองร่อง หมู ่8 
ต าบลจันจวา้

เพื่อลดจ านวนการขโมยและปอ้งกัน
ทรัพย์และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึน้
ภายในหมูบ่า้น

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ CCTV 
System บา้นหนองร่อง หมู ่8 ต าบลจันจ
วา้

                  280,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สิน

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

61 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ 
CCTV System บา้นปา่ถ่อน หมู ่11 
ต าบลจันจวา้ใต้

เพื่อลดจ านวนการขโมยและปอ้งกัน
ทรัพย์และลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึน้
ภายในหมูบ่า้น

ติดต้ังกล้องโทรทศันว์งจรปดิ CCTV 
System บา้นปา่ถ่อน หมู ่11 ต าบลจันจ
วา้ใต้

                  270,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สิน

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

62 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอลหญ้า
ทียมส าหรับสนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ
ทางการกีฬาทั้งระดับต าบลและ เปน็
ศูนย์กลางของกลุ่มคนที่มีใจรักในการ
เล่นกีฬาและชืน่ชอบในการแข่งขันกีฬา

กอ่สร้างสนามฟุตซอลหญ้าทียม
ส าหรับสนามกฬีากลางเทศบาลต าบล
จนัจว้า ขนาด 38.50 เมตร ยาว 
57.50 เมตร

         3,800,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา

กองชา่ง    อบจ. ท่องเที่ยว
และกฬีาจังหวดัเชยีงราย    
 (กรมส่งเสริม)

63 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นใหม่ประกอบราษฎร์
วทิยานกุูล

เพือ่ใหโ้รงเรียนมหีอ้งน้ าใช้สะอาด
และเพียงพอต่อนักเรียน

ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2
 บา้นใหม่ประกอบราษฎร์วทิยานกุูล

                  700,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมหีอ้งน้ าใช้อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง    อบจ. ท่องเที่ยว
และกฬีาจังหวดัเชยีงราย   
(กรมส่งเสริม)



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

64 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจวา้

เพือ่ใหโ้รงเรียนมหีอ้งน้ าใช้สะอาด
และเพียงพอต่อนักเรียน

ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้

                  700,000  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมหีอ้งน้ าใช้อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง    อบจ. ท่องเที่ยว
และกฬีาจังหวดัเชยีงราย   
(กรมส่งเสริม)

65 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัป่าหมาก
หน่อโดยจัดซ้ือเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุน
ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอดีีประกอบ
แบตเตอร่ีและอปุกรณ์การประจุแบตเตอร่ีใน
ตัวใชพ้ลังงานจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ยกส่วน 
เทศบาลต าบลจันจวา้ อ าเภอแม่จัน จังหวดั
เชยีงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่
ศักยภาพความปลอดภยัภายในต าบล

พฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัป่าหมากหน่อโดย
จัดซ้ือเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอดีีประกอบแบตเตอร่ีและ
อปุกรณ์การประจุแบตเตอร่ีในตัวใชพ้ลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตยแ์ยกส่วน เทศบาลต าบล
จันจวา้ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชยีงราย จ านวน 
44 ชดุ

               4,000,000  ร้อยละ 80 ของประชากร
ได้รับประโยชน์

เพิ่มแหล่งทอ่งเที่ยวในชุมชน
และสร้างรายได้ใหก้ับ
ประชาชนในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เชือ่มหมูบ่้าน 
บ้านแม่ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหม้ี
ความสะดวกปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณเชือ่มหมูบ่้านเส้นทางสุสานเกา่บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ถงึบ้านสันทางหลวง หมู ่12 
ต าบลจันจวา้ใต้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

               3,000,000  ร้อยละ 80 ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

กองช่าง  อบจ. (กรม
ส่งเสริม)

            98,000,000             46,100,000        189,300,000          53,100,000          75,600,000

แบบ ผ .02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

รวม  66 โครงการ

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา      ตัวชี้วัด      
 (KPI)

   ผลที่คาดว่า   
   จะได้รบั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาลู่วิ่งยาง
สังเคราะห ์แบบมาตรฐาน

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางการกฬีาทัง้ระดับต าบล  
ระดับอ าเภอ   ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 2.เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่มคนทีม่ใีจรักในการเล่นกฬีา
และชื่นชอบในการแขง่ขนักฬีา

กอ่สร้างสนามกฬีาลู่วิ่งยางสังเคราะห์
แบบมาตรฐาน สนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจนัจว้า

         5,700,000 5,700,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง     อบจ.
เชียงราย  ทอ่งเที่ยวและ
กีฬาจังหวดัเชียงราย      
    (กรมส่งเสริม)

2 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
กฬีาอเนกประสงค์(ขนาด 30x50) 
เมตร พร้อมติดต้ังสนามบาสเกตบอล
  วอลเลยบ์อล ตะกร้อ

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางการกฬีาทัง้ระดับต าบล  
ระดับอ าเภอ   ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 2.เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่มคนทีม่ใีจรักในการเล่นกฬีา
และชื่นชอบในการแขง่ขนักฬีา

กอ่สร้างหลังคาคลุมลานกฬีา
อเนกประสงค์(ขนาด 30x50) เมตร 
พร้อมติดต้ังสนามบาสเกตบอล  
วอลเลยบ์อล ตะกร้อสนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจนัจว้า

         2,200,000 2,200,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง  ทอ่งเที่ยวและ
กีฬาจังหวดัเชียงราย      
 อบจ.เชียงราย    (กรม
ส่งเสริม)

3 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
กฬีาอเนกประสงค์  (ขนาด 20x40) 
เมตรสนามบาสเกตบอล

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางการกฬีาทัง้ระดับต าบล  
ระดับอ าเภอ   ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ 2.เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่มคนทีม่ใีจรักในการเล่นกฬีา
และชื่นชอบในการแขง่ขนักฬีา

กอ่สร้างหลังคาคลุมลานกฬีา
อเนกประสงค์  (ขนาด 20x40) เมตร
สนามบาสเกตบอล  สนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจนัจว้า

         8,200,000        8,200,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง     อบจ.
เชียงราย  ทอ่งเที่ยวและ
กีฬาจังหวดัเชียงราย      
    (กรมส่งเสริม)

     ตัวชี้วัด      
 (KPI)

   ผลที่คาดว่า   
   จะได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ รบัผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

4 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมลาน
กฬีาอเนกประสงค์  (ขนาด 20x40) 
เมตรสนามฟุตซอล

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ
ทางการกีฬาทั้งระดับต าบล  ระดับ
อ าเภอ   ระดับจังหวดัและระดับประเทศ
 2.เพื่อเปน็ศูนย์กลางของกลุ่มคนที่มีใจ
รักในการเล่นกีฬาและชืน่ชอบในการ
แข่งขันกีฬา

กอ่สร้างหลังคาคลุมลานกฬีา
อเนกประสงค์  (ขนาด 20x40) เมตร
สนามฟุตซอล สนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจนัจว้า

         8,800,000        8,800,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงด้วย
การเล่นกีฬา

กองช่าง     อบจ.
เชียงราย  ทอ่งเที่ยวและ
กีฬาจังหวดัเชียงราย      
    (กรมส่งเสริม)

รวม 4      โครงการ       24,900,000                 -       24,900,000

แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารงานช่าง

เพือ่จดัท าระบบสารสนเทศของ
กองช่างให้สามารถใช้งานได้เป็น
ปัจจบุัน

จดัท าระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธภิาพและสามารถให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก

             10,000              10,000            10,000            10,000            10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศเพือ่การรับ
บริการได้

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร

4.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการอตุสาหกรรมการโยธา
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการ
ปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารและการขุนดิน

เพือ่ให้ความรู้ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.
 ควบคุมอาคารและการขุนดิน

จดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่กองช่าง/
ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป

             10,000              10,000            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
และการขุนดิน

กองช่าง

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการส ารวจและการใช้
กล้องส ารวจ

เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส ารวจและการใช้กล้องส ารวจ

จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส ารวจและการใช้กล้องส ารวจให้
พนักงานกองช่าง

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

ผู้ปฏิบัติมีความรู้
เกี่ยวกับการส ารวจ
และการใช้กล้องส ารวจ

กองช่าง

4 โครงการอบรมตัวแทนหมู่บ้าน
เพือ่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งและควบคุมงาน

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการตรวจรับงานจา้ง
และควบคุม

จดักิจกรรมอบรมตัวแทนหมู่บ้าน
เพือ่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
การจา้งและควบคุมงาน

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

ชุมชนเกิดความโปร่งใส
ในการตรวจงานจา้ง
และควบคุมงาน

กองช่าง

5 โครงการฝึกอบรมช่างชุมชน 
ด้านงานไฟฟ้า และการโยธา

เพือ่ส่งเสริมให้มีช่างชุมชนใน
การปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล

มีตัวแทนช่างของแต่ละชุมชนใน
การปฏิบัติงาน

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

มีตัวแทนช่างของแต่
ละชุมชนในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

50,000            50,000            50,000          50,000          50,000          

แบบ ผ.02
รวม     5    โครงการ

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด       กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้าง
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)
1 โครงการปรับปรุงเสียงตาม

สาย ภายในหมู่บา้น ต าบล
จันจว้า/จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัและเฝ้าระวัง
อนัตรายภยัต่างๆใหแ้ก่
ประชาชนภายในหมู่บา้น

ปรับปรุงเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บา้น ทั้งหมด 23 
หมู่บา้น

800,000        500,000        700,000      500,000      600,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัจาก
อนัตรายภยัต่างๆ

ปอ้งกนัและเฝ้า
ระวังอนัตรายภยั
ต่างๆใหแ้ก่
ประชาชนภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังเสียงตาม
สาย ภายในหมู่บา้น ต าบล
จันจว้า/จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัและเฝ้าระวัง
อนัตรายภยัต่างๆใหแ้ก่
ประชาชนภายในหมู่บา้น

ติดต้ังเสียงตามสาย ภายใน
หมู่บา้น   ทั้งหมด 23 
หมู่บา้น

700,000        500,000        400,000      500,000      400,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัจาก
อนัตรายภยัต่างๆ

ปอ้งกนัและเฝ้า
ระวังอนัตรายภยั
ต่างๆใหแ้ก่
ประชาชนภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

     1,500,000      1,000,000   1,100,000    1,000,000    1,000,000

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

รวม     2   โครงการ

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับวัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจดักจิกรรม  วันเทศบาล เพือ่ร าลึกถงึการจดัต้ังเทศบาลและ

สร้างความเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่อง
เทศบาลต าบล

จดักจิกรรมวันเทศบาลในวันที ่24 
เมษายน

         20,000         20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

พนักงานเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่อง
เทศบาลในการพัฒนาท้องถิน่

ส านักปลัด             
งานธรุการ

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการแกป่ระชาชนอยา่งทัว่ถงึทุก
พืน้ที่

จดักจิกรรมใหบ้ริการสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ  แก่
ประชาชนทุกหมูบ่้าน เช่น ตัดผม 
ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ช าระภาษี
 ฉดีวัคซีนสัตว์เล้ียง ฯลฯ

         50,000         50,000           50,000         50,000         50,000  ร้อยละ80ของประชาชน
เขา้ร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้รับบริการทีม่ี
ประสิทธิภาพและทัว่ถงึ

ส านักปลัด            งาน
ธรุการ

3 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพือ่
ประชาชน

เพือ่ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้นส าหรับ
ประชาชน

จดักจิกรรมฝึกอบรมกฎหมาย
เบือ้งต้นทีจ่ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
ใหแ้กป่ระชาชน

           5,000           5,000            5,000           5,000          5,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น

ส านักปลัด              
งานนิติการ

4 โครงการปลูกจติส านึกป้องกนั
ทุจริตคอรัปชั่น

เพือ่ปลูกจติส านึกป้องกนัทุจริต
คอรัปชั่น

จดักจิกรรมปลูกจติส านึกป้องกนั
ทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ประชาชนมจีติส านึกป้องกนัทุจริต
คอรัปชั่น

ส านักปลัด              
งานนิติการ

5 โครงการฝึกอบรมวินัยและการ
รักษาวินัย

เพือ่สร้างจติส านึกปลูกฝังการมวีินัยใน
การปฏบิัติราชการ

จดักจิกรรมฝึกอบรมฝึกอบรมวินัย
และรักษาวินัยใหแ้กบุ่คลากรของ
เทศบาลต าบลจนัจว้า

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
อบรมได้ประโยชน์

 พนักงานมวีินัยและรักษาวินัยใน
การปฏบิัติงาน

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโต
ไปไมโ่กง

เพือ่ส่งเสริมเยาวชนต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น

จดักจิกรรมฝึกอบรมเยาวชนไทยโต
ไปไมโ่กง

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

เยาวชนมจีติส านึกป้องกนัทุจริต
คอรัปชั่น

ส านักปลัด             
งานนิติการ

7 ค่าใช้จา่ยรังวัดสอบเขตทีดิ่นและ
ออกหนังสือส าคัญส าหรับทีห่ลวง

เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

ด าเนินการรังวัดสอบเขตทีดิ่นและ
ออกหนังสือส าคัญส าหรับทีห่ลวง

       100,000        100,000         100,000        100,000       100,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

ป้องกนัการบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ
จากประชาชนและบุคคลทัว่ไป

ส านักปลัด            
งานนิติการ

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ



8 โครงการตรวจสอบและพัฒนา
แนวเขตทีดิ่นสาธารณะประโยชน์
เขา้พืน้ทีเ่วียงหนองหล่ม

เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

ตรวจสอบและพัฒนาแนวเขตทีดิ่น
สาธารณะประโยชน์พืน้ทีเ่วียง
หนองหล่ม

       200,000        200,000         200,000        200,000       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ป้องกนัการบุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ
จากประชาชนและบุคคลทัว่ไป

ส านักปลัด              
งานนิติการ

9 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
กฏหมายเบือ้งต้นเกีย่วกบังาน
ทะเบียนราษฎร

เพือ่ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้นเกีย่วกบังาน
ทะเบียนราษฎรส าหรับก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

จดักจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้
กฏหมายเบือ้งต้นเกีย่วกบังาน
ทะเบียนราษฎรใหแ้กก่ านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนทัง้หมด 23 
หมูบ่้าน

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนมี
ความเขา้ใจเกีย่วกบักฏระเบียบ
งานทะเบียน

ส านักปลัด              
งานทะเบียนราษฎร

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิน่  สมาชิกสภา
เทศบาลและหวัหน้าส่วนราชการ
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่สร้างวิสัยทัศน์ในการบริหาร
ท้องถิน่รองรับการเปล่ียนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน

จดักจิกรรมฝึกอบรมผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  ละหวัหน้า
ส่วนราชการเทศบาลต าบล    จนัจ
ว้า

       100,000         50,000           50,000         50,000         50,000  ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
ได้ประโยชน์

ผู้บริหารและสมาชิกมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในการปฏบิัติราชการ

ส านักปลัด             
งานกิจการสภา

11 โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้

เพือ่รวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้
เป็นระบบและเป็นแนวปฏบิัติทีดี่ 
ถกูต้อง ชัดเจนใหทุ้กคนในองค์กร
สามารถเขา้ถงึความรู้และพัฒนา
ตนเองใหเ้ป็นผู้รู้ สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/จดักจิกรรมใหพ้นักงาน 
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้ง
ทัว่ไปภายในองค์กรเทศบาลต าบล
จนัจว้า

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
อบรมได้ประโยชน์

พนักงาน ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
 ลูกจา้งทัว่ไปภายในองค์กร
เทศบาลต าบลจนัจว้า

ส านักปลัด               
งานการเจา้หน้าที่

12 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏบิัติงานและเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
องค์กรแบบบูรณาการ

เพือ่พัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงาน
ราชการ และการใหบ้ริการประชาชน

จดักจิกรรมฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานองค์กรทีป่ระสบ
ความส าเร็จด้านบริหารจดัการ
องค์กร

       100,000        100,000         100,000        100,000       100,000  ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
อบรมได้ประโยชน์

เพือ่พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏบิัติงานราชการ และการ
ใหบ้ริการประชาชน

ส านักปลัด             
งานการเจา้หน้าที่

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจติสาธารณะ

เพือ่สร้างจติส านึก ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏบิัติงานราชการ
และการมจีติอาสาต่อส่วนรวม

จดักจิกรรมฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและจติอาสา
ใหแ้กบุ่คลากรของเทศบาลต าบล 
จนัจว้า

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
อบรมได้ประโยชน์

พนักงานมจีติส านึก มคุีณธรรม 
จริยธรรมในการปฏบิัติงาน

ส านักปลัด        งานการ
เจา้หน้าที่

14 โครงการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ์กจิการของเทศบาล

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบลจนัจว้าได้
รับรู้ขา่วสารการด าเนินงานของ
เทศบาลอยา่งต่อเนือ่ง

เพือ่จดัท าวารสารขา่ว
ประชาสัมพันธ์รายเดือน/รายไตร
มาส, รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี, วิดิทัศน์ของเทศบาล

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80เทศบาลได้
ประโยชน์

ประชาชนได้รับขอ้มลูขา่วสารจาก
เทศบาลอยา่งสม่ าเสมอและผลงาน
การปฏบิัติราชการ

ส านักปลัด           งาน
ประชาสัมพันธ์

15 โครงการพัฒนาปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารภายในองค์กร

เพือ่บ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยทีม่ี
ความเร็วเหมาะสม รองรับความ
ต้องการการใช้งาน  เว็บไซต์ของ
เทศบาลมคีวามทันสมยัเป็นปัจจบุัน
และมปีระสิทธิภาพ

พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารภายใน
องค์กร

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80พัฒนาปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เทศบาลมรีะบบเครือขา่ย
อนิเตอร์เนตทีม่คีวามเร็ว

ส านักปลัด



16 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิน่และสมาชิกสภาท้องถิน่

เพือ่เป็นการจดัการเลือกต้ังท้องถิน่ให้
เป็นไปตาม  พรบ. เทศบาล

จดัท าแผนการเลือกต้ังท้องถิน่ตาม 
พรบ.เทศบาลและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง

     1,000,000       1,000,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน
ทีม่ารับบริการได้ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้ความกฎหมาย
การเลือกต้ังท้องถิน่

 ส านักปลัด           
งานทะเบียนฯ

17 ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./กลุ่มพลัง
มวลชน/หน่วยงานราชการ/
นักเรียน/เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม
รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์

 ประชาชนได้ร่วมแสดงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด             
งานธรุการ

18 โครงการคลีนิกกฏหมาย เพือ่ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้นส าหรับ
ประชาชน

จดักจิกรรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ  
รับปรึกษาใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
กฎหมาย จดัหาหนังสือกฎหมายที่
จ าเป็น

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้น

ส านักปลัด            
งานนิติการ

19 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
สถานทีก่ลางเพือ่เป็นศูนย์
ปฏบิัติการรวมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ระดับอ าเภอ

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของศูนย์
ปฏบิัติการร่วมมอืในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (ตามหนังสือส่ังการ ที ่ชร 
0023.15/ว 1139 ลงวันที ่31 ตุลาคม
 2560

อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตอ าเภอแมจ่นั

         20,000         20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80 ของประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประชาชนในเขตอ าเภอแมจ่นัได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ส านักปลัด            งาน
งบประมาณ

20 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน

เพือ่ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทก
แทนจากการกระท าละเมดิของ
เจา้หน้าทีต่่อบุคคลภายนอก

พนักงานเทศบาลต าบลจนัจว้าทุกคน          10,000         10,000           10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของพนักงาน
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน

พนักงานเทศบาลต าบลจนัจว้าทุก
คนได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน

ส านักปลัด            
งานนิติการ

21 โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่ใหพ้นักงานทุกคนได้เรียนรู้งาน
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

พนักงานเทศบาลต าบลจนัจว้าทุกคน            5,000           5,000            5,000           5,000          5,000 ร้อยละ 80 ของพนักงาน
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน

พนักงานเทศบาลต าบลจนัจว้าทุก
คนได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน

ส านักปลัด            งาน
ธรุการ

รวม    21   โครงการ     1,710,000       660,000      1,660,000       660,000      660,000

แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา



 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมทบทวน/

ประชุมประชาคมการจดัท าแผน
ชุมชน และการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่

เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชนจดัท า และ
ทบทวนแผนชุมชนด้วยตนเองและ
น าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิน่

ฝึกอบรมการจดัท าและทบทวน
แผนชุมชนประชุมประชาคมใหแ้ก่
ผู้น าชุมชนทัง้ 23 หมูบ่้าน จดั
ประชุมประชาคมหมูบ่้าน/ต าบล

         30,000         30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ และมี
แผนพัฒนาชุมชนทีม่ปีระสิทธิภาพ

ส านักปลัด            
งานนโยบายและแผน

2 โครงการจดัท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน
ใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่้าน(กม.)

เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
ในการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาลและ
เชื่อมโยงความสอดคล้องกนัระหว่าง
แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาและการ
จดัท างบประมาณประจ าปี

อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 11 
ต าบล 139 หมูบ่้าน

         30,000         30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ และมี
แผนพัฒนาชุมชนทีม่ปีระสิทธิภาพ

ส านักปลัด           งาน
นโยบายและแผน

3 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏบิัติการแนวทางการใช้จา่ยเงิน
อดุหนุนแกก่ลุ่ม ชุมชนและ
หน่วยงาน

เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่และ
สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้

จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ
แนะน าแนวทางในการใช้จา่ยเงิน
อดุหนุนและการจดัท า
เอกสารรายงานผลเงินอดุหนุน
ใหแ้กผู้่น าชุมชนและผู้น ากลุ่มที่
ได้รับเงินอดุหนุนจากเทศบาล

         10,000         10,000           10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของกลุ่มชุมชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่เกดิความสัมพันธ์ทีดี่
ระหว่างองค์กรภาครัฐกบัชุมชน

ส านักปลัด              
งานงบประมาณ

4 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 1.-เพิอ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน'2.-เพือ่จดัท าแผนพัฒนา
เทศบาลตามระเบียบทีก่ าหนดไว้3.-
เพือ่แสดงแนวทางการพัฒนาในช่วง 5
 ปี ทีม่คีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
การพัฒนาอยา่งมปีระสิทธิภาพ

-จดัท าแผนพัฒนาเทศบาลโดย
กระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน   - จดัประชุมประชาคม
จดัประชุมเชิงปฏบิัติการ   และ
ประชุมคณะกรรมการ

          30,000         30,000         30,000 มกีารจดัท าแผนครบถว้น
สมบูรณ์ตามระเบียบฯ

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็และมี
แผนพัฒนาชุมชนทีม่ปีระสิทธิภาพ

ส านักปลัด           งาน
นโยบายและแผน

5 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานใน
การจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชนจดัท า และ
ทบทวนแผนชุมชนด้วยตนเองและ
น าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิน่

จดักจิกรรมฝึกอบรมการจดัเกบ็
ขอ้มลูพืน้ฐานหมูบ่้านชุมชนใหแ้ก่
คณะกรรมการหมูบ่้าน/ผู้น าชุมชน
ทัง้ 23 หมูบ่้าน

         50,000  ร้อยละ80ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ และมี
แผนพัฒนาชุมชนทีม่ปีระสิทธิภาพ

ส านักปลัด            
งานพัฒนาชุมชน

6 โครงการจดัท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน
ใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่้าน(กม.)

เพือ่สร้างความเขา้ใจในการจดัท า
แผนพัฒนาหมูบ่้านใหแ้ก่
คณะกรรมการหมูบ่้านในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

จดัท าแผนพัฒนาหมูบ่้านในเขต
เทศบาลต าบล         จนัจว้า 23 
หมูบ่้าน

           5,000           5,000            5,000           5,000          5,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน(กม.)
มคีวามเขา้ใจในการจดัท า
แผนพัฒนาหมูบ่้าน

คณะกรรมการหมูบ่้าน(กม.)มคีวาม
เขา้ใจในการจดัท าแผนพัฒนา
หมูบ่้านใหถ้กูตามระเบียบ

ส านักปลัด             
งานนโยบายและแผน

รวม 6   โครงการ       125,000        75,000        105,000       105,000      105,000

แบบ ผ.02

ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมแนวทาง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

เพือ่จดัฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ผู้บริหาร/พนักงาน/เจา้หน้าที่
และตัวแทนชุมชนที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

         20,000         20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เพิม่ขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย
เกี่ยวกับพัสดุเพิม่มากขึ้น

กองคลัง

2 โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง การจดัท า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(E-LAAS)

เพือ่เพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และงบประมาณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(E-LAAS)

ฝึกอบรมสัมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(E-LAAS)

         20,000         20,000           20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80ของพนักงาน
ที่เข้าร่วมอบรมได้รับ
ประโยชน์

พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล
ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพใน
การจดัเก็บภาษี

เพือ่ให้เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น
อยา่งต่อเนื่องทุกปีและมีการ
จดัเก็บรายได้อยา่งเป็นธรรม
ถูกต้องครบถ้วน

จดักิจกรรมเพิม่ประสิทธภิาพใน
การจดัเก็บภาษีและพัฒนารายได้

         30,000         30,000           30,000         30,000         30,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

จดัเก็บภาษีได้มากขึ้น กองคลัง

4 โครงการปรับปรุงข้อมูลใน
การจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

เพือ่ให้การจดัเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
การจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

       150,000        150,000         150,000        150,000       150,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

จดัเก็บภาษีได้อยา่งถูกต้อง  
แม่นย า

กองคลัง

รวม 4     โครงการ 220,000      220,000      220,000       220,000      220,000     

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์
อนุรักษธ์รรมชาติเชือ่มโยงวถิชีวีติชมุชน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศนแ์ละ
อนรัุกษ์วถิีชีวติด้ังเดิมของชุมชน

จัดกจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธโ์ปรแกรมน า
เที่ยวเชงินิเวศน์ ชืน่ชมธรรมชาติและวถิขีอง
ชมุชน

           10,000             10,000             10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มีรายได้ แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก ชมุชนมีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

 ส านักปลัด             
  งานประชาสัมพันธ์

2 โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้
อาสาสมคัรมคัคุเทศกช์ุมชน

เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้แหล่งทอ่งเที่ยว
ทอ้งถิน่และการเปน็ไกด์น าเที่ยว

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเปน็มัคคุเทศก์
และใหแ้ก่เด็กและเยาวชน

           10,000             15,000             15,000            15,000            15,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

เด็กและเยาวชนได้ความรู้แหล่ง
ท่องเทีย่วท้องถิน่สามารถน าเทีย่วได้

 ส านักปลัด             
 งานประชาสัมพันธ์

3 โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้
วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ในระบบเชงิ
นิเวศน์และเป็นการอนุรักษธ์รรมชาติให้มีความ
อดุมสมบูรณ์

จดักจิกรรมดูนก นานาชนิด ณ เวียง
หนองหล่ม

           10,000             15,000             15,000            15,000            15,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนได้อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วในพืน้ที่

 ส านักปลัด             
   งานประชาสัมพันธ์

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่วภายใน
ท้องถิน่

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วภายในต าบล
จนัจว้าใหเ้ป็นทีรู้่จกัแพร่หลาย

จัดกจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่

           10,000             10,000             10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มีรายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก ชุมชนมีความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ

 ส านักปลัด             
 งานประชาสัมพันธ์

5 โครงการจดัต้ังศูนยบ์ริการขอ้มลู
ขา่วสารการท่องเทีย่วชุมชน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชมุชน สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้แกป่ระชาชนและท้องถิน่

จัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการ
ทอ่งเที่ยวชุมชนใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยว

           10,000             10,000             10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มีรายได้ แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก ชมุชนมีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

 ส านักปลัด             
 งานประชาสัมพันธ์

6 โครงการประกวดหมูบ่้านการ
ท่องเทีย่วพัฒนา ตัวอยา่ง

เพื่อส่งเสริมให้แต่ละหมูบ่้านดึงจุดเด่นของตนเอง
มาพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชมุชน

จดักจิกรรมประกวดของดีแต่ละหมูบ่้าน          100,000           100,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

สามารถดึงอตัลักษณ์ของหมูบ่้านมาเป็นจุดขาย
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชมุชนได้

 ส านักปลัด             
 งานประชาสัมพันธ์

7 โครงการส ารวจและจดัท าแหล่ง
ท่องเทีย่วเวียงหนองหล่ม

เพือ่ส ารวจแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่วียง
หนองหล่ม

จัดกจิกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เวยีงหนอง
หล่มในระบบเชงินิเวศน์และเป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติให้มีความอดุมสมบูรณ์

           10,000             10,000             10,000            10,000            10,000  ร้อยละ 80 ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

มแีหล่งท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในพืน้ทีเ่วียง
หนองหล่ม

 ส านักปลัด             
 งานประชาสัมพันธ์

8 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัป่ากุก๊โดย
จัดซ้ือเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอดีีประกอบแบตเตอร่ีและ
อปุกรณ์การประจุแบตเตอร่ีในตัวใชพ้ลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตยแ์ยกส่วน เทศบาลต าบล
จันจวา้ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชยีงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและเพิม่
ศักยภาพความปลอดภยัภายในต าบล

พฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัป่ากุก๊โดยจัดซ้ือเสาไฟ
ถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน
แอลอดีีประกอบแบตเตอร่ีและอปุกรณ์การ
ประจุแบตเตอร่ีในตัวใชพ้ลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตยแ์ยกส่วน เทศบาลต าบลจันจวา้ 
อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชยีงราย จ านวน 144 ชดุ

       10,000,000  ร้อยละ 80 ของประชากร
ได้รับประโยชน์

เพิ่มแหล่งทอ่งเที่ยวในชุมชนและสร้าง
รายได้ใหก้ับประชาชนในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

        160,000            70,000            70,000           70,000          170,000

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

งบประมาณ ตัวชีว้ัด  (KPI)

วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

  รวม    8         โครงการ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

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



เปา้หมาย งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI) หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับภมูทิัศน์สุสาน บ้านใหม่

  หมู ่1  ต าบลจนัจว้า
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับภมูทิัศน์สุสาน บ้านใหม่        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก
ในการจดังานศาสนพิธี

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ทางเขา้
หมูบ่้าน ถงึ ราวสะพาน บ้านใหม ่หมู่
 1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาภมูทิัศน์ภายในหมูบ่้านให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปรับปรุงภมูทิัศน์ทางเขา้หมูบ่้าน ถงึ 
ราวสะพาน บ้านใหม่

        200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมูบ่้านได้
ประโยชน์

ภมูทิัศน์ภายในหมูบ่้านใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์คลองสวย
น้ าใส บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์คลองสวยน้ าใส 
บริเวณซอย 1 ถงึหน้าวัด บ้านใหม่

       200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้คีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศันห์นองหล่ม
บริเวณวดัปา่หมากหนอ่บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู ่4  ต าบลจันจวา้

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ด าเนินการก าจดัวัชพืชหนองหล่ม
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ บ้านหว้ยน้ า
ราก  หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

 50,000  50,000  50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้คีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
ปางควาย    บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4  
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วภายใน
หมูบ่้าน

ปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่งท่องเทีย่วปาง
ควาย    บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4   
ต าบลจนัจว้า

       200,000         200,000         200,000        200,000        200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มรีายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากแหล่ง
ท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในพืน้ที่

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว
รอบวัดป่าหมากหน่อ   บ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่4   ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วในเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
บริเวณโดยรอบวัดป่าหมากหน่อ

       200,000         150,000         100,000        250,000        200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มรีายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากแหล่ง
ท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในพืน้ที่

กองช่าง

7 โรงการปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่ง
ท่องเทีย่วเวียงหนองหล่ม  บ้านหว้ย
น้ าราก หมู ่4 ต.จนัจว้า

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนและ
แหล่งทอ่งเที่ยวใหส้วยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย    2.ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
ออกก าลังกาย

ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วเวียงหนอง
หล่ม  บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4

       400,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้
ร้อยละ 90

1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยว      2.มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ขึน้ เปน็
เมืองนา่อยู ่ประชาชน
มีคุณภาพชีวติที่ดี

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ทางเขา้วัด
ป่าหมากหน่อบ้านหว้ยน้ าราก หมู ่
4,5,9 ต.จนัจว้า

เพือ่พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน
ใหม้คีวามสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์ทางเขา้วัดป่าหมาก
หน่อบ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4,5,9 ต.
จนัจว้า

 50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ



9 โครงการปรับภมูทิัศน์  บ้านดง หมู ่6
 ต าบลจนัจว้า

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนให้
สวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย   2.
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนออกก าลังกาย

ปรับภมูทิัศน์ภายในหมู ่ บ้านดง         200,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้ร้อยละ 90

มสีภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้ เป็น
เมอืงน่าอยู ่ประชาชน
มคุีณภาพชีวิตทีดี่

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์คลองสวย
น้ าใส บ้านดง  หมู ่6 ล าเหมอืงหว้ย
ช้างลอด ต าบลจนัจว้า

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์คลองสวยน้ าใส บ้าน
ดง  หมู ่6 ล าเหมอืงหว้ยช้างลอด 
ต าบลจนัจว้า

       400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก
ในการจดังานศาสนพิธี

กองช่าง

11 โครงการปรับภมูทิัศน์  บ้านต้นยาง 
หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนให้
สวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย   2.
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนออกก าลังกาย

ปรับภมูทิัศน์ภายในหมู ่ บ้านต้นยาง         200,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้
ร้อยละ 90

มสีภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้ เป็น
เมอืงน่าอยู ่ประชาชน
มคุีณภาพชีวิตทีดี่

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์รอบฝายกกั
เกบ็น้ า บ้านสันนาหนองบัว  หมู ่10 
ต าบลจนัจว้า

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงบริเวณรอบฝายกกัเกบ็น้ า 
บ้านสันนาหนองบัว  หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

       100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ โรงเรียน
บ้านสันนาหนองบัว  หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์ บ้านสันนาหนองบัว
 บริเวณโรงเรียนบ้านสันนา

       100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ ลานสุสาน
 บ้านสันนาหนองบัว  หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์ ลานสุสาน บ้านสัน
นาหนองบัว

       100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

15 โครงการปรับภมูทิัศน์  บ้านหวัฝาย 
หมู ่11 ต าบลจนัจว้า

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนให้
สวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย   2.
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนออกก าลังกาย

ปรับภมูทิัศน์บริเวณสะพานแมน่้ าค า
ด้านทิศตะวันตก  บ้านหวัฝาย หมู ่11

       100,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้ร้อยละ 90

มสีภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้ เป็น
เมอืงน่าอยู ่ประชาชน
มคุีณภาพชีวิตทีดี่

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่ง
ท่องเทีย่วคูเวียงกิว่พร้าว บ้านกิว่
พร้าว หมู ่ 4   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วในเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงภมูทิัศน์แหล่งท่องเทีย่วคู
เวียงกิว่พร้าว

       300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากแหล่ง
ท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในพืน้ที่

กองช่าง

17 โครงการปรับภมูทิัศน์  บ้านกิว่พร้าว
 หมู ่4  ต าบลจนัจว้าใต้

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนและ
แหล่งทอ่งเที่ยวใหส้วยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย   2.ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
ออกก าลังกาย

บริเวณแหล่งท่องเทีย่วหนองเขยีว  
บ้านกิว่พร้าว หมู ่4 ต.จนัจว้าใต้

       200,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้ร้อยละ 90

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

18 โครงการปรับภมูทิัศน์หนองเขยีว 
ปลูกต้นไมร้อบหนองเขยีว

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนและ
แหล่งทอ่งเที่ยวใหส้วยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย   2.ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
ออกก าลังกาย

ปรับภมูทิัศน์หนองเขยีว  บ้านป่าสัก
หลวง หมู ่2

       500,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้ร้อยละ 90

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง



19 โครงการปรับปรุงภมูิทศันค์ลองสวยน้ าใส
 บา้นปา่บงหลวง หมู ่3 ล าเหมือง
กลางบา้น  ต าบลจันจวา้ใต้ ถึง บา้น
หนองร่อง หมู ่8 ต าบลจันจวา้

เพือ่พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน
ใหม้คีวามสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์คลองสวยน้ าใส บ้าน
ป่าบงหลวง หมู ่3 ล าเหมอืงกลางบ้าน 
 ต าบลจนัจว้าใต้ ถงึ บ้านหนองร่อง 
หมู ่8 ต าบลจนัจว้า

       400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก
ในการจดังานศาสนพิธี

กองช่าง

20 โครงการปรับภมูทิัศน์  บริเวณหนอง
ไคร้ บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนและ
แหล่งทอ่งเที่ยวใหส้วยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย         2.ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนออกก าลังกาย

ปรับภมูทิัศน์  บริเวณหนองไคร้ บ้าน
หนองปึง๋ หมู ่5

       200,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้ร้อยละ 90

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมคีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณเกาะ
กลางถนนต้ังแต่บา้นหนองครก หมู ่6 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณเกาะกลางถนน
ต้ังแต่บา้นหนองครก หมู ่6 ต.จันจวา้ใต้ 
อ าเภอแม่จัน  เชือ่มถึงบา้นปา่แดด หมู ่4 
ต าบลปา่สัก อ าเภอเชียงแสน

 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้คีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์เส้ียวบ้าน 
บ้านหนองครก  หมู ่6   ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพื่อความสวยงามของเส้ียวบา้นเปน็ระเบยีบ
เรียนร้อย  และมีสถานที่จัดพิธกีรรมของ
หมูบ่า้นอย่างเปน็สัดส่วน

ปรับปรุงภมูทิัศน์เส้ียวบ้าน บ้านหนอง
ครก       หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มสีถานทีป่ระกอบพิธีการ กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
สวนสาธารณะ บ้านหนองครก หมู ่6
 ต าบลจนัจว้าใต้

มสีถานทีใ่นการจดังานกจิกรรม และ
พิธีการของหมูบ่้าน

ปรับปรุงภมูทิัศน์สวนสาธารณะ
หมูบ่้าน หนองน้ าพ่อบ้าน  บ้านหนอง
ครก หมู ่6 ต าบลจนัจว้าใต้

 200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มสีถานทีใ่นการจดักจิกรรมต่างๆของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

24 โครงการปรับภมูทิัศน์  บ้านสันหลวง
  หมู ่ 10  ต.จนัจว้าใต้

1.เพื่อปรับปรุงทศันยีภาพในชุมชนให้
สวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย  2.
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนออกก าลังกาย

ปรับปรุงบ้านสันหลวง  หมู ่ 10  ต.
จนัจว้าใต้

       200,000 สภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึน้
ร้อยละ 90

มสีภาพแวดล้อมทีดี่ขึน้ เป็น
เมอืงน่าอยู ่ประชาชน
มคุีณภาพชีวิตทีดี่

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์สุสาน 
บ้านป่าถอ่น  หมู ่11  ต.จนัจว้าใต้

เพือ่อ านวยความสะดวกในการจดั
งานฌาปณกจิทางศาสนพิธี

ปรับปรุงบริเวณรอบสุสาน บ้านป่า
ถอ่น  หมู ่11  ต.จนัจว้าใต้

       300,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวกในการ
จดังานศาสนพิธี

มคีวามสะดวกในการจดังานศาสนพิธี กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ
โรงเรียน บ้านสันทางหลวง หมู ่12 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณโรงเรียน บ้าน
สันทางหลวง

 400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนใหม้คีวาม
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์และฟืน้ฟู
หนองเขยีว

เพื่ออนรัุกษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและปรับภมูิ
ทศันห์นองเขียวใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภมูทิัศน์และฟืน้ฟูหนองเขยีว  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

อนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเทีย่วในท้องถิน่

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติฯ 
หนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ หนองมโนราห์

ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ หนองมโนราห์

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สวนสาธารณะฯ มีความเรียบร้อยสวยงาม
 พร้อมใหบ้ริการแก่ประชาชนในโอกาส
ต่างๆ

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์บ่อบ าบัด
น้ าเสียและศูนยอ์อกก าลังกาย

เพื่อปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณบอ่บ าบดัน้ า
เสียและศูนย์ออกก าลังกายใหเ้ปน็สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภมูทิัศน์บ่อบ าบัดน้ าเสียและ
ศูนยอ์อกก าลังกายเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า

50,000 50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สามารถบ าบดัน้ าเสียได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ประชาชนมีสถานทพีักผ่อน
หย่อนใจหรือเปน็สถานที่ออกก าลังกายได้

กองสาธารณสุข



30 โครงการปลูกต้นไมบ้ริเวณบ่อฝัง
กลบขยะมลูฝอยของเทศบาล

เพือ่ป้องกนัทัศนะอจุาดและเพิม่พืน้ทีสี่
เขยีว

ปลูกต้นไมบ้ริเวณบ่อฝังกลบขยะมลู
ฝอยของเทศบาล

30,000 30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มพีืน้ทีเ่ขยีวเพิม่ขึน้ กองสาธารณสุข

31 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ถนนรอบ
เวียงหนองหล่ม

เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมใหม้คีวาม
สะดวก

ปรับปรุงภมูทิัศน์ถนนรอบเวียงหนอง
หล่ม

        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทัว่ไปได้
ประโยชน์

สภาพแวดล้อมบริเวณเวยีงหนองหล่มมี
ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่อยู่

กองช่าง

32 โครงการปรับภมูิทศันเ์กาะกลางถนน
(Landmark) บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่4 ถึง 
หมู ่9  ต าบลจันจวา้ บา้นหนองครก หมู ่
6 ถึงบา้นกิว่พร้าว หมู ่4 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อสร้างเอกลักษณ์เนน้จุดเด่นที่สะทอ้นให้
เหน็เปน็ลักษณะโดดเด่นในการพัฒนาเพื่อ
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาล

ปรับภมูิทศันเ์กาะกลางถนน(Landmark) 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู ่4 ถึง หมู ่9 ต าบล
จันจวา้   บา้นหนองครก หมู ่6 ถึงบา้นกิว่
พร้าว หมู ่4 ต าบลจันจวา้ใต้

100,000         100,000        100,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ได้ประโยชน์

สร้างเอกลักษณ์ลักษณะโดดเด่นใน
การพัฒนาเพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วใน
เขตเทศบาล

ส านักปลัด           
 กองช่าง

33 โครงการคลองสวยน้ าใสในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าใหส้ะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

จดักจิกรรมปรับปรุงพัฒนาล าคลอง
ต่างๆใหส้ะอาดในเขตเทศบาลต าบล
จนัจว้า

        50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มลี าลองทีส่ะอาดสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุง สวนป่าชุมชน 
(ค่ายลูกเสือ)  บ้านป่าสักหลวง

เพือ่ใหส้ถานทีจ่ดักจิกรรมของลูกเสือ
ในหมูบ่้านมคีวามสวยงาม เป็นระเบียบ

ด าเนินการปรับปรุง สวนป่าชุมชน 
(ค่ายลูกเสือ)  บ้านป่าสักหลวง

           5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มสีถานทีจ่ดักจิกรรมลูกเสือในหมูบ่้าน
ทีเ่ป็นสัดส่วน

ส านักปลัด           
  งานเกษตร         
 กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่รองรับการบริการประชาชนใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ปรับปรุงสถานทีท่ างาน และปรับปรุง
ภมูทิัศน์บริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

50,000         50,000          50,000          50,000         50,000          ร้อยละ 80 ได้ปรับปรุง
สถานทีท่ างาน

ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาลต าบลจนัจว้า

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์อาคาร
สถานที ่ส่ิงแวดล้อม และระบบ
สาธารณูปโภค

เพือ่ปรับภมูทิัศน์ภายในและภายนอก 
ศพด.

1.ปลูกไมด้อกไมป้ระดับ  2.ทาสีร้ัว   
3.สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น

50,000         50,000          50,000          50,000         50,000          ร้อยละ 80 ได้ปรับปรุง
สถานทีท่ างาน

ภมูทิัศน์ภายในและภายนอก ศพด.
เอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็กและสวยงาม

ศพด.ทต.จนัจวา้ท.
1ท2

37 โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระ
เกยีรติฯสาธารณหนองมโนราห์

มสีถานทีใ่นการจดังานกจิกรรม และ
พิธีการของเทศบาล

 1.ก่อสร้างถนนรอบหนอง   2.ก่อสร้างรูป
ปั้นประติมากรรมหนองมโนราห ์3.
ก่อสร้างสะพานใหอ้าหารปลา 4.ก่อสร้าง
อาคารออกก าลังกายในร่ม 5.ก่อสร้าง
สถานที่จ าหนา่ยอาหาร 6.ก่อสร้าง
ศูนย์บริการนกัทอ่งเที่ยว

 200,000  200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

มสีถานทีใ่นการจดังานพิธีการ กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์โดยรอบ
บริเวณโรงสูบน้ าประปาหนองเขยีว

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ

ปรับปรุงพืน้ทีโ่ดยรอบบริเวณโรงสูบ
น้ าประปาหนองเขยีว

       200,000  ร้อยละ 80 ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าสะอาดส าหรับอปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

กองประปา

รวม     38     โครงการ    1,630,000        955,000     1,250,000     1,050,000     4,530,000

แบบ  ผ.02
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับ

ใช้ในครัวเรือน
เพือ่ลดมลภาวะที่เป็นพิษและลด
โลกร้อน และมีครัวเรือนต้นแบบ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

อบรมประชานชนในเขตเทศบาล
ให้เป็นต้นแบบครัวเรือนในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งน้อย 5 แห่ง

10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ได้หมู่บ้านต้นแบบในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในครัวเรือนและลด
ปริมาณก๊าซพิษในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ
บ าบัดน้ าเสียและศูนยอ์อกก าลัง
กาย

เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อ
บ าบัดน้ าเสียและศูนยอ์อกก าลัง
กายให้เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อบ าบัดน้ าเสีย
และศูนยอ์อกก าลังกายเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ประชาชนมีสถานที
พักผ่อนหยอ่นใจหรือเป็นสถานที่
ออกก าลังกายได้

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลักวชิาการ

เพือ่ให้มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อขยะของเทศบาลต าบลจนัจวา้

500,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ขยะมูลฝอยในพืน้ที่ได้รับการ
ก าจดัอยา่งถูกหลักสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ า
เสียเทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบบึงประดิษฐ์

ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาลต าบลจนัจวา้

30,000 30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบ
บูรณาการ

เพือ่ลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
บูรณาการจดัการขยะมูลฝอยให้
เกิดความยัง่ยนื

การจดัการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบ
บูรณาการ ทั้งหมด 23  หมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง และ
ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการจดัการขยะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการจดัการขยะในชุมชน

หมู่บ้านน าร่องในการจดัการขยะ  50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล
ลดลงและมชีุมชนต้นแบบในการ
จดัการขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดส่ิง
ปฏิกูล

เพือ่ให้ระบบก าจดัส่ิงปฏิกูลอยา่ง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ก่อสร้างระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูลของ
เทศบาลต าบลจนัจวา้

       100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

ส่ิงปฏิกูลได้รับการก าจดัอยา่งถูก
หลักสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ/
กองช่าง

8 โครงการอบรมแกนน าในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควนั

เพือ่ลดปัญหาการเกิดหมอกควนั
ภายในพืน้ที่

จดักิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ และ
เฝ้าระวงัการเผาป่าและผลผลิต
ทางเกษตรร่วมกับชุมชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

เพือ่ลดปัญหาการเกิดหมอกควนั
ภายในพืน้ที่

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการจดัท าที่รวบรวมขยะ
อันตรายในเขตเทศบาล

เพือ่มีที่รวบรวมขยะอันตราย จดัท าที่รวบรวมขยะอันตรายใน
เขตเทศบาล 23 หมู่บ้าน

100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

ประชาชนได้มีที่รวบรวมขยะ
อันตรายอยา่งทั่วถึง และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุข
กองทุนฯ

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



10 โครงการปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาลต าบลจนัจวา้

เพือ่ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบบึงประดิษฐ์

บ่อบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบล
จนัจวา้ จ านวน 1 แห่ง

20,000 20,000 20,000 เทศบาลต าบลจนัจวา้มี
บ่อบ าบัดน้ าเสียที่มี
ประสิทธภิาพ

สามารถบ าบัดน้ าเสียที่มี
ประสิทธภิาพ

กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ 
มูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล

เพือ่ให้มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลจนัจวา้ ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลจนัจวา้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

    รวม  11     โครงการ 760,000 10,000 5,230,000 10,000 570,000

แบบ  ผ.02

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหลวง บ้าน
ใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงหลวงบ้านใหม ่กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

        23,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

2 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหวันา บ้าน
ใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงหวันาบ้านใหม ่กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลึก 
1.00 เมตร

       190,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

3 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกลางบ้าน
ทิศตะวันตก บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกลางทิศตะวันตก
บ้านใหม ่กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร ลึก 1.00 เมตร

       230,000        250,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

4 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกอกุก๊ บ้าน
ใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกอกุก๊บ้านใหม ่กว้าง
 3.00 เมตร ยาว700 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

         25,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

5 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกอตัน บ้าน
ใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกอตัน บริเวณ ต าบล
จนัจว้า เชื่อมถงึ ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน  กว้าง 3.00 เมตร ยาว
3,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร

       120,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมายผลผลติของ
โครงการ

งบประมาณ
ตวัชี้วัด  (KPI)

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์
6.4 แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



6 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกลางบ้าน
ทิศตะวันออก บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกลางทิศตะวันออก
บ้านใหม ่กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300
 เมตร ลึก 1.00 เมตร

         48,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

7 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร่องเกา้ใจ 
บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องเกา้ใจบ้านใหม ่
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 
1.00 เมตร

         30,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

8 โครงการขดุลอกล าเหมอืงปูห่มืน่ 
บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงปูห่มืน่บ้านใหม ่กว้าง
 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

         30,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

9 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกลางสัน 
บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกลางสันบ้านใหม ่
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
 1.00 เมตร

         37,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

10 โครงการเรียงหนิล าเหมอืงหลวง  
บ้านใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

เรียงหนิล าเหมอืงหลวงบริเวณหน้า
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม ่ บ้าน
ใหม ่ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร

       400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างฝายขวัโกง่  บ้าน
ใหม ่หมู ่1 ต าบลจนัจว้า

เพือ่มแีหล่งกกัเกบ็น้ าเพือ่การเกษตร กอ่สร้างฝายขวัโกง่ บ้านใหม ่หมู ่1 
ต าบลจนัจว้า

50,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

12 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหนองบัว
น้อย ต้ังแต่บ้านทรายมลู ถงึ บ้านใหม่
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงหนองบัวน้อย ต้ังแต่
บ้านทรายมลู ถงึ บ้านใหม ่ต าบลจนัจ
ว้า บริเวณถนนสามแยกสันนาหวัฝาย
 ถงึ นาก านันสุขใจ ภริะบรรณ์ กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 1.50
 เมตร

400000        300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

13 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกอ่ตึง 
บ้านทรายมลู หมู ่2 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกอ่ตึง บ้านทรายมลู 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
 1.00 เมตร

         37,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

14 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร  บ้านทรายมลู หมู ่2   
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 2 บ่อ

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง         
อบจ.            กรม
ส่งเสริมฯ

15 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหลัง
โรงเรียน ถงึ ล าเหมอืงร่องเดือยกาย 
บ้านทรายมลู หมู ่2 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกอ่ตึง บ้านทรายมลู 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก
 1.00 เมตร

       230,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นปาก
เหมอืงบ้านทรายมลู ถงึบ้านใหม ่
ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายน้ าล้นปากเหมอืงบ้าน
ทรายมลู ถงึบ้านใหม ่ต าบลจนัจว้า

       200,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง



17 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกอพึง 
ต้ังแต่ฝายนายอนนต์ ค าโมนะ ถงึที่
นานายบุญยนื ภริะบรรณ์ บ้านทราย
มลู หมู ่2 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกอพึง ต้ังแต่ฝายนาย
อนนต์ ค าโมนะ ถงึทีน่านายบุญยนื ภิ
ระบรรณ์ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร

       270,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

18 โครงการขดุลอกล าเหมอืงใหม ่ต้ังแต่
บ้านทรายมลู ถงึ บ้านใหม ่ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงใหม ่ต้ังแต่บ้านทราย
มลู ถงึ บ้านใหม ่ต าบลจนัจว้า กว้าง 
2.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 1.20
 เมตร

       450,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

19 โครงการขดุลอกล าน้ าค า บ้านแมค่ า
น้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขดุลอกล าน้ าค า บ้านแมค่ าน้ าลัด หมู ่
3 ต าบลจนัจว้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 5,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร

 300,000  260,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว      2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

20 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร่องเสือเต้น
   บ้านแมค่ าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจ
ว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องเสือเต้นกว้าง 
3.00 เมตร ยาว300 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

         34,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

21 โครงการขดุลอกล าเหมอืงทุกสาย  
บ้านแมค่ าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงทุกสาย บ้านแมค่ า
น้ าลัด

        400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

22 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร่องเสือเต้น
 เชื่อมถงึบ้านหวัฝาย   บ้านแมค่ าน้ า
ลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องเสือเต้น เชื่อมถงึ
บ้านหวัฝาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร

       400,000        160,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงฝายร่องเสือเต้น 
บ้านแมค่ าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ปรับปรุงฝายร่องเสือเต้น บ้านแมค่ า
น้ าลัด

       200,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงฝายใบไผ่ บ้านแม่
ค าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ปรับปรุงฝายใบไผ่ บ้านแมค่ าน้ าลัด        200,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงธนาคารน้ าใต้ดิน 
บ้านแมค่ าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่น าหลักปรัชญาเศรษกจิพอเพียง
น ามาพัฒนาใหม้กีารบริหารจดัการน้ า
เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได้

ปรับปรุงธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านแมค่ า
น้ าลัด จ านวน 3 จดุ

       300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด งาน
ส่งเสริมการเกษตร    
 กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้างเขือ่นกัน้น้ าค า บ้าน
แมค่ าน้ าลัด หมู ่3 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

กอ่สร้างเขือ่นกัน้น้ าค า บ้านแมค่ าน้ าลัด        400,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

27 โครงการขดุบ่อกกัเกบ็น้ าบ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

เพือ่แกไ้ขปัญหาภยัแล้งและพัฒนา
แหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร และ
ป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุบ่อกกัเกบ็น้ าบริเวณพืน้ทีส่าธารณะ
   บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้อปุโภค บริโภคใน
การเกษตรอยา่งพอเพียงและป้องกนั
น้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

กองช่าง   กรมส่งเสริมฯ 
 กรมทรัพยากรน้ าทาง
หลวงชนบทการ
ทอ่งเที่ยวฯ



28 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร  บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4  
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 2 บ่อ

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง            
อบจ.              
กรมส่งเสริมฯ

29 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร บ้านหว้ย
น้ าราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

เพือ่แกไ้ขปัญหาภยัแล้งและพัฒนา
แหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร และ
ป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพือ่การเกษตร ตามหวัไร่ปลายนา

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมคีวามสะดวก
ปลอดภยัในการเดินทาง
สัญจร

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

30 โครงการขดุลอกหนองรัน (หนองครู
บา) บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่4 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการท าการเกษตร ขดุลอกหนองแปใหญ่ เนือ้ที ่60 ไร่ ลึก
 2.00 เมตร

        400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมูบ่้านได้
ประโยชน์

มแีหล่งน้ าท าการเกษตรอยา่งเพียงพอ
และทัว่ถงึ

กองช่าง

31 โครงการขดุลอกหนองแปใหญ่ บ้าน
หว้ยน้ าราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าในการท าการเกษตร ขดุลอกหนองแปใหญ่ เนือ้ที ่70 ไร่ ลึก
 2.00 เมตร

        400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมูบ่้านได้
ประโยชน์

มแีหล่งน้ าท าการเกษตรอยา่งเพียงพอ
และทัว่ถงึ

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์ บ้านหว้ย
น้ าราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว บ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่4 ต าบลจนัจว้า

ปรับปรุงภมูทิัศน์ บ้านหว้ยน้ าราก หมู่
 4 ต าบลจนัจว้า

       100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมูบ่้านได้
ประโยชน์

มแีหล่งท่องเทีย่วในหมูบ่้าน กองช่าง

33 โครงการเรียงหนิน้ าหว้ย บ้านหว้ยน้ า
ราก หมู ่5 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

เรียงหนิน้ าหว้ย บา้นหว้ยน้ าราก บริเวณ
บา้นนายทองสุข ราวชิัย ถึง บา้นนาย
ประชากันทาดง กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร

       400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

34 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร  บ้านดง หมู ่6 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 2 บ่อ

       300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง           
อบจ.               
กรมส่งเสริมฯ

35 โครงการขดุลอกหนองไคร้ บ้านดง   
 หมู ่6   ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว   ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกหนองไคร้ บ้านดง        400,000         400,000         400,000        400,000        400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

36 โครงการขดุลอกล าเหมอืงภายใน
หมูบ่้าน บ้านดง  หมู ่6  ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว    ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงภายในหมูบ่้าน บ้าน
ดง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

        340,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็น้ าดอยสัน
สูง      บ้านดง หมู ่6 ต าบลจนัจว้า

เพือ่มแีหล่งกกัเกบ็น้ าเพือ่การเกษตร กอ่สร้างฝายเกบ็น้ าดอยสันสูง บ้านดง 400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

38 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหนองร่อง
ถงึบ้าน บ้านดง  หมู ่6  ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว   ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงหนองร่องถงึบ้าน 
บ้านดง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

        230,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

39 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังล า
น้ าจนั บ้านดง  หมู ่6  ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

เรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังล าน้ าจนั บ้านดง        400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง



40 โครงการกอ่สร้างฝายระบายน้ าจนั 
บ้านดง  หมู ่6 ต าบลจนัจว้า

เพือ่มแีหล่งกกัเกบ็น้ าเพือ่การเกษตร กอ่สร้างฝายระบายน้ าจนั บ้านดง 400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

41 โครงการจดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด บริเวณหนองบัว บ้านต้น
ยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่น าหลักปรัชญาเศรษกจิพอเพียง
น ามาพัฒนาใหม้กีารบริหารจดัการน้ า
เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได้

จดัท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด
บริเวณหนองบัว

       150,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     งาน
ส่งเสริมการเกษตร    
 กองช่าง

42 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมูบ่้าน  
บ้านต้นยาง หมู่. 7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขุดเจาะบอ่บาดาลบริเวณพื้นที่สาธารณะ
หมูบ่า้น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ 
จ านวน 1 บอ่

       150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง     อบจ.      
    กรมส่งเสริมฯ

43 โครงการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปดิ
 บริเวณหนองร้อยไร่ บา้นต้นยาง หมู ่7 
ต าบลจันจวา้

เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงน ามา
พัฒนาใหม้ีการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติและสร้างรายได้

จดัท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด
บริเวณหนองบัว

        150,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     งาน
ส่งเสริมการเกษตร    
 กองช่าง

44 โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ 
    บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ     บ้าน
ต้นยาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร ลึก 1.00 เมตร

        200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

45 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลโดยใช้
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ์ บ้านต้น
ยาง หมู ่7 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขุดเจาะบอ่บาดาลโดยใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทติย์ เพื่อการเกษตร  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ จ านวน 1 บอ่

       400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง   อบจ.     
  กรมส่งเสริมฯ

46 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร  บ้านหนองร่องหมู ่8 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 2 บ่อ

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง   อบจ.     
  กรมส่งเสริมฯ

47 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหน้าวัด ถงึ
บ้านดง บ้านหนองร่อง หมู ่8 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองหนา้วดับา้นหนองร่อง ถึง
บา้นดง กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
 ลึก 1.00 เมตร

        190,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

48 โครงการขดุลอกล าเหมอืงบริเวณ
หลังตู้ยามจนัจว้า ถงึบ้านหว้ยน้ าราก
 ม.5  บ้านหนองร่อง หมู ่8 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณหลังตู้ยามจันจวา้ 
ถึงบา้นหว้ยน้ าราก ม.5  บา้นหนองร่อง  
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 
1.00 เมตร

       330,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

49 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลโดยใช้ระบบ
พลังงานแสงอาทติย์  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่
 9 ต าบลจันจวา้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขุดเจาะบอ่บาดาลโดยใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทติย์ เพื่อการเกษตร  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ จ านวน 1 บอ่

        400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง  อบจ.      
 กรมส่งเสริมฯ

50 โครงการขดุลอกล าเหมอืงการเกษตร
 บ้านหว้ยน้ าราก  หมู ่ 9 ต าบลจนัจ
ว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงการเกษตร  บ้าน
หว้ยน้ าราก  หมู ่ 9 ต าบลจนัจว้า

        300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง



51 โครงการขดุลอกหนองน่องแกว้เวียง
หนองหล่ม  บ้านหว้ยน้ าราก  หมู ่ 9 
 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขุดลอกหนองนอ่งแก้วเวยีงหนองหล่ม  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู ่ 9    ต าบลจันจวา้ 
เชือ่มต าบลโยนกและต าบลทา่ข้าวเปลือก

       400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง/อบจ/กรม
ทรัพยากรน้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

52 โรงการขดุลอกหนองน้ าสาธารณะ
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

หนองน้สาธารณะบริเวณโรงเรียนบ้าน
สันนาหนองบัว กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 1,700 เมตร ลึก 1.00 เมตร

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า  
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า  บ้านสันนา
หนองบัว

       100,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

54 โครงการเรียงกระสอบทรายป้องกนั
คันดินพังล าเหมอืงสาธารณะ  บ้าน
สันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

เรียงกระสอบทรายป้องกนัคันดินพังล า
เหมอืงสาธารณะ  บ้านสันนาหนองบัว

       100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

55 โครงการติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์จ านวน 3 จดุ บ้านสัน
นาหนองบัว   หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัในชีวิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย ์ จุดที่ 1 
บริเวณจุดเส่ียงถนนสายหลักทางเขา้หมูบ่้าน ถงึ
 ป่าสักน้อย  จุดที่ 2 บริเวณถนนสายหลักบ้าน
สันนา ถงึบ้านใหม่ จุดที่ 3 บริเวณรอบฝายกกั
เกบ็น้ าบ้านสันนาหนองบัว

       200,000  ร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมปีลอดภยัการสัญจรไปมา กองช่าง

56 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมูบ่้าน  
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขุดเจาะบอ่บาดาลบริเวณประปาหมูบ่า้น  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ จ านวน 1 บอ่

       150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง           
อบจ.              
กรมส่งเสริมฯ

57 โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ าสาธารณะบ้านสันนา
หนองบัว หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ร่วมกนัก าจดัผักตบชวา และพืชน้ า
ต่างๆ ทีเ่ป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ าและ
การใช้น้ าของเกษตรกรในพืน้ที่

ก าจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะบ้านสันนาหนองบัว

         50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

สามารถแกป้ัญหาผักตบชวาและ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ
ในพืน้ที่

กองช่าง

58 โครงการจดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน 2 จดุ บ้านสันนาหนองบัว 
หมู ่10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่น าหลักปรัชญาเศรษกจิพอเพียง
น ามาพัฒนาใหม้กีารบริหารจดัการน้ า
เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได้

จัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน บา้นสันนาหนองบวั
 จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนบา้นสันนาหนอง
บวั จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สาธารณะใน
หมูบ่า้น

        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     งาน
ส่งเสริมการเกษตร  
   กองช่าง

59 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังล า
เหมอืงหา่ง บ้านสันนาหนองบัว หมู ่
10 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

เรียงหนิปอ้งกันตล่ิงพังล าเหมืองหา่ง 
บริเวณ คอสะพานข้ามล าเหมืองหา่ง
เชือ่มต่อ อบต.ปา่สัก ความยาว 100.00 
เมตร

       400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

60 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทติย์ บา้นสันนาหนองบวั หมู ่10 
ต าบลจันจวา้

เพือ่ประหยดัค่าใช้จา่ยไฟฟ้าของหมูบ่้าน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
 บริเวณฝายกกัเกบ็น้ าบ้านสันนา
หนองบัว

400000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าประปาใช้อปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ

กองช่าง



61 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงพัง  
บ้านสันนาหนองบัว หมู ่10 ต าบล
จนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

เรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังบริเวณล า
เหมอืงหา่ง  จากบ้านนายเจริญ สุตะ
วงค์ ถงึทีน่านางมะปราง พรมณี

       400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

62 โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ 
 บ้านหวัฝาย  หมู ่11 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงสาธารณะ  บ้านหวั
ฝาย  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ลึก 1.00 เมตร

       330,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

63 โครงการจดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด  บ้านหวัฝาย  หมู ่11 
ต าบลจนัจว้า

เพือ่น าหลักปรัชญาเศรษกจิพอเพียง
น ามาพัฒนาใหม้กีารบริหารจดัการน้ า
เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได้

จดัท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด  
บ้านหวัฝาย

       150,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     งาน
ส่งเสริมการเกษตร    
 กองช่าง

64 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร  บ้านหวัฝาย หมู ่ 11  
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 2 บ่อ

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง         
อบจ.       กรม
ส่งเสริมฯ

65 โครงการกอ่สร้างฝายแบ่งน้ า บ้านหวั
ฝาย  หมู ่11 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายแบ่งน้ า บริเวณปาก
เหมอืงอดุม ล าเหมอืงกา้งสันและล า
เหมอืงขัว้จา้ย

       300,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงฝายอดุม บ้านหวั
ฝาย  หมู ่11 ต าบลจนัจว้า

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ปรับปรุงฝายอดุม บ้านหวัฝาย  หมู ่11        300,000  ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

67 โครงการขดุลอกล าน้ าค าบ้านหวัฝาย 
 หมู ่11 ต าบลจนัจว้า

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขดุลอกล าน้ าค าตลอดสายบ้านหวัฝาย 
 หมู ่11

 300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รวดเร็ว      2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

68 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร บ้านป่าสักหลวง  หมู ่1 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ในการอปุโภค 
บริโภคและการเกษตร

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 1 บ่อ

       300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง         
อบจ.       กรม
ส่งเสริมฯ

69 โครงการเรียงหนิปอ้งกันตล่ิงพังบริเวณ
หนองมโนราห ์ บา้นปา่สักหลวง  หมู ่1 
ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

เรียงหนิปอ้งกันตล่ิงพังบริเวณหนอง
มโนราห ์ บา้นปา่สักหลวง  หมู ่1 กวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

        500,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

70 โครงการขดุลอกล าเหมอืงแยกหนอง
เขยีวบ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

บริเวณเหมืองแยกหนองเขียว บา้นปา่สัก
หลวง หมู ่2 ต าบลจันจวา้ใต้  ถึง บา้นกิว่
พร้าว  หมู ่4 ต าบลจันจวา้ใต้

        500,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

71 โครงการขุดลอกล าเหมืองทางแยกหลัง
บา้นนายประสิทธิ์ ถึง ถนนใหญ่  บา้นปา่
สักหลวง  หมู ่2 ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

บริเวณแยกไปทางหลังบา้นนายประสิทธิ์ 
ออกทางถนนใหญ่  บา้นปา่สักหลวง หมู ่2
 ต าบลจันจวา้ใต้

        500,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

72 โครงการขดุลอก ร่องช้าง  บ้านป่า
สักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกบริเวณร่องช้าง  บ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

        250,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง



73 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหนองเขยีว
  บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

บริเวณล าเหมืองหนองเขียว บา้นปา่สัก
หลวง หมู ่2 ต าบลจันจวา้ใต้ ถึง บา้นต้น
ยาง หมู ่7 ต าบลจันจวา้

        500,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

74 โครงการขดุลอกล าเหมอืงล่องตลอด
สาย  บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงล่องตลอดสาย  บ้าน
ป่าสักหลวง  หมู ่2

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

75 โครงการขดุลอกล าน้ าจนัตลอดสาย 
บ้านป่าสักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าน้ าจนัตลอดสาย บ้านป่าสัก
หลวง  หมู ่2

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

76 โครงการขดุลอกแกม้ลิง บ้านป่าสัก
หลวง หมู ่2      ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกแกม้ลิง บ้านป่าสักหลวง หมู ่2
 ต าบลจนัจว้าใต้

       500,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง/อบจ/กรม
ทรัพยากรน้ ากรม
ส่งเสริมฯ

77 โครงการขดุลอกล าเหมอืง  บ้านป่า
สักหลวง  หมู ่2 ต าบลจนัจว้าใต้

1.เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

บริเวณสวนม่านแก้ว ถึง หลังโรงสีแม่จันโก
เด็นเกรน ฝ่ังตะวนัตก  บา้นปา่สักหลวง 
หมู ่2 ต.จันจวา้ใต้  ถึง บา้นกิว่พร้าว  หมู ่
4 ต.จันจวา้ใต้

       500,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

78 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลโดยใช้ระบบ
พลังงานแสงอาทติย์  บา้นปา่บงหลวง หมู่
 3 ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปาใช้ในการ
อปุโภค บริโภคภายในหมูบ่้าน

ขุดเจาะบอ่บาดาลโดยใช้ระบบพลังงาน
แสงอาทติย์ เพื่อการเกษตร  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ จ านวน 1 บอ่

       400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง   อบจ.     
  กรมส่งเสริมฯ

79 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าเหมือง
ร่องลึก     บา้นปา่บงหลวง หมู ่3  ต าบล
จันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัยพืน้ที่
การเกษตร และพืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าล าเหมอืงร่องลึก
     บ้านป่าบงหลวง หมู ่3

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

80 โครงการกอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิง
พังบริเวณบ้านนางสุจา กา้งออนตา 
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 ต าบลจนัจว้า
ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิงพังบริเวณ
บ้านนางสุจา กา้งออนตา บ้านป่าบง
หลวง หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว    2.ป้องกนัร้ า
ท่วมในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

81 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกลางบ้าน
ตลอดสาย  บ้านป่าบงหลวง หมู ่3  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงกลางบ้านตลอดสาย 
 บ้านป่าบงหลวง

       200,000        200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

82 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร่องลัล
ตลอดสาย  บ้านป่าบงหลวง  หมู ่3  
  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องลัลตลอดสาย  
บ้านป่าบงหลวง

       200,000        200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

83 โครงการขดุลอกน้ าจนัตลอดสาย  
บ้านป่าบงหลวง หมู ่3   ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องลัลตลอดสาย  
บ้านป่าบงหลวง

       200,000         200,000        200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

84 โครงการปรับปรุงฝายล าเหมืองร่องทราย
 ลูกที่ 1 และลูกที่ 3     บา้นปา่บงหลวง 
หมู ่3  ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัยพืน้ที่
การเกษตร และพืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

ปรับปรุงฝายล าเหมอืงร่องทราย ลูกที่
 1 และลูกที ่3         บ้านป่าบงหลวง

       200,000         200,000        200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



85 โครงการก่อสร้างฝายล าเหมืองร่องทราย
 ลูกที่ 2     บา้นปา่บงหลวง หมู ่3  
ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัยพืน้ที่
การเกษตร และพืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างฝายร่องทราย ลูกที ่2      
บ้านป่าบงหลวง

        200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

86 โครงการกอ่สร้างฝายแบ่งน้ าล า
เหมอืงกลางบ้าน     บ้านป่าบงหลวง
 หมู ่3  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัยพืน้ที่
การเกษตร และพืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กอ่สร้างฝายแบ่งน้ าล าเหมอืง
กลางบ้าน                บ้านป่าบงหลวง

        200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

87 โครงการกอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิง
พังแมน่้ าจนั  บ้านป่าบงหลวง หมู ่3 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงพังบริเวณหนา้
บา้นนายบณัฑิต อุดมฤทธิ์  บา้นปา่บง
หลวง หมู ่3 ต าบลจันจวา้ใต้   ความยาว 
40.00 เมตร

        400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รวดเร็ว    2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

88 โครงการจดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด บ้านป่าบงหลวง  หมู ่3  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่น าหลักปรัชญาเศรษกจิพอเพียง
น ามาพัฒนาใหม้กีารบริหารจดัการน้ า
เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได้

จดัท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด บ้าน
ป่าบงหลวงทุกครัวเรือน

        200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     งาน
ส่งเสริมการเกษตร    
 กองช่าง

89 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร่องทราย
ตลอดสาย  บ้านป่าบงหลวง หมู ่3  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องทรายตลอดสาย 
 บ้านป่าบงหลวง

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

90 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร่องออ้
ตลอดสาย  บ้านป่าบงหลวง  หมู ่3  
  ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงร่องออ้ตลอดสาย  
บ้านป่าบงหลวง

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงพังล า
เหมืองกลางบา้น     บา้นปา่บงหลวง  หมู่
 3  ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงพังล าเหมือง
กลางบา้น  บา้นปา่บงหลวง  หมู ่3

        400,000                -    ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

92 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังเรียบ
น้ าจนั บ้านกิว่พร้าว  หมู ่4 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัตล่ิงพังเรียบน้ าจนั เรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังเรียบน้ าจนั 
บริเวณประตูระบายน้ าล าเหมอืงกลาง
หมูบ่้าน  ยาว 200เมตร

        400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

93 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังเรียบ
น้ าจนั บ้านกิว่พร้าว  หมู ่4 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัตล่ิงพังเรียบน้ าจนั เรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังเรียบน้ าจนั 
บริเวณบ้านนางจติราพร ไชยสาร
หมูบ่้าน  ยาว 200เมตร

        400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

94 โครงการขดุลอกล าเหมอืง บ้านกิว่
พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัยพืน้ที่
การเกษตร และพืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

ขดุลอกล าเหมอืงภายในหมูบ่้าน ความ
ยาว 1,300 เมตร บ้านกิว่พร้าว หมู ่4
 ต าบลจนัจว้าใต้

       400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

95 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บ้านกิว่
พร้าว  หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้งและพัฒนาแหล่งน้ า 
 ส าหรับการเกษตร และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

ขดุเจาะบ่อบาดาลบริเวณพืน้ที่
สาธารณะหมูบ่้าน

       400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและมนี้ าอปุโภคบริโภค

กองช่าง

96 โครงการขดุลอกล าน้ าจนั บ้านกิว่
พร้าว หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขุดลอกล าน้ าจัน  ความยาว 1,200 เมตร 
บา้นกิว่พร้าว หมู ่4 ต าบลจันจวา้ใต้

 400,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รวดเร็ว      2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



97 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าหนองไคร้
 บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าหนองไคร้ บ้าน
หนองปึง๋

400,000         ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

98 โครงการขดุลอกหนองแฝก บ้าน
หนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกหนองแฝก บ้านหนองปึง๋ 400,000         ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

99 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลุกหนิ 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลุกหนิ บ้านหนอง
ปึง๋

400,000         ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

100 โครงการขดุลอกล าเหมอืงบริเวณ
ถนนหนองปึง๋ ถงึ บ้านดอยดินแดง 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงบริเวณถนนหนองปึง๋
 ถงึ บ้านดอยดินแดง กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 950.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

110,000         ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

101 โครงการขดุลอกล าเหมอืงสายกลาง 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงสายกลาง กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

170,000         ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

102 โครงการขดุลอกล าเหมอืงทุง่เหนือ 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงทุง่เหนือ กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

80,000          ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

103 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหนองใต้ 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงหนองใต้ กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

56,000          ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

104 โครงการขดุลอกล าเหมอืงหนองปลา
เน่า บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงหนองปลาเน่า กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร

80,000          ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

105 โครงการขดุลอกล าเหมอืงร้องหวาย 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงร้องหวาย กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

56,000          ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

106 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังเรียบ
น้ าค า บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัตล่ิงพังเรียบน้ าค า เรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังเรียบน้ าค า 
บ้านมว่งหมสีู หมู ่7

       300,000         300,000         300,000        300,000        300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่น้ าไมท่่วมขงั
ทีอ่ยูอ่าศัย  พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง

107 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกล้วยค า 
บ้านมว่งหมสีู หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองกล้วยค า บา้นม่วงหมูสี 
ความยาว 1,300 เมตร บา้นม่วงหมูสี หมู ่
7 ต าบลจันจวา้ใต้

 150,000  150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รวดเร็ว          2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่
อยูอ่าศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

108 โครงการขดุลอกแมน่้ าค า บ้านมว่ง
หมสีู หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขุดลอกแม่น้ าค า บา้นม่วงหมูสี หมู ่7  
ความยาว 2,000 เมตร ลึก1.00 เมตร

 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว          2.ป้องกนัร้ าท่วมในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



109 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกลาง บ้าน
มว่งหมสีู หมู ่7 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองกลาง  บา้นม่วงหมูสี 
ความยาว 2,500 เมตร ลึก 1.00 เมตร

 280,000  280,000  280,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว          2.ป้องกนัร้ าท่วมในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

110 โครงการเรียงหนิปอ้งกันตล่ิงพังล าเหมือง
ปา่ง้ิว (บา้นธิ) บา้นปา่กุก๊ หมู ่8 ต าบล
จันจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

เรียงหนิป้องกนัตล่ิงพังล าเหมอืงป่าง้ิว
 บริเวณหน้าบ้านน.ส.สโรชา รักบางยอ

       300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/กรม
ทรัพยากรน้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

111 โครงการขดุลอกล าเหมอืงภายใน 
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมขงัพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย
และพืน้ทีก่ารเกษตร

ขดุลอกล าเหมอืงภายในหมูบ่้านป่ากุก๊ 
 หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

 150,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทีไ่มพ่บปัญหา
น้ าท่วม

1.ระบายน้ าทว่มขังลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รวดเร็ว      2.ปอ้งกันร้ าทว่มในพื้นที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

112 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ในการอปุโภค 
บริโภคและการเกษตร

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ จ านวน 1 บ่อ

       300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง         
อบจ.       กรม
ส่งเสริมฯ

113 โครงการขดุบ่อน้ าเพือ่การเกษตร 
บ้านป่ากุก๊  หมู ่8 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ในการอปุโภค 
บริโภคและการเกษตร

ขดุบ่อน้ าเพือ่การเกษตร จ านวน 1 บ่อ        300,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง         อบจ.  
     กรมส่งเสริมฯ

114 โครงการเรียงหนิป้องกนัตล่ิงแมน่้ าค า
  บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

เรียงหนิปอ้งกันตล่ิงแม่น้ าค าบริเวณหลัง
บา้นนายสมบรูณ์ มัฆวาล  บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิน่ หมู ่9 ต าบลจันจวา้ใต้

       400,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง/อบจ/กรม
ทรัพยากรน้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

115 โครงการขดุลอกล าน้ าเหมอืงในพืน้ที่
การเกษตร  บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าน้ าเหมอืงในพืน้ทีก่ารเกษตร
  บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

116 โครงการขดุลอกบ่อปลาหมูบ่้าน  
บ้านแมค่ าฝ่ังหมิน่ หมู ่9 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกบ่อปลาหมูบ่้านบริเวณขา้ง
โรงเรียนแมค่ าฝ่ังหมิน่

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

117 โครงการกอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิง บริเวณล า
เหมืองกลางหมูบ่้านบ้านสันหลวง หมู ่10 
ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

กอ่สร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิง บริเวณล า
เหมอืงกลางหมูบ่้านบ้านสันหลวง

         50,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

 กองช่าง

118 โครงการขดุลอกล าเหมอืงกอกุก๊บ้าน
สันหลวง  หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกล าเหมอืงกอกุก๊บ้านสันหลวง 
 หมู ่10  ต าบลจนัจว้าใต้

 100,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

119 โครงการขดุลอกล าน้ าเหมอืงในพืน้ที่
การเกษตร  บ้านป่าถอ่น  หมู ่11  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

บริเวณล าน้ าเหมอืงในพืน้ทีก่ารเกษตร
  บ้านป่าถอ่น  หมู ่11  ต.จนัจว้าใต้

       200,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

120 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าบ้านป่า
ถอ่น  หมู ่11   ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ า หมูบ่้านป่าถอ่น หมู่
 11   ต าบลจนัจว้าใต้

 300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง



121 โครงการขุดลอกสระน้ าหลังอาคาร
โรงเรียนเก่า  บา้นสันทางหลวง  หมู ่12 
 ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขุดลอกสระน้ าหลังอาคารโรงเรียนเก่า  
บา้นสันทางหลวง กวา้ง 35.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

       260,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

122 โครงการขดุลอกล าเหมอืงสาขาฝาย
กล้วยค า บ้านสันทางหลวง  หมู ่12 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่ใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกล าเหมอืงสาขาฝายกล้วยค า 
บ้านสันทางหลวง

       300,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง

123 โครงการถนนเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่จดัท าป้ายชื่อและปลูกต้นไมส้อง
ขา้งทางถนนเฉลิมพระเกยีรติเนือ่งใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภเิษก

ถนนสายบ้านหว้ยน้ าราก ต าบลจนัจว้า
 (วัดป่าหมากหน่อ)

100,000       100,000        100,000        100,000       100,000       จ านวนป้ายทีจ่ดัท าและ
การปรับภมูทิัศน์เพิม่ขึน้

เป็นโครงการและกจิกรรมที่น้อมน าพระราช
ปณิธาน พระราชด าริ พระราโชวาทหรือพระ
ราชกรณียกจิที่ท าให้ประเทศชาติมีความมัน่คง
และสร้างความอยูดี่มีสุขของประชาชนให้มีชวีติ
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษตัริย์

ส านักปลัด   งาน
เกษตร      กองช่าง

124 โครงการเพิม่มลูค่าและก าจดัขยะ
อนิทรียแ์ละของเสียในชุมชน(กา๊ซ
บอลลูน)

เพื่อสร้างกระบวนการจัดท าระบบหมักก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อให ้เปน็แหล่งก าจัดขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน ใหส้ามารถได้รับก๊าซชีวภาพใช้
การทดแทนก๊าซเพื่อการหงุต้ม ในระดับ
ครัวเรือน

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า
 23 หมูบ่้าน

100,000       100,000        100,000        100,000       100,000       ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่
เขา้ร่วมโครงการ

ลดปัญหาเร่ืองกล่ินเน่าเหม็น เร่ืองแหล่งเพาะ
พนัธเ์ชือ้โรค ลดการ ปล่อยกา๊ซพษิสู่บรรยากาศ
ที่มีผลต่อโลกร้อนละสามารถเป็นกระบวนการ
การที่สร้างความสามัคคีเกดิขึน้ในชมุชน

ส านักปลัด

125 โครงการก าจดัผักตบชวาและวัชพืช
ในแหล่งน้ าสสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ร่วมกนัก าจดัผักตบชวา และพืชน้ า
ต่างๆ ทีเ่ป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ าและ
การใช้น้ าของเกษตรกรในพืน้ที่

แหล่งหนองน้ าสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับประโยชน์

สามารถแกป้ัญหาผักตบชวาและ
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ
ในพืน้ที่

กองช่าง   กระทรวง
ทรัพยากรฯ/โยธา
จงัหวัด

126 โครงการถนนดอกไมส้วยงามในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่ส่งเสริมใหม้ถีนนสวยงามและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

จดักจิกรรมปลูกต้นไมแ้ละดอกไมต้าม
ถนนมในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

       100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ถนนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลจนัจว้ามี
ความสวยงาม

ส านักปลัด        
กองช่าง

127 โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบ
พลังงานแสงอาทิตยใ์นเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ในการอปุโภค 
บริโภคและการเกษตร

เจาะบ่อบาดาลระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์23  หมูบ่้าน

       200,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมมีนี้ าใช้อยา่ง
ทัว่ถงึ

ประชาชนมนี้ าประปาใช้ในการอปุโภค
 บริโภคภายในหมูบ่้าน

กองช่าง         
อบจ.       กรม
ส่งเสริมฯ

7,103,000      9,476,000       4,300,000       7,320,000      11,397,000     

แบบ  ผ.02/1

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์
6.4 แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รวม 127       โครงการ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน



1 โครงการขดุลอกน้ าจนัตลอดสาย 
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกน้ าจนัตลอดสาย เทศบาล
ต าบลจนัจว้า

    5,000,000      5,000,000      5,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกนัน้ าท่วมขงัภายใน
พืน้ที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการขดุลอกน้ าค าตลอดสาย 
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพือ่สามารถระบายน้ าได้สะดวก
รวดเร็วป้องกนัน้ าท่วมขงัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแล้ง

ขดุลอกน้ าค าตลอดสาย เทศบาล
ต าบลจนัจว้า

    5,000,000      5,000,000      5,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

3 โครงการขดุลอกหนองน้ าล้อมบ้านดง
  หมู ่6  ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว       ปอ้งกันน้ าทว่มขังและแก้ไข
ปญัหาภยัแล้ง

ขดุลอกหนองบริเวณหนองน้ าล้อม
บ้านดง ลึก 2.00 เมตร จ านวน 100 ไร่

    12,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

4 โครงการขดุลอกหนอง  อดีออ้ย 
บ้านดง  หมู ่6  ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้สะดวกและ
รวดเร็ว ปอ้งกันน้ าทว่มขังและแก้ไขปญัหา
ภยัแล้ง

ขดุลอกหนอง  อดีออ้ย  ลึก 2.00 
เมตรบ้านดง จ านวน 80 ไร่

    10,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

5 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าแก้มลิงล าน้ าจัน 
(บริเวณหนองไคร้) บา้นหนองปึ๋ง หมู ่5 
ต าบลจันจวา้ใต้

เพือ่กกัเกบ็น้ าอปุโภค บริโภคและ
การเกษตร

ขดุอา่งเกบ็น้ าแกม้ลิงล าน้ าจนั 
(บริเวณหนองไคร้) บ้านหนองปึง๋

    5,000,000  ร้อยละ80ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

6 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลุกหนิ 
บ้านหนองปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าคลุกหนิ บ้านหนอง
ปึง๋

5,000,000     -               ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

7 โครงการขดุลอกล าน้ าจนั บ้านหนอง
ปึง๋ หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตร
 และป้องกนัน้ าท่วมขงัภายในพืน้ที่

ขุดลอกแม่น้ าจันบา้นหนองปึ๋ง หมู ่5 
ต าบลจันจวา้ใต้ ถึงเชือ่มถึง บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู ่9 ต าบลจันจวา้ เชือ่มถึง อบต.ปา่
สัก  อ าเภอเชียงแสน

5,000,000     5,000,000     -               ร้อยละ80ของเกษตรกรมี
น้ าใช้อยา่งพอเพียง

เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียงและปอ้งกันน้ าทว่มขังภายในพื้นที่

กองช่าง   อบจ.        
  กรมส่งเสริมฯ

8 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร ในเขตเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้งและพัฒนาแหล่งน้ า 
 ส าหรับการเกษตร และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

ขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร ใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจว้า  23  หมูบ่้าน

   15,000,000  ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนมนี้ าอปุโภค
บริโภค

เกษตรกรมนี้ าใช้ในการเกษตรอยา่ง
พอเพียงและมนี้ าอปุโภคบริโภค

กองช่าง /อบจ.  กรม
ส่งเสริมฯ/กรม
ชลประทาน

9 โครงการพัฒนาพืน้ทีส่าธารณะเวียง
หนองหล่ม บริเวณหนองมโนราห์
(Zone1)

เพื่อฟื้นฟูและอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถานโบราณวตัถุ พัฒนาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์เพื่อเปน็ศูนย์
ประชาสัมพันธก์ารทอ่งเที่ยว การศึกษา
เรียนรู้เกีย่วกับชุมชน เทศบาลต าบลจันจวา้
 และเวยีงหนองหล่ม

พัฒนาพืน้ทีส่าธารณะเวียงหนองหล่ม
 บริเวณหนองมโนราห(์Zone1) เพือ่
เป็นศูนยป์ระชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว
การศึกษาเรียนรู้เกีย่วกบัชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง             กรม
ทรัพยากรน้ าฯ กรม
ศิลปากรฯ    สนง. การ
กีฬาและการทอ่งเที่ยวฯ  
 กรมส่งเสริมฯ

10 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่มเขต
พืน้ทีบ่้านป่าสักหลวง(Zone2)

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถานโบราณวัตถพุัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่มเขตพืน้ทีบ่้าน
ป่าสักหลวง(Zone2) เพือ่เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการฟืน้ฟู
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง            กรม
ทรัพยากรน้ าฯ กรม
ศิลปากรฯ    สนง. การ
กีฬาและการทอ่งเที่ยวฯ  
     กรมส่งเสริมฯ



11 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านป่าสักหลวง
(Zone3)

เพื่อฟื้นฟูและอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถานโบราณวตัถุพัฒนาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์เพื่อเปน็แหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การด ารงชีวติของควายและ
วถิีการด ารงชีวติความเปน็อยูข่องผู้เล้ียง
ควาย,เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนเิวศวทิยา

พัฒนาเวียงหนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านป่าสักหลวง(Zone3) เพือ่
เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและวิถกีาร
ด ารงชีวิตความเป็นอยูข่องผู้เล้ียงควาย
,เพือ่เป็นแหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มศูีนยก์ารเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
การท่องท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

กองช่าง            
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ     
การกฬีาและการ
ท่องเทีย่วฯ         
กรมส่งเสริมฯ

12 โครงการพัฒนาเวยีงหนองหล่มบริเวณ
ปางควายบา้นต้นยาง(Zone4)เปน็แหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การด ารงชีวติของควาย
และวถิีการด ารงชีวติความเปน็อยูข่องผู้
เล้ียงควาย,เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นเิวศวทิยา

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถานโบราณวัตถพุัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านต้นยาง(Zone4) เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถกีารด ารงชีวิตความ
เป็นอยูข่องผู้เล้ียงควาย, เพือ่เป็น
แหล่งการเรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดใช้ประโยชน์

มศูีนยก์ารเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
การท่องท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

กองช่าง           กรม
ทรัพยากรน้ าฯ กรม
ศิลปากรฯ     การ
กฬีาและการท่องเทีย่ว
ฯ     กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการพัฒนาเวยีงหนองหล่มบริเวณ
ปางควายบา้นหว้ยน้ าราก เปน็แหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การด ารงชีวติของควาย
และวถิีการด ารงชีวติความเปน็อยูข่องผู้
เล้ียงควาย,เพื่อเปน็แหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นเิวศวทิยา

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถานโบราณวัตถพุัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านหว้ยน้ าราก เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถกีารด ารงชีวิตความ
เป็นอยูข่องผู้เล้ียงควาย, เพือ่เป็น
แหล่งการเรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดใช้ประโยชน์

มศูีนยก์ารเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
การท่องท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

กองช่าง             
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ     
สนง.การกฬีาและการ
ท่องเทีย่วฯ         
กรมส่งเสริมฯ

14 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม 
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ(Zone5)

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถพุฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวตัถเุพื่อศึกษา
เรียนรู้เชงิประวติัศาสตร์,เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบ
นิเวศวทิยา

พัฒนาเวียงหนองหล่ม บริเวณวัดป่า
หมากหน่อ(Zone5) เพือ่เป็นแหล่ง
รวบรวมโบราณวัตถเุพือ่ศึกษาเรียนรู้
เชิงประวัติศาสตร์,เพือ่เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

10,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

มศูีนยก์ารเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
การท่องท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

กองช่าง            กรม
ทรัพยากรน้ าฯ กรม
ศิลปากรฯ    สนง. การ
กีฬาและการทอ่งเที่ยวฯ  
     กรมส่งเสริมฯ

15 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าหนองเขยีว เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ส่ิงแวดล้อมหนองเขยีว

ขุดลอกหนองเขียวพื้นที่ 47,600 ตาราง
เมตร ความลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร หรือคิด
เปน็ปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกวา่ 119,000 
ลบ.ม.

2,000,000      5,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าอปุโภค-บริโภคและใน
การเกษตร

กองชา่ง ศูนยป์ิดทองหลัง
พระ        กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ    สนง. 
การกฬีาและการท่องเที่ยวฯ 
      กรมส่งเสริมฯ

75,000,000 22,000,000 22,000,000 5,000,000    30,000,000รวม   15        โครงการ



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 
********************* 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดบัจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 
4.0  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเดือน
ธันวาคม มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  
เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผล
การน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ(Quantity)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

 

2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

18 230,000 18 230,000 19 280,000 18 230,000 18 230,000 

2.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการศึกษา
และทรัพยากร
มนุษย์อย่างย่ังยืน 

51 36,444,500 51 37,339,500 52 37,612,500 52 37,622,500 52 37,622,500 

3.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงัคม
เพื่อเป็นเมอืงน่า
อยู่ 

116 35,904,500 100 36,399,500 102 36,989,500 101 37,599,500 104 37,864,500 

4.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ       
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

218 71,132,000 193 72,457,000 183 53,030,000 139 43,487,000 245 71,278,000 

5.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการองคก์ร
แบบบูรณาการ 

30 2,055,000 28 955,000 30 1,985,000 29 985,000 29 985,000 

6.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม
สู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ ์

60 9,153,000 52 10,511,000 39 10,850,000 45 8,350,000 83 16,767,000 

รวม 493 154,919,000 442 157,892,000 425 140,747,000 384 128,274,000 531 164,747,000 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....2564.............. 

ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้     
(...86....... โครงการ) 

คดิเป็นร้อยละของ
เทศบญัญตั ิ

คดิเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการไม่ไดท้ า 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   163 82,357,800.00 

70.55 52.76 17.79 
๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 115 43,745,500.00 
๓ สามารถด าเนินการได ้ 86 40,989,155.53 
๔ ไมส่ามารถด าเนินการได้ 29 2756344.47 
๕ จากเงินสะสม 1 47,000    
6 อุดหนุนเฉพาะกิจ 6 27,175,000    
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   (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า  ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
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   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป   กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลจันจว้า ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีและ ขอ 29 (3) ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
2.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
     (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

               (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
               (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
               (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
               (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
               (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
ProblemSolving Method 
               (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
               (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
               (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
               (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
               (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
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ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา(Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
2.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
2.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
2.5 ผลกระทบ (Impact) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล ต่างๆ จาก  
     3.1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
          (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

                    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
                    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
                    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
                    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
                    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
ProblemSolving Method 
                    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
                    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
                    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
                    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
                    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

     3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

     3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
     3.1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
     3.1.5 ผลกระทบ (Impact) 
     ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

จัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ ที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมที่ถูกระบุ
ว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 

     ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมของเรื่องนั้น ๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญมี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ หมู่บ้าน มีปัญหาอะไรบ้าง ผล
ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็น
ข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุ
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เป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งใน

ระดับหมู่บ้าน/ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 
ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

      4.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย 
สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

4.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 

1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้ 
เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลามิติ 

2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ ว่าจะเป็น
ส านักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาและกองการประปา 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนชุมชน ตลอดจนได้ตระหนักถึงการใช้จ่ายงประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและองค์กรโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แยะยั่งยืน โดยให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณในแต่ละโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ส าคัญ ไฟฟ้า ถนน น้ าประปา เป็นต้น และให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาและด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุมและครบถ้วนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้มีการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้น าท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินการโครงการฯ ดังกล่าว 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลพิจาณาคัดกรอง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดท าล าดับความส าคัญของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี และควรให้สอดคล้องสมดุลกับงบประมาณของเทศบาล สามารถประเมินผลระดับความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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ผลจารการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค-อุปโภค และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปรับปรุงพื้นท่ีในเขตต าบลจันจว้าให้น่าอยู่ สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ปราศจาก
มลภาวะ ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพ้ืนที่
สาธารณะ รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
   2. การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับชุมชน 
ชุมชนกับสังคมภายนอก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการจัดสวัสดิการ
สังคมให้ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส่วนรวมส่งเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตย 
           3. การพัฒนาคน เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการ
ท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

 
 



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา  ท.1 ท.2 ศพด

2 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา  ท.1 ท.2 ศพด

3 จัดซ้ือโต๊ะ เกา้อี้ ส าหรับครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา  ท.1 ท.2 ศพด

4 จัดซ้ือโต๊ะ เกา้อี้ ส าหรับนกัเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท.2

5 จัดซ้ือโต๊ะ เกา้อี้ส าหรับนกัเรียน หอ้งปฏบิติัการ
ทางภาษา

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ท.2

6 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ       100,000 50,000        30,000        30,000        30,000        ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

7 จัดซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์         10,000 4,000          4,000          -             -             ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

8 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน           5,900 -             ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

9 ซ้ือพดัลมติดผนงัและเพดาน           9,000 4,000          3,000          ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

10 จัดซ้ือที่เกบ็อปุกรณ์การแปรงฟนัของนกัเรียน         10,000 10,000        10,000        10,000        10,000        ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

11 จัดซ้ือโต๊ะ เกา้อี้นกัเรียนอนบุาล จ านวน 16 ชุด       100,000 100,000      ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1

12 จัดซ้ือเกา้อี้หอ้งประชุม (ชนดิบนุวม)         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000 ท.2

13 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ติดต้ังกล้องวงจรปดิ         50,000 ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

14 จัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์พร้อม
จอรับภาพ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

ท.2

15 จัดซ้ือโดรน 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        ท.2

16 ครุภณัฑ์สนาม จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      ศพด.ทต.จนัจวา้ท.1ท2

การศึกษา ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์ส านกังานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และ
อเิล็กทรอนกิส์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

17 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทกุน้ าดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 3,000,000    

ส านักปลัด  งานป้องกันฯ

18 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือโทรทศัน ์LED ขนาด 40 นิ้ว
12,000        

ส านักปลัด งานป้องกันฯ

19 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 1 ตัว 9,500          ส านักปลัด งานป้องกันฯ

20 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว 14,800        ส านักปลัด งานป้องกันฯ

21 ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้พนกัพงิต่ า จ านวน 2 ตัว 7,000          ส านักปลัด งานป้องกันฯ

22 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 1 ชุด 22,000        ส านักปลัด งานป้องกันฯ

23 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์ 5,000          ส านักปลัด งานป้องกันฯ

24 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 2,500          ส านักปลัด งานป้องกันฯ

25 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน  1  เคร่ือง 22,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

26 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค จ านวน  1  เคร่ือง 22,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

27 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  จ านวน  1 เคร่ือง 5,800          -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

28 เพื่อปรับปรุงโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มรีาคาต่อ
หนว่ยหรือต่อชุดเกนิกว่า  20,000 บาท

30,000        
-             -             -             -             

ส านักปลัดงานธรุการ

29 ชุดอปุกรณ์ส าหรับงานบตัรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน 1 ชุด(พร้อมค่าบ ารุงรักษา)

900,000       ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

ค่าครุภณัฑ์บริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

30 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับเกบ็เอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง -             -             

3,200          

ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

31 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 
กอ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง 26,000        -             -             -             -             

ส านักปลัดงานธรุการ

32 จัดซ้ือคูเลอร์น้ าร้อน จ านวน 2 เคร่ือง 26,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

33 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงส าหรับหอ้งประชุม  2 ชุด 70,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

34 จัดซ้ือเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 3 กโิลวัตต์ 1 เคร่ือง 30,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

35 จัดซ้ือพดัลมติดผนงั  จ านวน  5  ตัว 30,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

36 จัดซ้ือพดัลมอตุสาหรรม  จ านวน  5  ตัว 17,500        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

37 จัดซ้ือชุดรับแขก  จ านวน  2  ชุด 5,000          -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

38 ครุภณัฑ์สนาม จัดซ้ือเต้นท ์ จ านวน  5  หลัง 95,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

39 จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน  20 ตัว 38,000        -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

40 จัดซ้ือตู้กระจกอลูมเินยีมไมป่รากฎในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์จึงจัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

20,000        ส านักปลัดงานธรุการ

41 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน  2  ตู้ 5,800          -             -             -             -             ส านักปลัดงานธรุการ

42 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟตุ จ านวน 1 ชุด 8,500 8,500 ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

43 จัดซ้ือเกา้อี้ท างาน  จ านวน 1 ชุด 3,500 3,500 ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

44 จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารบานเปดิ ม.อ.ก/มอืจับแบบบดิ
จ านวน 3 ตู้

16,500 16,500 ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

45 จัดซ้ือเกา้อี้พกัคอยแถว 4 ที่นั่ง จ านวน 4 ชุด 18,000        18,000        -             -             -             
ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

46 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือตู้น้ าร้อนน้ าเย็นจ านวน 1 เคร่ือง 4,000          4,000          -             -             -             ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

47 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซ้ือรถเข็นผู้พกิาร จ านวน 1 คัน 3,000          3,000          ส านักปลัด งานทะเบียนราษฎร์

48  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 
จ านวน 3 เคร่ือง

17,000        17,000                17,000 กองคลัง

49  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 จ านวน 1 เคร่ือง 22,000        

กองคลัง

50  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง
        22,000         22,000

กองคลัง

51  จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง           4,300

กองคลัง

52  จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED จ านวน 2 
เคร่ือง

          2,600           2,600
กองคลัง

53 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 7 เคร่ือง 7,500 5,000 2,500 2,500 กองคลัง

54  จัดซ้ือพดัลมเพดาน จ านวน 3 เคร่ือง 6,000 กองคลัง

55 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 7 ตู้         11,800         11,800         11,800           5,900 กองคลัง

56  จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว         10,000 กองคลัง

57  จัดซ้ือเคร่ืองเย็บกระดาษใหญ่ จ านวน 1 ตัว         12,000 กองคลังงานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และ
อเิล็กทรอนกิส์

ค่าครุภณัฑ์งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังานบริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

58  จัดซ้ือตู้รางเล่ือน จ านวน 2 ตู้       100,000       100,000 กองคลัง

59 จัดซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 2 ตัว           7,000 กองคลัง

60 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เคร่ือง           9,500           9,500  - กองประปา

61 จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้           6,400 กองประปา

62 จัดซ้ือเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟตุ  จ านวน  2 หลัง - -             6,000          - - กองประปา

63 จัดซ้ือเคร่ืองมอืทดสอบคุณภาพน้ า (จาสเทส)  
จ านวน 1 ชุด  -               -   

              -           15,000
 - 

กองประปา

64 จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคม(ีสารส้ม)   1 เคร่ือง 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        กองประปา

65 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความเปน็กรด-ด่าง แบบดิจิตอล 
จ านวน  5  เคร่ือง

20,000        -             -             - - กองประปา

66 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้น้ ามนัดีเซลขนาด 3 
กโิลวัตต์  จ านวน  1 ตัว

        30,000               -                 -    -  - กองประปา

67 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ  จ านวน 2 เคร่ือง         22,000               -           22,000  -  - กองประปา

68 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ  จ านวน 2 เคร่ือง 7,100          -             7,100          - - กองประปา

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัวการพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

69 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพใ์บเสร็จค่าน้ าประปาแบบพกพา 
 จ านวน 10  เคร่ือง

33,800        33,800        33,800        33,800        33,800        กองประปา

70 จัดซ้ือเคร่ืองจดเลขมาตรวัดน้ าประปา จ านวน 5 
เคร่ือง

30,000        20,000        
กองประปา

71 จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฎบิติังานส าหรับบริหาร
กจิการประปา -             -             200,000      -             -             

กองประปา

72 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือโทรทศัน ์LED  40 นิ้ว  จ านวน 1  เคร่ือง               -                 -           15,000               -    - กองประปา

73 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 5,800          5,800          5,800          5,800          กองประปา

74 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 6  ตัว 6,000          6,000          6,000          - - กองประปา

75 จัดซ้ือเกา้ท างาน  จ านวน 6 ตัว 6,000          6,000          6,000          - - กองประปา

76 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิติดผนงั (มรีะบบ
ฟอกอากาศ)  ขนาด 13,000  บทียีู   จ านวน  1  
ตัว

- 23,000        กองประปา

77 จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น จ านวน 1 ตัว 2,000          2,000          2,000          2,000          2,000          กองประปา

78 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก  จ านวน  4 ตัว 7,000          7,000          -             7,000          7,000          กองประปา

79 จัดซ้ือมอเตอร์สูบน้ า  จ านวน 9 เคร่ือง 20,000        -             -             - - กองประปา

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์อื่น การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ครุภณัฑ์การเกษตร

การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

80 จัดซ้ือปั้มน้ า  จ านวน  1  เคร่ือง 16,000        -             -             - - กองประปา

81 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบจุ่ม(ซับเมร์ิสซิเบิ้ล)  
 จ านวน 5  เคร่ือง

        25,000

              -                 -    -  - 

กองประปา

82 จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) จ านวน  1 คัน               -         750,000               -   กองประปา

83 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน         44,400 กองประปา

84 ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือถังดับเพลิง จ านวน 5  ถัง           3,000               -                 -    -  - กองประปา

85 จัดซ้ือสว่านกระแทก  จ านวน  2  ตัว 5,000          -             -             กองประปา

86 จัดซ้ือประแจจับทอ่ 3 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 5,000          -             -             กองประปา

87 จัดซ้ือประแจจับทอ่ 4 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 7,000          -             -             กองประปา

88 จัดซ้ือชุดประแจบล๊อค จ านวน 1 ชุด 3,500          -             -             กองประปา

89 จัดซ้ือชุดประแจแหวน จ านวน 1 ชุด 3,500          -             -             กองประปา

90 จัดซ้ือชุดประแจปากตาย จ านวน 1 ชุด 3,500          -             -             กองประปา

91 จัดซ้ือมาตรวัดน้ า ขนาด 8 นิ้ว       400,000 กองประปา

92 จัดซ้ือมาตรวัดน้ า ขนาด 12 นิ้ว       600,000 กองประปา

93 จัดซ้ือโต๊ะท างาน(โต๊ะไม้)  ขนาด 150x75x75 ซม.
 จ านวน 3 ตัว

4,500 - 4,500 - 4,500 กองสาธารณสุข

94 จัดซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 3 ตัว 2,000 - 2,000 - 2,000 กองสาธารณสุข

การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

ค่าครุภณัฑ์สาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านกังาน



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

95 ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 1 เคร่ือง

- - - -

59,000 กองสาธารณสุข

96 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ  1 เคร่ือง 17,000 - - - - กองสาธารณสุข

97 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 2 เคร่ือง 5,000 - - - - กองสาธารณสุข

98 จัดซ้ือพดัลมติดผนงั จ านวน 3 ตัว 6,000 - - - - กองสาธารณสุข

99 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เคร่ือง 28,500 - - - - กองสาธารณสุข

100 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 1 เคร่ือง 13,900 - - - - กองสาธารณสุข

101 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 5,900 กองสาธารณสุข

102 ครุภณัฑ์ยานพานะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบเปดิข้างเททา้ย ขนาด 6 
ล้อ จ านวน 2 คัน -

2,248,000 - 2,248,000 - กองสาธารณสุข

103 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง         30,000
104 จอโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 จอ         16,000
105 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 2 เคร่ือง           4,500

ค่าครุภณัฑ์สาธารณสุข

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

106 กองทนุหลักประกนั
สุขภาพเทศบาล
ต าบลจันจว้า

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000

- - - -

กองสาธารณสุข

107 อตุสหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบประมวลผล แบบที่
 1 จ านวน 2 เคร่ือง         22,000         22,000               -                 -                 -   

กองช่าง

108 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบประมวลผล แบบที่
 2 จ านวน 2 เคร่ือง

30000 30000

-

กองช่าง

109 จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต         20,000         20,000 กองช่าง

110 จัดซ้ือเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ กองช่าง

111 จัดซ้ือหนิเจียร ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง           2,000           2,000 กองช่าง

112 จัดซ้ือประแจคอมา้  ขนาด 24 นิ้ว           1,500 กองช่าง

113 คุรุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบต่อทอ่ขนาด 2 
กอ๊กจ านวน 2 เคร่ือง

        13,000         13,000

114 จัดซ้ือเล่ือยตัดกิ่ง         15,000 กองช่าง

115 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับจ านวน 1 ทา่น       182,000 กองช่าง

116 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 30000 BTU         40,000 กองช่าง

117 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 40000 BTU         50,000 กองช่าง

118 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น           3,000           3,000 กองช่าง

119 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือมอเตอร์ไซค์ จ านวน 2 คัน         56,000         56,000 กองช่าง

อตุสหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์โรงงาน

ครุภณัฑ์เกษตร

ครุภณัฑ์ส านกังาน

อตุสหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

รับผิดชอบหลัก(ผลผลติของครุภณัฑ์)

 งบประมาณ

ที่ ประเภทหมวดแผนงาน

120 ครุภณัฑ์เกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 2 เคร่ือง         10,000         10,000 กองช่าง

121 ครุภณัฑ์กอ่สร้าง จัดซ้ือบล๊อคลมกระแทก จ านวน 1 ชุด         10,000 กองช่าง

122 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองเล่น1 ชุด       100,000 กองช่าง

3,473,200   4,258,400   4,336,000   3,201,000   1,946,200   รวม

อตุสหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์


	หน้าปก
	คำนำ   สารบัญ  5 ปี
	ประกาศแผน (66-70)
	ส่วนที่ 1
	ส่วนที่ 2 (1)
	ส่วนที่ 2 (2)
	ส่วนที่ 2ใบขวาง (2)
	ส่วนที่ 3
	ยุทธศาสตร์ที่ 1
	ยุทธศาสตร์ที่ 2
	ยุทธศาสตร์ที่ 3
	ยุทธศาสตร์ ที่ 4
	ยุทธศาตร์ที่ 5
	ยุทธศาตร์ 6
	ส่วนที่ 4
	บัญชีครุภัณฑ์

