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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
ท้องถิ่นสี่ปี โดยค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้เทศบาลต าบลจันจว้าก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนสาธารณะชนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าโดย
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้อย่าง
รอบคอบเหมาะสมสอดคล้องตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน 

เทศบาลต าบลจันจว้า จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ 
นี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นและ
ขั้นตอนการจัดท าแผน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้าและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า   พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2565) ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจันจว้า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)       
ไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป 
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ประกาศเทศบาลต าบลจนัจว้า 
เร่ือง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61– ๒๕65) 

--------------------------------------------------- 

ตามที่เทศบาลต าบลจันจว้า ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  โดย
ผ่านการประชาคมเทศบาลต าบลจันจว้า  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
จันจว้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  13  
มิถุนายน 2562  นั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 3  ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14 มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
   

 
(นายบรรจง   ยางยืน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
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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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มีพื นที่ครอบคลุม  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 137 คน 
ดังนี  
  พนักงานเทศบาล   38   คน      
  ลูกจ้างประจ า   4 คน 
  พนักงานตามภารกิจ  44 คน 
  พนักงานทั่วไป   16 คน 
  พนักงานครูเทศบาล      25 คน 
   รวม          127  คน 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

การเลือกตั งที่ผ่านมา      เมื่อวันที่  28  เมษายน  2555 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั ง       12,062    คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั ง     8,926    คน  คิดเป็นร้อยละ  74.00  เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรดี       จ านวน  8,563 บัตร  คิดเป็นร้อยละ  95.93  เปอร์เซ็นต ์
  บัตรเสีย      จ านวน  224   บัตร  คิดเป็นร้อยละ  2.51    เปอร์เซ็นต์ 
  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   จ านวน  139   บัตร  คิดเป็นร้อยละ  1.56    เปอร์เซ็นต์ 
  เขต 1 ต าบลจันจว้า  เขต  2   ต าบลจันจว้าใต้ 

ชาย   2,700 คน   ชาย  2,963  คน 
หญิง  3,114 คน   หญิง  3,285  คน 
รวม 5,814  คน   รวม  6,248  คน 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า  (ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า  
ณ 21 พฤษภาคม  2562) 
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 269 267 333 600 เป็นครัวเรือนที่อยู่ในทะเบียน

บ้านกลาง  จ านวน 1 ครัวเรือน 
จ านวน 526 คน   

บ้านทรายมูล 181 182 231 413 
บ้านแม่ค าน  าลัด 254 269 289 558 
บ้านห้วยน  าราก หมู่ 4 497 588 681 1,269 
บ้านห้วยน  าราก หมู่ 5 481 540 593 1,133 
บ้านดง 162 206 210 416 
บ้านต้นยาง 235 322 333 655 
บ้านหนองร่อง 90 103 117 220 
บ้านห้วยน  าราก หมู่ 9 278 327 361 688 
บ้านสันนาหนองบัว 192 170 233 403 
บ้านหัวฝาย 82 87 67 154 

รวม 2,721 3,311 3,722 7,034 
 
 
 
ต าบลจันจว้าใต้ 
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ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
บ้านป่าสักหลวง   431 481 513 994  
บ้านป่าสักหลวง  463 441 542 983 
บ้านป่าบงหลวง 357 430 481 911 
บ้านกิ่วพร้าว 535 586 610 1,196 
บ้านหนองปึ๋ง 290 348 371 719 
บ้านหนองครก 294 329 383 712 
บ้านม่วงหมูสี 110 118 129 247 
บ้านป่ากุ๊ก 117 113 118 231 
บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น 258 306 336 642 
บ้านสันหลวง 171 235 233 468 
บ้านป่าถ่อน 114 140 163 303 
บ้านสันทางหลวง 193 213 224 437 

รวม 3,333 3,740 4,103 7,843 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ต าบลจันจว้า  ต าบลจันจว้าใต้ 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม  ช่วงอายุ 
(ปี) 

เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม 

0-1ปี 55 52 107  0-1ปี 40 39 79 
2-14 ป ี 426 436 862  2-14 ป ี 357 350 707 

15-19 ป ี 164 171 335  15-19 ป ี 149 115 264 
20-24 ป ี 208 202 410  20-24 ป ี 187 176 363 
25-29 ป ี 282 287 569  25-29 ป ี 248 220 468 
30-34 ป ี 255 250 505  30-34 ป ี 182 202 384 
35-39 ป ี 257 247 504  35-39 ป ี 199 221 420 
40-44 ป ี 226 220 446  40-44 ป ี 184 207 391 
45-49 ป ี 230 295 525  45-49 ป ี 216 242 458 
50-54 ป ี 344 431 775  50-54 ป ี 290 385 675 
55-59 ป ี 415 457 872  55-59 ป ี 338 422 760 
60-64 ป ี 315 379 694  60-64 ป ี 287 389 676 
65-69 ป ี 239 256 495  65-69 ป ี 227 266 493 
70-74 ป ี 127 153 280  70-74 ป ี 118 164 282 
75-79 ป ี 89 111 200  75-79 ป ี 75 90 165 
80-84 ป ี 45 74 119  80-84 ป ี 71 74 145 
85-89 ป ี 36 50 86  85-89 ป ี 45 63 108 
90 ปีขึ นไป 13 19 32  90 ปีขึ นไป 41 39 80 

ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
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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 วันที่ 28 เมษายน     2555 ถึง ปัจจุบัน  

           
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  เตรียมอนุบาล 1  จ านวน  15 คน 
เตรียมอนุบาล 2    จ านวน  13 คน 
เตรียมอนุบาล 3    จ านวน  15 คน 
เตรียมอนุบาล 4    จ านวน  15 คน 
รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  58 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  14 คน 
 

4.1.2  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านต้นยาง)   นักเรียนชาย  จ านวน   95 คน 
นักเรียนหญิง  จ านวน   85 คน 
รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  180 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  24 คน 
 

4.1.3  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านใหม่ฯ)  นักเรียนชาย  จ านวน  115 คน 
นักเรียนหญิง  จ านวน  112 คน 
รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  227 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  23  คน 
 
 
 

4.1.4  โรงเรียนบ้านป่าบง   นักเรียนชาย  จ านวน  30 คน 



                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

10 

 

      นักเรียนหญิง  จ านวน  37 คน 
รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  60 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  4   คน 
 

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  5   คน 

 

4.1.6  โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(กิ่วพร้าว) นักเรียนชาย  จ านวน  45 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  24 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  69 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  9   คน 
 

4.1.7  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าราก   นักเรียนชาย  จ านวน   88 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน   84 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  172 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  18   คน 
 

4.1.8 โรงเรียนไทยรัฐ  86   นักเรียนชาย  จ านวน  49  คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  63  คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  112 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  7   คน 
 

4.1.9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม   นักเรียนชาย  จ านวน  121 คน 
      นักเรียนหญิง  จ านวน  145 คน 

รวมนักเรียนทั งหมด จ านวน  266 คน 
ครู/บุคลากรการศึกษา จ านวน  27   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 
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ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกสังกัดในเขตพื นที่ 
ต าแหน่ง รพ.สต.

จันจว้าใต้ 
รพ.สต.
จันจว้า 

รพ.สต.   
แม่ค าน  าลัด 

รวม
(คน) 

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

  

   -คลินิก     1    แห่ง 
   -สถานพยาบาล    2    แห่ง 
   -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  23   แห่ง 
 

ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลจันจว้าอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 (1)  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นที่สาธารณะประโยชน์ประจ าหมู่บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลจันจว้าใต้ อยู่ใน
ความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย มีพื นที่ 3 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาและท่ีดินของเทศบาลต าบลจันจว้า 
ตั งอยู่ ณ พื นที่บ้านต้นยาง ม.7 ต าบลจันจว้า มีพื นที่ 16 ไร่ 1 งาน 129/10 ตารางวา วิธีก าจัดขยะมูลฝอย เป็น
การฝังกลบ 

  (2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในแต่ละวัน จ านวน 6 – 7 ตัน/วัน 
  (3) ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลด าเนินการเก็บเองทั งหมด ครอบคลุมพื นที่ 23 หมู่บ้าน 
  (4) การเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย  
 -ปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร  ต่อถัง/เดือน  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 
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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 

 
ตารางแสดงรายละเอียดรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

ของเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ
ที ่

ประเภทรถเก็บขยะมูลฝอย 
ความจุ 

(ลูกบาศก์
เมตร) 

ทะเบียนรถ 
ว/ด/ป 
ที่ซื อ 

จ านวนเที่ยวที่
เก็บขนต่อวัน 

(เท่ียว) 

รวมปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่เก็บขนได้ 
(ตัน/วัน) 

1. รถขยะอัดท้ายแบบ แพคแมน 6 ลบ.ม. 81-3015 17/0
5/25
50 

1-2 เที่ยว 3 - 3.5 ตัน 

2. รถขยะอัดท้ายแบบ แพคแมน 6 ลบ.ม. 81-3016 17/0
5/25
50 

1-2 เที่ยว 3 - 3.5 ตัน 

รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (ตัน/วัน) 6 -7 ตัน/
วัน 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นทั งหมดในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า (ตัน/วัน) 6-7 ตัน/ 
วัน 

 
รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  เทศบาลต าบลจันจว้า 

รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลจันจว้ามีทั งหมดจ านวน 2 คัน รายละเอียดดังนี  
 รถบรรทุกขยะคันที่ 1 
หมายเลขทะเบียนรถ :   81-3015  เชียงราย 
พนักงานขับรถ:    นายชาญชัย   จินดาธรรม 
พนักงานประจ ารถขยะ :   1.  นายสราวธุ    บุญยิ่ง 

       2.  นายมานิตย์   อภิวงษ ์
       3.  นายเลิศ        บุญยิ่ง 

ออกเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลจันจว้าตามวันต่อไปนี้ 
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 รถบรรทุกขยะคันที่  2 
หมายเลขทะเบียนรถ :   81-3016  เชียงราย 
พนักงานขับรถ:    นายศิรพงษ์   เซียนฮะ 
พนักงานประจ ารถขยะ :   1.  นายพงษ์สวัสดิ์  จินดาธรรม 

       2.  นายทิม    ทันกาศ 
       3.  นายใหม่   สุภาแจ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 

(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 
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 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 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ไฟไหม้บ้านในเขตเทศบาล 1 1 2 3 - - 
ไฟไหม้บ้านนอกเขตเทศบาล 3 - 1 - 2 1 
ไฟไหม้ป่าในเขตเทศบาล 2 4 9 5 2 2 
ไฟไหม้ป่านอกเขตเทศบาล - 4 4 3 2 4 
แจกจ่ายน  าในเขตเทศบาล 35 - 30 30 34 40 
แจกจ่ายน  านอกเขตเทศบาล 4 2 - 2 - - 
ช่วยเหลือน  าท่วมในเขตเทศบาล 2 3 2 4 1 1 
แจกผ้าห่มกันหนาวในเขตเทศบาล 2 3 2 2 1 1 

 
4.4  การสังคมสงเคราะห์ 

สถิติเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2559 
เบี้ยยังชีพ ช่วงอายุ จ านวน/คน รับแบบขั้นบันได จ านวนเงิน 
ผู้สูงอายุ 60 - 69  ปี 1,645     600.-บาท   987,000.- 

 70 - 79   ป ี 659     700.-บาท    461,300.- 

 80 - 89  ปี 295 800.-บาท 236,000.- 

 90 ปีขึ นไป 27    1,000.-บาท   27,000.- 

รวม 1,711,300.- 
 

ผู้พิการ จ านวน  409  ราย รายละ  800.- บาท    327,200.-บาท 
ผู้ป่วยติดเชื้อ จ านวน  117  ราย             รายละ  500.- บาท 58,500.-บาท 
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ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง 
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง 

ต าบลจันจว้า 
บ้านใหม่             หมู่ 1 1 - 
บ้านแม่ค าน  าลัด    หมู่ 3 2 - 
บ้านห้วยน  าราก     หมู่ 4 2 2 
บ้านห้วยน  าราก     หมู่ 5 1 - 
บ้านห้วยน  าราก     หมู่ 9 - 2 
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 - 1 

ต าบลจันจว้าใต้ 
บ้านป่าสักหลวง    หมู่ 1 - 1 
บ้านป่าสักหลวง    หมู่ 2 - 1 
บ้านป่าบงหลวง    หมู่ 3 1 2 
บ้านกิ่วพร้าว       หมู่ 4 - 2 
บ้านหนองครก     หมู่ 6 1 - 
บ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น  หมู่ 9 - 1 
บ้านสันทางหลวง  หมู่ 12 - 1 

รวม 7 13 
 
5.  ระบบบริการพืน้ฐาน 
 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 
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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 
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 
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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 
 
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 
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ตัวเก่า    อัตราก าลังการผลิตน  า     40  ลบ/ซม. 
   ถังบรรจุน  าใส     200  ลบ. 
   หอถังสูง     30  ลบ. 

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

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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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

******************************************** 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 

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

แตกต่างกนั และแก้ไขปัญหาความยากจน  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที ่1 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง 

ปลอดภัยและเทา่เทียม 
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 

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) 
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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 
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 
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1.4  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564 
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

ส่ิงแวดล้อม 
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 
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 
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  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 
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 
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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 

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  
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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
ของคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 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  

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 
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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 
2.5  กลยุทธ์ 

  1.  ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
สมดุลพ่ึงพาตนเองได้ 

  2.  พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม  ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
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  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 เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ การน้อม
น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม , การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ ,การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุนการเกษตร และ
การท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”   โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่  และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประตูการค้า
สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ     เพ่ิมผลิตภาพและ
คุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการ
เน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิม มูลค่าการท่องเที่ยวเพ่ีอเพ่ิมรายได้   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
ให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ จากนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลจันจว้า  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการ
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ขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพื้นท  ี่ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่าง
สอดคล้อง และจากศักยภาพด้านก าลังคน รวมทั้งเครือ่งมือและอุปกรณ์ของเทศบาลต 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 และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชน
พอเพียงด้วยฐานเศรษฐกจิที่มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ   
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาค
การเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม ่
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดี
งามและทางธรรมชาติที่สวยงามและ
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย   

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

-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
การโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัทันสมยั  ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการทั่วถึง
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีและได้มาตรฐาน 
2. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเปน็
ระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาเมืองในอนาคต       

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
อุตสาหกรรม
การโยธา 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 
-แผนงานการ
พาณิชย ์

พันธกิจที ่2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน 
 

1. เด็ก เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและ
รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
2. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารง
อยู่สืบทอดตลอดไป  
3. เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีทักษะ
และการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา 
ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 
 
 

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

-แผนงาน
การศึกษา 
-แผนงานศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพ่ือ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามยัที่ดี  
ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดย
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชน
ได้รับสวัสดิการสังคมและบริการ
สาธารณะอย่างท่ีถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ถ้วนหน้า   
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  เกิดความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชนปลอดภัยจาก
ยาเสพตดิและอบายมุข 

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

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

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  
 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

พันธกิจที ่4 การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจที่มัน่คง  บริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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   

-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
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 (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 
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2. พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 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  ได้รั บ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขชุมชน 
2. เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรมมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมสถาบันทางสังคมและ

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับและสังคมเชิงบูรณาการ  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับ

บริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ   



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๔๖ 

 

 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
รกัษาความ
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. โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเป็นระบบรองรับการลงทุนอย่างมีศักยภาพ 
 ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๔๗ 

 

 
 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  
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๔๘ 

 

 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 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเป็น
เมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์   
2. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   



แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เทศบาลต าบลจันจว้า ๔๙ 

 

 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 
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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  จังหวัด เชียงราย  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 
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การวิเคราะห์  SWOT  MATRIX 

จุดแข็ง  (Strengths) 
1.  มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่

ส ำคัญเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรมแบบต่ำงๆ  เช่น  กำรท ำ
นำ  พืชไร่ ผักสวนครัว  ได้ตลอดปี มีกำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ย
หมักชีวภำพท ำใช้เองเพื่อประหยัดต้นทุนและลดกำรใช้สำรเคมี  
มีกำรปลุกข้ำวปีละ  2  ครั้ง  สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ประชำชน
เป็นอย่ำงดี 

 2.  มีแหล่งเรียนรู้กำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณี         ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตำม
ธรรมชำติที่สวยงำมและแหล่งโบรำณสถำนโบรำณคดีต่ำง ๆ
หลำยแห่ง มีหนองน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่หลำยแห่ง ที่
สำมำรถพัฒนำเป็นสถำนท่องเที่ยวและพักผ่อนได้  เช่น หนอง
มโนรำห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปำงควำยโคลนสปำ 

3. มีควำมคล่องตัวในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง
บุคลำกรของท้องถิ่นที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

4. มีระบบกำรบริหำรงบประมำณที่มีควำมอิสระและ
คล่องตัวท ำให้สำมำรถใช้งบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันเหตุกำรณ์ 

5. ผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชำชนในพื้นที่   ย่อมทรำบปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชน  สำมำรถที่จะตองสนองควำมต้องกำรและแก้ไข
ปัญหำที่ตรงจุดและรวดเร็ว 

6. ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและให้ควำม
ร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆกับทำงรำชกำรเป็นอย่ำงดี 

7. มีสถำนศึกษำและสถำนพยำบำลของรัฐหลำยแห่งและมี
สนำมกีฬำกลำง ลำนกีฬำหลำยแห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีงบประมำณรำยจ่ำยไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้ำน

กำรพัฒนำได้ ค่อนข้ำงจะล่ำช้ำไม่ครอบคลุมภำรกิจและพื้นที่
อันที่จะสนองตอบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอำณำเขตปกครองที่ค่อนข้ำงกว้ำงขวำง 

2.  ประชำชนมีฐำนะยำกจนรำยได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่
มีอำชีพเสริมนอกจำกกำรท ำไร่ท ำนำตำมฤดูกำล 

3.  แรงงำนไม่มีคุณภำพขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
จริงจัง 

4.  กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำ
กำรเกษตรยังไม่มีประสิทธิภำพ 

5.  ระบบสำรสนเทศกำรประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำท่ีและ
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภำพ  

6.  โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะถนนและสะพำนตำม
เส้นทำงเข้ำพื้นที่กำรเกษตรยังไม่ดีพอ 

7. แหล่งน้ ำในภำคกำรเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่
เพียงพอ 
 

SWOT 

โอกาส (Opportunity ) 
          1.  นโยบำยต่ำงๆ  ของรัฐบำล จังหวัด อ ำเภอ  ได้แก่  
กำรพัฒนำกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก  สินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  (Otop)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  ส่งเสริม
รัฐวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs)  ยุทธศำสตร์
อยู่ดีมีสุข   เศรษฐกิจพอเพียง   กำรปรำบปรำมยำเสพติดและ
ผู้มีอิทธิพล  กำรขยำยโอกำสทำงกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ   เป็นต้น 
          2. กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
          3. มีแหล่งเงินทุนมำกขึ้น  เช่น  กำรจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้ำน   กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้ำน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่
ประชำชนภำยในชุมชน  หมู่บ้ำน 
          4.  นโยบำยต่ำง ๆของเทศบำลในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนกำรส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำชีพเพื่อยกระดับ
ร ำ ย ไ ด้ ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนนโยบำยกำร
พัฒนำสังคม กำรศึกษำสุขภำพอนำมัยของชุมชน 
 

อุปสรรค  (Threat) 
1.  สภำพขนำดของพื้นที่  ที่มีอำณำเขตกว้ำงขวำง

ครอบคลุม  2 ต ำบล  23 หมู่บ้ำน  จ ำนวนพื้นที่  128  ตำรำง
กิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในกำรพัฒนำ 

2.  ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  

3.  ควำมเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลกำภิวัฒน์  
ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่ำนิยม  ของประชำชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่ำงถิ่นและ
มีหนี้สินเพิ่มมำกขึ้น 

4.  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
บ่อย  ท ำให้สับสนในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
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การวิเคราะห์ SWOT MATRIX 
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 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  สามารถท่ีจะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว 
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          S6 ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี 
          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 
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WT 
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม

ภารกิจและพ้ืนที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง 

W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการท าไร่ท านาตาม
ฤดูกาล 

W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการด าเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี

ประสิทธิภาพ  
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรยังไม่ดีพอ 

          W7 แหล่งน้ าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
          T1 สภาพขนาดของพ้ืนที่  ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม  2 ต าบล  23 หมู่บ้าน  จ านวนพื้นที่  
128  ตารางกิโลเมตร   เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ 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 ) 
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WT  (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ้ากัด) 
1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

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

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 
- มีการเพ่ิมรายได้โดยการเพ่ิม
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 
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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 
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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
และปลุกจติสานึกด้านการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่บุคคลทุกระดับ
ทุกวัย 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคี
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางเวที
ประชาคม 
- มีระบบการสรรหา  การพัฒนา
บุคลากรการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน 
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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 
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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 
-แผนงานพาณิชย ์
-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 3 11 6 5 
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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. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 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 าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 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 ยุทธศาสตร์จังหวดั (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 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพฒันา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้
หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มา
ใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรอืไม่ ประชาชนพ่ึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ิน
ที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

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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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
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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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่ นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
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.2561-2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน 

          

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพ่ือเป็น
เมืองน่าอยู่ 

          

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ       
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

          

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองและ
การบริหารจัดการ
องค์กรแบบบูรณาการ 

          

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
 

    (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   
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  (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 
   (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  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
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2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลจันจว้า ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและ ขอ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

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 
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) 
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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
เป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด 
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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 ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลามิต ิ

2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็น
ส านักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาและกองการประปา 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวั ด 
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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลพิจาณาคัด
กรองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดท าล าดับความส าคัญของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และควรให้สอดคล้องสมดุลกับงบประมาณของเทศบาล สามารถประเมินผลระดับความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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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 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ าง 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.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการจัดท า
แผนพฒันาการเกษตร 
บา้นแมน่  าลัด  หมู่ 3 ต.
จันจว้า

เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ด้านการเกษตรของ
หมู่บา้น

กลุ่มเกษตรกร บา้น
แมน่  าลัด  หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

- - - -           10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมการจัดท า
แผนพฒันาเกษตร

1.พัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลง            
    2.เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและเพิ่ม
รายได้

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการใหค้วามรู้การ
เพาะพนัธุ ์กบ และไก ่ 
 บา้นหว้ยน  าราก หมู่ 4
 ต.จันจว้า

 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบใน
แหล่งน  าธรรมชาติและ
อนุรักษ์มิให้สูญพันธุ์
  2. เพื่อเป็นการเพิ่ม
อาหารโปรตีนและ
เสริมสร้างรายได้ให้
เกษตรกรในพื นที่ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเกษตรกร บา้น
หว้ยน  าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

- - - -           10,000 ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์

1.ลดต้นทนุการ
เพราะพนัธุลู์ก กบ
และไก ่              
2.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ใหก้บัเกษตรกร

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร
 งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

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

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



3 โครงการกอ่สร้าง
โรงเรือนปลูกผักปลอด
สารพษิ บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อเกษตรกรมโีรงเรือน
ในการเพาะปลูกผัก
ปลอดสารพษิ

บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -           100,000  -  บา้นหวัฝายมผัีกที่
ปลอดสารพษิ
รับประทาน

เกษตรกรสามารถ
ปลูกผักกนิเองและ
เหลือไว้จ าหนา่ย

กองช่าง

4 โครงการติดตั งที่สูบน  า
พลังงานไฟฟา้ใช้ใน
การเกษตร(หนองไคร้) 
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ติดตั งที่สูบน  าพลังงาน
ไฟฟา้ใช้ในการเกษตร
(หนองไคร้) บา้นหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้า
ใต้

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

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

5 โครงการสนบัสนนุ
เคร่ืองสูบน  าพลังงาน
ไฟฟา้  บา้นสันหลวง 
หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

สนบัสนนุเคร่ืองสูบน  า
พลังงานไฟฟา้  บา้น
สันหลวง หมู่ 10        
 ต าบลจันจว้าใต้

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

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน  า

6 โครงการแปลงสาธิต
การผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ได้มคีวามรู้ด้านการผลิต
เมล็ดพนัธุข์้าว

ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

          10,000          10,000         10,000           10,000           10,000  ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ80สามารถ
ผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว

ประชาชนได้มคีวามรู้
ด้านการ ผลิตเมล็ด
พนัธุข์้าวที่มคุีณภาพ

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

7 โครงการตรวจวัด
คุณภาพดินพื นที่
การเกษตร

เพื่อตรวจวัดคุณภาพดิน
ในพื นที่การเกษตร และ
เพื่อความปลอดภยัใน
การท าการเกษตร

ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

-                 -                 -                   -             10,000  ร้อยละ80ของ
คุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์

ดินในพื นที่
การเกษตรมคุีณภาพ
 และปลอดภยัใน
การท าการเกษตร

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร



8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกไผ่

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปปลูกไผ่
เชิงเศรษฐกจิ

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
การปลูกไมไ้ผ่เชิง
เศรษฐกจิใหก้บั
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

          10,000                 -                 -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมอบรมได้ประโยชน์

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
สามารถปลูกไม้ไผ่เชิง
เศรษฐกิจ โดยวิธี
เกษตรธรรมชาติ ช่วย
ลดปัญหาการเส่ือม
โทรมของทรัพยากร
ดิน  น  า  และลด
ปริมาณการใช้สารเคม ี
 ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ น

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร       
สภาเกษตรกร
จังหวัดเชียงราย

9 โครงการฝึกอบรมผลิต
น  าหมกัจุลินทรีย์จาก
ขยะอนิทรีย์

เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการก าจัด
ขยะและลดปริมาณ
ขยะภายในชุมชนโดย
ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

จัดกจิกรรมฝึกอบรม 
รณรงค์การน าขยะสด
มาท าปุ๋ยหมกัชีวภาพใช้
ในการเกษตร

10,000  -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ปริมาณขยะภายใน
ครัวเรือนและชุมชน
ลดลง ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

ส านกัปลัด        
 งานส่งเสริม
การเกษตร

10 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัการท าเกษตร
อนิทรีย์

เพื่อใหเ้กษตรมคีวามรู้ 
เร่ืองการท าเกษตร
อนิทรีย์ โดยใช้เกษตร
ทฤษฎใีหม่

จัดอบรมใหค้วามรู้การ
ท าเกษตรอนิทรีย์ โดย
ใช้เกษตรทฤษฎใีหม ่ให้
เกษตรกรในพื นที่

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

เกษตรกรสามารถท า
เกษตรอนิทรีย์ที่
ปลอดสารพษิไว้ใช้กนิ
เองในครัวเรือน

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

11 โครงการธนาคาร
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัด
เพื่อพฒันาปางควาย
และการเกษตรกรรม
ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัดใช้
ในการเกษตรอย่างยั่งยืน

ผลิตปุ๋ยขี ควายและปุ๋ย
ส่ังตัดใช้ในการเกษตร

                -            10,000               -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ผลิตปุ๋ยได้ใช้ประโยชน์

มธีนาคารในการเกบ็
ขี ควายและปุ๋ยส่ังตัด
ใช้ในการเกษตร
อย่างยั่งยืน

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



12 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพษิ 
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3        
ต าบลจันจว้าใต้

                -            10,000               -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้
พอเพยีง มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร

13 โครงการใหค้วามรู้
ส่งเสริม สาธิตเกษตร
อนิทรีย์และพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในเร่ืองเกษตร
อนิทรีย์

จัดอบรมสาธิตเกษตร
อนิทรีย์และพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์ ให้
เกษตรกรในพื นที่

          10,000          10,000         10,000           10,000                 -    ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมกัใช้เอง
และเหลือไว้จ าหนา่ย

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

14  โครงการครอบครัว
ล้อมรัก ปลูกผักกนิเอง

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ไว้ทานเอง ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ครัวเรือนใหป้ระชาชน
ในพื นที่

          10,000          10,000         10,000           10,000           10,000  ร้อยละ80ของผู้ปลูก
ผักกนิเองได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมผัีกสวน
ครัวที่ปลอดสารพษิไว้
ใช้กนิเองในครัวเรือน

ส านกัปลัด       
 งานส่งเสริม
การเกษตร

15 โครงการจัดเกบ็ข้อมลู
และสนบัสนนุกจิกรรม
การลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

จัดเกบ็ข้อมลูและ
สนบัสนนุกจิกรรมการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ใหป้ระชาชน 100 คน

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

ประชาชนมจีิตส านกึ
ในการด าเนนิชีวิต
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลัด       
งานพฒันาชุมชน

16 โครงการขับเคล่ือนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อส่งเสริมใหห้มู่บา้น
ด าเนนิตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

คัดเลือกหมู่บา้น
เปา้หมายที่ด าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

          10,000          10,000         10,000           10,000                 -   ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นที่เข้าร่วม
โครงการได้ประโยชน์

หมู่บา้นเปา้หมายได้
ด าเนนิงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ส านกัปลัด       
งานพฒันาชุมชน

17 โครงการอบรมและ
สาธิตการผลิตปุ๋ย
อนิทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อทดลอง/สาธิตการ
ผลิตปุ๋ยหมกัแก่
เกษตรกร และให้
เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ

จัดอบรมสาธิตการผลิต
ปุ๋ยอนิทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ 
ใหเ้กษตรกรในพื นที่     
  (หมู.่3 บา้นปา่บง
หลวง   ต าบลจันจว้าใต้)

          30,000          30,000         30,000           30,000           30,000  ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมกัใช้เอง
และเหลือไว้จ าหนา่ย

ส านกัปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร



18 โครงการอบรมให้
ความรู้การจัดการโรค
และแมลงในแปลงนา
ข้าว

เพื่อใหเ้กษตรมคีวามรู้ 
เร่ืองการปอ้งกนัและ
ก าจัดโรคพชื,ศัตรูพชื 
โดยใช้เกษตรทฤษฎใีหม่

จัดอบรมใหค้วามรู้การ
จัดการโรคและแมลงใน
แปลงนาข้าว ให้
เกษตรกรในพื นที่ 100 
คน

          10,000          10,000         10,000           10,000           10,000  ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

ราษฎรได้มสีารเพื่อ
ปอ้งกนัและก าจัด
แมลงในแปลงนาข้าว

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามโครงการสนับสนุน
และให้ก าลังใจในพระ
ด าริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เพื่อช่วยเหลือและ
ส่งเสริมอาชีพผู้ร่วม
โครงการพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพใหผู้้ที่พน้โทษ
จากค าพพิากษาของ
ศาลซ่ึงอยู่ระหว่างคุม
ประพฤติ

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

ผู้ที่พ้นโทษจากค า
พิพากษาของศาลให้มี
อาชีพได้รับการยอมรับ
จากสังคมและใช้ชีวิต
ตามปกติ

ส านกัปลัด       
งานนติิการ

20 โครงการอบรมให้
ความรู้อาชีพการเลี ยงโค
,กระบอื

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้วิธีการเลี ยงโค
,กระบอื ที่ถูกต้องเพื่อ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

จัดฝึกอบรมอบรมให้
ความรู้อาชีพการเลี ยงโค
,กระบอืใหแ้กเ่กษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

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

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สามารถเลี ยงโค,
กระบือจ าหน่ายเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมได้

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร

21 โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรอนิทรีย์

เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้
การท าเกษตรอนิทรีย์
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อนิทรีย์ ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ ใหก้บัเกษตรกร

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
การท าเกษตรอนิทรีย์

                -                   -                 -             30,000                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมเกษตร
อนิทรีย์ได้ใช้ประโยชน์

 สามารถท า
การเกษตร  อนิทรีย์
ได้และลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ใหก้บั
เกษตรกร

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



22 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการเกษตร
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อให้เกษตรกรในพื นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า  
สามารถเพิ่มผลผลิตและ
รายได้รวมทั งพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถท า
การตลาดภายในและ
ส่งออกได้

คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  
เกษตรกรในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า 
และประชาชนทั่วไป

-              15,000         15,000        15,000          10,000          ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พฒันาการเกษตร
เพิ่มขึ น

คณะกรรมการ
เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป 
สามารถเพิ่มผลผลิต
และรายได้และ
สามารถท าการตลาด
ภายในและการส่งออก
ได้

ส านกัปลัด   
งานส่งเสริม
การเกษตร

23 โครงการร่วมกจิกรรม
จัดงานของดีอ าเภอแม่
จัน (อดุหนนุอ าเภอแม่
จัน)

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
และอตัลักษณ์
เฉพาะถิ่นอ าเภอแมจ่ัน
พร้อมทั งขับเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกจิอ าเภอ
แมจ่ันและส่งเสริม
สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน

ประชาชนในเขตต าบล
จันจว้าและต าบล       
จันจว้าใต้เข้าร่วมงาน
อ าเภอแมจ่ัน

          20,000          20,000         20,000           20,000           10,000  ร้อยละ90ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้ประโยชน์

ประชาชนในเขต
ต าบลจันจว้าและ
ต าบลจันจว้าใต้
สามารถเพิ่มมลูค่า
การค้าขายสินค้า
พื นบา้น สินค้า 
OTOP ระดับ
หมู่บา้นของต าบล
จันจว้าและ   จันจว้า
ใต้

ส านกัปลัด      
งานพฒันาชุมชน
  อ าเภอแมจ่ัน

24 โครงการอบรมการ
ประมงพื นบา้น

เพื่อการท าประมงยัง
ชีพหรือประมงขนาด
เล็ก อย่างถูกวิธี

จัดกจิกรรมอบรมการ
ประมงพื นบา้น ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

สามารถท าการ
ประมงพื นบา้นอย่าง
ถูกต้องเพื่ออนรัุกษ์
สัตว์น  าในแหล่ง
หนองน  า

ส านกัปลัด        
 งานส่งเสริม    
การเกษตร

25 โครงการจัดท าศูนย์
เรียนรู้และสาธิตเกษตร
ทฤษฎใีหมต่ามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเปน็หล่งศึกษา 
เรียนรู้ และสาธิตการ
ท าการเกษตรทฤษฎี
ใหมต่ามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดท าศูนย์เรียนรู้ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

- -       200,000 -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้เข้าศึกษา
เรียนรู้ในศูนย์ฯ

มีศูนย์เรียนรู้และสาธิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส านกัปลัด    
งานเกษตร



26 โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กระบือ

เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตกระบือ
พันธุ์ดีโดยส่งเสริมการ
เลี ยงการจัดการอย่างถูกวิธี

อนุรักษพ์นัธุก์ระบอื
ในพื นที่เวยีงหนอง
หล่ม           เขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

        30,000         30,000        30,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ น

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พันธ์กระ
เบือ

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

27 โครงการปลูกพชื
สมนุไพรบ าบดั

เพื่อส่งเสริมการปลูก
พชืสมนุไพรส าหรับ
บ าบดัโรคลดการใช้ยา
และสารเคมี

จัดกจิกรรมในเขตพื นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า  
23 หมู่บา้น

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

มีพืชสมุนไพรส าหรับ
บ าบัดโรคลดการใช้ยา
และสารเคมี

ส านกัปลัด    
งานเกษตร

28 โครงการถนนเฉลิมพระ
เกยีรติ

เพื่อจัดท าปา้ยชื่อและ
ปลูกต้นไมส้องข้างทาง
ถนนเฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพธิีบรม
ราชาภเิษก

ถนนสายบา้นหว้ยน  า
ราก ต าบลจันจว้า (วัด
ปา่หมากหนอ่)

- 100,000        100,000      50,000          10,000          จ านวนปา้ยที่จัดท า
และการปรับภมูทิศัน์
เพิ่มขึ น

เป็นโครงการและ
กิจกรรมที่น้อมน าพระ
ราชปณิธาน 
พระราชด าริ พระ
ราโชวาทหรือพระราช
กรณียกิจที่ท าให้
ประเทศชาติมีความ
มั่นคงและสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ นแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด        
    งานเกษตร    
     กองช่าง

รวม     28      โครงการ - - 195,000       310,000       490,000     510,000       170,000       - - -
แบบ ผ.02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม



เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างฝาย

น  าล้นล าเหมอืงกอตัน
สามแยกบา้นใหม ่หมู่ 1
 -บา้นทรายมลู  หมู่ 2 
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายน  าล้นล า
เหมอืงกอตันสามแยก
บา้นใหม ่หมู่ 1 -บา้น
ทรายมลู  หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า

 -    -    20,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างฝาย
กั นน  า(ฝายใบไผ่)เข้าสู่
พื นที่ทางการเกษตร 
บา้นแมค่ าน  าลัด หมู่ 3 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน  าเข้า
สู่พื นที่ทางการเกษตร 
บา้นแมค่ าน  าลัด  หมู่ 3 
 ต าบลจันจว้า

                -                   -           20,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง
แหล่งน  าหนองฮ้อม
แฮดบา้นหว้ยน  าราก  
หมู่ 4  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงแหล่งน  าหนอง
ฮ้อมแฮด  บา้นหว้ยน  า
ราก  หมู่ 4     ต าบล
จันจว้า

                -            20,000               -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน  าเวียงหนองหล่ม
 หนา้วัดทศพลปา่
หมากหนอ่ บา้นหว้ยน  า
ราก หมู่ 4  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน  า
เวียงหนองหล่ม หนา้
วัดทศพลปา่หมากหนอ่
 บา้นหว้ยน  าราก หมู่ 4 
 ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า 
 กรมส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน  าและปา่ไม้

 งบประมาณ



5 โครงการกอ่สร้างฝาย
กั นน  าบริเวณเหมอืง
ร่องดินดาก บา้นหว้ย
น  าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน  า
บริเวณเหมอืงร่องดิน
ดาก บา้นหว้ยน  าราก  
หมู่ 4  ต าบลจันจว้า

                -            50,000       300,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างฝาย
แบง่น  าพร้อมทางข้าม 
บา้นหว้ยน  าราก  หมู่ 5
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น  า
พร้อมทางข้าม (ฝายอุ้ย
ปนั)   กว้าง 5 เมตร   
สูง 2.60 เมตร

                -                   -         360,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างฝาย
แบง่น  าล าเหมอืงหว้ย  
บา้นหว้ยน  าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น  าล า
เหมอืงหว้ย  บา้นหว้ย
น  าราก หมู่ 5 ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -             30,000                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน  าเวียงหนองหล่ม
 บา้นดง หมู่ 6 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน  า
เวียงหนองหล่ม บา้นดง
 หมู่ 6  ต าบลจันจว้า 
เชื่อมถึง บา้นปา่ถ่อน 
หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -           30,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น  า/กรมส่งเสริมฯ

9 โครงการซ่อมแซมฝาย
กั นน  า ล าเหมอืงปาง
หมอปวง บา้นหว้ยน  า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ซ่อมแซมฝายกั นน  า     
  ล าเหมอืงปางหมอ
ปวงบา้นหว้ยน  าราก หมู่
 9 ต าบลจันจว้า

                -                   -           20,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง



10 โครงการกอ่สร้างฝาย
น  าล้นบริเวณสามแยก
ล าเหมอืงหา่ง   บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายน  าล้น
บริเวณสามแยกล า
เหมอืงหา่ง   บา้นสัน
นาหนองบวั หมู่ 10    
 ต าบลจันจว้า

        100,000                 -                 -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น  า/  กรม
ส่งเสริมฯ

11 โครงการกอ่สร้างฝาย
แบง่น  าบริเวณปาก
เหมอืงเส้นกลางสัน-
ขัวจ้วย บา้นหวัฝาย หมู่
 11   ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น  า
บริเวณปากเหมอืงเส้น
กลางสัน-ขัวจ้าย  บา้น
หวัฝาย  หมู่  11    
ต าบลจันจว้า

                -    30,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

12 ก่อสร้างฝายแบ่งน  า(ฝาย
เหมืองง่า)ขนาดกว้าง 
12.00 เมตร ยาว 60.00 
เมตร สูง 2.50 เมตร

                -    -    30,000  -    -   กองช่าง

ก่อสร้างฝายชะลอน  า
(ฝายลุงโชติ)ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร

ก่อสร้างฝายชะลอน  า
(ฝายลุงปี๋)ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร

โครงการกอ่สร้างฝาย
แบง่น  า และฝายชะลอ
น  า บา้นหวัฝาย  หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่



13 โครงการกอ่สร้างฝาย
แบง่น  าล าเหมอืงร่อง
เสือเต้น บา้นหวัฝาย  
หมู่  11  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น  าล า
เหมอืงร่องเสือเต้น 
บา้นหวัฝาย  หมู่  11 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุง
แหล่งน  าหนองบวับา้น
ปา่สักหลวงหมู่  1และ 
หมู่ 2  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงแหล่งน  าหนอง
บวับา้นปา่สักหลวงหมู่ 
 1และ หมู่ 2     ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -         100,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า

15 โครงการปรับปรุง
แหล่งน  าหนองเขียว 
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงแหล่งน  าหนอง
เขียว บา้นปา่สักหลวง
หมู่ 2   ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า

16 โครงการกอ่สร้างฝาย
น  าล้นล าเหมอืงร่องออ้ 
 บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายน  าล้นล า
เหมอืงร่องออ้ บริเวณที่
นานางสุ  มั่นเหมาะ  
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
 ต าบลจันจว้าใต้

                -            30,000               -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างฝาย
เกบ็น  าล าเหมอืงร่องลึก 
(2 จุด) บา้นปา่บงหลวง
  หมู่ 3    ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายเกบ็น  าล า
เหมอืงร่องลึก (2 จุด)
บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -           20,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง



18 โครงการกอ่สร้างฝาย
ร่องทราย   บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มขัง
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

บริเวณร่องทราย ลูกที่ 
2 บา้นธิ      บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

                -                   -                 -                   -           200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัแมน่  าจัน
  บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนั
ตล่ิงพงัแมน่  าจัน 
บริเวณที่นานายหลาว
ทอง ปงกนัค า บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต าบล
จันจว้าใต้

 -    -    300,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
ฟื้นฟลู าเหมืองร่อง
เสือเต้น บา้นม่วงหมูสี
 หมู่ 7   ต าบลจันจวา้
ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงฟื้นฟูล าเหมือง
ร่องเสือเต้น บ้านม่วงหมูสี
 หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้ เชื่อม
ถึง บ้านแม่ค าน  าลัด หมู่ 3
 ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า
 / กรมส่งเสริมฯ

21 โครงการก่อสร้างฝาย
ร่องทราย  บา้นปา่กุ๊ก
  หมู่ 8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มขัง
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กอ่สร้างฝายน  าล้น
บริเวณร่องทราย  
บา้นธิ ความกว้าง 5 
เมตร ความยาว 8 เมตร
 เชื่อมบา้นปา่บงหลวง

                -                   -                 -                   -           300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน  าท่วมขังลง
สู่แหล่งน  าธรรมชาติได้
รวดเร็ว                  
   2.ป้องกันร  าท่วมใน
พื นที่อยู่อาศัยและ
พื นที่การเกษตร

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างฝาย
กั นน  าเข้าล าเหมอืงกอ่
ตึง ซอย 11  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน  าเข้า
ล าเหมอืงกอ่ตึง ซอย 11
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 
9 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า
  กรมส่งเสริมฯ



23 โครงการก่อสร้างฝายกั น
น  าบริเวณทางโค้งสุสาน
บ้านสันหลวง   หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน  า
บริเวณทางโค้งสุสาน
บา้นสันหลวง หมู่ 10 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000                 -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า
  กรมส่งเสริมฯ

24 โครงการก่อสร้างฝายน  า
ล้นสามแยกเหมืองกอกุ๊ก 
ถึง บ้านสันหลวง หมู่ 10 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายน  าล้นสาม
แยกเหมอืงกอกุ๊ก ถึง
บา้นสันหลวง หมู่ 10 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           100,000                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า
  กรมส่งเสริมฯ

25 โครงการกอ่สร้างฝาย
กั นน  าล าเหมอืง
กลางบา้น   บา้นสัน
หลวง  หมู่  10  ต.จันจ
ว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มขัง
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กอ่สร้างฝายกั นน  า
บริเวณล าเหมอืง
กลางบา้น   บา้นสัน
หลวง  หมู่  10  ต.จันจ
ว้าใต้

- - - -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน  าท่วมขังลง
สู่แหล่งน  าธรรมชาติได้
รวดเร็ว                  
   2.ป้องกันร  าท่วมใน
พื นที่อยู่อาศัยและ
พื นที่การเกษตร

กองช่าง

26 โครงการพฒันาแหล่ง
น  าพื นที่การเกษตร  
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต.จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มขัง
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

พฒันาแหล่งน  าบริเวณ
อา่งเกบ็น  าปางควาย
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต.จันจว้าใต้

- - - -         300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน  าท่วมขังลง
สู่แหล่งน  าธรรมชาติได้
รวดเร็ว                  
   2.ป้องกันร  าท่วมใน
พื นที่อยู่อาศัยและ
พื นที่การเกษตร

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างฝาย
กั นน  าเข้าอา่งเกบ็น  า
ปางควาย บา้นปา่ถ่อน 
หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน  าเข้า
อา่งเกบ็น  าปางควาย 
บา้นปา่ถ่อน  หมู่   11 
 ต าบลจันจว้าใต้

        400,000 -                ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมนี  าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง



28 โครงการกอ่สร้างฝาย
กั นน  า  คสล. บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ก่อสร้างฝายกั นน  าบริเวณ
เข้าอ่างปางควายบ้านป่า
ถ่อน  หมู่ 11 ต าบลจันจ
ว้าใต้ ขนาดกว้าง  2.50 
ม. ลึก  2.00 ม.   ยาว 
4.20  ม.

                -           178,000               -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน  า
  กรมส่งเสริมฯ

29 โครงการกอ่สร้างฝายล า
เหมอืงกล้วยค า บา้น
สันทางหลวง หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างฝายล าเหมอืง
กล้วยค า จ านวน 2 จุด
 บา้นสันทางหลวง หมู่ 
12 ต าบลจันจว้าใต้

                -            30,000               -                   -                   -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างฝาย
ระบายน  า   บา้นดง  
หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน  าทว่มขัง
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กอ่สร้างฝายบริเวณล า
เหมอืงร่องไร้  บา้นดง 
 หมู่ 6  ต.จันจว้า

                -                   -                 -                   -           300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิตที่
ดีขึ น 3.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

31 โครงการปลูกปา่ใน
พื นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นดง  หมู่ 
6 ต าบลจันจว้า

เพื่อปลูกไมผ้ลและไม้
ยืนต้นรักษาส่ิงแวดล้อม
และส่งเสริมการเกษตร
ของหมู่บา้น

ปลูกปา่บริเวณพื นที่
สาธารณะประโยชน ์    
 บา้นดง  หมู่ 6  ต าบล 
  จันจว้า

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

  มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากขึ น

ส านกัปลัด

32 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัแมน่  าจัน
  บา้นหว้ยน  าราก หมู่ 9
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนั
ตล่ิงพงัแมน่  าจัน บา้น
หว้ยน  าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

 -    -    300,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น  าท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง



33 โครงการก่อสร้างฝาย
แบง่น  า  บา้นหวัฝาย
 หมู่ 11 ต าบลจันจวา้

เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

ก่อสร้างฝายแบ่งน  า 
บริเวณเส้นทางสั น-ขั วจ้าย
 บ้านหัวฝาย หมู่ 11 ต.
จันจว้า

 -  -               -                   -             300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
       2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิตที่
ดีขึ น 3.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

34 โครงการจัดท าธนาคาร
น  าใต้ดิน   ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
น ามาพฒันาใหม้กีาร
บริหารจัดการน  าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างรายได้

23 หมู่บ้าน ในเขตพื นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า

- -          50,000            50,000             50,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนทั่วไปได้รับ
ประโยชนใ์นการ
จัดท าธนาคารน  าใต้ดิน

น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
น ามาพัฒนาให้มีการ
บริหารจัดการน  าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างรายได้

กองช่าง        
อ าเภอแมจ่ัน

35 โครงการก าจัดวัชพชื
หนองน  าเวียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ก าจัดวัชพชืหนองน  า
เวียงหนองหล่ม

        100,000                 -                 -                   -           100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/

36 โครงการปรับปรุง
ระบบส่งน  าด้วย
พลังงานไฟฟา้ แหล่ง
น  าสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร 
และปอ้งกนัน  าทว่มขัง
ภายในพื นที่

ปรับปรุงระบบส่งน  า
ด้วยพลังงานไฟฟา้
แหล่งน  าสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

-                 -                 -                   -           100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น  าทว่มขังภายในพื นที่

 กองช่าง



37 โครงการสนบัสนนุดูแล
ต้นไมบ้ริเวณบอ่น  ากว้าง
 (หนองมโนราห)์  บา้น
ปา่สักหลวง

เพื่อดูแลรักษาต้นไม้
บริเวณบอ่น  ากว้างและ
เพิ่มพื นที่สีเขียวใหก้บั
พื นที่สาธารณะ

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ดูแลต้นไมบ้ริเวณบอ่น  า
กว้าง (หนองมโนราห)์ 
 บา้นปา่สักหลวง

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัปลัด       
งานเกษตร     
กองช่าง

38 โครงการอนุรักษพ์นัธุ์
พชืและสัตวท์อ้งถิ่น
เวยีงหนองหล่ม
(อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์)

เพื่อเพิ่มพนัธุป์ลาใน
แหล่งน  าธรรมชาติให้
อดุมสมบรูณ์

อดุหนนุงบประมาณ
กลุ่มอนรัุกษพ์นัธุพ์ชื
และพนัธุสั์ตว์เวียง
หนองหล่ม

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

มพีนัธุป์ลาในแหล่ง
น  าธรรมชาติ

ส านกัปลัด        
 งานส่งเสริม    
การเกษตร

39 โครงการขุดเจาะบอ่
บาดาลในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน  า  
ส าหรับการเกษตร และ
อปุโภคบริโภค

ในเขตพื นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

มแีหล่งน  าเพยีงพอ
ส าหรับการเกษตร 
และอปุโภคบริโภค

กองช่าง         
อ าเภอแมจ่ัน

40 โครงการปลูกต้นไม้
รอบเวยีงหนองหล่ม

เพื่อฟื้นฟปูา่ใหอ้ดุม
สมบรูณ์และสร้างแหล่ง
กกัเกบ็คาร์บอน ลดโลก
ร้อนครบวงจร

จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้
รอบเวียงหนองหล่ม

        100,000         100,000         10,000           10,000             5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

อนรัุกษป์า่ไม้
ธรรมชาติใหอ้ดุม
สมบรูณ์

ส านกัปลัด        
 งานส่งเสริม    
การเกษตร

41 โครงการกบคืนนา  
ปลาคืนทุ่ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การเลี ยงสัตว์ที่เปน็มติร
กบัส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดกจิกรรมร่วมเลี ยง
สัตว์และฟื้นฟแูหล่งน  า
ธรรมชาติ

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

ประโยชน์

อนรัุกษแ์หล่งน  า
ธรรมชาติใหอ้ดุม
สมบรูณ์

ส านกัปลัด       
งานเกษตร

42 โครงการส ารวจและ
ปกัแนวเขตถนนผัง
เมืองรวมชุมชน
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุก
พื นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ส ารวจและปกัแนวเขต
ถนนผังเมอืงรวมชุมชน
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ปอ้งกนัการบกุรุก
พื นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

กองช่าง



43 โครงการจัดท าค่า
พกิัดแนวเขตการ
ปกครองทอ้งถิ่น  
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อจัดท าข้อมลูแนวเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า  
ที่ชัดเจน  และปอ้งการ
บกุรุกพื นที่

จัดท าข้อมลูแนวเขต
เทศบาลต าบลจันจว้าที่
ชัดเจน  และปอ้งการ
บกุรุกพื นที่

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

ปอ้งกนัการบกุรุก
พื นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

กองช่าง

44 โครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การดูแลต้นไม้  ใน
เขตเทศบาลต าบล
จันจวา้ 23 หมู่บา้น

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง          
ส านักปลัด

45 โครงการพฒันาการ
พื นที่ชุ่มน  าเวยีง
หนองหล่มอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในพื นที่
เวยีงหนองหล่มใน
ระบบเชิงนิเวศน์และ
เปน็การอนุรักษ์
ธรรมชาติใหม้ีความ
อุดมสมบรูณ์

จัดกิจกรรมการ
ทอ่งเที่ยวในพื นที่
เวยีงหนองหล่มใน
ระบบเชิงนิเวศน์และ
เปน็การอนุรักษ์
ธรรมชาติใหม้ีความ
อุดมสมบรูณ์

     1,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมงีานท า มี
รายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก 
ชุมชนมคีวามมั่นคง
ทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด       
     งาน
ประชาสัมพนัธ์

46 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
ทุ่งเอื องพร้าวเวียง
หนองหล่ม

เพื่ออนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงฟื้นฟทูุ่งเอื อง
พร้าวเวียงหนองหล่ม

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

มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบรูณ์และ
เปน็แหล่งทอ่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส านกัปลัด



47 โครงการส่งเสริม
ความรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกบัการอนรัุกษน์  า
ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการ
อนรัุกษท์รัพยากรน  าใน
ชุมชน

ส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการ
อนรัุกษท์รัพยากรน  าใน
ชุมชน  23  หมู่บา้น

10,000          10,000         10,000        10,000          5,000            ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
อนรัุกษท์รัพยากรน  า
ในชุมชน

ประชาชนได้มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรน  าใน
ชุมชนมากขึ น

สาธารณสุขฯ 

48 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ
 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ)

เพื่ออนุรักษแ์ละ
พฒันาทรัพยากร
พนัธกุรรมพชืและให้
มีระบบข้อมูล
พนัธกุรรมพชื

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชืพื นที่
เวยีงหนองหล่ม        
    เขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

        50,000         50,000        50,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

49 โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรพนัธุป์ลา
และสัตวน์  าจืดเวยีง
หนองหล่ม

เพื่อเพาะพนัธุป์ลา
และสัตวน์  าจืดที่หา
ยากใกล้สูญพนัธุแ์ละ
ส่งเสริมใหร้าษฎร
เลี ยงเปน็อาชีพ
ส าหรับพนัธุป์ลาที่มี
ศักยภาพในการผลิต
และเปน็ที่ต้องการ
ของตลาด

ฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน  า
สาธารณะเวียงหนองหล่ม
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

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

สามารถท าการประมง
พื นบ้านอย่างถูกต้อง
เพื่ออนุรักษ์สัตว์น  าใน
แหล่งหนองน  า

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

50 โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณบอ่ฝังกลบขยะ
มลูฝอยของเทศบาล

เพื่อปอ้งกนัทศันะอจุาด
และเพิ่มพื นที่สีเขียว

ปลูกต้นไมบ้ริเวณบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล

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

มพีื นที่เขียวเพิ่มขึ น กองสาธารณสุข



51 โครงการรักโลกร่วม
ใจรักษส่ิ์งแวดล้อม : 
เนื่องในวนัส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตส านึก
ใหแ้ก่ประชาชนใน
การฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม
เนื่องในวันส่ิงแวดล้อม
ไทยและวันส่ิงแวดล้อม
โลก

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

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่นา่
อยู่ ปญัหามลพษิลดลง

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

52 โครงการจัดงานวนั
พื นที่ชุ่มน  าโลก

เพื่อสร้างจิตส านึก
ใหแ้ก่ประชาชนใน
การฟื้นฟอูนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดงานวันพื นที่ชุ่มน  า
โลกใหป้ระชาชนใน
พื นที่มส่ีวนร่วม

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น  า           10,000          15,000         15,000           15,000             5,000
กอ่สร้าง/ปรับปรุงสระ
น  าสาธารณะ

ขุดเจาะบอ่บาดาล
เพิ่มพื นที่สีเขียวในพื นที่
สาธารณะ

ในเขตพื นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

54 โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชด าริ

เพื่อสร้างจิตส านกึ
ใหแ้กป่ระชาชนในการ
ฟื้นฟอูนรัุกษท์รัพยากร
ธรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมปลูกหญ้า
แฝกในพื นที่ปา่ชุมชน
ต าบลจันจว้าและต าบล
จันจว้าใต้

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

53 โครงการ "รักน  า  รัก
ปา่ รักษาแผ่นดิน"

เพื่อใหแ้หล่งน  าและ
พื นที่ปา่ฟื้นคืนสู่สภาพ
เดิมมีความอุดม
สมบรูณ์สามารถ
แก้ไขปญัหาความ
แหง้แล้งและอุทกภยั
ในพื นที่ได้อย่างยั่งยืน

 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ได้รับการปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและ
พฒันาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกดิประโยชนต่์อ
ประชาชนทั่วไป

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร



55 โครงการปดิทองหลัง
พระสืบสานแนว
พระราชด าริ

เพื่อสร้างจิตส านกึ
ใหแ้กป่ระชาชนในการ
ฟื้นฟอูนรัุกษท์รัพยากร
ธรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมส่งเสริม
การพฒันาตามแนว
พระราชด าริให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร     
กองช่าง

56 โครงการกอ่สร้าง
ธนาคารน  าใต้ดินระบบ
เปดิหนองปา่เมี ยงบา้น
ต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษกจิพอเพยีงน ามา
พฒันาใหม้กีารบริหาร
จัดการน  าเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้าง
รายได้

กอ่สร้างธนาคารน  าใต้
ดินระบบเปดิหนอง
ปา่เมี ยงบา้นต้นยาง หมู่
 7 ต าบลจันจว้า

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร     
กองช่าง

57 โครงการบวชปา่
อนรัุกษพ์นัธุไ์มเ้วียง
หนองหล่ม

เพื่ออนรัุกษผื์นปา่ใหม้ี
สภาพสมบรูณ์

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

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

รวม    57         โครงการ - -     1,095,000        868,000    1,910,000     1,010,000      2,750,000 - - -
แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน  าและปา่ไม้

 งบประมาณ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
 และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อมข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
และการทอ่งเที่ยว



1 โครงการพฒันาพื นที่
สาธารณะเวียงหนอง
หล่ม บริเวณหนอง
มโนราห์(Zone1)

เพื่อฟื้นฟแูละอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ พฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษเ์พื่อเปน็ศูนย์
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยว การศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกบัชุมชน 
เทศบาลต าบลจันจว้า 
และเวียงหนองหล่ม

พฒันาพื นที่สาธารณะ
เวียงหนองหล่ม 
บริเวณหนองมโนราห์
(Zone1) เพื่อเปน็ศูนย์
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกบัชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง           
  กรมทรัพยากร
น  าฯ กรม
ศิลปากรฯ    
สนง. การกฬีา
และการ
ทอ่งเที่ยวฯ   
กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการพฒันาเวียง
หนองหล่มเขตพื นที่
บา้นปา่สักหลวง
(Zone2)

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
เขตพื นที่บ้านป่าสักหลวง
(Zone2) เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง           
 กรมทรัพยากรน  า
ฯ กรมศิลปากรฯ  
  สนง. การกีฬา
และการท่องเที่ยว
ฯ       กรม
ส่งเสริมฯ



3 โครงการพฒันาเวียง
หนองหล่มบริเวณปาง
ควายบา้นปา่สักหลวง
(Zone3)

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและ
วิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เลี ยงควาย
,เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านป่า
สักหลวง(Zone3) เพื่อ
เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถีการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เลี ยงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง           
 กรมทรัพยากรน  า
ฯ กรมศิลปากรฯ  
   การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ    
     กรมส่งเสริมฯ

4 โครงการพัฒนาเวียง
หนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านต้นยาง
(Zone4)เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและ
วิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เลี ยงควาย
,เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถาน
โบราณวัตถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านต้น
ยาง(Zone4) เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและ
วิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เลี ยงควาย, 
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง           
  กรมทรัพยากร
น  าฯ กรม
ศิลปากรฯ     
การกฬีาและ
การทอ่งเที่ยวฯ  
       กรม
ส่งเสริมฯ



5 โครงการพัฒนาเวียง
หนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านห้วยน  าราก 
เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถีการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เลี ยงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม,
โบราณสถาน
โบราณวัตถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนรัุกษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้าน
ห้วยน  าราก เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและ
วิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เลี ยงควาย, 
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง            
 กรมทรัพยากรน  า
ฯ กรมศิลปากรฯ  
   สนง.การกีฬา
และการท่องเที่ยว
ฯ         กรม
ส่งเสริมฯ

6 โครงการพฒันาเวียง
หนองหล่ม บริเวณวัด
ปา่หมากหนอ่(Zone5)

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถพุัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์เพือ่เป็น
แหล่งรวบรวมโบราณวัตถเุพือ่
ศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
,เพือ่เป็นแหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

พัฒนาเวยีงหนองหล่ม 
บริเวณวดัป่าหมากหน่อ
(Zone5) เพือ่เป็นแหล่ง
รวบรวมโบราณวตัถุเพือ่
ศึกษาเรียนรู้เชิง
ประวติัศาสตร์,เพือ่เป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวทิยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง           
 กรมทรัพยากรน  า
ฯ กรมศิลปากรฯ  
  สนง. การกีฬา
และการท่องเที่ยว
ฯ       กรม
ส่งเสริมฯ

7 โครงการปรับปรุงแหล่ง
น  าหนองเขียว

เพือ่ฟืน้ฟูและอนุรักษ์แหล่ง
น  าและส่ิงแวดล้อมหนอง
เขียว

ขุดลอกหนองเขียวพื นที่ 
47,600 ตารางเมตร 
ความลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร
 หรือคิดเป็นปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 119,000 
ลบ.ม.

2,000,000 1,000,000       5,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมนี  า
อปุโภค-บริโภคและ
ในการเกษตร

กองช่าง    ศูนยป์ิด
ทองหลังพระ        
กรมทรัพยากรน  าฯ 
กรมศิลปากรฯ    
สนง. การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ      
 กรมส่งเสริมฯ

รวม      7   โครงการ - - 60,000,000 48,000,000 38,000,000 25,000,000 17,000,000  - - -





แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพเชิง
วิชาการของบคุลากรทาง
การศึกษาและเสริมสร้าง
องค์ความรู้ของบคุลากรทาง
การศึกษาใหเ้ปน็ผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏบิติั
หนา้ที่ได้อย่าง  มอือาชีพ

ฝึกอบรมข้าราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกดั
เทศบาลต าบลจันจว้า

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ 80 
ของบคุลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเปน็ผู้มี
สมรรถนะสูงใน
การปฏบิติัหนา้ที่
ได้อย่างมอือาชีพ

กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ภาษาต่างประเทศแกผู้่น า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้ภาษาต่างประเทศ
แกผู้่น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรู้ด้าน
ภาษาต่าง      
ประทศ

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ด้านภาษา

กองการศึกษา

3 โครงการอบรมวินยัครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวินยั
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู

ส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวินยั
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของการวัดผล
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนกัใน
ระเบยีบวินยัยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1แผนงานการศึกษา : งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา



4 โครงการเปดิโลกวิชาการ
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเปดิโลกแหง่การเรียนรู้
ด้านวิชาการแกค่รูและ
นกัเรียน

จัดกจิกรรมเปดิโลกแหง่
การเรียนรู้ด้านวิชาการ
แกค่รูและนกัเรียน

        20,000         20,000  -  -  -  ร้อยละ 80  
ของนกัเรียน
และครูได้
ประโยชน์

ครู/บคุลากร
ทางการศึกษา
และนกัเรียนได้รับ
ความรู้ทกัษะ
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ

กองการศึกษา

5 โครงการพฒันาทกัษะ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

เพื่อพฒันาส่ือสร้างสรรค์
สติปญัญาและเพิ่มทกัษะ
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล      
จันจว้า

        10,000  -         10,000  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มส่ืีอและแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมยั
และมี
ประสิทธิภาพใน
โรงเรียน

กองการศึกษา

6 โครงการรณรงค์เพื่อ
ปอ้งกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อรณรงค์ต่อต้านรู้จัก  
ปอ้งกนัและตระหนกัถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

จัดกจิกรรมปอ้งกนัการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในโรงเรียน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ได้ตระหนกัถึง
พษิภยัของยา
เสพติด

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ภายในโรงเรียน
ลดลง

กองการศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2

7 โครงการฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาทอ้งถิ่น

เพื่อเพิ่มวิสัยทศันใ์นด้าน
การศึกษา ของบคุลากรทาง
การศึกษา

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานมหกรรมการศึกษา
ทอ้งถิ่น

        30,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมได้
ประโยชน์

บคุลากรทางการ
ศึกษาได้
ปรับเปล่ียนมมุมอง
ในการท างานด้าน
การศึกษา

กองการศึกษา/ร.ร.ท.1
  ร.ร.ท.2

8 โครงการปรับภมูทิศัน์
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคารเรียนและบริเวณ
สถานศึกษา

เพื่อปรับภมูทิศัน์
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
เรียนและบริเวณโรงเรียนให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม

ปรับภมูทิศัน์
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

โรงเรียนมภีมูทิศัน์
บริเวณโรงเรียนให้
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม

โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก



9 โครงการนกัสืบสายน้ า เพื่อร่วมกนัตรวจสอบสภาพ
น้ าในบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2        
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

          5,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

ได้ร่วมกนัปอ้งกนั
ลูกน้ ายุงลายและ
ช่วยกนัอนรัุกษ์
แหล่งน้ า

โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2    
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

10 โครงการโปรแกรม
คณิตศาสตร์อจัฉริยะ

เพื่อสร้างหลักสูตร
คณิตศาสตร์

นกัเรียนทกุคนในโรงเรียน
เทศบาล 2

       100,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมทีกัษะ
การเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

โรงเรียนเทศบาล 2

11 โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน
ใหสู้งขึ้น

นกัเรียนทกุคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โรงเรียน
เทศบาล 2

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนทกุคนใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล 2

12 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนโดยการมส่ีวน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นกัเรียน

เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนโดยการมส่ีวนร่วมของ
ครู ชุมชน และนกัเรียน

มส่ืีอการเรียนการสอน
โดยการมส่ีวนร่วมของครู 
ชุมชน และนกัเรียน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80  
ของการพฒันา
ส่ือการเรียนการ
สอนได้
ประสิทธิภาพ

มกีารเรียนการ
สอนประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2

13 โครงการอบรมครูศูนย์
พฒันาเด็กเล็กตามแนวการ
สอนแบบมอนเตสซอร่ี

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก/บคุลากรทางการศึกษา
ได้ความรู้จากแนวการสอน
แบบมอนเตสซอร่ี

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
บคุลากรทางการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
ของครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/
บคุลากร
ทางการศึกษา
ได้ประโยชน์

ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/
บคุลากรทางการ
ศึกษาได้ความรู้
จากแนวการสอน
แบบมอนเตสซอร่ี
ทกุคน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

14 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น

เพื่อก าหนดแนวทางและ
ด าเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาการต้ังครรภใ์น
วัยรุ่น

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ปอ้งกนัการต้ังครรภแ์ก่
เด็กและเยาวชน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของนกัเรียนที่
ต้ังครรภล์ดลง

จ านวนนกัเรียนที่
ต้ังครรภล์ดลง

กองการศึกษา



15 โครงการอบรมครู
ผู้ด าเนนิการคัดกรองทาง
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่ม
ทกัษะครูในการคัดกรองทาง
การศึกษา

จัดอบรมครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของครูสังกดั 
อปท.ได้รับการ
ฝึกอบรม

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้และทกัษะ
การคัดกรองทาง
การศึกษา

กองการศึกษา

16 โครงการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อขับเคล่ือนนวัตกรรม
ตามนโยบายไทยแลน 4.0

เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 น ามา
เปน็แนวทางสู่การปฏบิติั
จริงทางการศึกษา

จัดกจิกรรมส่งเสริมใหแ้ก่
ครูและนกัเรียนโรงเรียน
สังกดั อปท.

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ไทยแลนด์ 4.0

น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา รร. ท. 1
รร. ท. 2         
ศพด.ทต.จันจว้า

17 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการการจัดท าส่ือ
นวัตกรรมทางการศึกษา
นกัเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาใน
การผลิตส่ือที่เหมาะสม

จัดฝึกอบรมบคุลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน ท.2

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80 ของ
บคุลากรเข้ารับ
การอบรม

บคุลากรทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียนมี
ศักยภาพสูงขึ้น

กองการศึกษา        
โรงเรียน ท.2

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนงัสือเรียน
 ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน ค่า
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

    1,400,000     1,400,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

การจัดการเรียน
การสอยของ
โรงเรียนมคุีณภาพ
เปน็ไปตามฐาน
การศึกษา

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

19 ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอดุหนนุ
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ทอ้งถิ่น ค่าปจัจัยพื้นฐาน
ส าหรับนกัเรียนยากจน)

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(เงินอดุหนนุ
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของทอ้งถิ่น 
ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน)

โรงเรียน ท.1 , ท.2 และ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

    1,470,000     1,470,000     1,470,000     1,470,000     1,470,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

การจัดการเรียน
การสอยของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามฐาน
การศึกษา

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



20 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้รู้จักหนา้ที่ ของ
ตนเอง

จัดกจิกรรมพฒันา 
ส่งเสริมเด็กเพื่อใหไ้ด้ท า
กจิกรรมสร้างสรรค์

        52,000         52,000         52,000         52,000         52,000  ร้อยละ 80 เด็ก
เยาวชนได้
ประโยชน์

เด็กเยาวชน ได้
ร่วมกจิกรรม
สร้างสรรค์ ที่เปน็
ประโยชน์

โรงเรียน ท.1 , ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า และ
เด็กเยาวชนในพื้นที่

21 โครงการจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์
และประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชาชีพครูและเป็น
ขวัญก าลังใจสร้างความรู้รัก
สามัคคีระหว่างผู้ประกอบ
วิชาชีพครูด้วยกัน

ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 ครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
ได้ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา รร.ท.1 
    รร.ท.2             
ศพด.ทต.จันจว้า

22 ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
   (อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชนแ์ละถูกสุขอนามยั

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 
ของนกัเรียน
ได้รับประโยชน์

นกัเรียนมสุีขภาพ
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

23 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)และเงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนบัสนนุค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(รายหวั)

1.ค่าจดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก(รายหวั)  
103,700                             
2.ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ค่า
หนังสือ ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่า
เร่ืองแบบนักเรียน ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 68,930

 -  -        173,000        173,000        173,000  ร้อยละ 80  
เด็กนกัเรียนได้
ประโยชนจ์าก
โครงการ

นกัเรียนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

24 โครงการพฒันาศักยภาพ
นกัเรียน  ( อดุหนนุ  ร.ร.
จันจว้าวิทยาคม)

เพื่อส่งเสริมนกัเรียนให้
แสดงความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและเข้าแข่งขัน
ทกัษะทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ ได้

นกัเรียนร้อยละ 50 ได้เข้า
ร่วมแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการใน
ระดับต่าง ๆ และ
ได้รับรางวัลมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี

กองศึกษา               
ร.ร.จันจว้าวิทยาคม

25 โครงการรณรงค์ต้านยาเสพ
ติด (อดุหนนุร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อรณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

รณรงค์ต้านยาเสพติด    
(อดุหนนุร.ร.บา้นปา่บงฯ)

        20,000         10,000  -  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกบัโทษ
ของส่ิงเสพติด

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นปา่บงฯ



26 โครงการจัดท าขนมเบเกอร่ี 
  ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น)

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้เรียนรู้
มทีกัษะการท าขนมและเปน็
อาชีพเสริมในอนาคต

นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ 80  
ของนกัเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้ประโยชน์

นักเรียนได้เรียนรู้มี
ทักษะการท าขนมมี
ประสบการณ์การท า
ขนมสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดเป็น
อาชีพในอนาคต

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

27 โครงการพฒันาอบรม
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสู่ประชาคมอาเซียน 
 ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะ
การส่ือสารภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวันในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่นทกุคน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้รับ
ความรู้ทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวันใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กองศึกษา               
 ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

28 โครงการจัดซ้ือหนงัสือ
ส าหรับหอ้งสมดุโรงเรียน    
 ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อใหห้อ้งสมดุมหีนงัสือที่
เพยีงพอและหลากหลาย 
ส่งเสริมนสัิยรักการอา่นและ
เปน็แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

นกัเรียน ครู บคุลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมนีสัิย
รักการอา่นและการศึกษา
ค้นคว้า

        20,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีนิสัยรัก
การอ่านและ
การศึกษาค้นคว้า

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

29 โครงการจัดหาส่ือการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียน

จัดหาส่ือการสอน(อดุหนนุ
 ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น)

        20,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน
ใหสู้งขึ้น

กองการศึกษา       
ร.ร.บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น

30 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ         
(อดุหนนุร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
86)

เพื่อยกระดับการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาองักฤษในระดับดี

        35,000         35,000         35,000         35,000         35,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน
ใหสู้งขึ้น

กองศึกษา               
 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86



31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยันกัเรียน            
(อดุหนนุร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
86)

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนใหส่้งผลถึงการมี
สุขภาพอนามยัที่ดีต่อนกัเรียน

นกัเรียนของโรงเรียนร้อย
ละ 100 มคุีณลักษณะ
นสัิยที่ดีด้านปฏบิติัตาม
หลักสุขลักษณะ

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมี
คุณลักษณะนสัิยที่
พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา

กองศึกษา              
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86

32 โครงการปอ้งกนัเด็กและ
เยาวชนจากภยัยาเสพติด
(อดุหนนุร.ร.ไทยรัฐวิทยา 
86)

เพื่อรณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

นกัเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 86

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000 ร้อยละ 80  ของ
เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด

นักเรียนมีความ
สนใจและกิจกรรม
ในโครงการต่อต้าน
ยาเสพติดสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้

กองศึกษา              
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86

33 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล     
  ( อดุหนนุ   ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา86)

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ และ
พัฒนาส่ือวัสดุการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล

ครูและนกัเรียนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 86

20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         ร้อยละ80ของ
นกัเรียนมกีาร
พฒันาตาม
มาตรฐานสากล

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ
 และพัฒนาส่ือวัสดุ
การเรียนการสอนที่
มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

กองศึกษา               
 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86

34 โครงการพฒันาการการ
สอนภาษาจีนในโรงเรียน 
(อดุหนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาจีนในการส่ือสาร

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

45,000         45,000         45,000         45,000         45,000          ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวามรู้
และประสบการณ์
ในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ

35 โครงการเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน               (อดุ
หนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ)

เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนมี
ความพร้อมในการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
น าองค์ความรู้มาใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนทกุคนมี
ความพร้อมในการ
เตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ในทกุด้าน

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ



36 โครงการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา  
(อดุหนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวินยั
เกี่ยวกบัวิชาชีพครู

พฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา             
(อดุหนนุร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80  ครู
และนกัเรียนได้
ประโยชน์

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนักใน
ระเบียบวินัยมาก
ยิ่งขึ้น

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ

37 โครงการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียน(อดุหนนุร.ร.บา้น
หว้ยน้ ารากฯ)

เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาจีนในการส่ือสาร

นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

        45,000         45,000         45,000         45,000         45,000  ร้อยละ 80  
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวามรู้
และประสบการณ์
ในการใช้ภาษาจีน
ในการส่ือสาร

กองศึกษา               
 ร.ร.บา้นหว้ยน้ ารากฯ

38 โครงการส่งเสริมวิชาช่าง
ตัดผม (อดุหนนุ ร.ร.บา้น
กิ่วพร้าว)

เพื่อปพูื้นฐานใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ เกี่ยวกบัช่างและ
เตรียมเข้าสู่สังคมอาชีพใน
อนาคต

นกัเรียนเรียนโรงเรียน
บา้นกิ่วพร้าวทกุคน

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้เรียนรู้ มี
ประสบการณ์และ
สามารถประกอบ
อาชีพตามความ
ถนัดและสนใจ

กองศึกษา               
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว

39 โครงการท าขนมไทย
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อฝึกหดัเรียนรู้การท าขนม
ไทยและขนมในทอ้งถิ่น

นกัเรียนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าว

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนได้เรียนรู้
มทีกัษะการท า
ขนมไทย

กองศึกษา               
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว

40 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนใหส้อดคล้องกบั
ประชาคมอาเซียน  
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมเยาวชนในวัยเรียนให้มี
ความรู้ภาษาอาเซียน 10 
ภาษาตามศักยภาพตนเองเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

นกัเรียนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าวทกุคน(อดุหนนุ ร.ร.
บา้นกิ่วพร้าว)

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้ความรู้
ภาษาอาเซียนอยา่งมี
คุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น

กองศึกษา           
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว

41 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ  
(อดุหนนุโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าว)

เพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

        35,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มกีารเรียนการ
สอนประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว



42 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอน (อดุหนนุ 
ร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อยกระดับการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน

พฒันาส่ือการเรียนการ
สอน (อดุหนนุ ร.ร.บา้น
ปา่บงฯ)

        20,000         20,000  -  -  -  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มกีารเรียนการ
สอนประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นปา่บงฯ

43 โครงการโรงเรียนสีขาว
ต่อต้านยาเสพติด(อดุหนนุ 
ร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อรณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

นกัเรียนโรงเรียนบา้น   
ปา่บงฯทกุคนหา่งไกลยา
เสพติด

 -  -  -  -         30,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนมคีวาม
สนใจและกจิกรรม
ในโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองศึกษา              
ร.ร.บา้นปา่บงฯ

44 โครงการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน (อดุหนนุ ร.ร.บา้น
ปา่บงฯ)

เพื่อพฒันาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

        35,000         30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมคุีณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

กองศึกษา               
 ร.ร.บา้นปา่บงฯ

45 ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ.

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชนแ์ละถูกสุขอนามยั

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกดั สพฐ. ใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

    1,000,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,980,000  ร้อยละ 80 
ของนกัเรียน
ได้รับประโยชน์

นกัเรียนมสุีขภาพ
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา

46 โครงการส ารวจข้อมลูเด็ก
ด้อยโอกาส

เพื่อส ารวจข้อมลูเด็ก
นกัเรียนด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูล
เด็กนักเรียนด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

               -                  -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80ของ
 กองศึกษาได้
ประโยชนจ์าก
การส ารวจข้อมลู
เด็กด้อยโอกาส

ได้ข้อมลูเด็กด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาลต าบล
จันจว้า

กองการศึกษา

47 โครงการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาการใช้เทคโนโลยี
ในการส่ือสารติดต่องานต่างๆ

กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป         บ้านหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

               -                  -                  -                  -           10,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถใช้
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ผู้อบรมต้องมี
ความสามารถใน
การใช้ส่ือสารการ
ใช้เทคโนโลยีได้

กองศึกษา



48 โครงการปอ้งกนัเด็กและ
เยาวชนวัยเส่ียงใน
สถานศึกษา                
(อดุหนนุโรงเรียน สพฐ.)

เพื่อณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกนั/ตระหนกึถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้
เด็กนกัเรียนในโรงเรียน

100,000       30,000         30,000         30,000         30,000         ร้อยละ 80  ของ
เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด

นักเรียนมีความ
สนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองศึกษา

49 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อส่งเสริมทกัษะ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านวิชาการของนกัเรียน

สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
เทศบาลต าบลจันจว้า

    2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,300,000

 -กจิกรรมสอนลูกท าขนม
ไทย,ขนมเทยีน,ข้าวต้มมดั

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เด็กดีมมีารยาทในการ
พดูจาชวนลูกเล่านทิาน

50 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาการเด็กกอ่นวัย
เรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล
พฒันาการของเด็กนกัเรียน
กอ่นวัยเรียนและเพื่อใหเ้ด็ก
มทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

 ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการเรียนรู้
จากการลงมอื
ปฏบิติัเอง

-โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีพื้นเมืองในเด็กและเยาวชน   -โครงการติดต้ังอินเตอร์เนตความเร็วสูงภายในโรงเรียน

=โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าส่ือวัตกรรมทางการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   -โครงการ Mini English Program

  -โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   -โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 -โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธศู์นยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้ ร.ร.เทศบาล 1 ร.ร.เทศบาล 2   -โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ

-ค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   -โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์  ,วิทยาศาสตร์

 -โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน   -โครงการอาเซียนศึกษา

   -โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา   -โครงการส่ือสัมพันธ์สถานศึกษาและผู้ปกครอง

 -โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลส าหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน   -โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 -ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการปัจฉิมนิเทศ   -โครงการเข้าค่าย English Camp

 -ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ   -โครงการโรงเรียนสามวัย

 -โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางการศึกษา  -โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
กจิกรรมได้
ประโยชน์

เด็กและเยาวชน
สามารถเปน็
มคัคุเทศก ์เพื่อ
ต้อนรับ
นกัทอ่งเที่ยวใน
การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 -โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ   -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

 -โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ   -ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค



ครูผู้ปกครองร่วมกันผลิตไม้
กวาดดอกหญ้า
หนูน้อยรักการออม

กิจกรรมปลูกพืชผัก ไร้ดิน
(ไฮโดรโปนิกส์)
หนูน้อยทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
ป้องกันสุขภาพช่องปากใน
เด็กก่อนวัยเรียน

 เด็กเล็กและชุมชนร่วมใจ
ขจัดภัยยุงลาย
 หนูน้อยจิตอาสาร่วมกัน
รักษาความสะอาดใน
สถานศึกษา

ค่าสนบัสนนุวัสดุค่าอาหาร
เสริม(นม)ใหก้บัโรงเรียน
ต่างๆ

เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม(นม)ที่
มปีระโยชนแ์ละถูกสุขอนามยั

จัดหาอาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณภาพให้เด็กนักเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลจันจว้า

 - โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นใหม่
 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

    1,900,000  ร้อยละ 80  
ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาล
ต าบลจันจว้าได้
ประโยชน์

เด็กนกัเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกบัวัย มี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

 - โรงเรียนบา้นกิ่วพร้าว
 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86
 - โรงเรียนบา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น
 - โรงเรียนบา้นปา่บงหล้าราษฎร์วิทยา
 - โรงเรียนบา้นหว้ยน้ ารากไตรราษฏร์บ ารุง
 - โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

50 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล
พฒันาการของเด็กนกัเรียน
กอ่นวัยเรียนและเพื่อใหเ้ด็ก
มทีกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

51     1,000,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา(เงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น)

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนการสอนของครู

จัดท าแผนการสอนส่งเข้า
ประกวด

    3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     1,350,000

รวม    52        โครงการ - -   32,027,000   33,572,000   33,805,000   33,795,000   32,565,000  - - -
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์  งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข

 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น   - ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ Wireless
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดีเด่น
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง" ฯลฯ
- เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.

  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก   - พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   - พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   - ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียนระบบ Asymmetric

52  ร้อยละ 80  
ของโรงเรียน
สังกดัเทศบาล
ต าบลจันจว้าได้
ประโยชน์

แผนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหก้ารศึกษา
ของโรงเรียนมี
คุณภาพ

กองการศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1โรงเรียน
เทศบาล 2ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

 - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา    - ครูแกนน าของโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.   - พฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน



1 โครงการคนจันจว้าฮักตัว
เมอืง

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมรณรงค์
อนรัุกษก์ารใช้อกัษรเมอืง
ล้านนา

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
คนจันจว้าฮักตัว
เมอืงได้ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

2 โครงกาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นของจังหวัด
เชียงราย

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็น
เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาอันดีของทุกภาคส่วน
ในอ าเภอแม่จันและจังหวัด
เชียงราย

อดุหนนุที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน

 -         30,000  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้สืบ
สานศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

3 โครงการสืบสานปา๋เวณียี่
เปง็ล้านนา

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมประเพณีลอย
กระทง

       150,000        150,000        150,000        150,000           5,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวันพอ่
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมงานวันพอ่
แหง่ชาติ

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันแม่
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมงานวันแม่
แหง่ชาติ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกจิกรรม
สัปดาหส่์งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่องในวัน
วิสาขบชูา

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพทุธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบชูา

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

เผยแพร่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา



7 โครงการอนรัุกษสื์บสาน
ประเพณีหล่อเทยีนพรรษา

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมหล่อเทยีน
พรรษา

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

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

8 โครงการปฏบิติัธรรม 5 
ธันวามหาราช

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมปฏบิติัธรรม 5
 ธันวามหาราช

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

9 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมสรงน้ าพระ
ธาตุวัดในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

10 โครงการสืบชะตาแมน่้ าจัน
และแมน่้ าค า

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมสืบชะตา
แมน่้ าจันและแมน่้ าค า

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

11 โครงการจัดมหกรรม
วัฒนธรรมอ าเภอแมจ่ัน

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมอ าเภอแมจ่ัน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้
ประโยชน์

 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา



13 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนกัเรียน

จัดกจิกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
นกัเรียนได้
คุณธรรม 
จริยธรรม

นกัเรียนทกุคน
รู้จักสามคัคีได้
บ าเพญ็ประโยชน์
ร่วมกนั

กองการศึกษา      
รร.ท.1             
รร.ท.2

14 โครงการมรดกภมูปิญัญา 
"ผญ๋าคนจัน  จว้า"

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมมรดกภมูิ
ปญัญา"ผญ๋าคน        
จันจว้า"

        10,000         10,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
คนจันจว้าได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

15 โครงการสืบชะตาเวียง
หนองหล่ม

เพื่อการอนรัุกษฟ์ื้นฟแูละ
การเผยแพร่ต านานเวียง
หนองหล่ม

จัดกจิกรรมสืบชะตาเวียง
หนองหล่ม

        15,000         15,000         15,000         15,000         10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบชะตาเวียง
หนองหล่มได้
ประโยชน์

อนรัุกษฟ์ื้นฟแูละ
การเผยแพร่
ต านานเวียงหนอง
หล่ม

กองศึกษา

16 โครงการส ารวจโบราณวัตถุ
และโบราณสถานเวียง
หนองหล่ม

เพือ่ศึกษาเร่ืองราวในอดีตของมนุษย ์
โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดี ทีไ่ด้มาจากการขดุค้น  
และการศึกษาเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ

จัดกจิกรรมส ารวจ
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานเวียงหนอง
หล่ม

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส ารวจโบราณวตัถุ
และโบราณสถาน
เวยีงหนองหล่ม

ศึกษาเร่ืองราวในอดีต
ของมนุษย ์โดยผ่าน
ทางการศึกษาจาก
การขุดค้น  และ
การศึกษาเอกสาร
ทางประวติัศาสตร์

กองศึกษา

17 โครงการจัดกจิกรรมเพื่อ
แสดงความอาลัยเปน็พระ
บรมราชานสุรณ์ถวายพระ
ราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอ
ดุลยเดช

เพื่อบ าเพญ็กศุลนอ้มอทุศิ
ถวายเปน็พระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

ประชาชนทกุหมู่เหล่าใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมแสดง
ความส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนทกุภาค
ส่วนได้ร่วมแสดง
ความส านกึใน
พระมหากรุณาธิคุณ

กองการศึกษา



18 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./กลุ่มพลัง
มวลชน/หน่วยงานราชการ/
นักเรียน/เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า 
จ านวน 200 คน

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

19 โครงการวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช 
(วันชาติและวันพอ่แหง่ชาติ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./กลุ่มพลัง
มวลชน/หน่วยงานราชการ/
นักเรียน/เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า 
จ านวน 200 คน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

20 โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุและสืบสาน
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

       150,000        150,000        150,000        150,000         60,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทกุ
ภาคส่วนเกดิ
จิตส านกึในการ
อนรัุกษสื์บสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

21 โครงการอนรัุกษสื์บสาน
ประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่
ขวัญควาย

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมอนรัุกษสื์บ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย

        15,000         15,000         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทุกภาค
ส่วนเกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

กองการศึกษา



22 โครงการเกี่ยวเนื่องพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัพระปรมนิทรมหา
ภมูนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

เพือ่ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ ใช้ใน
พระราชพิธถีวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
สืบเนื่องจากพระราชพิธถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลเดชสืบเนื่อง
จากพระราชพิธถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

        30,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ100 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
พิธถีวายพระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัวพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
นทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช

เป็นพิธทีี่รัฐบาลจดัขึ้น
เพือ่แสดงถึงความ
จงรักภักดีและแสดง
อาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดยก าหนด
วนัพระราชพิธี
ระหวา่งวนัที่ 25-29 
ตุลาคม 2560

กองการศึกษา

23 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
แกส่ภาวัฒนธรรมต าบล
จันจว้าและต าบลจันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมต าบล จันจ
ว้าและต าบลจันจว้าใต้

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมได้
ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

24 โครงการมรดกภมูปิญัญา
สมาคม "คนยอง"

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมมรดกภมูิ
ปญัญาสมาคม "คนยอง"
(อดุหนนุสมาคมคนยอง)

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมให้
อนุรักษ์มรดกภูมิ
ปัญญาสมาคม 
คนยอง

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

25 โครงการจัดท าหนงัสือ
ประวัติศาสตร์ต านานเวียง
หนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมต าบล   
จันจว้า

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80
ส่งเสริมให้จัดท า
หนังสือประวัติ
ต านานเวียง
หนองหล่ม

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

26 โครงการปฏบิติัธรรมคณะ
สงฆ ์และประชาชนต าบล
จันจว้าและต าบลจันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมต าบล   
จันจว้า

        60,000         60,000         60,000         60,000         60,000  ร้อยละ80ได้
ส่งเสริมให้
พระสงฆ์ ต าบล
จันจว้ามีการ
ปฏิบัติธรรม

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา



27 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมต าบลจันจ
ว้า

        40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  ร้อยละ80ของ
ผู้บรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อนได้ประโยชน์

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา   สภา
วัฒนธรรม

28 โครงการสืบสานประเพณี
นมสัการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุงประจ าปี

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรง
น้ าพระธาตุดอยตุงประจ าปี
(อุดหนุน สนง.วัฒนธรรม  
จ.ชร)

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุงประจ าปี

กองการศึกษา

29 โครงการจัดกจิกรรมวันแม่
แหง่ชาติ (อดุหนนุ
คณะกรรมการพฒันาสตรี
อ าเภอแมจ่ัน)

เปน็วันที่ท าใหลู้กๆทกุคน
ส านกึถึงพระคุณของแม่

อดุหนนุคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอแมจ่ัน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกจิกรรม
วันแมแ่หง่ชาติ

ส านกัปลัด

30 โครงการสมโภชและสืบ
ชะตาเมอืงแมจ่ัน (อดุหนนุ
ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่
จัน)

เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์แก่
ประชาชนและแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อวงศ์จักรีและ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ

ประชาชนอ าเภอแมจ่ัน
ทั้งหมด 11 ต าบล 138 
หมู่บา้น

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และแสดง
ถึงความจงรักภักดีต่อ
วงศ์จกัรีและกตัญญู
กตเวทีต่อบรรพบุรุษ

กองการศึกษา

31 โครงการส่งเสริมพฒันา 
หมู่บา้นรักษาศีล 5  
(อดุหนนุที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน)

เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
และสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ
และเพือ่ให้ประชาชนได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ใช้ในการด าเนินชีวติอยา่งมี
ความสุข

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้าและต าบล
จันจว้าใต้  ทั้งหมด 23 
หมู่บา้น

        10,000  -  -  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนมีความ
สามัคคี ความเข้าใจ
ในการอยูร่่วมกันใน
สังคมอยา่งมีความสุข 
เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ

กองการศึกษา



32 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพธิีประเพณีทอ้งถิ่น
และวันส าคัญต่างๆประจ าปี
  (อดุหนนุที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแมจ่ัน)

เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษสื์บ
สานศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมวันส าคัญของ
ชาติ และงานประเพณี
ต่างๆ ของอ าเภอแมจ่ัน

        35,000         35,000         35,000         35,000         35,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมวันส าคัญ
ของชาติ และงาน
ประเพณีต่างๆ

กองการศึกษา  ส านกั
ปลัด

33 โครงการชื่อบา้นนามเมอืง  
(อดุหนนุที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน)

เพื่อเปน็การสืบสาน
ประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่น
อ าเภอแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันทั้งหมด 11 
ต าบล 139 หมู่บา้นมี
ประวัติความเปน็มาที่
ชัดเจน

        10,000         10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของคนอ าเภอ
แมจ่ันได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีมีความ
สามัคคีร่วมกันใน
สังคมอยา่งมีความสุข
และมีจติส านึกในการ
เป็นพลเมืองดี

กองการศึกษา

34 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ
และพฒันากฬีาจังหวัด
เชียงราย  (อดุหนนุการ
กฬีาแหง่ประเทศไทย 
จังหวัดเชียงราย)

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนัมาเล่น
กฬีาและส่งเสริมการพฒันา
ด้านการแข่งขันกฬีา

อดุหนนุการกฬีาแหง่
ประเทศไทย จังหวัด
เชียงราย

        10,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
หนัมาเล่นกฬีา
มากขึ้น

กองการศึกษาการ
กฬีาแหง่ประเทศไทย 
จังหวัดเชียงราย

35 โครงการจัดต้ังวงดนตรี
พื้นเมอืง(สะล้อ ซอ ซึง)

เพื่อร่วมกนัจัดต้ังกลุ่มวง
ดนตรีพื้นบา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้าแสดง
ในโอกาสต่างๆ

อดุหนนุสภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบลจันจว้า

               -    -  -                -           20,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

มีวงดนตรีพื้นเมือง
บรรเลงในโอกาส
ต่างๆและร่วมสืบ
ทอดอนุรักษ์ไว้ใน
ชุมชน

กองการศึกษา  สภา
วัฒนธรรมฯ    รร.ท.2

รวม    35     โครงการ - -       865,000       755,000       705,000       705,000       485,000  - - -
แบบ  ผ.02                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ : งานกฬีาและนนัทนาการ



เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการแข่งขันกฬีาสร้าง

ความสามคัคีภายในองค์กร
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีา
สร้างความสามคัคีภายใน
องค์กร

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยวชน
ได้มคุีณธรรม 
และจริยธรรม

 ประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ด ารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกฬีา
ฟตุบอล 7 คน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
7 คน จ านวน  7  หมู่บ้าน
บ้านป่าบงหลวง ,บ้านสัน
หลวง ,บ้านกิ่วพร้าว,บ้าน
ใหม่,บ้านต้นยาง,บ้านป่าสัก
หลวง,บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น

        40,000         40,000         40,000         40,000         30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกฬีา 
เพื่อสุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้าน
กฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กฬีาจันจว้าคัพ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมแข่งขันกฬีา
จันจว้าคัพ

       150,000        150,000        150,000        150,000         50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกฬีาและ
มสุีขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้าน
กฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

4 โครงการอบรมพฒันา
ทกัษะกฬีาส าหรับเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมอบรมพฒันา
ทกัษะกฬีาส าหรับเยาวชน

        10,000         10,000         10,000         10,000         10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกบั
ทกัษะการเล่น
กฬีา

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้าน
กฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

 งบประมาณ  ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



5 โครงการปั่นจักรยานด้วยใจ
เที่ยวไปด้วยกนั เพื่อ
อนรัุกษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกจิกรรมปั่นจักรยาน
รอบเวียงหนองหล่ม

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ปั่น
จักรยานออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้าน
กฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงสนาม
กฬีากลางเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

ปรับปรุงสนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจันจว้า

        50,000         50,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนมี
ทกัษะด้านกฬีา
และมสุีขภาพ
แข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้าน
กฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

7 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา
โรงเรียนเทศบาล 1และ
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

ปรับปรุงสนามกฬีา
โรงเรียนเทศบาล 1และ
โรงเรียนเทศบาล 2

        50,000         50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนมี
ทกัษะด้านกฬีา
และมสุีขภาพ
แข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้าน
กฬีา มสุีขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

8 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น

เพื่อพฒันาทกัษะการเล่น
ของเด็ก

จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม        100,000        100,000        100,000  -  -  ร้อยละ80ของ
เด็กได้ม ีร่างกาย
 จิตใจ อารมณ์ 
สติปญัญาดีขึ้น

เด็กมพีฒันาการ
ทางร่างกาย จิตใจ
 อารมณ์ และ
สติปญัญาที่ดีขึ้น

กองการศึกษา รร.ท.1 รร.ท.2 
 ศพด.

9 โครงการส่งเสริมกจิกรรม
พฒันาเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมส่งเสริม
กจิกรรมพฒันาเยาวชน

        20,000         20,000         20,000         20,000         10,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ท ากจิกรรม
และมคีวาม
สามคัคี

สนบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆ ของเยาวชน
เกดิความรัก
สามคัคีใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา



10 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้น าสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมพฒันา
ศักยภาพผู้น าสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
จันจว้า

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ท ากจิกรรม
และมคีวาม
สามคัคี

สนบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆของเยาวชน
เกดิความรัก
สามคัคี ใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

กองการศึกษา

11 โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้า
แข่งขันกฬีา

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้ออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

จัดส่งนกักฬีาเข้าแข่งขัน
กฬีา

 -  -         40,000         40,000         40,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างเกดิ
ประโยชน์

เด็กเยาวชนใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน์

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมดนตรีสะล้อ
ซ้อซึง

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

จัดกจิกรรมอบรมดนตรี
สะล้อซ้อซึง

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
มคีวามสามารถ
ด้านดนตรี
พื้นบา้น

นกัเรียนมคีวามรู้ 
ความสามารถ
พเิศษด้านดนตรี
พื้นเมอืง

กองการศึกษา  รร.ท.2

13 โครงการแข่งขันกฬีา
เยาวชนในวัยเรียนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนัมาเล่น
กฬีาและส่งเสริมการพฒันา
ด้านการแข่งขันกฬีา

แข่งขันกฬีาเยาวชนในวัย
เรียนในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
หนัมาเล่นกฬีา
มากขึ้น

กองการศึกษา

14 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะด้านดนตรี
พื้นเมอืงในเด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออกและ
อนรัุกษภ์มูปิญัญาทอ้งถิ่น

จัดฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะการเล่นดนตรี
พื้นเมอืงใหเ้ด็กและ
เยาวชนที่สนใจ

        20,000         20,000         20,000         20,000         20,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนกล้า
แสดงออกและ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เยาวชนกล้า
แสดงออกและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

15 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา

เพื่อใหน้กัเรียนมพีฒันาการ
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกบัวัย

สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญาจ านวน 4 ฐาน

 -  -  -        100,000  -  ร้อยละ 80  
เด็กมพีฒันาการ
ที่ดี

นักเรียนมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกับวัย

รร.ท.1         รร.ท.2

รวม     15      โครงการ - - 540,000      540,000      580,000      580,000      310,000      - - -



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้

แกอ่าสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ที่ดีแกผู้่สูงอายุและผู้ยากไร้
ในการด าเนนิชีวิต

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ
และด าเนนิการดูแล
ผู้สูงอายุด้วยจิตอาสา

           5,000  -  -  -  -  ร้อยละ80 ของ
ผู้สูงอายุมขีวัญ
และก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายุและผู้
ยากไร้มขีวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนนิชีวิต

 ส านกัปลัด     
งานสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญก าลังใจที่ดีแก่
ผู้สูงอายุ

สนบัสนนุงบประมาณ
เบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่สูงอายุ

   27,900,000    28,000,000    28,100,000    28,200,000    28,300,000  ร้อยละ80  ของ
ผู้สูงอายุมสุีขภาพ
ชีวิตและสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายุมขีวัญ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

 ส านกัปลัด     
งานสวัสดิการ
และสังคม

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยัง
ชีพผู้พกิาร

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญก าลังใจที่ดีแกผู้่
พกิาร

สนบัสนนุงบประมาณ
เบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่พกิาร

     4,000,000      4,500,000      5,000,000      5,500,000      5,600,000  ร้อยละ80ของผู้
พกิารมคุีรภาพ
ชีวิตและสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดี

ผู้พกิารมขีวัญ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

4 โครงการสนบัสนนุเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญก าลังใจที่ดีแกผู้่ติด
เชื้อ

สนบัสนนุงบประมาณ
เบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่ติดเชื้อ

       650,000        700,000        770,000        800,000        850,000  ร้อยละ80ของผู้ติด
เชื้อได้เบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อมขีวัญ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

5 โครงการเยื่ยมบา้นผู้พกิาร/
ผู้สูงอายุ/ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาล

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ที่ดีแกผู้่สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์

จัดกจิกรรมออกเยี่ยม
บา้นและมอบอปุกรณ์
ปจัจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีพ

         10,000 - - - - ร้อยละ80ของผู้
พกิาร,ผู้ปว่ย,
ผู้สูงอายุมขีวัญ
และก าลังใจ
ช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
 มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม



6 โครงการจัดกจิกรรมผู้พกิาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพและความสามารถ
ด้านต่างๆ

จัดกจิกรรมเสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะในการ
ดูแลตนเองและผู้พกิาร
ของคนในครอบครัว

5,000 - - - - ร้อยละ80ของผู้
พิการได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบ าบัด
และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้พกิาร สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
 มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

7 โครงการกองทนุสวัสดิการ
ชุมชนคนจันจว้าไมท่ิ้งกนั

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ที่ดีแกผู้่สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้ยากไร้ใน
การด าเนนิชีวิต

จัดกจิกรรมมอบส่ิงของ
ใช้ที่จ าเปน็ในการด ารง
ชีพ สวัสดิการสังคม และ
บริการต่าง ๆแกผู้่สูงอายุ
 ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

         10,000 - - - -  ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้
ยากไร้ได้มกี าลังใจ
ที่ดี

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
 มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม



8 โครงการฟื้นฟแูละปรับปรุง
ศูนย์สงเคราะหป์ระจ า
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม  และ
ใหม้ชีีวิตความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกจิกรรมฟื้นฟแูละ
ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์
ประจ าหมู่บา้น

         10,000 - - - - ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ท า
กจิกรรมและมี
ชีวิตที่ดีขึ้น

มศูีนย์ฟื้นฟใูนเขต
เทศบาลได้รับ
สวัสดิการได้ทั่วถึง

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

9 โครงการจัดสวัสดิการสังคม
ต าบลน าร่อง

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  
และเป็นต าบลน าร่องในการ
จัดสวัสดิการสังคม

จัดต้ังกองทุนและจัด
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
กองทุน และท ากิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

         10,000 - - - -  ร้อยละ90ของ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการได้ทั่วถึง

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลได้รับ
สวัสดิการได้ทั่วถึง

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

10 โครงการจัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคมแบบมี
ส่วนร่วม

เพื่อพฒันาระบบบริการ
ต่างๆอย่างทั่วถึงและมส่ีวน
ร่วมในชุมชน

จัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคม
แบบมส่ีวนร่วมเทศบาล
ต าบลจันจว้า

         20,000 - - - -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มส่ีวน
ร่วมในศูนย์บริการ
ทางสังคม

ประชาชนใน
ชุมชนทกุกลุ่มได้
ช่วยกนัแกไ้ข
ปญัหาทางสังคมได้

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม



11 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการ
พฒันาศักยภาพที่เปน็
ประโยชนก์ชุ่มชนและ
กจิกรรมด้านนนัทนาการ
ผู้สูงอายุ

กจิกรรมด้านนนัทนาการ
ผู้สูงอายุ

         20,000 20,000 20,000 20,000 40,000  ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กจิกรรม

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กจิกรรมด้าน
นนัทนาการต่างๆ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านกัปลัด

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนา
บทบาทและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรี อ าเภอ
แม่จัน

เพื่อพฒันากลุ่มบทบาทสตรี
อ าเภอแมจ่ันใหม้ี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
 จัดการ

พฒันากลุ่มบทบาทสตรี
อ าเภอแมจ่ันใหม้ี
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร จัดการ

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ร้อยละ80ของ
สตรีที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีให้
มปีระสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการ

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



13 โครงการฝึกอบรมการท า
หุ่นฟาง

1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น    2.
เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น                 
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
4.เพื่อส่งเสริมหัตถกรรมชุมชน
ให้เกิดเป็นสินค้าและสร้าง
รายได้เสริมให้กับชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า 23 หมู่บา้น

 -  -        100,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ประโยชน์

1.สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น             2.
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น               
 3.การท่องเที่ยวใน
พื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า

ส านักปลัด       
งานพัฒนาชุมชน

รวม    13   โครงการ - -   32,660,000   33,240,000   34,010,000   34,540,000   34,810,000 - - -

แบบ  ผ.02

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

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ใหแ้กผู้่พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม  และ
ใหม้ชีีวิตความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพใหแ้กผู้่พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  
 ต าบลจันจว้าใต้

         15,000          15,000          15,000          15,000            5,000  ร้อยละ 80 ของผู้
พกิารผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้สูงอายุได้มี
รายได้ มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุมรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
ใหค้วามรู้แกผู้่พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส   ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม  และ
ใหม้ชีีวิตความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพใหแ้กผู้่พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ 
ต าบลจันจว้า

         10,000          10,000          10,000          10,000            5,000  ร้อยละ 80 ของผู้
พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุได้มรีายได้
 มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุมรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้กป่ระชาชน
ทั่วไป ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพสร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  23 หมู่บา้น

         15,000          15,000          15,000          15,000            5,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ 
มงีานท า มรีายได้
พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน
 (กรมพฒันา
สังคมและ
สวัสดิการ)

4 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนทั่วไป
 ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมส่งเสริมให้
ความรู้ในการพฒันา
อาชีพแกป่ระชาชน 23 
หมู่บา้น

         10,000          10,000          10,000          10,000            5,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพ มงีานท า มี
รายได้พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน
 (กรมพฒันา
สังคมและ
สวัสดิการ)

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

งบประมาณ
ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
รับผิดชอบหลกั



5 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
รายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในระดับ
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมส่งเสริม
อาชีพและรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ในระดับหมู่บา้น 23 
หมู่บา้น

         10,000  -  -  -  - ร้อยละ80
ประชาชนมอีาชีพ
และรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงในระดับ
หมู่บา้น

ประชาชนมอีาชีพ 
มงีานท า มรีายได้
พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพกลุ่ม
พฒันาสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพใหม้ี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
 จัดการ พฒันาคุณภาพ
สินค้าและบริการสู่สากล

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มพฒันา
สตรีต าบลจันจว้า /ต าบล
จันจว้าใต้

         10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีให้
มปีระสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการ
 พฒันาคุณภาพ
สินค้าและบริการสู่
สากล

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

7 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้น า
ชุมชนละประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

1.เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
 2.เพื่อส่งเริมหตัถกรรม
ชุมชนสร้างรายได้เสริม      
3.เพื่อสนบัสนนุผลิตภณัฑ์
ชุมชน

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

 -  -          55,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

1.มแีหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นในเขต
เทศบาล            
2.สร้างรายได้เสริม
ใหแ้กป่ระชาชน

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

8 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริม (ท าขันบายสีและ
ดอกไมจ้ันทน)์ บา้นหนองปึ๋ง
  หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ท าขันบายสีและ
ดอกไมจ้ันทน)์ บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้ 100 คน

         10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ 
มงีานท า มรีายได้
พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

9 โครงการเสริมศักยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

จัดกจิกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

         40,000          40,000          40,000          40,000          25,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม (ดอกไมป้ระดิษฐ์,สาน
ตระกร้าพลาสติกดอกไม้
งานมงคลและงานศพ, งาน
ปกัผ้า) บา้นปา่สักหลวง หมู่
 2

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ดอกไมป้ระดิษฐ์,สาน
ตระกร้าพลาสติกดอกไม้
งานมงคลและงานศพ, 
งานปกัผ้า) บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 และ
ประชาชนทั่วไป

         10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ 
มงีานท า มรีายได้
พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

11 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการละเมดิสิทธิเด็ก
และสตรี

เพื่อสร้างและพฒันาความรู้
ในด้านสิทธิมนษุยชนด้าน
เด็กและสตรี

ฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัการละเมดิสิทธิ
เด็กและสตรีในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

         10,000          10,000          10,000          10,000            5,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ
ได้ประโยชน์

พฒันาความรู้ใน
ด้านสิทธิมนษุยชน
ด้านเด็กและตรีใน
เขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

ส านกัปลัด    
งานพฒันาชุมชน

12 โครงการแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง

เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั
การปกครองของไทยและ
การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั
รัฐธรรมนญู การปกครอง
ของไทยภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย

         20,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
ได้ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
จงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
ปฏบิติัตนภายใต้
รัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย

ส านกัปลัด       
งานพฒันาชุมชน

13 โครงการสร้างชุมชนเกื้อกลู
เพิ่มพนูน้ าใจสร้างวิถีไทย
สามคัคีในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อสร้างจิตส านกึ
สาธารณะแกป่ระชาชนใน
หมู่บา้นและส่งเสริม
กระบวนการประชารัฐโดย
สร้างการมส่ีวนร่วมระหว่าง
ภาคประชาชน ภาครัฐและ
เอกชนในการสร้างชุมชน
เกื้อกลู

ชุมชน/หมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมระหว่างภาค
ประชาชน ภาครัฐ
และเอกชนในการ
สร้างชุมชนเกื้อกลู

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



14 โครงการจัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคมแบบมี
ส่วนร่วม

เพื่อพฒันาระบบบริการ
ต่างๆอย่างทั่วถึงและมส่ีวน
ร่วมในชุมชน

จัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคม
แบบมส่ีวนร่วมเทศบาล
ต าบลจันจว้า

         30,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มส่ีวน
ร่วมในศูนย์บริการ
ทางสังคม

ประชาชนใน
ชุมชนทกุกลุ่มได้
ช่วยกนัแกไ้ข
ปญัหาทางสังคมได้

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

15 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและ
กิจกรรมด้านนันทนาการ
ผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมด้าน
นนัทนาการผู้สูงอายุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กจิกรรม

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กจิกรรมด้าน
นนัทนาการต่างๆ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

16 อดุหนนุคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอแมจ่ัน

เพือ่พัฒนากลุ่มบทบาทสตรีอ าเภอ
แมจ่นัตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจดักจิกรรมในการพัฒนาบทบาท
และพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือขา่ยสตรีอ าเภอแมจ่นั

พฒันากลุ่มบทบาทสตรี
อ าเภอแมจ่ันใหม้ี
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร จัดการ

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000  ร้อยละ80ของ
สตรีที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีให้
มปีระสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการ

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

17 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์เทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมพฒันา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
เทศบาลต าบลจันจว้า 
จ านวน 55  คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของ
อาสาปศุสัตว์มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานมาก
ยิ่งขึ้น

อาสาปศุสัตว์มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจ
ว้า

กองสาธารณสุขฯ

18 โครงการอบรมแกนน า
ประชาชนเพื่อจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน

เพื่อจัดท าแผนสุขภาพชุมชน จัดอบรมการจัดท าแผน
ใหแ้กนน าประชาชน 23 
หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นได้ความรู้
ในการอบรม

23หมู่บา้นมแีผน
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุข

19 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพการ
ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจ้าหนา้ที่เทศบาล มคีวามรู้
ในการปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เพื่มขึ้น

จัดฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพการปฏบิติังาน
ด้านสาธารณสุขใหค้ณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและ เจ้าหนา้ที่
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้บริหารสมาชิก 
เจ้าหนา้ที่เทศบาล
มศัีกยภาพการ
ปฏบิติังานด้าน
สาธารณะสุข 
ส่ิงแวดล้อม

การด าเนนิงาน
ด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุข



20 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพแกนน า
ชุมชน อสม.ในการควบคุม
และปอ้งกนัโรค

เพื่อพฒันาคุณภาพผู้ท า
หนา้ที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน/หมู่บา้น

จัดฝึกอบรมพฒันา
ควบคุมและปอ้งกนัโรค
ใหแ้กนน าชุมชน/อสม.
23หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของผู้ท า
หนา้ที่ได้พฒันา
ศักยภาพแกนน า
ชุมชน

ผู้ท าหนา้ที่ดูแล
สุขภาพในชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกนัควบคุม
โรคเพิ่มชึ้น

กองสาธารณสุข

21 โครงการส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้า
ใต้ ต าบลละ 10,000.-บาท

         20,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

22 โครงการส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพกลุ่มพฒันาสตรี
หมู่บา้นในเขตต าบลจันจว้า
และจันจว้าใต้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้า
ใต้หมู่บา้นๆละ5,000.-
บาท (รวมเปน็เงิน 
115,000.-บาท)

115,000       -              -              -              -               ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

23 โครงการอดุหนนุกลุ่ม
พฒันาสตรีต าบลจันจว้า

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้า

75,000         75,000         75,000         75,000         75,000          ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

24 อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าใต้

80,000         80,000         80,000         80,000         80,000          ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

25 โครงการจัดกจิกรรมวันสตรี
สากล (อดุหนนุพฒันาสตรี
อ าเภอแมจ่ัน)

เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้
แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัด
เอาเปรียบและถูกเลือก
ปฏบิติัที่มชีนชั้น

อดุหนนุงบประมาณ  
คณะกรรมการพฒันา
สตรีอ าเภอแมจ่ัน

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มสตรีได้ท า
กจิกรรมเนื่องใน
วันสตรีสากล

สตรีทกุคนมสิีทธิ
เสรีภาพเทา่เทยีม
กนัทกุคน

ส านักปลัด       
งานพัฒนาชุมชน



26 โครงการสนบัสนนุภารกจิ
ของกิ่งกาชาดอ าเภอแมจ่ัน
(อดุหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอ
แมจ่ัน)

เพื่อบริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภยั

รับบริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั(อดุหนนุกิ่ง
กาชาด อ.แมจ่ัน)

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

บริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั
(อดุหนนุกิ่งกาชาด
อ าเภอแมจ่ัน)

ส านักปลัด       
งานพัฒนาชุมชน

รวม    26      โครงการ - - 590,000      355,000      410,000      355,000      310,000      - - -
แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอดุหนนุศูนย์ต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ประจ าหมู่บา้น (อดุหนนุ
คณะกรรมการหมู่บา้น)

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

อดุหนนุงบประมาณให ้
ศป.ปส. หมู่บา้น จ านวน 
23 หมู่บา้น ๆ ละ 
10,000 บาท

230,000        230,000        230,000        230,000        230,000         ร้อยละ 80  ของ
การระบาดของยา
เสพติดลงลด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบล  
จันจว้าลดลง

ส านักปลัด         
   งานรักษาความ
สงบภายใน

2 โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี 
 และใหค้วามรู้  ด้าน
ปกครองของไทยและการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
 การปกครองของไทย
ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย สร้าง
จิตส านึกรู้รักสามัคคี และ
เพื่อสร้างความสมานฉันท์

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวาม
ปรองดอง
สมานฉันทร์ะดับ
ทอ้งถิ่นมากขึ้น

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
ปฏิบัติตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่



3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมใหชุ้มชนเข้า
มามส่ีวนร่วมในการ
สอดส่องดูแลและต่อต้าน
ยาเสพติดภายใน
ครอบครัวตนเองและ
หมู่บา้น/ชุมชน

         20,000          20,000          20,000          20,000            5,000  ร้อยละ 80  ของ
การระบาดของยา
เสพติดในชุมชนลง
ลด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

4 โครงการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

         10,000          10,000          10,000          10,000            5,000  ร้อยละ80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ประโยชน์

ท าใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมและมี
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

5 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5

1.เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น
ละออง PM2.5 ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า          
2.เพื่อฉีดพ่นละอองน้ า         
 3.จัดหาหน้ากาก PM2.5

ในเขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

- - 10,000         10,000          ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

6 โครงการจัดระเบยีบสังคม เพื่อลดปญัหาอาชญากรรม
อบายมขุและยาเสพติดใน
เขตชุมชนอย่างบรูณาการ

ด าเนินการออกตรวจตรา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามสถานบริการ/สถาน
บันเทิง/ร้านเกมส์/Internet/
ร้านจ าหน่ายสุรา/บุหร่ี/
หอพัก/สมาคมสนุ้กเกอร์/
สถานที่เด็ก เยาวชน วยัรุ่นมั่ว
สุมและก่อความไม่สงบ และ
แรงงานต่างด้าว

10,000         - - - -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
มากขึ้น

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชิวิต
และทรัพย์สิน

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน



7 โครงการบริหารจัดการศูนย์
 ศป.ปส.เทศบาลต าบลจันจ
ว้า

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนินการจัดสถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
ยาเสพติด  ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
จัดประชุม สัมมนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ภายในต าบล  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เดือนละ 1 คร้ัง

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
ปญัหาการระบาด
ของยาเสพติดลดลง

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

8 โครงการฝึกอบรมผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ขยายเครือข่ายผู้
ประสานพลังแผ่นดิน 23
 หมู่บา้น

10,000         - - - 10,000          ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนเกดิ
ความรู้และ
ตระหนกัถึงพษิภยั
ของยาเสพติด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาล

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

9 โครงการบ าบดัรักษาและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนนิการส่งผู้ติดยาเสพ
ติดไปบ าบดัและฟื้นฟู
สภาพที่ศูนย์บ าบดัฯ

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ80  ของผู้
บ าบดัรักษาเกดิ
ความเข้าใจในพษิ
ภยัของยาเสพติด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

10 โครงการหมู่บา้นสีขาวชุมชน
เข้มแข็งพลังสังคมปอ้งกนัยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมใหชุ้มชนเข้า
มามส่ีวนร่วมในการ
สอดส่องดูแลและต่อต้าน
ยาเสพติดภายใน
ครอบครัวตนเองและ
หมู่บา้น/ชุมชน

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80  ของ
การระบาดของยา
เสพติดในชุมชนลง
ลด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

11 โครงการจัดกจิกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในชุมชน
 ในวันที่ 26 มถิุนายน
ของทกุปี

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน



12 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อคัด
กรองปญัหายาเสพติดใน
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนนิการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อคัด
กรองผู้ที่เกี่ยวข้องกบัยา
เสพติด

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

13 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

เพื่อพฒันาศักยภาพในการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

จัดกจิกรรมฝึกอบรม อป
พร.และอาสาสมคัรฯ 
ภายในพื้นที่

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
อปพร.และ
อาสาสมคัรฯ เข้า
รับการฝึกอบรม

การด าเนนิงาน
ด้านการปอ้งกนั
และบรรเทาฯ มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

14 โครงการติดต้ังจุดเกบ็น้ า
รถดับเพลิงและรถบรรทกุน้ า
(ประปาหวัแดง) ประจ า
หมู่บา้น ต าบลจันจว้า และ
จันจว้าใต้  55 จุด

เพื่อพฒันาระบบการ
จัดเกบ็น้ ารถดับเพลิงและ
รถบรรทกุน้ า

ติดต้ังจุดเกบ็น้ า
รถดับเพลิงและ
รถบรรทกุน้ า(ประปาหวั
แดง) ประจ าหมู่บา้น 
ต าบลจันจว้า และจันจว้า
ใต้ จ านวน 55 จุด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 80 ของ
พนกังานในการ
ปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

มปีระสิทธิภาพใน
การปฏบิติังาน
ด้านปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัภายในชุมชน

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

15 โครงการส่งเสริมปฏิบัติการ
เชิงรุกในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น
แก่พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างความเข้าใจในด้าน
การดับเพลิงและการใช้
อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุต่างๆและ
การป้องกันเหตุเบื้องต้น

จัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิง
รุกในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบื้องต้นแก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

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

พนกังานและ
ประชาชนทั่วไป
เข้าใจด้านการ
ดับเพลิงเพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

16 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนบัสนนุ
การแกป้ญัหายาเสพติด

อดุหนนุงบประมาณ    
ศป.ปส.   อ.แมจ่ัน

30,000         30,000         30,000         30,000         30,000          ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด        
      งานรักษา
ความสงบ



17 โครงการฝึกอบรมทบทวน
หนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS)

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมคัรเตือนภยัในการ
ปฏบิติังาน

จัดกจิกรรมฝึกทบทวน
ทมีกู้ชีพกู้ภยั

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
ทมีอาสาสมคัรกู้
ชีพกู้ภยัเข้าร่วม
กจิกรรม

ทมีอาสาสมคัรทมี
กู้ชีพกู้ภยัมี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
 งานปอ้งกนัฯ

18 โครงการฝึกอบรมการใช้
วิทยุส่ือสาร

เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังาน
เจ้าหนา้ที่และอาสาสมคัรมี
ความรู้ในการใช้วิทยุส่ือสาร
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานปอ้งกนัฯ

จัดกจิกรรมฝึกอบรมการ
ใช้วิทยุส่ือสารใหแ้ก่
พนกังานและอาสาสมคัร

           5,000            5,000            5,000            5,000            5,000  ร้อยละ 80 ของ
อปพร. เข้าร่วม
ฝึกอบรม

อปพร. มคีวามรู้ใน
การใช้คล่ืน
สงเคราะหค์วามถี่ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบิติังาน
ปอ้งกนัฯ

ส านกัปลัด        
  งานปอ้งกนัฯ

19 โครงการติดต้ังสัญญาณ
จราจรและปา้ยเตือน

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจร

ด าเนนิการติดต้ัง
สัญญาณจราจรและปา้ย
เตือนตามจุดอนัตราย
ต่างๆ เขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80 ของ
จุดอนัตรายต่างๆมี
สัญญาณจราจร
และปา้ยเตือน

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนนประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด        
  งานปอ้งกนัฯ

20 โครงการฝึกอบรมการ
บริการการระบบแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ต่างๆ

จัดกจิกรรมอบรมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

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

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด        
  งานปอ้งกนัฯ

21 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัและฟื้นฟ ู
คืนคนดีสู่สังคม

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ภายในชุมชน

ด าเนนิการฝึกอบรม
อาชีพใหแ้กผู้่ผ่านการ
บ าบดัและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80  ของ
ผู้บ าบดัรักษาเกดิ
ความเข้าใจในพษิ
ภยัของยาเสพติด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
ว้าลดลง

ส านกัปลัด    
งานรักษาความ
สงบภายใน

รวม 21          โครงการ - -       455,000       435,000       435,000       445,000       435,000 - - -
แบบ  ผ.02

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์วินยัจราจร

การขับขี่ปลอดภยั
เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจร

จัดกจิกรรมอบรมวินยั
จราจรใหแ้กเ่ยาวชนและ
ประชาชน

10,000         10,000         10,000         10,000         5,000            ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
อบรม

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

2 โครงการจัดกจิกรรมเนื่อง
ในวัน  อปพร.

เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง   อป
พร.และสร้างขวัญก าลังใจ
ใหส้มาชิก  อปพร.

ฝึกอบรมจัดกจิกรรมวัน 
อปพร. แหง่ชาติ วันที่ 22
 มนีาคมของทกุปี

10,000         10,000         10,000         10,000         5,000            ร้อยละ 80 ของ
อปพร.เข้าร่วม
กจิกรรม

 อปพร.มขีวัญ
ก าลังใจที่ดีในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
   งานปอ้งกนัฯ

3 โครงการปอ้งกนัปญัหา
มลพษิหมอกควันและ      
ไฟปา่

เพื่อรณรงค์ปอ้งกนัปญัหา
มลพษิหมอกควันและไฟปา่
ใหล้ดลง

จัดกจิกรรมรณรงค์
ปอ้งกนัปญัหามลพษิ
หมอกควันและไฟปา่ใน
เขตเทศบาลต าบล     
จันจว้า

         10,000          10,000          10,000          10,000            5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

ลดปญัหามลพษิ
หมอกควันและไฟ
ปา่

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

4 โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนเกี่ยวกบัภยัทางถนน 
ภยัธรรมชาติและ สาธารณ
ภยัต่างๆแกป่ระชาชนทั่วไป

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจรและ          
สาธารณภยัต่างๆ

ฝึกอบรมซ้อมแผน
เกี่ยวกบัภยัทางถนน ภยั
ธรรมชาติและ      สา
ธารณภยัต่างๆแก่
ประชาชนทั่วไป

15,000         15,000         15,000         15,000         5,000            ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัแผ่นดินถล่มการ
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
รับมอืแผ่นดินไหว

เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั
การปฏบิติัตนเมื่อเกดิ
แผ่นดินไหว

จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชน,
ประชาชนทั่วไป,เยาวชน,
หนว่ยงานราชการ,
เจ้าหนา้ที่เทศบาลต าบล
จันจว้า

         10,000          10,000          10,000          10,000            5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวามรู้
ด้านแผ่นดินไหว
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้
ในการปฏบิติัตน
เมื่อเกดิแผ่นดินไหว

ส านกัปลัด        
 งานปอ้งกนัฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

งบประมาณ
ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ



6 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุ
ในช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละ
สงกรานต์

เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน ประชาชนปฏบิติั
ตามกฎจราจร พร้อม
ปอ้งกนัยาเสพติดในช่วง
เทศกาลในเขต

จัดกจิกรรมรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ต้ังจุดใหบ้ริการภายใน
เขตเทศบาล       ต าบล
จันจว้า พร้อมปอ้งกนัยา
เสพติดในช่วงเทศกาลใน
เขต

40,000         40,000         40,000         40,000         40,000          ร้อยละ 80 ของ
อบุติัเหตุที่ลดลง

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนทอ้ง
ถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎ
จราจร

ส านกัปลัด        
  งานปอ้งกนัฯ

7 โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการปอ้งกนัสาธารณภยั
 ภยัธรรมชาติ

เพื่อใหค้วามรู้การปอ้งกนั
ภยัต่างๆเบื้องต้น

จัดกจิกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการปอ้งกนั
สาธารณภยั ภยัธรรมชาติ

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

ผู้เข้าอบรมได้
เรียนรู้ปอ้งกนัภยั
ต่างๆอย่างถูกวิธี

ส านกัปลัด        
 งานปอ้งกนัฯ

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกดิจากสา
ธารณภยั

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
เบื้องต้นแกร่าษฎรที่ยากไร้

ด าเนนิงานช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ยากไร้

10,000         10,000         10,000         10,000         5,000            ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด        
  งานปอ้งกนัฯ

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏบิติังาน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.

10,000         10,000         10,000         10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
สมาชิก อปพร. 
เข้ารับการฝึกอบรม

สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
  งานปอ้งกนัฯ

10 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรเตือนภยั 
(มสิเตอร์เตือนภยั)

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมคัรเตือนภยัในการ
ปฏบิติังาน

จัดกจิกรรมฝึกทบทวน
อาสาสมคัรเตือนภยั

5,000           5,000           5,000           5,000           5,000            ร้อยละ 80 ของ
ทมีอาสาสมคัรเข้า
ร่วมฝึกอบรม

ทมีอาสาสมคัร
เตือนภยัมศัีกยภาพ
ในการปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

11 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการอาสาสมคัรภยั
พบิติัประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมคัรภยัพบิติัประจ า
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมอาสาสมคัร
ภยัพบิติัประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

10,000         10,000          ร้อยละ 80 ของ
ทมีอาสาสมคัรเข้า
ร่วมฝึกอบรม

ทมีอาสาสมคัรภยั
พบิติัประจ า
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด        
 งานรักษาความ
สงบภายใน

รวม     11      โครงการ - -       130,000       130,000       130,000       140,000       105,000 - - -



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนน  

คสล. ทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น  บา้นใหม ่ หมู่ 1  
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน  คสล. ทางเชื่อม
ระหวา่งบ้านใหม่  หมู่ 1  ถึง 
บ้านทรายมูล  หมู่ 2 และบ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ต าบลจนัจวา้

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

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
   บา้นใหม ่หมู่ 1  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.      บริเวณ
ใจบ๋้าน ซอย3.2 ถึงซอย 5 บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต าบลจนัจวา้ ขนาด
กวา้ง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

        400,000                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างคัน คสล. 
กั้นแบง่น้ า บา้นใหม ่       
หมู่ 1   ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคัน คสล. กั้นแบง่
น้ าบริเวณสามแยกสะพาน
โกง่   บา้นใหม ่หมู่ 1 ต าบล
จันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

4 โครงการเรียงหนิล าเหมอืง
หลวงบริเวณหนา้โรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นใหม ่หมู่ 1 
  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

เรียงหนิล าเหมอืงหลวง
บริเวณหนา้โรงเรียนเทศบาล
 2  บา้นใหม ่หมู่ 1  ต าบล
จันจว้า

          50,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  :  งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ      ตวัชี้วัด       

(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ    ผลที่คาดว่า     
 จะไดร้ับ

รับผิดชอบหลกั

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



5 โครงการกอ่สร้างสะพาน 
ค.ส.ล. บริเวณ ซอย2,3บา้น
ใหมห่มู่ 1 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพาน คสล. 
บริเวณ ซอย 2.3 ขนาดกว้าง
 0.20 เมตร ยาว 3.50 เมตร
 สูง 0.90 เมตร

              -           25,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 4 - ซอย 8 
บ้านใหม่ หมู่.1 ต าบลจันจว้า

ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร   
ยาว  33.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร   
ยาว  30.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 0.60 เมตร   
ยาว  233.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร   
ยาว 13.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  
1.00 - 1.05  เมตร

7 โครงการวางทอ่ คสล. 
เส้นทางไปบา้นหว้ยน้ าราก
 บา้นใหม ่ หมู่.1 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. เส้นทางไป
บา้นหว้ยน้ าราก บา้นใหม ่
หมู.่1  ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

8 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
หมู่บา้น บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อมปีา้ยบอกชื่อหมู่บา้น
อย่างชัดเจน

จัดท าปา้ยชื่อหมู่บา้น บา้น
ใหม ่หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

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

หมู่บา้นมปีา้ย
ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างที่อา่น
หนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น
 บา้นใหม ่หมู่ 1            
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมทีี่อา่น
หนงัสือพมิพแ์ละรับข้อมลู
ข่าวสารต่างๆในหมู่บา้น

กอ่สร้างที่อา่นหนงัสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น บา้นใหม ่หมู่
 1    ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่จัด
กจิกรรม

กองช่าง

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง6   โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นใหม ่หมู่.1 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน

หมู่บา้น

                -           420,000               -   



10 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณ
หน้าหอประชุมไปถึง ซอย 7   
 ความกว้าง 5  เมตร  ความ
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

                -                   -                 -         375,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน     ค.ส.ล.บริเวณ
ทางไปสุสานระหว่าบ้านใหม่  
หมู่ 1  ถึง บ้านทรายมูล  หมู่ 2
  ต าบล จันจว้าความกว้าง 4  
เมตร  ความยาว 1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ บา้น
ใหม ่หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา
ปิดบริเวณ ซอย 1  ถึง ซอย 2 
 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบล  จันจ
ว้า  ความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการขยายไหล่ทาง   
ทางเชื่อมระหว่างหมู่บา้น 
บา้นใหม ่หมู่ 1 ต าบล       
 จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ขยายไหล่ทาง บริเวณทาง
เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ ถึง 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า  ความกว้าง 50 ซม.  
ความยาว 1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1   
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 1/1 
 บริเวณหน้าบ้านนายโผน  
เขื่อนทาบ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจ
ว้า  มกว้าง 4  เมตร ยาว 
169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



15 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 6 
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจันจว้า  
 ความกว้าง 4  เมตร  ความ
ยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงถนน     
 ค.ส.ล.สายทางเชื่อมบา้น
ปา่บง- บา้นใหม ่หมู่ 1 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.สายทาง
เชื่อมบ้านป่าบง ต าบลจันจว้า
ใต้- บ้านใหม่ หมู่ 1 ต าบลจันจ
ว้า กว้าง5เมตร ยาว 1300เมตร

                -                   -                 -                 -       3,500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

17 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้นใหม ่
หมู่ 1  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร  -สายที่
นานายถนอม ภริะบนั -สายที่นาหนองบวั
นอ้ย  -สายที่นานางกันหา      -สายที่นา
นายบญุเรือง  -สายที่นานายณรงค์  -สาย
ที่นานายสุพล   -สายที่นานายประจวบ  -
สายเหมืองกางสัน         -สายที่นานาย
มานติย์   -สายที่นานายแทน  -สายที่นา
นายสุวคนธ ์         -สายที่นานายสมบรูณ์
  -สายที่นานายสถิต  -สายที่นานายจรัญ 
 -สายเหมืองปู่เหมือน     ความกวา้ง  
2.70  เมตร   ความยาว   9,200  เมตร   
หนา  0.10  เมตร บา้นใหม่ หมู ่1  ต าบล
จันจวา้

                -    -       400,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
   หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณล าเหมือง
กลางบ้านทรายมูล  หมู่ .2 
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ซอย 6 ถึง ซอย 7
บา้นทรายมลู หมู่ 2       
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 6 
ถึง ซอย 7 บา้นทรายมลู หมู่
 2   ต าบลจันจว้า

                -           300,000 - -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอย 6 บา้นทรายมลู     
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 6  
บา้นทรายมลู หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า กว้าง  3.00 เมตร   
ยาว  37.00  เมตร  หนา   
0.15  เมตร

 -                 -           60,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างลาน       
 ค.ส.ล.    บา้นทรายมลู หมู่
 2 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่
ส าหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยว
และผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ 
 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

กอ่สร้างลาน ค.ส.ล. (ทางเข้า
เส้ือบา้น)   หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ก าหนด)

 -                 -         130,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ได้ประโยชน์

1. เกษตรกร มีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซมผิวถนน
แอสฟสัติก เชื่อมระหว่าง
ต าบลสายบา้นทรายมลู 
หมู.่2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัสติก 
สายบ้านทรายมูล หมู่.2 ต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน  เชื่อมถึง 
 บ้านด้าย ต าบลศรีดอนมูล   
อ าเภอเชียงแสน

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

23 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นทราย
มลู    หมู่ 2  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร
 บ้านทรายมูล    หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า กว้าง   2.5 เมตร    
ยาว  2,640 เมตร   หนา  
0.10  เมตร      -บริเวณที่นา
นายจ าปี ถึง ที่นานายอ านวย 
ประมาณ  1,200  เมตร

 -                 -         215,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



24 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมเข้าพื้นที่การเกษตร 
 บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่การเกษตร

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมเข้า
พื้นที่การเกษตรบริเวณที่นา
 นายสุรชัย ภริบรรณ  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

                -                   -         110,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์บริเวณเส้ือ
บา้นบา้นทรายมลู   หมู่ 2  
 ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ลานประกอบ
กจิกรรมต่างๆของเทศบาล

กอ่สร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์บริเวณเส้ือ
บา้น บา้นทรายมลู หมู่ 2  
ต าบลจันจว้า

                -    -    -    200,000  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ราษฎรมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ขึ้น

กองช่าง

26  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นทรายมลู  หมู่  2  
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
 พร้อมฝาปดิ บริเวณบา้น
นางอ าไพร ถึงล าเหมอืงใหม่
 บา้นทรายมลู หมู่ 2  ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

1.เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว ปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ล าเหมอืงสาธารณะ บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต.จันจว้า

 -    -    -    -         100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณหนา้บา้นนางบวัผัน 
จันทาพนู ถึง หนา้บา้น     
นายสมเพช็ร วงค์ปญัญา  
บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า ความกว้าง 60 ซม. 
 ความยาว 250 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



29 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล พร้อมฝา
ปดิ  บา้นทรายมลู หมู่ 2 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณศาลาใจ๋บา้น ซอย 6 
บา้นทรายมลู หมู่ 2 ต าบล
จันจว้า  ความกว้าง 0.40 
เมตร.  ความยาว 130.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีต    บา้นทรายมลู 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณข้างบา้นนางแปลง   
 ภริบรรณ   บา้นทรายมลู 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า           
ความกว้าง 4 เมตร.  ความ
ยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีต    บา้นทรายมลู 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณหนา้บา้นนายสงหใ์จ 
 ภริบรรณ ถึง หนา้บา้นนาง
บวัผัน นอ้ยหมอ ความกว้าง
 4 เมตร.  ความยาว 60 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

32 โครงการเทลาน
เอนกประสงค์   บา้นทราย
มลู หมู่ 2 ต.จันจว้า

เพื่อมพีื้นที่จัดกจิกรรม
ต่างๆของหมู่บา้นและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยในหมู่บา้น

บริเวณโรงเรียนเกา่บา้น
ทรายมลู ความกว้าง 30 
เมตร  ความยาว 30 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

มพีื้นที่จัดกจิกรรม
ต่างๆของหมู่บา้น
เกดิความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.บริเวณ  ซอย 1  ถึง
ซอย 9   บา้นทรายมลู หมู่ 
2 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ  ซอย 1 ถึง ซอย 9   
     ความกว้าง   4  เมตร   
 ความยาว 1,000   เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



34 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบล  
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตร บา้นทรายมูล หมู ่2 1.
 ที่นานายจ าป ีมัง่ค่ัง ถึงที่นานายสวรรค์ 
จันทาพูน 2. ที่นานายจ าป ีมัง่ค่ัง ถึงที่นา 
นายชัยวฒัน ์งข้าวค า          3.ที่นานายม
นตรี นอ้ยหมอ ถึงที่นานางกาญจนา ภิ
รบรรณ   4.ที่นานายจรูญ ภริบรรณ ถึงที่
นา นายด้วง มาอุด   5.ที่นานางบวัผัน จัน
ทาพูน ถึงที่นา นายผล นอ้ยหมอ     6.ที่
นานายขาลทอง  นอ้ยหมอ ถึงที่นานาย
ชัยวฒัน ์        ฉางข้าวค า   7.ที่นานาย
ภริมณ์  นอ้ยหมอ ถึงที่นานางจ าป ีภริบร
รณ   8.ที่นานางจ าป ีภริบรรณ ถึงที่นา
นายจันต๊ิบ นอ้ยหมอ    9.ที่นานายสุวรรณ
 นอ้ยหมอ ถึงที่นานายมนตรี นอ้ยหมอ  
10.ที่นานายแสวง นอ้ยหมอ ถึง ที่นานาย
สุรชัย ภริบรรณ 11.ที่นานายชัยวฒัน ์
งข้าวค า ถึงที่นานายสุรชัย ภริบรรณ  12.
ที่นานายจ าลอง จับใจนาย ถึงที่นานาย
ธวชัชัย ภริบรรณ   13.ที่นานายสวสัด์ิ ภิ
รบรรณ ถึงที่นานายประชัน ขะขอม  14.
ที่นานายจ าเริญ นอ้ยหมอ ถึงที่นานาย
ชัยวฒัน ์ฉางข้าวค า   15.นายสะอาด ภิ
รบรรณ ถึงที่นานายสุรชัย ภริบรรณ 16.ที่
นานายสุรชัย ภริบรรณ ถึงที่นานายจ าเริญ
 นอ้ยหมอ

      400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร        
     2.ปอ้งกนัการ
เกดิอบุติัเหตุ

กองช่าง

35 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบล  
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

เข้าพื้นที่การเกษตร  บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

      200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณหนา้บา้นนายนมิติร 
ปอ๊กแจ้ ถึงหนา้วัดแมค่ าน้ า
ลัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 169.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

 -    -    400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



37 โครงการสร้างคันดินแนว
ล าน้ าค าตลอดสายใน
หมู่บา้นบา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่  3   ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

สร้างคันดินแนวล าน้ าค า
ตลอดสายในหมู่บา้นบา้นแม่
ค าน้ าลัด  หมู่  3   ต าบล
จันจว้า

                -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง

38 โครงการซ่อมแซมสุสาน
บา้นแมค่ าน้ าลัดน้ าลัด  หมู่
 3   ต าบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมสุสานบา้นแม่
ค าน้ าลัดน้ าลัด            หมู่
 3  ต าบลจันจว้า

ซ่อมแซมสุสานบา้นแมค่ าน้ า
ลัดน้ าลัด  หมู่ 3         
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 
3.00 ม.

        400,000                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

สุสานบา้นแมค่ า
น้ าลัดน้ าลัดมี
สภาพพร้อมใช้งาน

กองช่าง

39 โครงการขยายสะพานล า
เหมอืงร่องเสือเต้น  บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานล าเหมอืงร่อง
เสือเต้น  บา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่ 3  ต าบลจันจว้า เชื่อมถึง
 บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

 -         300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

40  โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม คสล.บา้นแมค่ าน้ า
ลัด  หมู่ 3  ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.ซอยใจ๋บา้น บา้นแมค่ า
น้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุง
หอประชุมประจ าหมู่บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปรับปรุงหอประชุม
ประจ าหมู่บา้นบา้นแมค่ า
น้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

ปรับปรุงหอประชุมประจ า
หมู่บา้นบา้นแมค่ าน้ าลัด    
หมู่ 3  ต.จันจว้า

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มหีอประชุม
ประจ าหมู่บา้นใช้
ท ากจิกรรมต่างๆ
ในหมู่บา้น

กองช่าง

ปรับปรุงคันดินบา้นแมค่ าน้ า
ลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า 
อ าเภอแมจ่ัน  จ านวน 2 จุด

จุดที่ 1 จุด ความยาวรวม 
50.00 เมตร  ความลาดเอยีง
 6.50 เมตร

      620,000               -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง42 โครงการกอ่สร้างคันดิน
บริเวณบา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า อ าเภอ
แมจ่ัน

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

                -   



จุดที่ 2  ความยาวรวม 
50.00 เมตร  ความลาดเอยีง
 6.50 เมตร

43 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นแมค่ า
น้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร  -จ านวน 6
 สาย                            สายที่ 1 
บริเวณที่นานายบญุยืน ใจมา กวา้ง 2.50 
เมตร   หนา 0.10 เมตร      สายที่ 2 ที่
นานายพิทกัษ์ นลิวรณ์  กวา้ง   2.50 
เมตร  หนา 0.10 เมตร     สายที่ 3 ที่นา
นายยุทธนา กันทะตา กวา้ง 2.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร       สายที่ 4 ที่นานาย
แก้ว แก้วรากมุข กวา้ง 2.50 เมตร  หนา 
0.10 เมตร     สายที่ 5 ซอยสุสานบา้นแม่
ค าน้ าลัด  กวา้ง 2.50  หนา 0.10 เมตร    
    สายที่ 6 ซอยสวนปาล์ม  กวา้ง 2.50 
เมตร  หนา 0.10 เมตร   บา้นแม่ค าน้ าลัด 
 หมู ่3  ต าบลจันจวา้

                -    -       300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงศูนย์อบ
สมนุไพรกลุ่มผู้สูงอายุบา้น
แมค่ าน้ าลัดน้ าลัด    หมู่ 3 
   ต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงศูนย์อบ
สมนุไพรกลุ่มผู้สูงอายุบา้น
แมค่ าน้ าลัดน้ าลัด    หมู่ 3 
 ต าบลจันจว้า

ปรับปรุงศูนย์อบสมนุไพร
กลุ่มผู้สูงอายุบา้นแมค่ าน้ า
ลัดน้ าลัด   หมู่ 3 ต าบลจันจ
ว้า

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ศูนย์อบสมนุไพร
กลุ่มผู้สูงอายุมี
สภาพพร้อมใช้งาน

กองช่าง

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นแมค่ าน้ าลัด หมู่ 3 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
ซอยใจ๋บา้น บา้นแมค่ าน้ าลัด
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

46 โครงการถมหนิคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร  บา้น
แมน่้ าลัด  หมู่ 3 ต าบล     
 จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ถมหนิคลุกพื้นที่การเกษตร 
 บา้นแมน่้ าลัด  หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

      620,000               -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง42 โครงการกอ่สร้างคันดิน
บริเวณบา้นแมค่ าน้ าลัด  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า อ าเภอ
แมจ่ัน

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

                -   



47 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร  บา้นแมน่้ าลัด 
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่
ส าหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยว
และผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ 
 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลานบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชนข์องหมู่บา้น  บา้น
แมน่้ าลัด หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกร มีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

48 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บริเวณซอยนาย
แกว้ ปนัเขือนขัติ บา้น
แมน่้ าลัด  หมู่ 3 ต าบลจันจ
ว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณซอย
นายแกว้ ปนัเขือนขัติ  บา้น
แมน่้ าลัด    หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า ความกว้าง  4    
เมตร  ความยาว   70 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

49 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล.บริเวณซอยนายกมล
  นอ้ยหมอ   บา้นแมน่้ าลัด 
    หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนายก
มล  น้อยหมอ  บ้านแม่น้ าลัด 
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า ความกว้าง
   4   เมตร  ความยาว   40 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บริเวณซอยนาง
ออน กติติวงค์บา้นแมน่้ าลัด
     หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาง
ออน กิตติวงค์  บ้านแม่น้ าลัด 
 หมู่ 3 ต.จันจว้า  ความกว้าง  
 4  เมตร  ความยาว   130 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนน       
 ค.ส.ล.บริเวณซอยนางทอง
ดี  ยาวิชัย   บา้นแมน่้ าลัด  
   หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาง
ทองดี  ยาวิชัย   บ้านแม่น้ าลัด 
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้าความกว้าง
   4   เมตร  ความยาว    50
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



52 โครงการกอ่สร้างถนน       
  ค.ส.ล.บริเวณซอยนาย
สมหมาย ใจมะกด   บา้น
แมน่้ าลัด    หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาย
สมหมาย ใจมะกด   บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต.จันจว้า   
ความกว้าง   4   เมตร  ความ
ยาว    90เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร             2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างถนน       
 ค.ส.ล.บริเวณซอยนายปิ
ยะราช  ลาวนนัท ์  บา้น
แมน่้ าลัด      หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนายปิ
ยะราช  ลาวนันท์       บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต.จันจว้า      
     ความกว้าง   4   เมตร  
ความยาว    60เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

54 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.บริเวณซอยนาง
ปราณี พรแจ้  บา้นแมน่้ า
ลัด      หมู่ 3 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาง
ปราณี พรแจ้  บ้านแม่น้ าลัด  
หมู่ 3           ต.จันจว้า   
ความกว้าง  4    เมตร  ความ
ยาว    80เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

55 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล.บริเวณซอยนายปั๋น
แกว้  แกว้รากมกุ  บา้น
แมน่้ าลัด     หมู่ 3 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณซอยนาย
ปั๋นแก้ว  แก้วรากมุก  บ้าน
แม่น้ าลัด  หมู่ 3 ต.จันจว้า   
ความกว้าง  4    เมตร  ความ
ยาว   120 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.พร้อมฝาปิด  จาก
ปากทางตลาด ถึงสามแยก
บ้าน     น.ส.ศรีจุ่ม สุตะวงศ์ 
 บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากปากทางตลาด
 ถึงสามแยกบ้าน     น.ส.ศรีจุ่ม
 สุตะวงศ์  บ้านห้วยน้ าราก   
หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



57 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากหอประชุม ถึงบา้น
นายอนิตา ปนิทรายมลู 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4   
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  จากหอประชุม 
ถึงบ้านนายอินตา ปินทรายมูล
 บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4  ต าบล
จันจว้า ขนาดกว้าง 04.00 
เมตร ยาว 295.00 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

58 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรบา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -           100,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

59 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.พร้อมร่องระบายน้ า 
ซอย3 ส่ีแยกวัดบา้นหว้ยน้ า
ราก บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม
ร่องระบายน้ า ซอย3 ส่ีแยก
วัดบา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

                -           300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

60 โครงการกอ่สร้าง
หอประชุมบริเวณติดบา้น
นางศิริขวัญ ปนิทรายมลู   
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อกอ่สร้างหอประชุมหลัง
ใหม ่บริเวณบา้นนางศิริ
ขวัญ ปนิทรายมลูบา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

ก่อสร้างหอประชุม  บริเวณติด
บ้านนางศิริขวัญ ปินทรายมูล 
 บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 4   
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้าง  
8.00 ม. ยาว 12.00  ม. สูง 
3.50 ม.

                -           421,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มหีอประชุมหลัง
ใหมใ่ช้ประกอบ
กจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กองช่าง

61 โครงการกอ่สร้างถนน คส
ล.บริเวณสายมอ่นค าแดง  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณ
สายม่อนค าแดง บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4เชื่อม บ้านห้วยน้ า
ราก ม.5 ต าบลจันจว้า ขนาด
กว้าง  4.00 -5.00 ม.  ยาว 
3,315 ม.  หนา  0.15 ม

                -           100,000               -    -       200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



62 โครงการถมดินลูกรัง    
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง จากหัวสะพานน้ า
จันไปถึงที่นานายวิฑูนย์  กัน
แก้ว  บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

 -                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

63 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  ซอย 1  จาก
บ้านนายเมือง แก้วรากมุข ถึง 
บ้านนายอุ่นเรือน ภิระบรรณ 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4   ต าบล
จันจว้า   กว้าง  0.50 เมตร  
ยาว 160 เมตร  ลึกเล่ีย 0.50 
เมตร

                -                   -         500,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

64 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ ซอยข้างตลาด จาก
บา้นนางปา๋ สุตะวงค์  บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4   ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  ซอยข้างตลาด 
จากบ้านนางป๋า สุตะวงค์  
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4  ถึง
บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษาบ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 9 ต าบล   
จันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่

ภายในชุมชน

กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปดิจากบา้นนายสมพงษ ์  
 ปนัเขื่อนขัติ ถึง ที่เกบ็ของ
แมบ่า้น  บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 4   ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนาย
สมพงษ์    ปันเขื่อนขัติ ถึง ที่
เก็บของแม่บ้าน  บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4  ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  จากซอยประปา ถึงบา้น
นางบวัผา เอกศูนย์ บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย   และพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ  จากซอย
ประปา ถึงบา้นนางบวัผา 
เอกศูนย์ บา้นหว้ยน้ าราก   
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



กอ่สร้างระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ  บา้นหว้ยน้ า
รากหมู่ 4  ต าบลจันจว้า

จากหอประชุมถึงบา้นนาย
อนิตา ปิ่นทรายมลู,

จากบา้นนายเมอืง แกว้ราก
มขุถึงบา้นนายอุ่นเรือน      
ภริะบรรณ,

ซอยข้าง ร.ร.หว้ยน้ าราก
68 โครงการกอ่สร้างคันดิน 

ถนนเชื่อม ปากร่อง
เชียงราย ถึง บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคันดิน ถนนเชื่อม 
ปากร่องเชียงราย ถึง บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า

                -                   -      1,000,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

ทต.จนัจวา้     กรม
ส่งเสริมฯ  กรม
ทรัพยากรน้ าทาง
หลวงชนบทการ
ท่องเที่ยวฯ

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 รอบวัดปา่หมากหนอ่ 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. รอบวัด
ปา่หมากหนอ่ บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

70 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บริเวณข้างบา้น นางศิริ
ขวัญ ปนิทรายมลูบา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณข้าง
บ้าน นางศิริขวัญ ปินทรายมูล 
ระยะทาง 500 เมตร  บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล      
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

71 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บริเวณล าเหมอืงร้องเรือ
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองร้องเรือ ระยะทาง 
2,500 เมตร  บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง67 โครงการกอ่สร้างระบายน้ า
 คสล.พร้อมฝาปดิ จาก
บา้นนายเมอืง แกว้รากมขุ
ถึงบา้นนายอุ่นเรือน       ภิ
ระบรรณ, ,  ซอยข้าง ร.ร.
หว้ยน้ าราก บา้นหว้ยน้ า
รากหมู่ 4  ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย และพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

                -                   -         200,000



72 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บริเวณล าเหมอืงกลาง 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองกลาง ระยะทาง 500 
เมตร  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่ 4 
     ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

73 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บริเวณล าเหมอืงไส้ไก่
เหมอืงกลาง บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว  ป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองบริเวณล า
เหมืองไส้ไก่เหมืองกลาง 
ระยะทาง  1,500 เมตร  บ้าน
ห้วยน้ าราก  หมู่ 4   ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพืน้ที่

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บริเวณ ซอย  4 บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางบริเวณ ซอย  4  
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

75 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิซอย 6/2 หนองคัน  
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 6/2 
หนองคัน  บ้านห้วยน้ าราก  
หมู่ 4      ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

76 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บริเวณ ซอย 3/4 บญุ
รอด บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 3/4 
บุญรอด  บ้านห้วยน้ าราก  หมู่
 4      ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



77 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่
ส าหรับตากข้าวที่เก็บเกี่ยว
และผลิตผลทางการเกษตร
อื่นๆ 
 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่าง
เปล่าให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณที่
สาธารณะประโยชนป์ระจ า
หมู่บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4  
ต าบลจันจว้า

                -    -               -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพื้นที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไว้ใช้เพื่อ
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  ซอย 4/1 ถนอมชัย  
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 4/1 
ถนอมชัย บ้านห้วยน้ าราก  หมู่
 4      ต าบลจันจว้า

                -    -               -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

79 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางบริเวณ ซอย 6/1 
บ้านนางสมหวัง  กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 164.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร บ้าน
ห้วยน้ าราก  หมู่ 4      ต าบล
จันจว้า

                -    -               -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

80 โครงการซ่อมซมคันตล่ิงล า
น้ าหว้ย บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ าในการ
ท าการเกษตร

ซ่อมซมคันตล่ิงล าน้ าหว้ย
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

500,000         -               -    - -              ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นได้ประโยชน์

มแีหล่งน้ าท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
(ทุ่งปา่ออ้)      บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่
ทางการเกษตร.บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

        100,000                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

 ซอย.บ้านนายค าอ้าย         
คิดข้างบน
ซอย.บ้านนายอ้าย ยาพันธ์

 ซอย.บ้านนายอูปแก้ว         
ราวิชัย
 ซอย.บ้านนางบัวน า         
คิดข้างบน
ซอย.บ้านนางวันดี กันทะสัน

ซอย.บ้านนายดวงต๊ิบ            
 ปินทรายมูล
ซอย.บ้านนางยุพิน              
รากรินทร์
ซอย.บ้านนางเวียน           
แม็คคินสัน
ซอย.บ้านนางอรวรรณ จันทา
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด    บ้านห้วยน้ าราก
หมู่ 5 ต าบลจนัจวา้  ขนาดกวา้ง  
0.40 ม. ยาว 202.00  ม. ลึกเฉล่ีย
 0.40 ม.

 บริเวณซอยบ้านนายเสาร์ค า รา
กรินทร์ถึงบ้านนายข่ายแก้ว 
จนัทร์แดง,

ซอยบ้านนายผล ปินทรายมูลถึง
บ้านนายสมบัติ  รากรินทร์
บ้านนายวิทยา จนัทาพูน ถงึบ้านนาย
กศุล  ราวิชัย

บ้านนายยอด  สุรี   ถงึบ้านนายอา้ย  
ราวิชัย

 บ้านนายจรัส สุตะวงค์   ถงึบ้านนาง
ออน ยานะ

              -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

84  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
ในหมู่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           400,000

83  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
ในหมู่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           400,000               -   

              -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

        300,000                 -   



บ้านนางจนัเป็ง ราวิชัย  ถงึบ้านนาง
อิน่  ราวิชัย

 บ้านนายเมฆ แกว้รากมขุ ถงึถนน
ใหญ่แมจ่นั  ถงึเชียงแสน

บ้านนางหลาน แกว้รากมขุ ถงึบ้าน
นางบัวผัน   แกว้รากมขุ

85 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอก
ทางเข้าเวียงหนองหล่ม  
บริเวณ ทางเข้าวัดหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อมปีา้ยบอกทางเข้าเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างปา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม  บริเวณ 
ทางเข้าวัดหว้ยน้ าราก หมู่ 5
 ต.จันจว้า

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

มปีา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม

ส านักปลัด         
 กองช่าง

86 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ข้ามล าหว้ย บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าห้วย
ตรงข้ามบ้านนายชูเกียรติ พิง
คะสัน (2 จุด) บ้านห้วยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า  กว้าง 4 
เมตร  ยาว 5.30 เมตร

                -                   -         140,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

87 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 จากบา้นนายศราวุฒิ คิด
ข้างบน ถึง บา้นนาย
ประเสริฐ ราวิชัย บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จาก
บา้นนายศราวุฒิ คิดข้างบน 
ถึง บา้นนายประเสริฐ รา
วิชัย บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

88 โครงการกอ่สร้างถนนพารา
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
ทาง บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5
 ถึง วัดปา่หมากหนอ่    ต.
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์
คอนกรีตสายทาง บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 5 ถึง วัดปา่
หมากหนอ่  ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

              -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง84  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
ในหมู่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           400,000



89 โครงการขยายถนนทางเข้า
วัดบา้นหว้ยน้ าราก บริเวณ
ตรงข้ามบา้นนายชูเกยีรติ 
พงิคะสัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนนทางเข้าวัดบา้น
หว้ยน้ าราก บริเวณตรงข้าม
บา้นนายชูเกยีรติ พงิคะสัน

                -                   -                 -         500,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

ทต.จนัจวา้ กรม
ทรัพยากรน้ า 
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ กรม
ทางหลวงชนบท 
กรมส่งเสริมฯ

90 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่
 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณกลางดอยทุ่งปา่ออ้   
 ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

91 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บริเวณบา้นนางลอย
 ขัดพนู  ถึง บา้นนาง
อรวรรณ  จันทรา  บา้น
หว้ยน้ าราก    หมู่ 5 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณบา้นนางลอย ขัดพนู 
 ถึง บา้นนางอรวรรณ  
จันทรา  ความกว้าง 4 เมตร 
  ความยาว 300 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า      ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ บริเวณบา้น
นายวิทยา จันทาพนู ถึง 
บา้น  นายกศุล ราวิชัย  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบา้นนายวิทยา จัน
ทาพนู ถึง บา้น  นายกศุล 
ราวิชัย  ความยาว 100 เมตร
     บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 5 
ต.จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.บริเวณหนา้วัด บา้น
หว้ยน้ าราก    หมู่ 5 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณหนา้วัด บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 5  ต.จันจว้า  
ความกว้าง  4  เมตร  ความ
ยาว  250 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



94 โครงการขุดลอกล าน้ าหว้ย
บริเวณหลังสุสาน ถึง บา้น
นายวันชัย สุตะวงค์   บา้น
หว้ยน้ าราก  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว        
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าน้ าหว้ยบริเวณ
หลังสุสาน ถึง บา้นนายวัน
ชัย สุตะวงค์  วามยาว 1,000
 เมตร  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 
5 ต.จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

95 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า      ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปดิ บริเวณ ซอย 
10 ถึง บา้นนางสาวดอก
แกว้  ราวิชัย บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 5 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอย 10 ถึง บา้น
นางสาวดอกแกว้  ราวิชัย  
ความกว้าง  0.50 ซม. ความ
ยาว  200 เมตร  บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 5   ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันน้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

96 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บริเวณ
ถนนสายหนองผักบุ้งบา้น
หว้ยน้ าราก  หมู่ 5 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณถนนสายหนองผักบุ้ง
 ความยาว 1,000  เมตร  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         120,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

97 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล. บา้นดง หมู่
 6 ต.จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าค
สล.  ต้ังแต่บ้านนางช่วน นิ่มอิ่ม
 ถึง บ้านนายสมศักด์ิ จันทาพูน
 หมู่. 6 ต าบลจันจว้า ขนาด
กว้าง04.00 เมตร ยาว 125.00
 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

98  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นดง หมู่ 6 ต าบล      
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านดง 
หมู่ 6   ต.จันจว้า ขนาดกว้าง 
 0.40 ม. ยาว 202.00  ม. ลึก
เฉล่ีย 0.40 ม.

                -           400,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



99 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นดง หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนางสมสุข จันทาพนู ถึง
ปากทางสุสาน บา้นดง หมู่ 6
  ต าบลจันจว้า

                -                   -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

100 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
   บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนายประจน กนัทะดง 
ถึงบา้นนายเจตต์ จันทาพนู 
 บา้นดง หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

101 โครงการถมดินลูกรัง เชื่อม
พื้นที่สาธารณะเวียงหนอง
หล่ม  บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง เชื่อมพืน้ที่สาธารณะ
เวยีงหนองหล่ม     - ขนาดกวา้ง 
4.80 เมตร   ยาว   500 เมตร   
หนา  0.15  เมตร    บริเวณทาง
แยกต้นยาง ถึง ถนนสันสูง

                -    -       100,000               -    -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

102 โครงการขุดลอกหนองปาง
ควาย  บา้นดง หมู่  6  
ต าบลจันว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ปรับปรุงหนองปางควาย  
บา้นดง  หมู่  6 ต าบลจันว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

103 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายทางบา้นดง      
หมู่ 6    ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน คสล. สาย
ทางบา้นดง หมู่ 6 เชื่อมถึง 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต าบลจันจว้า

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

104 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.บา้นดง หมู่ 6 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ระหว่างบา้นดง หมู่ 6 ต าบล
จันจว้า ถึงเวียงหนองหล่ม

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
กรมส่งเสริมฯ



105 โครงการขุดลอกหนองสัน
น้ าล้อมบา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว       
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกหนองบริเวณหนอง
สันน้ าล้อมบา้นดง          
หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

106 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
ร่องไคร้  บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว        
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าเหมอืงบริเวณล า
เหมอืงร่องไคร้บา้นดง  หมู่ 6
  ต.จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

107 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

เข้าพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นดงเวียงหนอง
หล่มเชื่อมถึงต าบลโยนก  
ความยาว  5  กโิลเมตร

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหนา้บา้นนางสาวปา
วีนา  ถึง หว้ยหลอด  บา้นดง
 หมู่ 6  ต.จันจว้า

                -    -  - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

109 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 2   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



110 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 7   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

111 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 8   บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

112 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นดง หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 9  บา้นดง หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
   2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

113 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม ค.ส.ล. บา้นดง หมู่ 
6  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบริเวณ
ล าเหมืองร่องเรือ กว้าง 4.00 
เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 5.00
 เมตร บ้านดง     หมู่ 6  ต.
จันจว้า

                -    -  - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

114 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์  บา้นดง  หมู่
 6  ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น  บา้นดง  หมู่ 6  ต.
จันจว้า

                -    -  - -       400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชสชนได้ใช้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



115 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง ค.ส.ล.  บา้นดง  
หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.บริเวณ
หนา้วัด คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ย
กว่า 160.00 ตรม.บา้นดง  
หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

116 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง   บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
บริเวณร่องเรือบา้นดง  หมู่ 6
  ต าบลจันจว้า

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

117 โครงการปรับปรุงขยาย
ไหล่ทาง   บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงขยายไหล่ทาง
บริเวณทางเข้าหนองไคร้   
บา้นดง    หมู่ 6  ต.จันจว้า  
  ความยาว   800  เมตร

                -    -  - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

118 โครงการกอ่สร้างศาลาหนา้
เมรุบา้นดง  หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

กอ่สร้างศาลาบริเวณสุสาน
บา้นดง  หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

119 โครงการปรับปรุงพื้นที่
โรงเรียนเกา่บา้นดง  หมู่ 6 
 ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้จัดกจิกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
โรงเรียนเกา่บา้นดง  หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมพีื้นที่
จัดกจิกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

กองช่าง

120 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นที่สาธารณะบา้นดง  หมู่
 6 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณดอยสุ่ม
ไกบ่า้นดง  หมู่ 6  ต าบล
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



121 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นต้นยาง หมู่. 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายหนุ่ม ชุ่มมงคล ถึงบ้าน
นายก๋องแก้ว แป้นยางมา ถึง
แยกไปวัดต้นยาง บ้านต้นยาง 
หมู่. 7 ต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

122 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัท ์ติกคอนกรีต บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากปากสามแยกงซุ้มสามแยก ถงึ
ตลาดชุมชน บ้านต้นยาง หมู ่7 ต าบล
จนัจว้า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
220.00 ม. หนา 0.04 ม.         -
กอ่สร้างถนนสายหลักบ้านต้นยาง

        500,000                 -    -  -       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
(กรมส่งเสริมฯ)

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บ้านต้นยาง   หมู ่7 ต าบลจนัจว้า 
 กว้าง  0.30 ม. ยาว 133.00  ม. ลึก 
0.30 - 0.40 ม.  บริเวณซุ้มประตูวัด 
ถงึ บริเวณทีน่านายวิชัย ชุ่มมงคล

บริเวณตลาดชุมชน ถงึบ้านนายอาจ

บริเวณสามแยก บ้านนายอิน่ สุวรรณ
จกัร

124 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิดบริเวณหน้า รร.
เทศบาล 1 ต้นยาง ถึงสาม
แยกทางไปสุสาน

                -                   -         400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

125 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นต้นยาง  หมู่ 7  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่
เวียงหนองหล่ม ถึงบ่อขยะ
กว้าง  4 เมตร   ยาว  185 
เมตร   หนา 0.15  เมตร  -
บริเวณหน้าบ้านนายมังกร 
ทองแสน ถึงสามแยก บ้านต้น
ยางบ้านต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

                -    -       400,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
(กรมส่งเสริมฯ)

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง123  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           300,000               -   



126 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นต้นยาง  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล บริเวณ
บา้นนางนอ้ยใจงาม ถึงบา้น
นางสม  ร้ิวสายสอด บา้น
ต้นยาง  หมู่ 7    ต าบลจันจ
ว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

127 โครงการกอ่สร้างถนนหนิ
คลุกรอบหนองปา่เมื่ยง 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนหนิคลุกรอบ
หนองปา่เมื่ยง บา้นต้นยาง 
หมู่ 7 ต าบลจันจว้า  เชื่อมถึง
 หนองบวั  บา้นปา่สักหลวง 
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

128 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางรอบหนองบวั 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางรอบ
หนองบวั บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
(กรมส่งเสริมฯ)

129 โครงการถมถนนหนิคลุก  
สายบา้นต้นยาง หมู่  7  ถีง
เวียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมงถนนหนิคลุก  สายบา้น
ต้นยาง หมู่  7  ถีงเวียง
หนองหล่ม

                -                   -           50,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
กรมส่งเสริมฯ

130 โครงการถมดินลูกรังไปยัง
บอ่ขยะเทศบาล บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปยังบอ่ขยะ

ถมดินลูกรังไปยังบอ่ขยะ
เทศบาล บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต.จันจว้า

                -                   -   - 200,000  -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รถบรรทกุขยะมี
ความสะดวกในการ
เดินทางไปบอ่ขยะ
ของเทศบาล

กองช่าง

131 โครงการกอ่สร้างโดมสุสาน
 บา้นต้นยาง  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

บริเวณสุสานบ้านต้นยาง หมู่ 7
 ต.จันจว้า  ขนาดกว้าง 10 
เมตร  ยาว 12 เมตร สูง 6 เมตร

                -                   -    -       307,000 ร้อยละ 80 ได้รับ
ความสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง



132 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหนา้บา้นน.ส.นวล
สวาท ชุ่มมงคล  ถึง หนา้
บา้น นายหมดั ชุ่มมงคล  
กว้าง 0.40 เมตร ยาว  
65.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.60 เมตร

                -                   -    -  -       200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง           2.พืชผล
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น 3.ลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

133 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางรอบหนองบวั 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณหนอง
บวับา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจว้า  ขนาดกว้าง  5  
เมตร  ความยาว  2,000 
เมตร

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

134 โครงการกอ่สร้างบนัไดตล่ิง
ลงหนองบวั บา้นต้นยาง 
หมู่ 7 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันาพื้นที่ใหม้ี
ประโยชนส์ าหรับจัด
กจิกรรมต่างๆและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวของหมู่บา้น

กอ่สร้างบนัไดตล่ิงบริเวณ
หนองบวับา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต.จันจว้า  ขนาดกว้าง  3  
เมตร  ความยาว  60 เมตร

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปอ้งกนัอนัตรายใน
การจัดกจิกรรม
ต่างๆและ
ประชาชนทั่วไป
ที่มาทอ่งเที่ยว

กองช่าง

135 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นต้นยาง หมู่
 7 ต าบลจันจว้า

1. เพือ่ใหเ้กษตรกรมทีีส่ าหรับตาก
ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วและผลิตผลทางการ
เกษตรอืน่ๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ทีว่่างเปล่าให้
เกดิประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนือ่งจากขา้วทีน่ ามาตากจะเกบ็ไว้
เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลาน ค.ส.ล. บริเวณที่
สาธารณะประโยชนข์อง
หมู่บา้น (หนา้วัด)  บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

                -                   -    -  -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกร มีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

จุดที่ 1  บริเวณหน้าบ้านนาย
สงกรานต์ แก้วรากมุข  กว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

         85,800 กองช่าง136 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.  บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ



จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนางสม
 พิสายสอด กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 14.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร

137 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
ต้นยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณที่นานายมังกร ทองแสน
 ถึง ปางควายบ้านต้นยาง  
ขนาดวามกว้าง 5 เมตร  ความ
ยาว  1,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

จ านวน  4  จดุ                      
        จดุที่ 1 บริเวณที่นานายปี 
ยางยนื ถึง ที่นานายสมคิด จนัทา
พูน  ความกวา้ง 4 เมตร   ความ
ยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000

จดุที ่2 บริเวณทีน่านายสมดุลย ์สุยะ
ใหญ่ ถงึ ทีน่านายกติติ ปินทรายมลู  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว 100 
เมตร

จดุที ่3 บริเวณทีน่านายจนัทร์แกว้  
ชุ่มมงคล  ถงึ ทีน่านายกอ๋งแกว้ แป้น
ยางมา กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร

จดุที ่4 บริเวณทีน่านายมงักร ทอง
แสน ถงึ ทีน่านายจรัญ เตมศัีกด์ิ  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว 100 
เมตร

139 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางเคฟซิลสาย
บา้นหนองร่อง หมู่ 8   
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซิล
สายบ้านหนองร่อง หมู่ 8  
เชื่อมถึง บ้านต้นยาง หมู่ 7  ถึง
 เวียงหนองหล่ม ต าบลจันจว้า

 -         300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

กองช่าง

138 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

136 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.  บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ



140 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บา้นหนอง
ร่อง  หมู่  8 ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ 
กว้าง5.00 เมตร ยาว12.00 
เมตร สูง 3.60 เมตร

                -                 -                 -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

141 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหนองร่อง หมู่ 8  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณ ซอยข้าง
วัด -ซอย 4 บ้านหนองร่อง หมู่
 8   ต าบลจันจว้า กว้าง  0.50
 ม. ยาว 90.00  ม. ลึกเฉล่ีย  
0.40 ม.

                -           250,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

142 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นหนองร่อง หมู่ 8  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนาย
บุญส่ง ร้องหาญแก้ว ซอย 
1,3,5 บ้านหนองร่อง หมู่ 8   
ต าบลจันจว้า

                -                   -         222,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

143 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นหนองร่อง หมู่ 8  
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จากซอย
ข้างวัด ถึง ซอย 4     กว้าง 4 
เมตร  ยาว 113  เมตร   หนา 
 0.15 เมตร       -บริเวณหน้า
บ้านนายประสาน โตประเสริฐ
 ถึง ซอย 4  บ้านหนองร่อง หมู่
 8  ต าบลจันจว้า

                -    -       300,000               -    -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

144 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบา้นหนองร่อง หมู่ 8
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณบา้น
หนองร่อง  หมู่ 8 ถึงบา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

                -    -       200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



145 โครงการกอ่สร้างร้ัว
ล้อมรอบบริเวณศูนย์ 
ศสมช. ประจ าหมู่บา้น
หนองร่อง หมู่ 8    ต าบล
จันจว้า

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบบริเวณ
ศูนย์ ศสมช. ประจ าหมู่บา้น
หนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้า

 -    -    200,000  -    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบ
บริเวณศูนย์ ศสมช.
 ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง

146 โรงการขุดลอกล าเหมอืง  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว       
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

ขุดลอกล าเหมอืงบริเวณหนา้
วัดเชื้อเจ็ดต้น ถึง บา้นดง  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 ต.จันจ
ว้า

                -                   -                 -                 -         300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

147 โครงการกอ่สร้างถนน 
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณ ซอย 3
 หนา้บา้นนางค ามลู จันทา
พนู เปน็ต้นไป  ความกว้าง  
3 เมตร  ความยาว 45  เมตร

- - -         78,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
          2.ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

148 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล. สายหนองบวั ถึง 
หนองปา่เมี้ยง(บา้นต้นยาง)

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. สาย
หนองบวั ถึง หนองปา่เมี้ยง
(บา้นต้นยาง) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 187.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -    -    -    500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

149 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางระบายน้ า
บริเวณหนา้บา้นนายสมชาย 
 บญุปญัญา ถึง สามแยก
พอ่บา้น   ความกว้าง 50 
ซม. ความยาว  50  เมตร

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง



150 โครงการปรับปรุงถนนแยก
ซอย บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณแยก 
ซอย 4 ซอย 5  บา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจว้า

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

151 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ  
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กอ่สร้างรางบริเวณหนา้บา้น
นายเสรี ร้องค า ถึง นายวิรัฐ 
 จันดง  ความกว้าง 50 ซม. 
ความยาว  50  เมตร  บา้น
หนองร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้า

 -    -    -    -         300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

จ านวน 2 จุด                     
   จุดที่ 1 บริเวณข้างบ้าน 
น.ส.สมนึก เงางาม สุดซอย

                -                   -           50,000               -   

จุดที่ 2 บริเวณที่นานาย
สงกรานต์ แก้วรากมุข ถึงฝ่ัง
น้ าจัน

153 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวรซอย
หอประชุมไปถึงหนองคัน บ้าน
ห้วยน้ าราก หมู่ 9 ต าบลจันจ
ว้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

152 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรบา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



154 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยววัดปา่หมากหนอ่ 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9     
ต าบลจันจว้า

เพือ่สร้างความเขา้ใจใหก้บั
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจนัจ
ว้า เกีย่วกบัการพัฒนาเวียงหนอง
หล่มใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่
ปรับปรุงภมูทิัศน์พืน้ทีเ่วียงหนอง
หล่มใหส้วยงามดึงดูดนักท่องเทีย่ว 
รองรับการท่องเทีย่วในพืน้ที่ เพือ่
สร้างรายได้จากการท่องเทีย่วเวียง
หนองหล่มใหก้บัประชาชนชาวใน
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลจนัจว้า

กอ่สร้างล้านจอดรถ         -
กอ่สร้างวงเวียนพญานาค  -
กอ่สร้างตลาดน้ า           -
กอ่สร้างศูนย์ประชาสัมพนัธ์
ทอ่งเที่ยว

1,000,000                 -                 -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีแหล่งท่องเที่ยว 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการบริการ
ด้านท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

กองช่าง            
 สนง.กีฬาและ
การท่องเที่ยว

155  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากหอประชุม ถึง
 หนองคัน บ้านห้วยน้ าราก หมู่
 9  ต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

156 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบาย   บา้นหว้ยน้ าราก  
หมู่ 9  ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
บา้นเรือนประชาชน

กอ่สร้างฝาปดิรางระบาย 
ซอยหอประชุมเทศบาล
ต าบลจันจว้า  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

 -    200,000  -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
บา้นเรือนประชาชน

กองช่าง

157 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก      หมู่ 9
  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จากสามแยกวัด
ปากหมากหน่อ ถงึ ศาลพ่อบ้าน  
บ้านหว้ยน้ าราก หมู ่9 ต าบลจนัจว้า  
จดุที ่1. กว้าง 4 เมตร  ยาว  90 เมตร
    จดุที ่2. กว้าง 3.50  เมตร  ยาว  
62 เมตร   จดุที3่. กว้าง 8.50  เมตร  
 ยาว  20  เมตร

                -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

158 โครงการขุดลอกแม่น้ าค า
บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกแมน่้ าค าบา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น ต.จันจว้าใต้ หมู่ 9  
ถึง บา้นแมค่ าน้ าลัด ต าบล
จันจว้า เชื่อมถึง อบต.    ศรี
ดอนมลู  อ าเภอเชียงแสน

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า



159 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9   
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายจันทร์  ปินทรายมูล 
ถึง สามแยก วัดป่าหมากหน่อ  
 บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9 ต าบล
จันจว้า

                -    -       400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

160 โครงการกอ่ถนนหนิคลุก
เลียบเวียงหนองหล่มพร้อม
บดอดัแนน่ บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ
เวียงหนองหล่มพร้อมบดอัด
แน่น บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าถึง บ้านป่าถ่อน 
หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

161 โครงการกอ่สร้างสะพาน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เวียงหนองหล่มบา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัและพฒันา
เส้นทางทอ่งเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างสะพานเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเวียงหนอง
หล่มบา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
และพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

ทต.จันจว้า     
กรมส่งเสริมฯ  
การท่องเที่ยวฯ
กระทรวง
ทรัพยากรน้ าฯ
ทางหลวงชนบทฯ

162 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
 ตากผลผลิตทางการเกษตร
  บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9   
ต าบลจันจว้า

เพื่อมลีานตากผลผลิต
ทางการเกษตรและใชท า
กจิกรรมต่างๆของหมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล. ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9       
ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มลีานตากผลผลิต
ทางการเกษตรใน
หมู่บา้น

กองช่าง

163 โครงการกอ่สร้างพพิธิภณัฑ์
เวียงหนองหล่ม บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่ออนรัุกษโ์บราณวัตถุ
และมพีพิธิภณัฑ์เกบ็ของ
โบราณวัตถุ

กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์เวียง
หนองหล่ม บริเวณวัดปา่
หมากหนอ่บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9   ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

อนรัุกษ์
โบราณวัตถุและมี
พพิธิภณัฑ์เกบ็ของ
โบราณวัตถุ

เทศบาลต าบล 
จันจว้าการ
ท่องเที่ยวฯกรม
ส่งเสริมฯ

164 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
แมน่้ าหา่ง บา้นหว้ยน้ าราก 
 หมู่  9 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกล าเหมอืงแมน่้ าหา่ง 
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่  9 
ต าบลจันจว้า

                -                   -           20,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



165 โครงการขุดลอกหนองนอ่ง
แกว้เวียงหนองหล่ม  บา้น
หว้ยน้ าราก  หมู่  9  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกันน้ า
ท่วมขังภายในพื้นที่

ขุดลอกหนองน่องแก้วเวียง
หนองหล่ม  บ้านห้วยน้ าราก  
หมู่  9    ต าบลจันจว้า เชื่อม
ต าบลโยนกและต าบลท่า
ข้าวเปลือก

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 
 กรมส่งเสริมฯ

166 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบ
และประตู ปดิ-เปดิ พร้อม
เทลาน คสล.บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อความปลอดภยั  และ
ปอ้งกนัการบกุรุกที่
สาธารณะภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างร้ัวรอบและประตู 
ปดิ-เปดิ พร้อมเทลาน     ค.
ส.ล.บริเวณที่สาธารณะบา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9  ต าบล
จันจว้า

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

ปอ้งกนัการบกุรุก
ที่สาธารณะภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

167 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก
บริเวณทางโค้ง  บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัอนัตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างราวกนัตกบริเวณ
ทางโค้งมมุที่นานายสว่าง 
รากเลน  บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9 ต าบลจันจว้า

 -                 -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

มรีาวกนัตกเพื่อ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไปมา
อย่างปลอดภยั

กองช่าง

168  โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่
 9 ต าบลจันจว้า

 เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

 กอ่สร้างถนน บริเวณ 3 
แยกบา้นนายดวงจันทร์ 
จินดาธรรม ถึง สามแยก
สวนยางพารา  กว้าง  4.00  
เมตร  ความยาว 169.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -                 -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

 1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

 กองช่าง

169  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 9
 ต าบลจันจว้า

 เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

 จ านวน 2  จุด              
จุดที่ 1 บริเวณ  ซอย 3       
   กว้าง  50 ซม.      จุดที่ 2
 บริเวณ ซอย 6          กว้าง
 50  ซม.

 -                 -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

 1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

 กองช่าง



ก่อสร้างถนน คสล.   บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต าบล    จนัจวา้

กองช่าง

ซอย บ้านนายค ามูล วงัอินต๊ะ

ซอยบ้านนายจนัทร์   พลศักด์ิ

171 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นสันนา
หนองบวั  หมู่  10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่เกบ็ของใช้
ส าคัญภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์  บ้าน
สันนาหนองบัว  หมู่  10   
ต าบลจันจว้า ขนาดกว้า 5.00 
ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
เกบ็ของใช้ส าคัญ
อย่างเปน็สัดส่วน

กองช่าง

172 โครงการขยายไหล่ทาง  
ถนนสายหลักบา้นสันนา
หนองบวั  หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. ถนน
บริเวณปากทางเข้าบ้านสันนา
หนองบัวถึงที่นานางนวลจันทร์
 แก้วรากมุข บ้านสันนาหนอง
บัว  หมู่ 10 ต าบลจันจว้า  
กว้าง 1 เมตร  ยาว 755 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

                -    -       400,000       400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

173 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.หนา้
โรงเรียนสันนาหนองบวั 
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

174 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. บา้นสันนาหนองบวั 
หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. จาก
บา้นนายชูสิน ซาวล้ีแสน ถึง
หนา้วัด  บา้นสันนาหนองบวั
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

170 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

        200,000                 -                 -   



175 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บริเวณเลียบล า
เหมอืงหา่ง  และข้างบา้น
นายสมถวิล วิริยะ บา้นสัน
นาหนองบวั หมู่ 10     
ต าบลจันจว้า

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

176 โครงการขยายสะพานข้าม
ล าเหมอืงหา่ง บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณล าเหมืองห่าง ถนนสาย
หลัก บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 
10 ต.จันจว้าเชื่อมถนนสาย
หลัก บ้านป่าสักน้อยอบต.ป่า
สัก  ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียง
แสน

                -                   -         200,000               -    -  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

177 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10  ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงเรียนบา้นสันนา   บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10   
ต าบลจันจว้า

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

178 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุกบดอดัแนน่  บา้นสัน
นาหนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนหนิคลุกบดอดั
แนน่ เข้าสุสาน และเข้าพื้นที่
เกษตร บา้นสันนาหนองบวั
หมู1่0 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

179 โรงการขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะบา้นสันนาหนอง
บวั หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็วป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

หนองนส้าธารณะโรงเรียน
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

- - - -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง



180 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัตลอดสาย
เลียบล าเหมอืงหา่ง  บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
     2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
         3.เพื่อสามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิ่มขึ้น

กอ่สร้างเขื่อนบริเวณทาง
โค้งที่นานางสังวาลย์ ทารัตน์
ใจ ถึง บา้นนายสุทศัน ์สสุตะ
วงค์ ความยาว 1,500 เมตร

- - - -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

181 โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ า ค.ส.ล. ล าเหมอืงหว้ย  
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต าบลจันจว้า

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
   2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
       3.เพื่อสามารถกักเก็บ
น้ าได้เพิ่มขึ้น

บริเวณล าเหมืองห้วย จาก 
ฝายน้ าล้นแยกเหมืองห่าง ถึง 
โรงเรียนบ้านสันนาหนองบัว 
หมู่ 10 ต.จันจว้า  ความยาว 
1,000 เมตร

- - - -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

จ านวน  6  จดุ                      จดุที่
 1 บริเวณทีน่านายประสงค์ แกว้ราก
มขุ

                -                   -                 -                 -          400,000 กองช่าง

จดุที ่2 บริเวณทีน่านายเกษม

จดุที ่3 นานายชุม แกว้รากมขุ

จดุที ่4 นานายสุมติร จนัทาพูน

จดุที ่5 บริเวณหน้าวัดสันนาหนองบัว

จดุที ่6 นานายบุญปัน แกว้รากมขุ

183 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงบริเวณสามแยก 
สันนา-ทรายมลู-แมค่ าน้ าลัด 
 ถึงบา้นนางไพร สุขสิงหค์ลี 
 คความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

182 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม เชื่อมล าเหมอืงหา่ง
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร   
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้       3.ลดรายจา่ย
เพิม่รายได้ของเกษตรกร



184 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. ทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น   บา้นสันนาหนอง
บวั  หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จากบ้านนางไพร สุขสิงห์คลี 
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า ถึง ทางเชื่อมถนนบ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
       2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

185 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป (ตัวU )
 บา้นสันนาหนองบวั  หมู่ 
10 ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบา้นนายปนั พนัพงิค์
 ถึง บา้นนายอดุม จันทะ
เวียง ความยาว 200 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
     2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง

186 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์ บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

1. เพือ่ให้ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลัง
กายอยา่งทั่วถึง
 2. เพือ่ให้ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมีสุขภาพ  
อนามัยแข็งแรง
3. เพือ่ให้ลานกีฬา และสนาม
กีฬา ของ หมู่บ้าน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชนทั่วไป เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ

สนามโรงเรียนบา้นสันนา
หนองบวั คิดเปน็พื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 700 ตร.ม.

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

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

187 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนสันนาหนอง
บวั  หมู่  10 ต าบลจันจว้า

เพื่อจัดท าเปน็ศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พฒันาอย่างยั่งยืน

อาคารเรียนหลังเกา่
โรงเรียนบา้นสันนาหนองบวั
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาเรียนรู้

มแีหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาสู่
การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน

กองช่าง

188 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมบา้นสันนาหนอง
บวั หมู่ 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน
บา้นสันนาหนองบวัหมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



189 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

เทลานบริเวณสุสานบา้นสัน
นาหนองบวัหมู่ 10 ต าบล  
จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. เกษตรกรในต าบลบ่อ
โพง มลีานตากพืชผลใน
พืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถเกบ็
ผลผลิตไว้ใช้เพือ่ท า
การเกษตรในฤดูถดัไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

190 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างบริเวณสุสานบา้น
สันนาหนองบวัหมู่ 10 ต าบล
  จันจว้า

                -                   -                 -                 -         400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

191 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 จากส่ีแยก ถึง ซอยบา้น
นายประเสริฐ   ใบแสง 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จากส่ี
แยก ถึง ซอยบา้นนาย
ประเสริฐ ใบแสง บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

        300,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

192 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น  บา้นหวัฝาย หมู่  
11   ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านบ้านหัวฝาย  
หมู่  11   ต าบลจันจว้า ขนาด
กว้า 9.00 ม. ยาว 5.80 ม.

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

มสีถานที่จัด
กจิกรรมสาธารณะ
ของหมู่บา้น

กองช่าง

193 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นหวัฝาย หมู่  11  
ต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านหัว
ฝาย-บ้านทรายมูล  ขนาดกว้าง
 0.40 เมตร  ยาว 76.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



194 โครงการปรับปรุงตล่ิงแม่
น้ าค า บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ปรับปรุงตล่ิงแมน่้ าค า บา้น
หวัฝาย  หมู่  11    ต าบล
จันจว้า  ความยาวไมน่อ้ย
กว่า 32.00 เมตร ลาดเอยีง
ไมน่อ้ยกว่า 7.00 เมตร

                -           300,000       300,000       300,000       300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

195 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้นหวัฝาย
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าไว้ใช้
ส าหรับอปุโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างประปาระบบ
หมู่บา้น บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
  ต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชากรได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองการประปา/
กรมทรัพยากรน้ า

196 โครงการปรับปรุงถนนจาก
สะพานแมน่้ าค าจากบา้น
หวัฝาย หมู่ 11        
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนจากสะพานแม่
น้ าค าจากบา้นหวัฝาย ถึง 
สามแยกหวับา้นทรายมลู  
บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

197 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บา้น 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11    
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11  เชื่อมถึง บา้น
ทรายมลู หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

                -           300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

198 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล.   บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ต าบลจันจว้า  
เชื่อมบ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3 
ต าบลจันจว้า กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 105.00  เมตร. หนา 
0.15 เมตร

                -           240,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

199 โครงการกอ่สร้างที่อา่น
หนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น
  บา้นหวัฝาย  หมู่  11    
ต าบลจันจว้า

เพื่อเปน็แหล่งข่าวสารและ
ศึกษาหาความรู้ของ
ประชาชน

กอ่สร้างที่อา่นหนงัสือพมิพ์
ประจ าหมู่บา้น  บา้นหวัฝาย 
 หมู่  11  ต าบลจันจว้า

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

เปน็แหล่งข่าวสาร
และศึกษาหา
ความรู้ของ
ประชาชน

กองช่าง



200 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล   
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหวัฝาย หมู่ 
11 ต าบลจันจว้า

                -           100,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

201 โครงการขยายสะพานข้าม
ล าเหมอืงร่องเสือเต้น บา้น
หวัฝาย - แมค่ าน้ าลัด บา้น
หวัฝาย  หมู่  11 ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามล าเหมอืง
ร่องเสือเต้น บา้นหวัฝาย - 
แมค่ าน้ าลัด บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

202 โครงการปรับปรุงคอ
สะพานข้ามแมน่้ าค าบา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล   
จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงคอสะพานข้ามแม่
น้ าค า  บา้นหวัฝาย หมู่ 11
ต าบลจันจว้า

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

203 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
 บริเวณหนา้ศาลา
อเนกประสงค์ บา้นหวัฝาย
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้า

เพื่อมลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล. บริเวณ
หนา้ศาลาอเนกประสงค์
บา้นหวัฝาย  หมู่ 11    
ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มลีาน
อเนกประสงค์ใช้
กจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กองช่าง

204 โครงการปรับปรุงถนน 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11       
ต าบลจันจว้า

1.เพือ่ยกระดับความสูงเท่าถนน
สายหัวฝาย-ทรายมูล           2.
เพือ่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณ ซอย 2
 บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต าบล
จันจว้า

 -  -  -               -   300000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

205 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
สาธารณะประโยชน ์บา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต าบล    
จันจว้า

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
 ป้องกันน้ าท่วมขังและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหัวฝาย หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

 -  -               -                 -          300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



206 โครงการปรับปรุงประตู 
ปดิ-เปดิ ล าเหมอืง
สาธารณะ บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
   2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
     3.เพื่อสามารถกักเก็บน้ า
ได้เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงประตู ปิด-เปิด ล า
เหมืองสาธารณะ บริเวณหน้า
บ้านนายบุญตัน

 -  -               -                 -          300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับ
การแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง           2.พืชผล
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น 3.ลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

207 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายชูศักด์ิ  ถึงบ้านนางจุรีรัตน์
 บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
 จันจว้าใต้ ขนาดกว้าง 3.00 ม.
 ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.

        140,000                 -    -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

208 โครงการขยายถนนลูกรัง 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนนจาก ซอย บ้านนาย
สมบัติ ถึง บ้านนางวราพร 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.จันจ
ว้าใต้  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.50 
เมตร

        370,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

209 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้  ขนาดกว้าง4.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา0.15
 เมตร จากประปาหนองเขียว-
ปางควายป่าสักหลวง

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

210 โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณบา้นปา่สักหลวงหมู่
ที1่ ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านป่า
สักหลวง หมู่ที่ 1 ต าบล    
จันจว้าใต้ สายทางวัดพระธาตุ
ดอยกู่แก้ว ผิวจราจร กว้าง 
6.00 ม.   ยาว 300.00  ม.  
หนา  0.04 ม.

                -    -  -       200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง       
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)



211  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิดบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
 จ านวน 3 จดุ -จดุที่ 1 บริเวณ
บ้านนายบุญส่ง กวา้ง 0.40 เมตร 
 ยาว 73 เมตร ลึก 0.40-0.60 
เมตร    - จดุที่ 2 บริเวณบ้าน
นายสมชาย ถึงบ้านนางเป็ง  กวา้ง
 0.40 เมตร  ยาว 60 เมตร  ลึก 
0.40-0.60 เมตร -จดุที่ 3 บ้าน
นายบุญทา ทายะนา  กวา้ง 0.30 
เมตร  ยาว 57 เมตร  ลึก 
0.30-0.40 เมตร

                -    -       500,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมบ่า้น

กองช่าง

212 โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า บา้นปา่สักหลวง
 หมู่ 1  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ปรับปรุงร่องระบายน้ า
เส้นทางแยกโรงเรียน     
จันจว้าวิทยาคม บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -           50,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหม่บ้าน

กองช่าง

213 โครงการปรับปรุงศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานบา้นปา่
สักหลวง หมู่ 1 ต าบล   
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่ท ากจิกรรม
ของกลุ่ม อสม. ประจ า
หมู่บา้น

ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานบา้นปา่สักหลวง หมู่ 1   
  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -   ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มีอาคารสถานที่ใน
การดูแลสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

214 โครงการถมหนิคลุก   บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกจากทางเข้าบา้น
นายกว๋น ติยะกว้าง ถึง 
สุสาน บา้นปา่สักหลวง   หมู่
 1 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

215 โครงการกอ่สร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร      
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร(บา้นสันนาหนอง
บวั) ที่นานายอา้ย อุ่นเรือน 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



216 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด  บ้านป่าสักหลวง 
 หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้บริเวณ
ยุ้งฉาง ขนาดกว้าง 1.5 เมตร

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหม่บ้าน

กองช่าง

217 โครงการกอ่สร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 1 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร(บ้านใหม่) ที่นานาย
ก๋องค า เรืองศรี บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้

                -    -               -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

218 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเข้าพื้นที่
การเกษตร  บา้นปา่สัก
หลวง  หมู่ 1 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

   ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บริเวณบ้านนายสมบัติ เชื้อเจ็ด
ตน ถึงอนามัยป่าสักหลวง  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว
 300  เมตร

       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร            2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

219 โครงการกอ่สร้างถนน
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณข้างบ้านนายปรีชา 
พงษ์พัฒนานุกุล  ถึงบ้านนาย
เกษตร ใคร้ก้ า ความกว้าง5.00 
เมตร  ความยาว 170.00 เมตร
 หนา 0.15

       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

220 โครงการกอ่สร้างถนนอน
กรีตเข้าพื้นที่การเกษตร  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จ านวน 3 จดุ                        
        จดุที่ 1 บริเวณบ้านนาย
ทองจนั  อภิวงค์ ถึงบ้านนาย
ประพันธ ์นันทะจกัร์ ความกวา้ง 
4 เมตร  ความยาว 250 เมตร     
  จดุที่ 2 บริเวณบ้านนายอุทัย 
แสนค าหล่อ ถึงบ้านนางวนิดา 
นาทะสัน  ความกวา้ง  3 เมตร  
ความยาว 15 เมตร            จดุที่
 3 บริเวณบ้านนายเสาร์ชัย  
พรหมสาร

       500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
        2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



221 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นปา่สักหลวง  หมู่
 1 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

จ านวน 2 จดุ                          
จดุที ่1 บริเวณบ้านนางวันเพ็ญ ขยนั 
ถงึ เหมอืงสาธารณะ ความยาว 300 
เมตร  ความกว้าง 60 ซ.ม.              
         จดุที ่2 บริเวณบ้านนายบุญทา
 ทายะนา ถงึบ้านนายดวงจนัทร์ 
จนิดาธรรม  ความกว้าง  60 ซ.ม.  
ความยาว 150 เมตร

       500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

222 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ข้ามแมน่้ าจัน           บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่  2  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพานข้ามแมน่้ าจัน
  บริเวณที่นานายเทยีม  ลือ
เลิส  บา้นปา่สักหลวง  หมู่  
2  ต าบลจันจว้าใต้

        300,000                 -    -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

223 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัทติ์ก  รอบหนองเขียว
บา้นปา่สักหลวง    หมู่.2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์ก 
รอบหนองเขียว บา้นปา่สัก
หลวง หมู.่2 ต าบลจันจว้าใต้

                -           300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

224   โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปดิซอย 2 บา้นปา่สักหลวง
 หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิซอย 2 บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2ต าบลจันจว้า
ใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

225 โครงการกอ่สร้างทอ่ส่งน้ า
หนองเขียวถึงพื้นที่
การเกษตรบา้นปา่สักหลวง 
 หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ส่งน้ าหนองเขียว
ถึงพื้นที่การเกษตรบา้นปา่
สักหลวง  หมู่ 2 ต าบล   
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

226 โครงการสูบน้ าล าน้ าจันเข้า
หนองเขียวด้วยระบบไฟฟา้ 
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

สูบน้ าล าน้ าจันเข้าหนอง
เขียวด้วยระบบไฟฟา้  บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 2  ต าบล
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



227 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน
นางเครือ ลือเลิศ บ้านป่าสักหลวง
 หมู่ 2 ต าบลจนัจวา้ใต้ กวา้ง 3.00
 ม.   ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม.

                -             57,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

228 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง   หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย
 18 บ้านป่าสักหลวง   หมู่ 2
ต าบลจันจว้าใต้  กว้าง 3.00 ม.
 ยาว 72.00  ม. หนา  0.15 ม.

                -           125,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

229 โครงการปรับปรุงผิวถนน
บา้นปา่สักหลวง หมู่ที่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณบ้านป่า
สักหลวง  หมู่ที่ 2 - บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ที่ 4 ต าบลจันจว้าใต้ 
 กว้าง 5 เมตร  ยาว 270  
เมตร หนา  0.04 เมตร

                -    -       380,000  -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

230 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 18
 บา้นปา่สักหลวง   หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

231 โครงการปรับปรุงศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานบา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2 ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่ท ากจิกรรม
ของกลุ่ม อสม. ประจ า
หมู่บา้น

ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานบา้นปา่สักหลวง หมู่ 2   
        ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -   ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มอีาคารสถานที่ใน
การดูแลสุขภาพ
อนามยัของ
ประชาชนใน
เบื้องต้น

กองสาธารณสุข/
กองช่าง

232 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 อาคารผลิตน้ าประปาถึง  
ลากนูา่ บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 2  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. อาคาร
ผลิตน้ าประปาถึงลากนูา่ 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2   
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



233 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 ซอย 8 บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้าน
ป่าสักหลวง   จ านวน 2  จดุ    
บริเวณซอยข้างบ้านนายไพศาล  
น าเกียรติสกุล        -จดุที่ 1 
กวา้ง 3 เมตร  ยาว 36 เมตร  
หนา 0.15 เมตร -จดุที่ 2  กวา้ง 4
 เมตร  ยาว  16 เมตร  หนา  
0.15 เมตร

                -                   -         120,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

234 โครงการขุดลอกแกม้ลิง 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2     
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกแกม้ลิง บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000       100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า
กรมส่งเสริมฯ

235 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

1.เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณสวนม่านแก้ว ถึง หลัง
โรงสีแม่จันโกเด็นเกรน ฝ่ัง
ตะวันตก  บ้านป่าสักหลวง หมู่
 2 ต.จันจว้าใต้  ถึง บ้านกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

236 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณเหมืองแยกหนองเขียว 
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้  ถึง บ้านกิ่วพร้าว  
หมู่ 4 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

237 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณแยกไปทางหลังบ้านพ่อ
ก านันประสิทธิ์ ออกทางถนน
ใหญ่  บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

238 โครงการขุดลอก ร่องช้าง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกบริเวณร่องช้าง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



239 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
หนองเขียว  บา้นปา่สัก
หลวง  หมู่ 2 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

บริเวณล าเหมอืงหนองเขียว
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้ ถึง บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต าบลจันจว้า

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

240 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้นปา่
สักหลวง  หมู่ 2 ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

บริเวณที่นานายเชาว์ ปงกันค า
 ถึงที่นา นายสมศิลป์ จินดา
ธรรม   บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2
 ต.จันจว้าใต้  ความกว้าง  3   
 เมตร  ความยาว 500    เมตร
    หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

241 โครงการปรับปรุงถนน    
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน บริเวณ ซอย 
12 หนา้วัดปา่สักหลวง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
        2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

242 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 1 
ถึงแก้มลิง บ้านป่าสักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้   ความ
กว้าง   5   เมตร  ความยาว  
400   เมตร   หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -          500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

243 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 4 ถึง 
หลังเทศบาลต าบลจนัจวา้ ความ
กวา้ง  4      เมตร  ความยาว   
400  เมตร   หนา 0.15 เมตร   
บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จนัจวา้ใต้

                -                   -                 -                 -          500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
        2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



244 โครงการกอ่สร้างก าแพง
กนัดินล าน้ าเหมอืง  บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างก าแพงบริเวณล า
เหมืองเชื่อมระหว่างบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ถึง บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว  2.ป้องกนัร้ าท่วม
ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยและ
พืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

245 โครงการกอ่สร้างปอ้มยาม  
   อ.ป.พ.ร. ,  ช.รบ.  บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สินของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างปอ้มยามบริเวณจุด
ตรวจบา้นปา่สักหลวง หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สิน
ของหมู่บา้น

กองช่าง

246 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 
 บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

วางท่อระบายน้ าบริเวณหน้า
บ้านนางสายพันธ์  ลือเลิศ  ถึง
ท่อน้ าทิ้งเหมืองหนองร่อง     
บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 2 ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว       2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

247 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุ
ซอล  บา้นปา่สักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถงึ
 2. เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไป  เยาวชน
 ผู้สูงอาย ุมสุีขภาพ  อนามยัแขง็แรง
3. เพือ่ใหล้านกฬีา และสนามกฬีา 
ของ หมูบ่้าน เป็นศูนยร์วมของ
ประชาชนทัว่ไป เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
ในการประกอบกจิกรรมนันทนาการ

กอ่สร้างสนามฟตุซอล 
บริเวณลานสันวัดปา่สักหลวง
  บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุได้
ออกก าลังกายอยา่ง
ทั่วถึง
 2. ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอาย ุมี
สุขภาพ  อนามัย
แข็งแรง
3. สนามกีฬา ของ 
หมู่บ้าน เป็นศูนยร์วม
ของประชาชนทั่วไป 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุใน
การประกอบกิจกรรม
นันทนาการ

กองช่าง



248 โครงการกอ่สร้างลาน       
  ค.ส.ล.  บา้นปา่สักหลวง 
 หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อให้เประชาชนในพื้นที่
มีลานเอนกประสงค์ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
 2. เพื่อให้ประชาชนใช้พื้นที่
ว่างเปล่าได้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริเวณที่สาธารณประโยชน์
หมู่บ้าน(ข้างหนองเขียว) กว้าง
 16.00 เมตร  ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านป่า
สักหลวง  หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

249 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณ 
ซอย 1  บ้านป่าสักหลวง    หมู่
 2 ต.จันจว้าใต้    ความกว้าง  
0.40   เมตร  ความยาว  30   
เมตร         ลึก 0.30 เมตร

                -                   -                 -                 -         500,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
    2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

250 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน บริเวณทางเชื่อม
 ซอย 1 ถึง ซอย 3   บ้านป่า
สักหลวง   หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ 
ความกว้าง  4   เมตร  ความ
ยาว  150   เมตร     หนา 
0.15 เมตร

                -                   -                 -         500,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร             2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

251 โครงการกอ่สร้างก าแพง
กนัดินบริเวณล าเหมอืง
กลางบา้นปา่บงหลวง     
หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน
บริเวณล าเหมืองกลางบ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจนัจวา้ใต้ 
ขนาดกวา้ง 1.25 ม. ยาว 100.50
 ม. สูง 0.30-1.50 ม.

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

252 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3   ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางและวางทอ่พร้อมฝาปดิบา้น
ปา่บงหลวง หมู ่3  ต าบลจันจวา้ใต้ จาก
สามแยกหนา้บา้น นายสวาท กัลยาณกุล 
ถึง บา้นนายแถลง ปงิยอง

        200,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มรีะบบการระบายน้ าทีดี่
น้ าไมท่่วมขงัทีอ่ยูอ่าศัย  
พืน้ทีก่ารเกษตร และ
พืน้ทีภ่ายในหมูบ่้าน

กองช่าง



253  โครงการกอ่สร้างระบบ
รางระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างระบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดที่ 1 บริเวณ ซอย 2 ข้างบา้น
นายยรรยง สมบติัใหม่ กวา้ง 0.40เมตร 
ยาว 30.00เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร
  จุดที่ 2 บริเวณ ซอย1 กวา้ง 0.35 เมตร 
ยาว 27.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  จุดที่ 3
 บริเวณซอยบา้นเด่นแยกเข้าบา้นนาย
ไพบลูย์อภวิงค์งาม กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคืดเปน็
พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 ตร.ม.

                -                 -                 -         140,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด  จากสะพานแมน่้ าจนัถงึบ้านนาง
ปินแกว้ เงางาม  บ้านป่าบงหลวง   
หมู ่3 ต าบลจนัจว้าใต้ กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 135.00  ม. ลึก 0.40-0.60 ม.

,บ้านนางปินแกว้ เงางาม ถงึ สะพาน
แมน่้ าจนั

255 โครงการจัดท าปา้ยหมู่บา้น
 บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สัญลักษณ์และให้
บคุคลภายนอกรู้จักหมู่บา้น

จัดท าปา้ยเข้าหมู่บา้น บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3     ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -       200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมปีา้ย
ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง

256 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วัดบา้นปา่บงหลวง หมู่  3 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณข้างวัด
บา้นปา่บงหลวง หมู่  3  
ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

257 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ าบริเวณ      บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า
บริเวณหน้าบ้านนางบรรจง 
แสนแพทย์    บ้านป่าบงหลวง
 หมู่ 3  ต าบลจันจว้าใต้  
ขนาดกว้าง  0.30    เมตร  
ยาว  112.00  เมตร

                -           160,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง254 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นปา่บงหลวง   หมู่ 
3  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -           360,000               -   



258 โครงการปรับปรุงตล่ิง
แมน่้ าจัน  บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ปรับปรุงตล่ิงแมน่้ าจัน 
บริเวณบา้นนางบวัลา จับใจ
นาย บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

 กองช่าง

259 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บริเวณบา้นนางวันดี 
จุ่มใจ บา้นปา่บงหลวง  หมู่
 3  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนาง
วันดี จุ่มใจ ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 168.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร

                -                 -         400,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

260 โครงการซ่อมแซมถนน     
ค.ส.ล. บา้นปา่บงหลวง หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน  ค.ส.ล. 
บริเวณซอยหนา้โรงสี - 
สะพานน้ าจัน บา้นปา่บง
หลวง หมู.่3 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

261 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนายวีระ สังข์แสง  บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3   ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

262 โครงการปรับปรุงล าเหมอืง
กลางบา้นจากฝายร่อง
ทรายลูกที่ 1 ถึงบา้นนาย
หลาวทอง ปงกนัค าบา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  ส าหรับ
การเกษตร และป้องกันน้ า
ท่วมขังภายในพื้นที่

ปรับปรุงล าเหมืองกลาง
หมู่บ้านจากฝายร่องทรายลูกที่
 1 ถึงบ้านนายหลาวทอง ปง
กันค าบ้านป่าบงหลวง  หมู่ 3  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -           30,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

263 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัล าเหมอืง
ร่องออ้ตลอดแนว  บา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงพงั
ล าเหมอืงร่องออ้ตลอดแนว
บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           30,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง



264 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรังเส้นบา้นปา่บงหลวง
เชื่อมระหว่างหมู่บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้า
ใต้)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ลูกรังเส้นบา้น
ปา่บง หมู่ 3 เชื่อมบา้น
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจ
ว้าใต้

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

265 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.
 สายทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น  บา้นปา่บงหลวง  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน ค.ส.ล. สายทาง 
บ้านป่าบงหลวง  ถึง บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น (บ้านป่าบงหลวง  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้)

 -                 -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

266 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.  พร้อม
ประตูปดิ-เปดิ   บา้นปา่บง
หลวง  หมู่ 3 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
พร้อมฝาปิด ล าเหมืองบ้านฮ่าง 
เชื่อมถึง ล าเหมืองหัวนาบ้าน
ใหม่  บ้านป่าบงหลวง  หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

267 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3  ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า
 ค.ส.ล.บริเวณซอย 1 ข้าง
โรงเรียนปา่บง กว้าง 0.35 
เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา
 0.12 เมตร บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           38,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

268 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ซอย 5 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร

                -                   -    -       126,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



269 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงพงัแมน่้ าจัน  
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง
บริเวณหน้าบ้านนายบัณฑิต 
อุดมฤทธิ์  บ้านป่าบงหลวง หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้   ความยาว
 40 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

270 โครงการขยายผิวจราจร 
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณปากทางถนนบา้นปา่
บงหลวง ถึง หนองร่อง       
   บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้  ความกว้าง
 4 เมตร ความยาว 10 เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

271 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต    บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณถนนสาย ป่าบงหลวง ถึง 
หนองร่อง  บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
 ต าบลจนัจวา้ใต้   ความกวา้ง 4 
เมตร ความยาว 1,500 เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

272 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
ฝายร่องทราย บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณฝายร่องทรายลูกที่ 1
 ยาว 350 เมตร  บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบล      จันจ
ว้าใต้

                -                   -    -               -         200,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

273 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีต ซอยบา้นนางศรี
นวล แกว้รากมขุ บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอย บา้นนางศรีนวล 
     แกว้รากมขุ  บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้ 
  ความกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 27.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

                -                   -    -               -           55,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง



274 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอยบ้านเด่น  บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต าบล  จันจว้า
ใต้    ความยาว 200 เมตร

                -                   -    -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขงัลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว       2.ป้อง
กนัร้ าท่วมในพืน้ทีอ่ยู่
อาศัยและพืน้ทีก่ารเกษตร

กองช่าง

275 โครงการขยายผิวจราจร 
สะพานแมน่้ าจัน บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต าบล  
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสะพานแมน่้ าจัน
เชื่อมบา้นปา่บง-หนองร่อง  
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้  ข้างละ 1 
เมตร

                -                   -    -               -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

276 โครงการขยายผิวจราจร  
ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ า 
 บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอย บ้านนางบัวผัด ค า
บัว 1.ผิวจราจร กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 2.รางระบายน้ า 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร

                -                   -    -               -         190,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

277 โครงการขยายผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อคอนกรีต  บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยบ้านเด่น แยกเข้า
บ้านนายไพบูลย์       อภิวงคค์
งาม   ความกว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

                -                   -    -               -           15,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

278 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 2บ้านนาย
ปริญญา    เอี่ยมอ่อน  บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจนัจวา้ใต้  
ขนาดกวา้ง 00.30 เมตร ยาว 
100.00 เมตร ลึก 0.20-0.60 เมตร

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



279 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 10   บ้าน
กิ่วพร้าว  หมู่ 4     ต าบลจันจ
ว้าใต้  ขนาดกว้าง 00.30 เมตร
 ยาว 75.00 เมตร ลึก 
0.20-0.60 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

280  โครงการกอ่สร้างคลองส่ง
น้ า คสล.จากฝายหนองปึ๋ง 
ถึงปา่สักหลวง  บา้นกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. จาก
ฝายหนองปึ๋ง ถึงป่าสักหลวง  
บ้านกิ่วพร้าว   หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

281 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก
คูเมอืง บริเวณหนา้บา้น
นายยงยุทธ์ ทรวงชัย ถึง
หนา้ บา้นนายค า ไชยรินทร์
    บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัอนัตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

ก่อสร้างราวกันตกคูเมือง 
บริเวณหน้าบ้านนายยงยุทธ์ 
ทรวงชัย ถึง บ้านนายค า ไชย
รินทร์  บ้านกิ่วพร้าว  หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

 -         200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

มีราวกันตกเพื่อ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย

กองช่าง

282 โครงการซ่อมแซมถนน    
ค.ส.ล. บ.กิ่วพร้าว หมู่ 4   
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอย
ข้างโรงเรียน บา้นกิ่วพร้าว 
หมู่ 4 ต าบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง  4.00 ม. ยาว  107.00
 ม. หนา 0.15 ม.

                -           205,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

283 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล. บริเวณซอย 10 ถึง สัน
เขื่อนบา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

กอ่สร้างถนน    ค.ส.ล. บริเวณซอย 
10 ถงึ สันเขือ่นบ้านกิว่พร้าว หมู ่4 
ต าบลจนัจว้าใต้ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 -               -         500,000               -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



284 โครงการปรับปรุงผิวถนน
บริเวณบา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4
 ต าบลจันจว้าใต้  ถึง หนอง
เขียว

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนบริเวณ   ซอย
 10 ถึงสันเขื่อน บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ 4 ต าบล   จันจว้าใต้ ถึง
หนองเขียว

                -                   -         370,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

285 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า   บา้นกิ่วพร้าว  
 หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ปรับปรุงรางระบายน้ า บริเวณหน้า
บ้านนายผัด กนัแกว้ถงึ บ้านนางเนียม
 วิญาน  กว้าง 0.04 เมตร  ยาว 45 
เมตร ลึก 0.40 -0.60 เมตร บ้านกิว่
พร้าว   หมู ่4 ต าบลจนัจว้าใต้

                -                   -         130,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

286 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 8 ถึงซอย 6  
บ้านกิ่วพร้าว  หมู่ 4  ต าบลจนัจ
วา้ใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

287 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
เลียบแมน่้ าจัน บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่.4 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้ าจนั
 บ้านกิ่วพร้าว หมู4่ ต าบลจนัจวา้
ใต้ เชื่อมถึง บ้านป่าแดด หมู่ 4 
ต าบลป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

288 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นกิ่วพร้าว  หมู่.4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ ซอย 6  บา้น
กิ่วพร้าว  หมู่.4  ต าบล จันจ
ว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

289 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ซอย 6  บริเวณหน้า
บ้านนางสิงหา  ไชยสาร  กวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร

 -    -    -    360,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



290 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
   บา้นกิ่วพร้าว   หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. หนา้วัด
กิ่วพร้าว หมู่บา้นกิ่วพร้าว  
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

291 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4         
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการพฒันาศูนย์
การเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีงในชุมชน

กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -           30,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นได้ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ส านักปลัด      
งานส่งเสริม
การเกษตร

292 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณปากทาง ซอย 2 ถึง บ้าน
นายศตวรรษ แซ่ซือ  บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต.จนัจวา้ใต้  ความ
กวา้ง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

293 โคครงการกอ่สร้างถนน    
 ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 
4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยบ้านนายพิชัย ทา
ระใจ  บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4  ต.
จันจว้าใต้  ความกว้าง 4 เมตร 
 ความยาว 35 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

294 โคครงการกอ่สร้างถนน    
 ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 
4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ ซอยบ้านพ่อหลวง
ประเสริฐ ทาระใจ  บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้  
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว
 120 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

295 โครงการถมดินลูงรัง บา้น
กิ่วพร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยทางเข้าบ้านนางสุ
พร บุญมากาศ  บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้  ความ
ยาว 50 เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ

กองช่าง



296 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณหน้าวัดกิ่วพร้าว   บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้า
ใต้ ความกว้าง 40 ซม. ความ
ลึก 40 ซม. ความยาว 108 
เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

297 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.อ.บัลลพ 
เรือนค า ถึง บ้านนายศตวรรษ 
 แซ่ซือ        บ้านกิ่วพร้าว หมู่
 4  ต าบล  จันจว้าใต้   ความ
กว้าง 40 ซม.  ความยาว 46
เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

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

กองช่าง

298 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ซอย 3    บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

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

กองช่าง

299 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว     
หมู่ 4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ ซอยข้างร้านกาแฟ
ริมน้ าหนองเขียว  บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจันจว้า
ใต้ความกว้าง 4  เมตร  
ความยาว 160  เมตร

                -    -  -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

300 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล. บา้น     กิ่วพร้าว หมู่ 
4  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอยข้างบ้านนางนุจริ
นทร์ เรืองศรี  กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 30.00เมตร หนา 0.15 
เมตร บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

                -    -  -  -         80,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

301 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ จี้
จ าปา ถึง บ้านนายสมศักด์ิ  
อินแถลง   บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 
 ต าบลจันจว้าใต้

      400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง



302 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสามแยกหลังพระ
ธาตุศรีสองเวียง ถึง หนอง
เขียว บา้นกิ่วพร้าว

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
  2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

303 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นซอย 9
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้นซอย 9บา้นหนองปึ๋ง 
 หมู่ 5  ต าบลจันจว้าใต้

        200,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

304 โครงการกอ่สร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ลานตากพชืผล
ทางการเกษตรประจ า
หมู่บา้น

กอ่สร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร  บา้นหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

 ประชาชนมี
สถานที่ตากพชืผล

กองช่าง

305 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้  
ขนาดกว้าง 4.00 ม ยาว 
180.50 ม หนา 0.15 ม.

        400,000  -               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

306 โครงการขุดอา่งเกบ็น้ าแกม้
ลิงล าน้ าจัน (บริเวณหนอง
ไคร้) บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดอา่งเกบ็น้ าแกม้ลิงล าน้ า
จัน (บริเวณหนองไคร้) บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้า
ใต้

400,000      -              ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมนี้ าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

307 โครงการขยายถนน คสล.
ซอยบา้นนายเกษตร หมื่น
มลูกาศ บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน คสล.ซอยบ้านนาย
เกษตร หมื่นมูลกาศ บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



308 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-องักฤษ บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5     ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อมปีา้ยชื่อในการแนะน า
หมู่บา้นในการเข้าสู่ประชา
ชาคมอาเซียน

จัดท าปา้ยชื่อเส้นทางและ
ชื่อหมู่บา้น ภาษาไทย-
องักฤษ บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต าบลจันจว้าใต้

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

มปีา้ยบอกชื่อ
หมู่บา้น

กองช่าง

309 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5     
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ ซอย  1,4  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

310 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5     
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด บริเวณซอย  5  บ้านหนองปึง๋  
หมู ่5 ต าบลจนัจว้าใต้  ขนาดกว้าง  
0.40 ม.  ยาว 170.00  ม. ลึก 
0.40-0.60  ม.

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

311 โครงการกอ่สร้างคันดินล า
น้ าจัน บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างคันดินล าน้ าจัน บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้
 เชื่อมถึง บ้านดอยดินแดง หมู่
 9 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอ
แม่จัน

                -             50,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า

312 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณสาม
แยกไปบา้นดอยดินแดง
บา้น หนองปึ๋งหมู่  5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณสามแยกไปบ้านดอยดิน
แดงบ้าน หนองปึ๋งหมู่  5  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

313 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5      ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหนองปึ๋ง หมู่
 5  ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



314 โครงการเสริมคันดินรอบ
หนองไคร้   บา้นหนองปึ๋ง 
 หมู่ 5  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เสริมคันดินรอบหนองไคร้   
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

 -                 -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

315 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่ บา้นหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บา้นซอย 1,4,5 บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5  ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -    -       100,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

316 โครงการกอ่สร้างประตูปดิ-
เปดิล าเหมอืงกลางบา้น  
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่ว
พร้าว บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5  
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างประตูปิด-เปิด  
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่วพร้าว 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -           50,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

317 โครงการขุดลอกแมน่้ าจัน
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกแม่น้ าจันบ้านหนองปึ๋ง
 หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้ ถึง
เชื่อมถึง บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9
 ต าบลจันจว้า เชื่อมถึง อบต.
ป่าสัก  อ าเภอเชียงแสน

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า

318 โครงการกอ่สร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร       
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5     
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรบริเวณที่นา นาง
จันทนา โคนทรงแสน บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5   ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

319 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบา้นหนองปึ๋งหมู่  5
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบา้นหนองปึ๋งหมู่  5 
ต าบลจันจว้าใต้

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

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



ขุดลอกล าเหมืองจ านวน 6 จุด
 จุดที่ 1 บริเวณถนนดอยดินแดง

- - -  -       400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

จุดที่ 2 ถนนสายทุ่งเหนือ

จุดที่ 3 สายหนองใต้

จุดที่ 4 ถนนสายล าเหมืองกลาง

จุดที่ 5 สายหนองปลาเน่า

จุดที่ 6 สายเหมืองร้องหวาย

321 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์หนา้เมรุ  
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณสุสาน
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร สูง 6.00 เมตร

 -                 -    - -                   400,000 ประชาชนร้อยละ 80
 ได้รับความสะดวก
ในการจัดงานศาสน
พิธี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

322 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณ ซอย 11
  และซอย 12    บา้นหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล  จันจว้าใต้

 -                 -    - -                   400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

จ านวน 4  จดุ                   จดุ
ที่ 1 บริเวณถนนดอยดินแดง

- - -  -       400,000 กองช่าง

จดุที่ 2 ถนนสายทุ่งเหนือ

จดุที่ 3 สายหนองใต้

จดุที่ 4 ถนนสายล าเหมืองกลาง

324 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ภายใน
หมู่บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงศาลาบริเวณสนาม
กีฬาบ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจันจว้าใต้

- - -  -       400,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

325 โครงการกอ่สร้างศาลาจุด
ตรวจภายในหมู่บา้นหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สินของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างศาลาบริเวณสาม
แยกทางไปบา้นดอยดินแดง
 บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

- - -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สิน
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

323 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล   
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

320 โครงการขุดลอกล าเหมอืง  
 บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว 
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังและ
แกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่



326 โครงการกอ่สร้างเลนปั่น
จักรยาน  บา้นหนองปึ๋ง หมู่
 5 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอายุ มสุีขภาพ
อนามยัแข็งแรง

ก่อสร้างเลนปั่นจักรยานบริเวณ
รอบหนองไคร้  บ้านหนองปึ๋ง 
หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

- - -  -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

ประชาชนทั่วไป  
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
มสุีขภาพอนามยั
แข็งแรง

กองช่าง

327 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
บริเวณโรงน้ าด่ืม  บา้น
หนองครก  หมู.่6   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าใช้ใน
การอปุโภคบริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรง
น้ าด่ืม บ้านหนองครก หมู่.6 
ต าบลจันจว้าใต้

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มรีะบบจ่ายน้ าที่ดี
ขึ้นและทั่วถึง

กองช่าง

328 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 
1,2,3,6,8,9,10  บ้านหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง 0.30 ม. ยาว 144.70 ม.
 ลึก0.30- 0.60 ม.

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

329 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  บา้นหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
บ้านหนองครก หมู่ 6 ต าบลจนัจ
วา้ใต้   บริเวณซอย 2,6,10,11 
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 
144.70 เมตร ลึก 0.30-0.60 เมตร

 400,000  142,000  -    -    -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่การเกษตร

กองช่าง

330 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
ร่องบง บา้นหนองครก หมู่ 
6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกล าเหมืองร่องบง บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจนัจวา้ใต้ 
เชื่อมถึง ต าบลจอมสวรรค์ 
อ าเภอแม่จนั

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/

331 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม คสล. (ที่นานาย
ประสิทธิ ์จินดาธรรม)  
บา้นหนองครก  หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

วางท่อลอดเหล่ียม คสล.ที่นานาย
ประสิทธิ์   จนิดาธรรมบ้านป่าบง
หลวงหมู่ 3 เชื่อม  บ้านหนองครก
 หมู่ 6, บ้านสันหลวง หมู่ 10,
บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ต าบล
จนัจวา้ใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



332 โครงการกอ่สร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล. บา้นหนอง
ครก  หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้าน
หนองครก  หมู่ 6 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

333 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
 ค.ส.ล. บา้นหนองครก หมู่
 6   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอย
 1,2,3,6 บ้านหนองครก หมู่  6
 ต าบลจันจว้าใต้

                -    -         45,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

334 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.
 บ้านหนองครก  จ านวน  5 จดุ      
 -จดุที ่1  ซอย 8 ต้ังแต่บ้านนาย
สมหวัง กนัแกว้  ถงึ ทุง่นา   กว้าง 3 
เมตร  ยาว  58 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  -จดุที ่2  ซอยเขา้บ้านนางวิงวร
  บุญมากาศ   กว้าง 3 เมตร  ยาว  
29 เมตร  หนา  0.15 เมตร   -จดุที ่3
  ซอย 9  บริเวณบ้านสวนหมวด
พิพัฒน์  บุญมากาศ ถงึท้ายซอย  
กว้าง 3 เมตร  ยาว  44 เมตร  หนา  
0.15 เมตร            -จดุที ่4 ซอย 10
 บริเวณถนนใหม ่ กว้าง  3 เมตร  
ยาว  44 เมตร   หนา 0.15 เมตร   -
จดุที ่5 ซอยเขา้บ้านนายโสภณ สุ
ธรรม   กว้าง  2.50 เมตร  ยาว  24 
เมตร  หนา  0.15 เมตร

                -    -       360,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

335 โครงการขยายผิวจราจร
ทางเชื่อมระหว่างหมู่บา้น
หนองครก หมู่ 6  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อใหร้าษฎรมถีนนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขยายผิวจราจรทางเชื่อม
ระหว่างบ้านหนองครก หมู่ 6 
ถึงบ้านสันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

 -    -  -  100,000  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ราษฎรมถีนนใช้ใน
การสัญจร

กองช่าง



336 โครงการถมหนิคลุกพร้อม
บดอดัแนน่ บา้นหนองครก 
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  
ซอย 2 ถึง ซอย 6 กว้าง 3.00 
เมตร    ยาว 440.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

 -         220,000               -                 -                 -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

337 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นหนองครก หมู่
 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ก่อสร้างถนน บริเวณถนนเรียบล า
เหมืองร่องบง  ความยาว 250 
เมตร   กวา้ง 2.50 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  บ้านหนองครก หมู่ 
6 ต าบล     จนัจวา้ใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

338 โครงการก่อร้างหลังคาลาน
เอนกประสงค์  บ้านหนอง
ครก หมู่ 6   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อก่อสร้างหลังคากันแดด
กันฝนที่ลานหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ใช้จัดท า
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ก่อร้างหลังคาบริเวณลานหน้า
อาคารเอนกประสงค์บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

339 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก 
   บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ ก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนน
เรียบล าเหมืองร่องบง ความ
ยาว 450  เมตร   บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ถมหนิคลุกบริเวณ ซอย 1 ทีน่านาย
อนิทร์จนัทร์  ดวงต๊ิบ ถงึ ทีน่านายอนิ
ถา  เยาว์ธานี  ความยาว  600  เมตร

       400,000 กองช่าง

ซอย 2 ทีน่านายบุญเรือง  ยานะ  ถงึ
ทีน่านายทองวัน  กนัแกว้  ความยาว 
800  เมตร

ซอย 3 ทีน่านายชัยวัฒน์  ทารัตนใจ 
ถงึ ทีน่านายศุกจนัทร์  ตาต๊ะ  ความ
ยาว  700  เมตร

ซอย 4 ทีน่านายทองอยู ่ หน่อสุวรรณ
 ถงึทีน่า นายนิรันดร์ โปทากาศ ความ
ยาว  400 เมตร

ซอย 5 ทีน่านายประยรู  ศักด์ิแสน 
ถงึทีน่านายวุฒิพงษ์ แกว้พรม  ความ
ยาว 1,000 เมตร

340 โครงการถมหนิคลุกเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ



341 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงบริเวณอาคาร
เอนกประสงค์หน้าวัดหนอง
ครก  บ้านหนองครก หมู่ 6 
ต าบล   จันจว้าใต้

 -  -  -    -         400,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

342 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารบริเวณยุ้ง
ฉางหมู่บา้น    บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

 -  -  -    -         400,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

343 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจ าหมู่ 
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็ลานกจิกรรมของ
ประชาชนและใช้ตาก
พชืผลทางการเกษตร

กอ่สร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบริเวณซอย 3, 8 
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7     
ต าบลจันจว้าใต้

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

ราษฎรมลีาน
ส าหรับตากพชืผล

กองช่าง

344 โครงการยกระดับถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างบา้นมว่งหมู่สี 
 หมู่ 7  ถึง บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ยกระดับถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านม่วงหมู่สี     
หมู่ 7 - บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น    
หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ ขนาด
กว้าง  7.00 เมตรหนา 0.50 
เมตร ยาว 200.00  เมตร

 -    300,000  300,000  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง    (กรม
ส่งเสริมฯ)

345 โครงการปรับปรุงประตู 
ปดิ-เปดิ แมน่้ าค า บริเวณ
เขตเชื่อมบา้นสันธาตุ   
บา้นมว่งหมสีู หมู่  7  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อมปีระตูปดิ-เปดิ น้ าใช้
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงมประตู   ปดิ-เปดิ 
แมน่้ าค า บริเวณเขตเชื่อม
บา้นสันธาตุ  บา้นมว่งหมสีู 
หมู่ 7  ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มปีระตูปดิ-เปดิ น้ า
ใช้การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ปรับปรุงคันดินบ้านมว่งหมูสี่  หมู ่7 
ต าบลจนัจว้าใต้ อ าเภอแมจ่นั  จ านวน
 2 จดุ

จดุที ่1 จดุ ความยาวรวม 50.00 
เมตร  ความลาดเอยีง 6.50 เมตร

              -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง346 โครงการปรับปรุงคันดิน
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

                -           354,000               -   



จดุที ่2  ความยาวรวม 60.00 เมตร  
ความลาดเอยีง 6.50 เมตร

347 โครงการซ่อมแซมคันดิน
เรียงหนิบริเวณแมน่้ าค า 
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ซ่อมแซมคันดินเรียงหนิ
บริเวณแมน่้ าค า บา้นมว่งหมู่
สี หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 
 กรมส่งเสริมฯ

348 โครงการปรับปรุงประตู 
ปดิ-เปดิฝายน้ าล้นล า
เหมอืงอดุม บา้นมว่งหมสีู 
หมู่ 7   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อมปีระตูปดิ-เปดิ น้ าใช้
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงประตู ปดิ-เปดิฝาย
น้ าล้นล าเหมอืงอดุม บา้น
มว่งหมสีู หมู่ 7   ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มปีระตูปดิ-เปดิ น้ า
ใช้การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

349 โครงการยกระดับถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างหมู่บา้นมว่ง
หมู่สี  หมู่ 7  ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ยกระดับถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7
 ต าบลจันจว้าใต้ - แม่ค าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ 
ขนาดกว้าง  7.00 เมตร หนา 
0.50 เมตร ยาว 200.00  เมตร

 -    -  300,000  -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง    (กรม
ส่งเสริมฯ)

350 โรงการปรับปรุงคันดินแม่
น้ าค า    บา้นมว่งหมสีู  หมู่
 7 ต าบลจันจว้าใต้

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
 2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง         3.
เพื่อสามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงคันดินบริเวณเขต
แมน่้ าค าบา้นมว่งหมสีู หมู่ 7
 ต าบลจันจว้าใต้

 -  -       300,000               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

              -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง346 โครงการปรับปรุงคันดิน
บา้นมว่งหมู่สี  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

                -           354,000               -   



351 โครงการเรียงหนิตามแนว
แมน่้ าค า  บา้นมว่งหมสีู  
หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว            
 2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง          3.
เพื่อสามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น

เรียงหนิบริเวณเขตแมน่้ าค า
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 7 ต าบล   
      จันจว้าใต้

 -  -       300,000               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิต
ที่ดีขึ้น 3.ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

352 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
อดุม  บา้นมว่งหมู่สี หมู่  7
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกล าเหมอืงอดุม  บา้น
มว่งหมู่สี    หมู่  7 ต าบล
จันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

353 โครงการกอ่สร้างลาน คสล.
 อเนกประสงค์บริเวณ
สุสานบา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อมลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์บริเวณสุสาน
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 7   ต าบล
จันจว้าใต้

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

มลีาน
อเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรม
ต่างๆในหมู่บา้น

กองช่าง

354 โครงการยกระดับถนนลูกรัง
 เชื่อมระหว่างบา้นมว่งหมสีู
 หมู่ 7  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณบา้นนายทา จุมปาดง
 ถึง บา้นนายกิ่งเพช็ร  ผัด
กาศ  ความกว้าง 7 เมตร  
ความยาว  1,350  เมตร   
ถึง บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าใต้

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

355 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น   บา้นมว่งหมสีู  
หมู่ 7 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชนข์องหมู่บา้น (แทน่
ทอง)   บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7
 ต าบลจันจว้าใต้

 -  -  -               -         300,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



356 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. ซอย 2และซอย 1-3
 บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ จุดที่ 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  จุดที่ 2 ซอย 1  ถึง
  ซอย 3  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

 -  -  -               -         310,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

357 โครงการยกระดับ
ถนนลาดยางเชื่อมบา้นมว่ง
หมสีูหมู่ 7 ต าบล        
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณทางเชื่อมระหว่าง
บา้นมว่งหมสีู  หมู่ 7 ต าบล
จันจว้าใต้   ถึง  บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต.จันจว้าใต้ 
 ระยะทาง  2,000   เมตร

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

358 โครงการขยายสะพานบา้น
ปา่กุ๊ก    ถึงบา้นปา่บงหลวง
  (บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบา้นปา่กุ๊ก หมู่ 
8 ต าบลจันจว้าใต้   ถึงบา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3 ต าบล
จันจว้าใต้

 -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

359 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
เชื่อม บา้นธิ-ปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อม 
บา้นธิ-ปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก หมู่
 8  ต าบลจันจว้าใต้  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร  หนา0.15 
เมตร

        400,000  -               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

360 โครงการกอ่สร้างคันดิน
ปอ้งกนัตล่ิงพงั ล าเหมอืง
ร่องทราย บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างคันดินป้องกันตล่ิงพัง 
ล าเหมืองร่องทราย บ้านป่ากุ๊ก
 หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้ 
เชื่อมต่อ บ้านป่าบงหลวง   หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้

                -         1,000,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

    กองช่าง   
(ปภ.จ.เชียงราย)



361 โครงการกอ่สร้างคันดิน
ปอ้งกนัตล่ิงล าเหมอืงร่อง
ทราย  บา้นปา่กุ๊ก       หมู่
 8  ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างคันดินปอ้งกนัตล่ิงล า
เหมอืงร่องทราย  บา้นปา่กุ๊ก
  หมู่ 8            ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

362 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ทางเข้า
สุสานบา้นปา่กุ๊ก     หมู่ 8 
ต.จันจว้าใต้ ขนาดกว้าง  
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
150.00  ม.

                -           310,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

363 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณสุสาน
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 บริเวณสุสาน บา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8     ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

364 โครงการกอ่สร้างถนน  
คสล. ซอย 6 บา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน  คสล.ซอย 6  
ถึงวัดปา่กุ๊ก   บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้  กว้าง
 4 เมตร  ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

 -                 -         300,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

365 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  เชื่อมระหว่างหมู่          
บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8          
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. จาก
สุสานบา้นสันทางหลวง 
เชื่อมถึง บา้นปา่กุ๊กหมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

                -    -       300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

366 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่ 
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่ 
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



367 โครงการกอ่สร้างทอ่หลอด
เหล่ียม คสล. บา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่หลอดเหล่ียม 
คสล. บริเวณตรงข้าม คอด
ควาย นายอารีย์   จับใจนาย
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8       
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

368 โครงการถมดินลูกรังถนน
สายหลังวัดบา้น  ปา่กุ๊ก  
หมู่ 8  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังถนนสายหลังวัด
ปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -    -       100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

369 โครงการขยายไหล่ทางถนน
 คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บา้น
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
บา้นปา่กุ๊ก ม.8 เชื่อม  บา้น
สันทางหลวง ม.12         
ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

370 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บา้น
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่.8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. บา้นปา่
กุ๊ก หมู.่8 ต าบลจันจว้าใต้ 
เชื่อม บา้นทรายมลู  หมู่ 2 
ต าบลจันจว้า

                -    -               -         200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

371 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรบา้นปา่กุ๊ก 
 หมู่ 8  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร(ซอยที่นานาย
โชคทวี จับใจนาย)บา้นปา่กุ๊ก
  หมู่ 8   ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



372 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8      
 ต าบลจันจว้าใต้

                -    -               -         320,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

373 โครงการกอ่สร้างถนนแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีตจากส่ีแยก
วัดปา่กุ๊ก  หมู่ 8  ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนแอสฟลัท ์    ติ
กคอนกรีตจากส่ีแยกวัดปา่
กุ๊ก ถึง ปากทางบา้นทรายมลู
 เชื่อมถึงส่ีแยกวัดปา่กุ๊ก ถึง 
บา้นสันทางหลวง   บา้นปา่
กุ๊ก หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

374 โครงการปรับปรุงราว
สะพานบา้นปา่กุ๊กเชื่อม
บา้นปา่บงหลวง บา้นปา่กุ๊ก
  หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

ปรับปรุงราวสะพานบา้นปา่
กุ๊กเชื่อมบา้นปา่บงหลวง   
ความกว้าง  6  เมตร   
ความยาว  7.70  เมตร

 -                 -                 -         200,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

375 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณศาลาพอ่บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ขนาดพื้นที่ของ
อาคารที่ท าการ
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

376 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์ 
บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณส่ียกป่ากุ๊ก ถึงบริเวณ
แยกถนนเส้นหลักป่าบง-ทราย
มูล   ขนาดกว้าง 6  เมตร   
ความยาว  200  เมตร   บ้าน
ป่ากุ๊ก  หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



377 โครงการจัดท าปา้ยบอกทาง
  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อจัดท าปา้ยบอกทาง 
และปา้ยชื่อซอยทกุซอยใน
หมู่บา้น

บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต.จันจว้า
ใต้

 -                 -                 -                 -         200,000 จ านวนปา้ยที่
ติดต้ังและปรับปรุง

1.มีป้ายบอกสถาน
ที่ต้ังของหมู่บ้านที่
ชัดเจน                
       2.เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

378 โครงการกอ่สร้างจุดตรวจ
จุดบริการประชาชน   บา้น
ปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สินของ
หมู่บา้น

บริเวณส่ีแยก  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

ดูแลรักษาความ
ปลอดภยัทรัพย์สิน
ของหมู่บา้น

กองช่าง

379 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า
สุสาน  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
หอ้งน้ าสะอาด ถูก
สุขอนามยัและมเีพยีงพอ

บริเวณสุสาน  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

มีห้องน้ าสะอาดถูก
สุขอนามัยและ
เพียงพอส าหรับ
รองรับการใช้บริการ
ของประชาชน

กองช่าง

380 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตการเกษตร 
 บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 ต าบล
จันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8 
ต.จันจว้าใต้    ความกว้าง 
50 เมตร  ความยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

381 โครงการท าซุ้มเฉลิม
พระเกรีติ    บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อแสดงวามจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

บริเวณแยกบา้นปา่กุ๊ก และ 
บริเวณสามแยกบา้นธิ 
จ านวน 2 จุด  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -                 -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

แสดงวาม
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองช่าง



382 โครงการถมหนิคลุกเข้าพื้น
การเกษตร  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่
 8 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จ านวน 5 จดุ                           
จดุที ่1 บริเวณนานายอดุทา ปงกนัค า
 ถงึ นานางสุภา บุญทัน กว้าง 3 เมตร
 ยาว 500 เมตร                        
จดุที ่2 บริเวณนายใจยา ต๊ะต้องใจ ถงึ
 นานายบุญชู จบัใจนาย  กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร            จดุที ่3
 นานายเอนก  สมบัติใหม ่ถงึ นานาย
บุญเรง อดุค า    กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร                  จดุที ่4 นา
นางสจา กา้งออนตา ถงึ นานายวิเชียร
 กาจมุ    กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร                      จดุที ่5 นา
นายประยรู ค าบัว ถงึ นานายบัณฑิต 
อดุมฤทธิ์   กว้าง 3 เมตร  ยาว 500 
เมตร

 -  -  -               -         300,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

383 โครงการเรียงหนิปอ้งกนั
ตล่ิงแมน่้ าค า  บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้า
ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

เรียงหินป้องกันตล่ิงแม่น้ าค า  
บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าใต้

        100,000                 -     100,000.00               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

384 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางสายหลัก บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น   หมู่ 9   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนลาดยางสาย
หลัก บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น   หมู่
 9   ต าบลจันจว้าใต้

        300,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

385 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ บริเวณสาม
แยกหนา้วัด บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น  หมู่ 9  ต าบล   จันจ
ว้าใต้

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง



386 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  
หมู่ 9 เชื่อมถึงบา้นมว่งหมสีู
(แทน่ทอง) หมู่ 7   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
เชื่อมถึงบา้นมว่งหมสีู(แทน่
ทอง)     หมู่ 7 ต าบลจันจว้า
ใต้  ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
1,700 ม.

        500,000                 -                 -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

387 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น หมู่ 9    ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อมลีานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ 
 บริเวณสุสานวัดมว่งชุม

        400,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มลีาน
อเนกประสงค์ใช้
ประกอบกจิกรรม
ต่างๆในหมู่บา้น

กองช่าง

388 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้าน
นายตา ปงกันค า ถึงบ้านนาง
บัวคาร วิยะกาศ  บ้านแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต าบล   จันจ
ว้าใต้  ขนาดกว้าง  0.50 ม. ลึก
 0.70 ม. ยาว 92.00  ม.

                -           420,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

389 โครงการกอ่สร้างประตูปดิ-
เปดิ  แบง่น้ าล าเหมอืง
กล้วยค า ณ สามแยกบา้น
หว้ยรินค า บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างอาคารแบง่น้ าล า
เหมอืงกล้วยค า ณ สามแยก
บา้นหว้ยรินค า

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

390 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิซอย 8 บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต าบล
จันจว้าใต้

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง



ปรับปรุงคันดินบ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น
 หมู่ 9 ต าบลจนัจวา้ใต้ อ าเภอแม่
จนั จ านวน 2 จดุ

จดุที่ 1 จดุ ความยาวรวม 70.00 
เมตร  ความลาดเอียง 6.50 เมตร

จดุที่ 2 จดุ ความยาวรวม 75.00 
เมตร  ความลาดเอียง 6.50 เมตร

392 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่นหมู่ 9     ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่นหมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

393 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม เชื่อม บา้นสันทาง
หลวง  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9   ต าบล   จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม เชื่อม
 บา้นสันทางหลวง  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9  ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

394 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้ า บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ขุดลอกร่องระบายน้ า       
ซอย 3 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น   
หมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

395 โครงการกอ่สร้างอาคาร
แบง่น้ าขัวรินค า  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคารแบง่น้ าขัวริน
ค า  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9
 ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -                 -         300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัยและ
พื้นที่การเกษตร

กองช่าง

      850,000               -                 -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และที่
ท าการเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง391 โครงการกอ่สร้างคันดิน
บริเวณบา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้ 
อ าเภอแมจ่ัน

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่ม
บา้นเรือน และพื้นที่
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

                -   



396 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 หนา้บา้นนายเพชร ประ
มะกาศ บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  
 หมู่ 9  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. หนา้
บา้นนายเพชร ประมะกาศ 
บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9   
ต าบล  จันจว้าใต้

                -                   -    -       200,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

397 โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
 บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็วป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

บริเวณล าเหมืองพื้นที่
การเกษตร บริเวณสุสานบ้าน
สันหลวงถึงท้ายบ้าน   บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้
 กว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง

398 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล. เชื่อมหมู่บา้น บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณทางเชื่อมหมู่บ้าน
เส้นทางเข้าสุสานเก่าบ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 ถึง บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12  ต.จันจว้าใต้
  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

399 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. เชื่อมหมู่บา้น บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณเชื่อมหมู่บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น หมู9่ ถึงบา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้   กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร               2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

400 โครงการถมดินคันดินเลียบ
ล าน้ าค า บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น
 หมู่ 9 ต าบล   จันจว้าใต้

1.เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็ว             
  2.เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง       
    3.เพื่อสามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มขึ้น

คันดินเลียบล าน้ าค า บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต.จันจว้า
ใต้ บริเวณหวับา้นถึงทา้ย
บา้น  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
3,000 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้วเสร็จ

1.ประชาชนทีป่ระสบ
ปัญหาภยัแล้งได้รับการ
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง        
   2.พืชผลทาง
การเกษตรมผีลผลิตทีดี่
ขึน้ 3.ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง



401 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  บา้นแมค่ าฝ่ัง
หมิ่น  หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณล าเหมอืงเสียร่องเสือ
เต้น กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2.5 เมตร  บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบลจันจ
ว้าใต้

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร                      
 2.ป้องกนัการเกดิ
อบุัติเหตุ

กองช่าง

402 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณศาลา sml ถึงบา้น
นางบวัคาร กว้าง 40 ซ.ม. 
ลึก 40 ซ.ม.  ยาว 1,000 
เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว      2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

403 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณ ปากทางซอย 1 ถึง
บา้นนายราวี กว้าง 40 ซ.ม. 
ลึก ซ.ม. ยาว 500 เมตร

                -                   -                 -                 -         400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว       2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

404 โครงการกอ่สร้างถนน
ค.ส.ล. บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  
หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

กอ่สร้างถนนค.ส.ล. บริเวณ
ซอย 2 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 154.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

- - -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

405 โครงการปรับปรุงประตูปดิ-
เปดิ ทอ่ระบายน้ าคันดินล า
เหมอืง  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น 
 หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณทอ่ระบายน้ าคันดิน
ล าเหมอืง กอ๋งมว่ง ตรงซอย 
7  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9
 ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ

1.ระบายน้ าท่วมขังลง
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้
รวดเร็ว    2.ป้อง
กันร้ าท่วมในพืน้ที่อยู่
อาศัยและพืน้ที่
การเกษตร

กองช่าง

406 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า
หลังอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้นสันหลวง  ม.
10   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างหอ้งน้ าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
 บา้นสันหลวง ม.10 ต าบล
จันจว้าใต้

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



กอ่สร้างรางระบายน้ าบา้น
สันหลวง  หมู่ 10    ต าบล
จันจว้าใต้

บริเวณหนา้บา้นนายบญุเย็น
 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

408 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นแมสั่น
หลวง หมู่ 10 ต าบล   จันจ
ว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บ้านแม่สันหลวง
 หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้  
บริเวณสุสานซอย 8 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร สูง 3.50 เมตร

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่จัด
กจิกรรม

กองช่าง

409 โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิง บริเวณล า
เหมอืงกลางหมู่บา้นบา้น
สันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิง 
บริเวณล าเหมอืงกลาง
หมู่บา้นบา้นสันหลวง หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

                -             50,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

 กองช่าง

410 โครงการขุดลอกล าเหมอืง
กอกุ๊กบา้นสันหลวง  หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดลอกล าเหมอืงกอกุ๊กบา้น
สันหลวง  หมู่ 10 ต าบลจันจ
ว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

411 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
หลวง หมู่ 10     ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
 บ้านสันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้  จ านวน 10 จุดหนา
เฉล่ีย 0.10-0.15 เมตร

                -           420,000               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

              -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง407 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าบา้นสันหลวง หมู่
 10   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

        230,000                 -                 -   



412  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.บา้นสัน
หลวง หมู่ 10  ต าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริ
เวณบ้านนายอ้าย สุทธินันท์ถึง
บ้านนายสุภมิตร อินใจ

                -                 -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

413 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
  บา้นสันหลวง  หมู่ 10   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 5   บ้านสัน
หลวง   หมู่ 10    ต าบลจนัจวา้ใต้
 (ทางไปบ้านหนองครก)

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบายน้ า
ที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พืน้ที่
การเกษตร และพืน้ที่
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม   บ้านสัน
หลวง หมู ่10 ต าบลจนัจว้าใต้  
บริเวณ ซอยบ้าน

บ้านนายอดุม  ธิน้อมธรรม

บ้านนายจ าลอง อปุระ

415 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  ค.ส.ล.  บา้น
สันหลวง หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. 
 บ้านสันหลวง หมู่ 10 -
บริเวณบ้านนายขจร  ฝ้ันกาศ 
 กว้าง  1.50 เมตร  ยาว  70 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.25 เมตร

                -                   -         400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

416 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด 
บา้นสันหลวง หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
บริเวณที่นานายอนนัต์ สัน
กาศ บา้นสันหลวง หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

417 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นสันหลวง หมู่ที่ 
10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นสันหลวง หมู่ที่ 10 
เชื่อมถึง บา้นสันทางหลวง 
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้ 
อ าเภอแมจ่ัน

                -                   -         200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

      300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไม่พบปัญหาน้ าท่วม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

กองช่าง414 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียม  บา้นสันหลวง หมู่ 
10 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ

พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -                   -   



418 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นสันหลวง หมู่ 10 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
บา้นนายจ าลอง    อปุระ 
บา้นสันหลวง   หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

                -    -       300,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

419 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นสันหลวง  หมู่ 10  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 7 
บา้นสันหลวง  หมู่ 10 ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -  -       300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด   บ้านสันหลวงหมู่
 10  ต าบลจันจว้าใต้

บริเวณหน้าบ้านนางจันดี    จับ
ใจนาย
และบ้านนายสนั่นผัดกาศ

ซอย 1 ถึง ตลาดสันหลวง

421 โครงการขยายสะพานเชื่อม
(บา้นสันหลวง-บา้นหนอง
ครก) บา้นสันหลวง หมู่ 10
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานเชื่อม(บา้นสัน
หลวง-บา้นหนองครก)  บา้น
สันหลวง หมู่ 10 ต าบลจันจ
ว้าใต้ (2 จุด)

                -                   -                 -         400,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

422 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์  บา้นสัน
หลวง หมู่ 10 ต าบล   จันจ
ว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณอาคารเกา่โรงเรียน
บา้นสันหลวง  หมู่  10  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

      300,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง420 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 หมู่ 10   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

                -                   -                 -   



423 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นสันหลวง  
หมู่  10  ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นสันหลวง  หมู่ 
 10  ต.จันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

424 โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น   บา้นสันหลวง  
หมู่  10  ต.จันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นสันหลวง  หมู่ 
 10  ต.จันจว้าใต้

- - - -       400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

425 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าล าเหมอืง
กลางบา้น    บา้นสันหลวง 
 หมู่  10  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณบา้นนางบวัเลียว  
กนัทะวงค์  ถึง  บา้นนาย
จารุวิทย์  แสนเจริญ     
บา้นสันหลวง  หมู่  10  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

426 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล. บา้นสันหลวง  หมู่  
10  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

จุดที่1 ผิวจราจร กว้าง 3.00 
เมตร กว้าง 116.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร  จุดที่2 ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร กว้าง 116.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่นา
นายยรรยง สุตินกาศ

- - - -       410,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
   2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

427 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11   
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1  
บ้านป่าถ่อน  หมู่ 11   ต าบล
จันจว้าใต้ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ความยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 ม.

        350,000                 -                 -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



428 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึง
ซอย 5  ต้ังแต่บ้านนายเสาพงศ์
 ศักด์ิแสน ถึง บ้านนางวิภา 
แก้วกุลวนิช บ้านป่าถ่อน หมู่  
11   ต าบลจันจว้าใต้  กว้าง  
4.00 ม. ยาว 60.00  ม. หนา 
0.15  ม.

                -           128,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

429 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็
น้ าบา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11     
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อสามารถระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็วปอ้งกนัน้ า
ทว่มขังและแกไ้ขปญัหาภยั
แล้ง

ขุดลอกอา่งเกบ็น้ า หมู่บา้น
ปา่ถ่อน หมู่ 11   ต าบลจันจ
ว้าใต้

 -    -    100,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

กองช่าง

430  โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด ซอย 3               -บริเวณหน้า
บ้านนายเสาร์ค า กนัแกว้ ถงึ หน้า
บ้านนายพรหมา  โยกาศ  กว้าง 0.40 
เมตร  ยาว  60 เมตร  ลึก  0.40-0.60
 เมตร   -บริเวณหน้าบ้านนางรัตนา ธิ
น้อมธรรม ถงึ หน้าบ้านนางตูมมา ใจ
ค ากาศ กว้าง  0.40 เมตร  ยาว 55 
เมตร ลึก  0.40-0.60 เมตรบ้านป่า
ถอ่น  ม.11 ต าบลจนัจว้าใต้

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

431 โครงการกอ่สร้าง ศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานประจ า
หมู่บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ
ใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
มลูฐานประหมู่บา้นปา่ถ่อน

กอ่สร้าง ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานประจ าหมู่บา้นปา่ถ่อน
หมู่ 11    ต.จันจว้าใต้

                -                   -                 -         200,000               -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุข ฯ

432 โครงการขุดลอกล าน้ า
เหมอืงในพื้นที่การเกษตร  
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและรวดเร็วป้องกัน
น้ าท่วมขังและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

บริเวณล าน้ าเหมอืงในพื้นที่
การเกษตร  บา้นปา่ถ่อน  
หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง



433 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล. เข้าสุสาน  บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11 ต าบล    
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณสุสานบา้นปา่ถ่อน  
หมู่  11  ต.จันจว้าใต้ กว้าง 
 6.00   เมตร  ความยาว 
95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร            
 2.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

434 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณซอย  2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 130.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร บา้นปา่ถ่อน
 หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

435 โครงการกอ่สร้างศาลา
สุสาน  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

บริเวณสุสานบา้นปา่ถ่อน  
หมู่  11  ต.จันจว้าใต้   
ความกว้าง  6   เมตร   
ความยาว  10  เมตร

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

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

436 โครงการกอ่สร้างถนน      
ค.ส.ล.  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณ  ซอย 1 ที่ไร่นาย
ไพรัช  ถึง สวนยางนายบญุ
ยืน   ความกว้าง  6   เมตร 
ความยาว  134  เมตร

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับวาม
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร              2.
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

437 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร  บา้นปา่
ถ่อน หมู่ 11  ต าบล   จันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

พื้นที่การเกษตร  บา้นปา่
ถ่อน หมู่ 11 ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

438 โครงการถมหนิคลุกถนน
อา่งเกบ็น้ า  บา้นปา่ถ่อน  
หมู่ 11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณอา่งเกบ็น้ าปางควาย
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  ต าบล
จันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
      2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



439 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต าบล  จันจ
ว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

บริเวณซอย  3 , ซอย 5 ,
ซอย6   บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11
  ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
     2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

440 โครงการปรับปรุงถนน    
ค.ส.ล.  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบคมนาคม
ขนส่งใหม้คีวามสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร

บริเวณปากซอย 5 ถึงบา้น
นายด ารงค์   กนัแกว้ บา้น
ปา่ถ่อน  หมู่ 11  ต าบลจันจ
ว้าใต้

- - - -       300,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
     2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

441 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น   บา้นปา่ถ่อน  หมู่
 11  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

บริเวณลานหนา้วัดปา่ถ่อน  
 บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

442 โครงการกอ่สร้างศาลาหนา้
เมรุ     บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต.จันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

บริเวณรอบสุสาน บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

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

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

443 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น บา้นสันทางหลวง 
 หมู่ 12   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
 บริเวณหนา้วัดบา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12    ต าบลจันจ
ว้าใต้

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

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

444 โครงการปรับปรุงโรงทอผ้า
บริเวณโรงเรียนบา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12   ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเพิ่มพื้นที่ส าหรับทอผ้า
ในกบัสมาชิกในกลุ่ม

ปรับปรุงโรงทอผ้าบริเวณ
โรงเรียนบา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12   ต าบลจันจว้าใต้

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สมาชิกกลุ่มมอีาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย

กองช่าง



445 โครงการกอ่สร้างสะพาน 
คสล.  บา้นสันทางหลวง 
หมู่ 12 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างสะพาน คสล. บา้น
สันทางหลวง  หมู่ 12  
บริเวณสุสาน   ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

        400,000  -               -    -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง      
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

446   โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมทางเข้าสุสาน บา้น
สันทางหลวง   หมู่ 12    
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม
ทางเข้าสุสาน บา้นสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้  
กว้าง  4.00 ม. ลึก  2.50 ม. 
  ยาว 5.00  ม.

                -           420,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
ที่อยู่อาศัย  และ
พื้นที่ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

447 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
ทางเข้าหมู่บา้น   บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อเปน็จุดเด่นของหมู่บา้น
และดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนทั่วไปเข้ามา
ทอ่งเที่ยวในหมู่บา้น

กอ่สร้างซุ้มทางเข้าหมู่บา้น  
 บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

                -           200,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สามารถดึงดูด
นกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนทั่วไป
เข้ามาทอ่งเที่ยวใน
หมู่บา้น

กองช่าง

448 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-องักฤษ บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อมปีา้ยชื่อในการแนะน า
หมู่บา้นในการเข้าสู่ประชา
ชาคมอาเซียน

จัดท าปา้ยชี้เส้นทางและชื่อ
หมู่บา้น ภาษาไทย-องักฤษ 
บา้นสันทางหลวง หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

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

มปีา้ยบอกชื่อ
หมู่บา้น

กองช่าง

449 โครงการกอ่สร้างโรงปุ๋ย
หมกั(บริเวณโรงเรียน) 
บา้นสันทางหลวง ม.12 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
มปีุ๋ยอนิทรีย์ใช้ในการเกษตร

กอ่สร้างโรงปุ๋ยหมกั(บริเวณ
โรงเรียน) บา้นสันทางหลวง 
หมู.่12   ต าบลจันจว้าใต้

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมกัใช้เอง
และเหลือไว้
จ าหนา่ย

กองช่าง



450 โครงการเทลาน ค.ส.ล. 
ตากพชืผลผลิตทาง
การเกษตร บา้นสันหลวง  
หมู่  12  ต าบลจันจว้าใต้

1. เพือ่ให้เกษตรกรมีที่ส าหรับ
ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ 
 2. เพือ่เป็นการใช้พืน้ที่วา่งเปล่า
ให้เกิดประโยชน์
3. เพือ่ลดต้นทุนการผลิตจาก
เนื่องจากข้าวที่น ามาตากจะเก็บ
ไวเ้ป็นเมล็ดพันธุ์

บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนบ์า้นสันหลวง  หมู่ 
 12  ต าบลจันจว้าใต้

- -       300,000 -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

1. เกษตรกรมีลาน
ตากพืชผลในพืน้ที่
2. เกษตรกรสามารถ
เก็บผลผลิตไวใ้ช้เพือ่
ท าการเกษตรในฤดู
ถัดไป
 3. ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

451 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นสันทางหลวง
 หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -         100,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

452 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล.ซอย 7  
กว้าง 4 เมตร  ยาว 97 เมตร
  หนา 0.15 เมตร บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12  ต าบล
จันจว้าใต้

                -    -       230,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

453 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  ค.ส.ล.บ้าน
สันทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์  
ค.ส.ล.บริเวณสุสานบา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

- -       180,000 -  - ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
สะดวกในการจัด
งานศาสนพธิี

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

454 โครงการถมดินลูกรัง
เส้นทางเหมอืงง่าม( เชื่อม 
 บา้นสันหลวง ) บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12 ต าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเส้นทางเหมอืง
ง่าม( เชื่อม  บา้นสันหลวง ) 
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

 -                 -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง



455 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
  บา้นสันทางหลวง หมู่ 12
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 4 
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12  
ต าบลจันจว้าใต้

                -                   -    -       210,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

456 โครงการกอ่สร้างศาลา
เอนกประสงค์ บา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12  ต าบล จันจ
ว้าใต้

เพื่อใช้เปน็ที่เกบ็เอกสาร
และทรัพย์สินต่างๆของ
หมู่บา้น

กอ่สร้างศาลาบริเวณสุสาน
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

- - - -       400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
เพยีงพอในการ
จัดเกบ็เอกสาร
และทรัพย์สิน
ต่างๆของหมู่บา้น

กองช่าง

457 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา
ปดิ บริเวณบา้นล่ิวโสภา 
บา้นสันทางหลวง  หมู่ 12 
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มขังพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

ก่อสร้างถนนบริเวณถนนสาย
สันทางหลวง-แม่ค าฝ่ังหมิ่น  
ข้างบ้านล่ิวโสภา   จุดที่ 1 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 31.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 
เมตร จุดที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร
 ยาว 11.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.20-1.30 เมตร

- - - -       210,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
    2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง

458 โครงการกอ่สร้างถนน    ค.
ส.ล.   บา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กอ่สร้างถนนบริเวณ  ซอย 5
  ถึง  ซอย 6   บา้นสันทาง
หลวง  หมู่ 12  ต าบลจันจว้า
ใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

459 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.  พร้อม
ฝาปดิ  บา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

กอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ
 ซอย 9  ถึง  ซอย 10  กว้าง
 0.40 เมตร ยาว 62.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 
เมตร

- - - -       200,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ระบายน้ าท่วมขัง
ลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รวดเร็ว  
  2.ป้องกันร้ าท่วม
ในพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่การเกษตร

กองช่าง



460 โครงการกอ่สร้างถนน     
ค.ส.ล.   บา้นสันทางหลวง 
 หมู่ 12  ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

บริเวณ ซอย 9 ข้างบา้นนาย
มงคล  ขันค ากาศ   บา้นสัน
ทางหลวง  หมู่ 12  ต าบล
จันจว้าใต้

- - - -       400,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

1.ประชาชนได้รับ
วามสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร         
    2.ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

461 โครงการขยายไหล่ทางจาก
ซอยข้างโรงเรียนหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ถึง บา้นใหม ่หมู่1

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางจากซอยข้าง
โรงเรียนหว้ยน้ าราก ถึง บา้น
ใหมแ่ละบา้นทรายมลู 
เทศบาลต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

462 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝา
ปดิบา้นสันทางหลวง หมู่ 12

เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดบ้านสันทางหลวง 
หมู่ 12 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
 ยาว 94.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.50 เมตร

                -                 -         180,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

463 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล. ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน  คสล. ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล    จันจว้า

        100,000         100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง          
 อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

464 โครงการจัดการประเมนิผล
ผังเมอืงรวม/ชุมชน

เพื่อพฒันาระบบการจัดท า
ผังเมอืงของต าบลใหม้ี
ประสิทธิภาพ

ด าเนนิการจัดการ
ประเมนิผลผังเมอืงรวม/
ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

          20,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

การจัดท าผังเมอืง
ภายในต าบล
เปน็ไปอย่างมรีะบบ

กองช่าง

465 โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมอืงรวมชุมชน
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อจัดท าข้อมลูการจัดท า
ผังเมอืงรวม  ในการพฒันา
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดท าข้อมลูการจัดท าผัง
เมอืงรวม  ในการพฒันา
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลจันจว้า

          10,000  -  -  -               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

การจัดท าผังเมอืง
ภายในต าบล
เปน็ไปอย่างมรีะบบ

กองช่าง



466 โครงการปรับปรุงสะพาน
และราวสะพาน ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงสะพานและราว
สะพาน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

467 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม
รอบสวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบ
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

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

มร้ัีวล้อมรอบ
หนองมโนราห์

กองช่าง

468 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม
รอบศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

มร้ัีวล้อมรอบ
หนองมโนราห์

กองช่าง

469 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหม้กีารเรียนรู้
ที่หลากหลายของนกัเรียน
และประชาชนทั่วไป

กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลต าบล
จันจว้า

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

นกัเรียนและ
ประชาชนได้มี
แหล่งเรียนรู้อย่าง
รอบด้าน

ส านกัปลัด    
กองช่าง

470 โครงการกอ่สร้างซุ้ม
สะพานลอยคนข้ามภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล

กอ่สร้างซุ้มสะพานลอยคน
ข้ามภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองช่าง

471 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาพื้นที่เปน็ศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน
ทางด้านเกษตรที่
หลากหลายโดยมแีนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
เปน็พื้นฐานการเรียนรู้

กอ่สร้างศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปได้มี
ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการยังชีพ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองช่าง

472 โครงการจัดท าปา้ยชื่อซอย
หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของหมู่บา้น

จัดท าปา้ยชื่อซอยหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบล   จันจว้า

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

หมู่บา้นเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
ง่ายต่อการ
ติดต่อส่ือสาร

กองช่าง



473 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบแผนที่ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

จัดท าปา้ยชื่อหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ประชาชนได้รู้จัก
พื้นที่ภายใน

กองช่าง

474 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอก
ทางเข้าเวียงหนองหล่ม  
บริเวณ วัดเชื้อเจ็ดตน

เพื่อมปีา้ยบอกทางเข้าเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างปา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม  บริเวณ วัด
เชื้อเจ็ดตน

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

มปีา้ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม

ส านกัปลัด    
กองช่าง

475 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า 
หอ้งส้วม ประปาหนองเขียว

เพื่อมสีถานที่ในการใช้
หอ้งน้ าหอ้งส้วมอย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
ประปาหนองเขียว

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ของ
พนกังานได้ไช้
ประโยชน์

มสีถานที่ใหบ้ริการ
ประชาชนทั่วไป

กองช่าง

476 โครงการกอ่สร้างปา้ย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติหนองมโนราห์

เพื่อเปน็ปา้ยบอกทางเข้าสู่
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติหนองมโนราห์

กอ่สร้างปา้ยสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติหนอง
มโนราห์

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

มปีา้ยบอกทางเข้า
สู่สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติ
หนองมโนราห์

กองช่าง

477 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านกังานเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านกังานใหม้พีื้นที่
เพยีงพอต่อการใหบ้ริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลจันจว้า

                -      9,000,000               -       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจ

มพีื้นที่ใหบ้ริการ
ประชาชนได้สะดวก

กองช่าง , ส านกั
ปลัด

478 โครงการปรับปรุงสวน
เฉลิมพระเกยีรติฯสาธารณ
หนองมโนราห ์(ตาม
หนงัสือที่ มท 0892.2/ว 
1567 ลว.15 ส.ค. 2559)

มสีถานที่ในการจัดงาน
กจิกรรม และพธิีการของ
เทศบาล

 1.ก่อสร้างถนนรอบหนอง   2.
ก่อสร้างรูปปัน้ประติมากรรม
หนองมโนราห์ 3.ก่อสร้างสะพาน
ให้อาหารปลา 4.ก่อสร้างอาคาร
ออกก าลังกายในร่ม 5.ก่อสร้าง
สถานที่จ าหน่ายอาหาร 6.
ก่อสร้างศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว

 200,000  200,000  550,000  300,000  400,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่ในการจัด
งานพธิีการ

กองช่าง



479 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง
เลียบแมน่้ าจัน บา้นกิ่ว
พร้าว ต าบลจันจว้าใต้ 
อ าเภอแมจ่ัน  เชื่อมถึง 
บา้นปา่แดด ต าบลปา่สัก 
อ าเภอเชียงแสน (ประสาน
แผน)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้คีวาม
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแม่น้ า
จัน บ้านกิ่วพร้าว    ต าบลจันจ
ว้าใต้ อ าเภอแม่จัน  เชื่อมถึง 
บ้านป่าแดด ต าบลป่าสัก 
อ าเภอเชียงแสน (ประสานแผน)

                -                   -                 -       1,000,000               -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง         
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

480 โครงการกอ่สร้างอาคารวิถี
คนปางควาย บา้นปา่สัก
หลวง  บา้นต้นยาง บา้น
หว้ยน้ าราก

เพื่อมอีาคารแสดงข้อมลู
การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

กอ่สร้างอาคารวิถีคนปาง
ควาย บา้นปา่สักหลวง  
บา้นต้นยาง บา้นหว้ยน้ าราก

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

มแีหล่งข้อมลูใน
การศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชน

กองช่าง

481 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า-
หอ้งส้วม บริเวณปางควาย 
รอบเวียงหนองหล่ม

เพื่ออ านวยความสะดวก
และรองรับนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างหอ้งน้ า-หอ้งส้วม 
บริเวณปางควาย รอบเวียง
หนองหล่ม

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

นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้บริการ

กองช่าง

482 โครงการกอ่สร้างข่วงการ
เรียนรู้บริเวณปางควาย 
รอบเวียงหนองหล่ม

เพื่อมสีถานที่ในการเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน

กอ่สร้างข่วงการเรียนรู้
บริเวณปางควาย รอบเวียง
หนองหล่ม

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

มแีหล่งข้อมลูใน
การศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชน

กองช่าง

483 โครงการกอ่สร้างอาคาร
บริการนกัทอ่งเที่ยว 
บริเวณปางควายรอบเวียง
หนองหล่ม

เพื่ออ านวยความสะดวก
และรองรับนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างอาคารบริการ
นกัทอ่งเที่ยว บริเวณปาง
ควายรอบเวียงหนองหล่ม

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

นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้บริการ

กองช่าง

484 โครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน้ าสสา
ธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อร่วมกนัก าจัดผักตบชวา
 และพชืน้ าต่างๆ ที่เปน็
ปญัหาต่อคุณภาพน้ าและ
การใช้น้ าของเกษตรกรใน
พื้นที่

แหล่งหนองน้ าสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

          30,000           30,000         30,000         30,000         10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สามารถแกป้ญัหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าสาธารณะ
ต่างๆในพื้นที่

กองช่าง   
กระทรวง
ทรัพยากรฯ/
โยธาจังหวัด



485 โครงการจัดท าแนวเขต
ปกครองของ อปท.

 เพื่อทราบแนวเขตบริเวณ
พื้นที่เขตปกครองของ อปท.

จัดท าแนวเขตปกครองของ 
อปท.

          30,000           30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ใช้เปน็ข้อมลู
ประกอบการแกไ้ข
ปญัหาเกี่ยวกบั
ที่ดินของ
หนว่ยงานต่างๆ

กองช่าง

486 โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมอืงรวม
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงผังเมอืงรวม  /
ชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

ปรับปรุงผังเมอืงรวม  /
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

          10,000           10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และ    
หนวยราชการ ได
รับความพงึพอใจ

พฒันาปรับปรุงผัง
เมอืงรวม  /ชุมชน 
ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า ให้
เปน็ปจัจุบนั

กองช่าง

487 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณปาง
ควายปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติบริเวณหนา้ปาง
ควายปา่สักหลวง

        200,000  -       200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มแีหล่งทอ่งเที่ยว
ในการศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ

488 โครงการกอ่สร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณหนา้
วัดปา่หมากหนอ่

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติบริเวณหนา้วัดปา่
หมากหนอ่

        200,000  -       200,000  -               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มแีหล่งทอ่งเที่ยว
ในการศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ

489 โครงการกอ่สร้างหอดูนก/
ชมทวิทศันเ์วียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างหอชมทวิทศันเ์วียง
หนองหล่มบา้นปา่สักหลวง 
ต าบลจันจว้าใต้

        500,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มจีุดชมทวิทศัน์
และเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใน
การศึกษาธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ

490 โครงการกอ่สร้างหอดูนก
หนา้วัดพระทศพล           
(ปา่หมากหนอ่)

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนและดึงดูด
นักท่องเที่ยวในการชมนก
นานชนิด

กอ่สร้างหอดูนกวัดปา่หมาก
หนอ่

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีจุดชมทิวทัศน์และ
หอดูนกบริเวณวัด
ป่าหมากหน่อ

กองช่าง   
กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา
 ฯลฯ



491 โครงการจัดท าพื้น
ฐานข้อมลูงานโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อจัดท าฐานข้อมลูระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดท าฐานข้อมลูระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

 -  -         20,000         20,000         10,000 ร้อยละ 80 ของการ
จัดท าฐานข้อมูล
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานประชาชน
และหน่วยราชการได้
ใช้ประโยชน์

พัฒนาฐานข้อมูล
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบล    
จันจว้าให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น

กองช่าง

492 โครงการตีเส้นแบง่ผิว
จราจรในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อเพิ่มสมรรถนะความ
ปลอดภยัทางถนนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ด าเนนิการตีเส้นแบง่ผิว
จราจรในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

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

ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

493 โครงการปรับปรุงพระเมรุ
มาศ และภมูทิศันโ์ดยรอบ

เพื่อปรับปรุงพระเมรุมาศ 
และภูมิทัศน์จัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์และพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดพระธาตุจอมจันทร์ 
ต าบลสันทราย อ าเภอแมจ่ัน
 จังหวัดเชียงราย

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
พิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์พิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ

ประชาชนได้ร่วม
พธิีถวาย
ดอกไมจ้ันทร์พธิี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

กองช่าง

494 โครงการต่อเติมโครง
หลังคาอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อมพีื้นที่ใช้จัดกจิกรรม
ต่างๆของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

เทศบาลต าบลจันจว้า         500,000               -   ร้อยละ 80 ของ
พนกังานและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

พนกังานและ
ประชาชนได้มพีื้นที่
ใช้จัดกจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

495 โครงการพฒันาพื้นที่เวียง
หนองหล่มเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาพื้นที่ชุมน้ า และ
แหล่งทอ่งเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

กอ่สร้างหอดูนก/กอ่สร้าง
สะพานศึกษาธรรมชาติ 
ปรับปรุงแหล่งน้ า

 -         400,000  -  -               -   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กองช่าง        
กรมโยธาธิการ
และผังเมอืง

496 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน
แปลงสาธิตการปลูก
ยางพารา

เพื่อเปน็อาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรมบรรยาย
ใหค้วามรู้แกเ่กษตรกรใน
พื้นที่

กอ่สร้างโรงเรือนแปลงสาธิต
การปลูกยางพารา

                -                   -                 -           30,000               -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรม
บรรยายใหค้วามรู้
แกผู้่ศึกษาดูงาน

ส านกัปลัด       
งานส่งเสริม
การเกษตร



497 โครงการกอ่สร้างหอดูนก
และจุดชมทวิทศันบ์ริเวณ
เวียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวในการ
ชมนกนานาชนดิ

กอ่สร้างหอดูนกและจุดชม
ทวิทศันบ์ริเวณเวียงหนอง
หล่มและวัดพระธาตุดอยกู่
แกว้

        100,000                 -                 -                 -                 -   ร้อยละ80ของ
นกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มจีุดชมทวิทศัน์
และหอดูนกบริเวณ
เวียงหนองหล่ม

กองช่าง

498 โครงการกอ่สร้างทางลาด
เอยีงส าหรับผู้พกิาร

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พกิาร

บริเวณทา่สาธารณะหนอง
มโนราห ์   โรงเรียนเทศบาล
 1 ต้นยาง  โรงเรียนเทศบาล
 2 บา้นใหม ่และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

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

ช่วยใหผู้้สัญจรทาง
ลาดเอยีงปลอดภยั

กองช่าง

499 โครงการกอ่สร้างประตูและ
ร้ัว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทศบาลต าบลจันจว้า

1.เพื่อสร้างแนวเขตบริเวณ
โรงปุ๋ยหมกั  2.ปอ้งกนับคุล
ภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

กอ่สร้างประตูและร้ัว ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเทศบาล
ต าบลจันจว้า

- -       100,000 -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.มีแนวเขตบริเวณ
โรงปุ๋ยหมัก           
        2.ป้องกันบุ
คลภายนอกเข้ามา
ใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

กองช่าง

500 โครงการปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าเทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารประชุม
และหอ้งน้ าใหม้สีภาพ
เหมาะสมกบัการใช้งาน

ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
เทศบาลต าบลจันจว้า

          50,000                 -         300,000               -    -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มอีาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรม
บรรยายใหค้วามรู้
แกผู้่ศึกษาดูงาน

กองช่าง

501 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนป้องกันตล่ิงแม่น้ าค าใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
เชื่อมถึง อบต.ศรีดอนมูล 
อ าเภอเชียงแสน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

กอ่สร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกนัตล่ิงแมน่้ าค าในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า เชื่อม
ถึง อบต.ศรีดอนมลู อ าเภอ
เชียงแสน

        100,000                 -                 -                 -         100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีงและ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขัง
ภายในพื้นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า



502 โครงการกอ่สร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกนัตล่ิงตลอด
แนวแมน่้ าจัน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  
ส าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน้ าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกันตล่ิงตลอดแนว
แม่น้ าจันในพื้นที่เขต
เทศบาล ต าบลจันจวา้ 23 
 หมู่บา้น

        100,000         100,000       100,000       100,000       100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกัน
น้ าท่วมขังภายในพื้นที่

     กองช่าง   
(อบจ.เชียงราย)

503 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานกอง
การศึกษา

เพื่อใหก้องการศึกษามีที่
ท างานเหมาะสมในการ
บริหารงาน

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านกังานกองการศึกษา

       100,000               -               -                -        100,000  ร้อยละ80 ของ
พนักงานกอง
การศึกษาได้ใช้
ประโยชน์

กองการศึกษามทีี่
ท างานเหมาะสม
ในการบริหารงาน

กองการศึกษา     
  กองช่าง

504 โครงการกอ่สร้างบา้นพกัครู เพื่อใหค้รูมีบา้นพกัและใช้
เปน็สถานที่รักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ

กอ่สร้างบา้นพกัครู โรงเรียน
เทศบาล 2  โรงเรียน
เทศบาล 1

       100,000  -    -    -    100,000  ร้อยละ80ของ
ครู-บคุลากรได้
บา้นพกัครูไวใ้ช้
ประโยชน์

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
บา้นพกัที่สะดวก

กองการศึกษา     
 กองช่าง

505 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า
ตลาดสดเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อบริการประชาชน
ทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
ตลาดสดเทศบาลต าบล
จันจวา้

กอ่สร้างหอ้งน้ าตลาดสด
เทศบาลต าบลจันจว้า

 -  682,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

บริการประชาชน
ทั่วไปที่เข้ามาใช้
บริการตลาดสด
เทศบาลต าบล
จันจวา้

กองช่าง

506 โครงการปรับปรุงศูนย์
ซ่อมสร้างเทศบาลต าบล
จันจวา้ (Fix It Center)

เพื่อให้บริการกับประชาชน
ในพื้นที่ด้านการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์
การเกษตร และงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลฯ

ปรับปรุงศูนย์ซ่อมสร้าง
เทศบาลต าบลจันจวา้ (Fix 
It Center)

 -    -    100,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ปฏบิติังานราชการ
 และการบริการ
ประชาชน

กองช่าง



507 โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงปุ๋ยศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

เพื่อปรับปรุงอาคารให้
เหมาะสมต่อการใช้งานและใช้
เป็นสถานที่ประชุม/อบรม
ส าหรับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทศบาลต าบลจันจวา้

 -    150,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

มสีถานที่บริการ
ประชาชน ในการ
จัดกจิกรรมต่างๆ

กองช่าง

508 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงพื้นที่เปน็
สถานที่ประชุมผู้สูงอายุ
และการใหบ้ริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลจันจว้า

                -                   -           40,000               -                 -    ร้อยละ80ของ
พนกังานกองช่าง
ได้ประโยชน์

มสีถานที่
ปฏบิติังานในการ
ใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง

509 โครงการปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์(ลาน
หอประชุมเทศบาล
ประสานมติร)

เพื่อใช้เปน็ลานประกอบ
กจิกรรมต่างๆของเทศบาล

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์
(ลานหอประชุมเทศบาล
ประสานมติร)

                -     256,000.00               -                 -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีสถานที่ปฏิบัติงาน
ในการให้บริการ
ประชาชนให้เป็น
สัดส่วนและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

510 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกยีรติเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อแสดงวามจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ
เทศบาลต าบลจันจว้า

                -                   -         169,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

แสดงวาม
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองช่าง

511 โครงการกอ่สร้างประตูร้ัว
หนา้อาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กอ่สร้างประตูร้ัวหนา้อาคาร
ส านกังานเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

 -    -  203,000  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มร้ัีวล้อมรอบ
ส านกังานเทศบาล
ต าบลจันจว้า

กองช่าง

512 โครงการกอ่สร้างหลังคา
โรงกรองน้ าพร้อมล้อมร้ัว
ลวดหนามประปาหนองเขียว

เพื่อปอ้งกนัเศษใบไมต่้างๆ
ตกในโรงกรองน้ า

กอ่สร้างหลังคาโรงกรองน้ า
พร้อมล้อมร้ัวลวดหนาม
ประปาหนองเขียว

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มหีลังคาส าหรับ
ปอ้งกนัเศษใบไม้
ตกในโรงกรองน้ า

กองช่าง          
 กองการประปา



513 โครงการปรับปรุงอาคาร 
หอถังสูงโรงสูบน้ า โรง
กรองน้ า ประปาหนองเขียว

เพื่อบ ารุงรักษาอาคารหอ
ถังสูงโรงสูบน้ า โรงกรองน้ า
 ประปาหนองเขียว

ปรับปรุงอาคาร หอถังสูงโรง
สูบน้ า โรงกรองน้ า ประปา
หนองเขียว

        100,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ80ได้
ปรับปรุงอาคารโรง
สูบน้ าประปาหนอง
เขียว

มสีถานที่
ปฏบิติังานในการ
ใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง          
 กองการประปา

514 โครงการกอ่สร้างถนน      
 ค.ส.ล. บา้นหวัฝาย หมู่ 11
 ต าบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร

บริเวณ ซอย 2 บ้านหัวฝาย หมู่
 11 ต าบลจันจว้า

       300,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

515 โครงการปรับปรุงหอ้ง
ประชุม ศพด.ทต.จันจว้า

เพื่อใหม้หีอ้งประชุมส าหรับ
จัดกจิกรรมต่างๆภายใน
ศูนย์ฯ

ปรับปรุงหอ้งประชุม จ านวน
 1 หอ้ง

        100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
บคุลากรและ
ผู้ปกครองพงึพอใจ

นกัเรียนและ
บคุลากรครูมหีอ้ง
ประชุมส าหรับจัด
กจิกรรมต่าง ๆ

กองการศึกษา   
โรงเรียน ท.2  
โรงเรียน ท.1   
ศพด.ทต.จันจว้า

516 โครงการปรับปรุงปา้ยชื่อ
และร้ัวโรงเรียน ท.2

เพื่อใหโ้รงเรียนมร้ัีวรอบ
ขอบชิดและมคีวาม
ปลอดภยัต่อเด็กนกัเรียน
และทรัพย์สินของโรงเรียน

ปรับปรุงปา้ยชื่อและร้ัว
โรงเรียน ท.2 ใหม้คีวาม
เหมาะสม

        310,000  -  -  -               -    ร้อยละ80 ของ
บคุลากรและ
ผู้ปกครองพงึพอใจ

นกัเรียนและ
บคุลากรครูมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองการศึกษา   
โรงเรียน ท.2  
โรงเรียน ท.1   
ศพด.ทต.จันจว้า

517 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
 อาคารประกอบ  ปรับปรุง
โรงอาหาร และระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 
2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบให้
ปลอดภยัและเหมาะสมกบั
การจัดสภาพการรียนรู้และ
มรีะบบสาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  ปรับปรุงโรงอาหาร 
และระบบสาธารณูปโภค  
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

        300,000         300,000  -  -               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มีอาคารที่ปลอดภัย
ในการจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
และมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า

518 โครงการปรับปรุงที่ด่ืมน้ า
และที่แปรงฟนัเด็กนกัเรียน

เพื่อปรับปรุงที่ด่ืมน้ าที่
สะอาดและมทีี่แปรงฟนั
เด็กนกัเรียนเพื่อสร้างสุข
นสัิยการแปรงฟนั

ปรับปรุงที่ด่ืมน้ าและที่แปรง
ฟนัเด็กนกัเรียน ร.ร.ท1 
ร.ร.ท.2 ศูนย์เด็กเล็ก

        100,000               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มทีี่ด่ืมน้ าทที่
สะอาดและที่
แปรงฟนัเด็กสร้าง
สุขนสัิยการแปรง
ฟนั

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า



519 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลหญ้าเทยีมส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

กอ่สร้างสนามฟตุซอลหญ้า
เทยีมโรงเรียนเทศบาล 1 
ต้นยาง ขนาดกว้าง 38.50 
แมตร ยาว 57.50 เมตร

 -                 -         300,000               -    ร้อยละ80ของ
นกัเรียนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ทักษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา
กองช่าง           
 กรมส่งเสริมฯ

520 โครงการกอ่สร้างเวที
หอประชุมของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อสร้างเวทหีอประชุม
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน

กอ่สร้างเวทหีอประชุมของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

      1,000,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
ประโยชน์

ครู/นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
หอ้งประชุมที่ได้
มาตรฐาน

ศพด.ทต.จันจว้า

521 โครงการกอ่สร้างโรงเกบ็
วัสดุอปุกรณ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อสร้างโรงเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กอ่สร้างโรงเกบ็วัสดุอปุกรณ์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

                -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
ประโยชน์

ครู/นกัเรียนและ
ได้มหีอ้งเกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน

ศพด.ทต.จันจว้า

522 โครงการกอ่สร้างประตู
ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 1
 ต้นยาง

เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามและมี
มาตรฐาน

โรงเรียนเทศบาล 1                 -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

โรงเรียนเทศบาล 
1ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม
และมมีาตรฐาน

รร.ท. 1

523 โครงการกอ่สร้างสนามเด็ก
เล่นโรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

โรงเรียนเทศบาล 1                 -           100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

นกัเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
เล่นกฬีาและออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

รร.ท. 1

524 โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนโดยน านวัตกรรม
ใหม่ๆมาจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 1                 -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล 
1   ( อุดหนุนจาก
กรม)



525 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยางโรงเรียน
เทศบาล 2 บา้นใหมศู่นย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อซ่อมแซมอาคารสถานที่
ในโรงเรียนใหม้สีภาพพร้อม
ใช้งานและปลอดภยั

ซ่อมแซมสระว่ายน้ า    
ซ่อมแซมห้องน้ า     ซ่อมแซม
โรงอาหาร  ซ่อมแซมบ้านพัก
ครู  รร.ท 1 ต้นยาง   รร.ท. 2 
บ้านใหม่    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                -                   -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

อาคารสถานที่ใน
โรงเรียนใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภยั

กองช่าง           
 กองการศึกษา    
 รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.      
จันจว้า

526 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกยีรติ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมซุ้มใหม้สีภาพ
ที่ดี

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

มซุ้ีมเฉลิมพระ
เกยีรติในสภาพที่ดี
และสวยงาม

กองการศึกษา

527 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงที่แปรงฟันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาที่แปรงฟนั
ส าหรับนกัเรียนเพื่อสร้าง
สุขนสัิยการแปรงฟนั

ก่อสร้างและปรับปรุงที่แปรง
ฟันส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1           โรงเรียน
เทศบาล 2        ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

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

มทีี่แปรงฟนั
ส าหรับนกัเรียน
เพื่อสร้างสุขนสัิย
การแปรงฟนั

กองศึกษา       
กองช่าง

528 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
 อาคารประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 
2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบให้ปลอดภัย
และเหมาะสมกับการจัด
สภาพการรียนรู้และมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

                -                   -         300,000       300,000       300,000  ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

การจัดท าผังเมอืง
ภายในต าบล
เปน็ไปอย่างมรีะบบ

กองการศึกษา   
 รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.จันจว้า

529 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2

เพื่อพฒันาโรงอาหารให้
เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรียน
และเหมาะสมในการ
ประกอบอาหารใหน้กัเรียน

กอ่สร้างและปรับปรุงโรง
อาหาร ร.ร.เทศบาล 1 ,ร.ร.
เทศบาล 2

                -                   -         400,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มีโรงอาหารเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน
และเหมาะสมใน
การประกอบอาหาร
ให้นักเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง



530 โครงการกอ่สร้างทางเดิน
พร้อมหลังคาโรงเรียน

เพื่อกอ่สร้างอาคารเรียนให้
เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรียน

กอ่สร้างทางเดินพร้อม
หลังคาโรงเรียน        
โรงเรียนเทศบาล 1   
โรงเรียนเทศบาล 2 และ 
ศพด.

 -           240,000       200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มอีาคารเรียนให้
เพยีงพอต่อจ านวน
นกัเรียน

กองการศึกษา    
รร.ท. 1 ,รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า

531 โครงการกอ่สร้างหอ้ง
คอมพวิเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนใน
โรงเรียน

กอ่สร้างหอ้งคอมพวิเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

                -                   -         300,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
เด็กนกัเรียนได้รับ
ประโยชนก์ารใช้
หอ้งคอมพวิเตอร์

มส่ืีอและแหล่ง
เรียนรู้ที่ทนัสมยัใน
โรงเรียน

กองช่าง        
รร.ท. 1

532 โครงการกอ่สร้างหลังคา
โดมสนามเด็กเล่นคุณหน ู 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อใหร่้มเงาแกเ่ด็กเล็ก
เวลาออกก าลังกายและเล่น
เคร่ืองเล่น

กอ่สร้างหลังคาโดมสนามเด็ก
เล่นคุณหน ู ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลจันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 
นกัเรียนได้
ประโยชน์

เด็กเล็กมร่ีมเงา
เวลาออกก าลัง
กายและเล่นเคร่ือง
เล่น

ศพด.ทต.จันจว้า

533 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล 1  
โรงเรียนเทศบาล 2   ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อมทีี่จอดรถส าหรับครู/
บคุลากรทางการศึกษาและ
ผู้มาติดต่อ

กอ่สร้างโรงจอดรถโรงเรียน
เทศบาล 1  โรงเรียน
เทศบาล 2   ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   จันจว้า

                -           300,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80  ครู/
บคุลากรทางการ
ศึกษาได้ประโยชน์

มทีี่จอดรถใน
สถานที่การศึกษา
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง           
 กองการศึกษา  
รร.ท. 1 ,รร.ท.2  
 ศพด

534 โครงการกอ่สร้างหลังคา
ลานกจิกรรมหนา้เสาธง
โรงเรียน

เพื่อมหีลังคาบงัแดดและ
ฝนบริเวณหนา้เสาธง

กอ่สร้างหลังคาลานกจิกรรม
หนา้เสาธงโรงเรียนเทศบาล 
1โรงเรียนเทศบาล 2

                -         200,000               -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มหีลังคากนัแดด
และฝนใช้จัด
กจิกรรมต่างๆใน
โรงเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง         
รร.ท.1 , รร.ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า

535 โครงการก่อสร้างอาคารส้วม -
โรงเรียนเทศบาล 1     -  
โรงเรียนเทศบาล 2    -   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   -    
สนามกีฬากลางเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าให้มี
สภาพดีขึ้น

ก่อสร้างอาคารส้วม  -โรงเรียน
เทศบาล 1     -  โรงเรียน
เทศบาล 2    -   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   -    สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลจันจว้า

       1,000,000                  -                  -                  -        2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์

โรงเรียนมีห้องน้ าใช้
อย่างเพียงพอ

กองศึกษา       
กองช่าง         
รร.ท.1 , รร.ท.2 
ศพด.ทต.จันจว้า



536 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
สระว่ายน้ าโรงเรียน
เทศบาล1และโรงเรียน
เทศบาล2

เพื่อปรับปรุงสระว่ายน้ าให้
มคีวามปลอดภยั

กอ่สร้าง/ปรับปรุงสระว่ายน้ า
โรงเรียนเทศบาล1และ
โรงเรียนเทศบาล2

      3,000,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

สระว่ายน้ ามคีวาม
ปลอดภยั

 กองช่าง         
รร.ท.1 รร.ท.2

537 โครงการกอ่สร้างเวที
กจิกรรมนกัเรียน           
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อใหน้กัเรียนใช้จัด
กจิกรรมต่างๆของนกัเรียน

กอ่สร้างเวทกีจิกรรมนกัเรียน
                โรงเรียน
เทศบาล 2

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนได้ใช้
ประโยชน์

มเีวทกีจิกรรม
นกัเรียน

    กองช่าง        
  รร.ท.2

538 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 2

เพื่อมหีอ้งเรียนวิทยาศาสตร์
 ไว้บริการครูและนกัเรียน

ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 โรงเรียนเทศบาล 2

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

ได้รับความสะดวก
ในการปฐม
พยาบาลในโรงเรียน

 กองช่าง   
รร.ท.2

539 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 
โรงเรียนเทศบาล 2 ศพด.ทต. 
   จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานภายในโรงเรียนให้
ปลอดภยั

กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน  
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.จันจว้า

        200,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 
โรงเรียนได้รับ
ประโยชนจ์าก
โครงการ

ครูและนกัเรียนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

กองช่าง          
รร.ท. 1       
รร.ท. 2 ศพด.ทต. 
      จันจว้า  

540 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ า  คสล.  พร้อม
ฝาปดิภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2                  
ศพด.ทต.จันจว้า

เพื่อพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานภายในโรงเรียนให้
ปลอดภยั

กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.
พร้อมฝาปดิภายใน    
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.จันจว้า

        300,000                 -                 -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนที่
ไมพ่บปญัหาน้ าทว่ม

มรีะบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไมท่ว่มขัง
พื้นที่ภายใน
โรงเรียน

กองช่าง          
รร.ท. 1       
รร.ท. 2 ศพด.ทต. 
      จันจว้า  

541 โครงการกอ่สร้างปา้ยบอก
ทางเข้าสถานศึกษา

เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
สถานศึกษา

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล
 1      โรงเรียนเทศบาล 2   
 /ศพด.

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

มีป้ายบอกทาง    
เข้าสถานศึกษา 
รร.ท. 1  / รร.ท. 2
 /ศพด.

กองการศึกษา  
กองช่าง

542 โครงการกอ่สร้าง
พพิธิภณัฑ์พื้นบา้นจันจว้า

เพื่อรวบรวมวัตถุโบราณ
และศิลปวัตถุต่างๆมาจัดท า
เปน็แหล่งเรียนรู้

กอ่สร้างพพิธิภณัฑ์พื้นบา้น
จันจว้า ณ สวนสาธารณ
หนองมโนราห์

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

เปน็แหล่งเรียนรู้
ของผู้ที่สนใจและ
ประชาชนทั่วไป

กองการศึกษา 
กองช่าง



543 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลหญ้าเทยีมส าหรับ
สนามกฬีากลางเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

กอ่สร้างสนามฟตุซอลหญ้า
เทยีมส าหรับสนามกฬีากลาง
เทศบาลต าบลจันจว้า ขนาด
กว้าง38.50 เมตร ยาว 
57.50 เมตร

 -                 -       2,000,000     3,000,000  ร้อยละ80ของ
นกัเรียนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ทักษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา
กองช่าง           
 กรมส่งเสริมฯ

544 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุ
ซอลหญ้าเทยีมส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนทั่วไปเล่นกฬีา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี

กอ่สร้างสนามฟตุซอลหญ้า
เทยีมส าหรับสนามกฬีา
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 
ขนาดกว้าง 38.50 เมตร ยาว
 57.50 เมตร

 -                 -       2,000,000     3,000,000  ร้อยละ80ของ
นกัเรียนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ทักษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา
กองช่าง           
 กรมส่งเสริมฯ

รวม  544        โครงการ - -    25,460,000    17,962,000  36,690,000  24,472,800  84,464,000  - - -

























































































































































































แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดกจิกรรม  

วันเทศบาล
เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจบทบาทหนา้ที่ของ
เทศบาลต าบล

จัดกจิกรรมวันเทศบาลใน
วันที่ 24 เมษายน

        20,000          20,000          20,000          20,000          15,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

พนกังานเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ของ
เทศบาลในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด          
งานธุรการ

2 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
ทกุพื้นที่

จัดกิจกรรมให้บริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ  แก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน เช่น ตัดผม ซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ช าระ
ภาษี ฉีดวัคซีนสัตว์เล้ียง ฯลฯ

        60,000          60,000          60,000          60,000          20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับบริการ
ที่มปีระสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

ส านกัปลัด         
งานธุรการ

3 โครงการปณิธาน ความ
ดี ปมีหามงคล

เพื่อใหป้ระชาชนได้
แสดงความจงรักภกัดี
และส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณ

จัดกจิกรรมปณิธาน ความดี
 ปมีหามงคล

 -  -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดีและ
ส านกึในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านกัปลัด         
งานงบประมาณ

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ



4 โครงการอบรม
กฎหมายนา่รู้เพื่อ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
กฎหมายเบื้องต้นที่จ าเปน็
ในชีวิตประจ าวันใหแ้ก่
ประชาชน

          5,000        100,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กฎหมายเบื้องต้น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

5 โครงการปลูกจิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

เพื่อปลูกจิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

จัดกจิกรรมปลูกจิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น
ภายในองค์กร

        10,000          10,000          10,000          10,000           5,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมจีิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

6 โครงการฝึกอบรมวินยั
และการรักษาวินยั

เพื่อสร้างจิตส านกึ
ปลูกฝังการมวีินยัใน
การปฏบิติัราชการ

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ฝึกอบรมวินยัและรักษา
วินยัใหแ้กบ่คุลากรของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

 -  -          10,000          10,000           5,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

 พนกังานมวีินยัและ
รักษาวินยัในการ
ปฏบิติังาน

ส านกัปลัด

7 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนไทยโตไปไมโ่กง

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ต่อต้านการทจุริต
คอรัปชั่น

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
เยาวชนไทยโตไปไมโ่กง

        10,000          10,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

เยาวชนมจีิตส านกึ
ปอ้งกนัทจุริตคอรัปชั่น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

8 ค่าใช้จ่ายรังวัดสอบเขต
ที่ดินและออกหนงัสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุก
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ด าเนนิการรังวัดสอบเขต
ที่ดินและออกหนงัสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง

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

ปอ้งกนัการบกุรุกพื้นที่
สาธารณะจาก
ประชาชนและบคุคล
ทั่วไป

ส านกัปลัด            
งานนติิการ

9 โครงการตรวจสอบและ
พฒันาแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชนเ์ข้า
พื้นที่เวียงหนองหล่ม

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุก
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

ตรวจสอบและพฒันาแนว
เขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชนพ์ื้นที่เวียงหนอง
หล่ม

       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ปอ้งกนัการบกุรุกพื้นที่
สาธารณะจาก
ประชาชนและบคุคล
ทั่วไป

ส านกัปลัด        
งานนติิการ



10 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฏหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกบังานทะเบยีน
ราษฎร

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกบังาน
ทะเบยีนราษฎรส าหรับ
ก านนั/ผู้ใหญ่บา้น  ผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้กฏหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกบังานทะเบยีน
ราษฎรใหแ้กก่ านนั/
ผู้ใหญ่บา้น  ผู้น าชุมชน
ทั้งหมด 23 หมู่บา้น

        10,000          10,000          10,000          10,000           5,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ก านนั/ผู้ใหญ่บา้นและ
ผู้น าชุมชนมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกบักฏ
ระเบยีบงานทะเบยีน

ส านกัปลัด       งาน
ทะเบยีนราษฎร

11 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น  สมาชิกสภา
เทศบาลและหวัหนา้
ส่วนราชการ ต าบลจันจ
ว้า

เพื่อสร้างวิสัยทศันใ์น
การบริหารทอ้งถิ่น
รองรับการเปล่ียนแปลง
สู่ประชาคมอาเซียน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  ละหวัหนา้ส่วน
ราชการเทศบาลต าบล    
จันจว้า

       100,000          50,000          50,000          50,000          30,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารได้ประโยชน์

ผู้บริหารและสมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏบิติัราชการ

ส านกัปลัด        
งานกจิการสภา

12 โครงการส่งเสริมการ
เปน็องค์กรแหง่การ
เรียนรู้

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
มาพัฒนาให้เป็นระบบ
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ถูกต้อง ชัดเจนให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/จัดกจิกรรมให้
พนกังาน ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ทั่วไปภายในองค์กร
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

พนกังาน ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ทั่วไปภายในองค์กร
เทศบาลต าบลจันจว้า

ส านกัปลัด         
งานการเจ้าหนา้ที่



13 โครงการฝึกอบรม
พฒันาศักยภาพการ
ปฏบิติังานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
แบบบรูณาการ

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
สัมมนาและทศันศึกษาดู
งานองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จด้านบริหาร
จัดการองค์กร

       100,000        100,000        100,000        100,000          30,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ
 และการใหบ้ริการ
ประชาชน

ส านกัปลัด        
งานการเจ้าหนา้ที่

14 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสาธารณะ

เพื่อสร้างจิตส านกึ 
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏบิติังานราชการและ
การมจีิตอาสาต่อ
ส่วนรวม

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา
ใหแ้กบ่คุลากรของ
เทศบาลต าบล จันจว้า

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

พนกังานมจีิตส านกึ มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏบิติังาน

ส านกัปลัด        
งานการเจ้าหนา้ที่

15 โครงการพฒันาส่ือ
ประชาสัมพนัธ์กจิการ
ของเทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลจันจว้าได้รับรู้
ข่าวสารการด าเนนิงาน
ของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

เพื่อจัดท าวารสารข่าว
ประชาสัมพนัธ์รายเดือน/
รายไตรมาส, รายงานผล
การด าเนนิงานประจ าปี, 
วิดิทศันข์องเทศบาล

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80เทศบาล
ได้ประโยชน์

ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารจากเทศบาล
อย่างสม่ าเสมอและ
ผลงานการปฏบิติั
ราชการ

ส านกัปลัด           
งานประชาสัมพนัธ์

16 โครงการพฒันา
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภายใน
องค์กร

เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายที่มคีวามเร็ว
เหมาะสม รองรับความ
ต้องการการใช้งาน  
เว็บไซต์ของเทศบาลมี
ความทนัสมยัเปน็
ปจัจุบนัและมี
ประสิทธิภาพ

พฒันาปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ภายในองค์กร

 -  -          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80พฒันา
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทศบาลมรีะบบ
เครือข่ายอนิเตอร์เนต
ที่มคีวามเร็ว

ส านกัปลัด



17 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นและสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การจัดการ
เลือกต้ังทอ้งถิ่นให้
เปน็ไปตาม  พรบ. 
เทศบาล

จัดท าแผนการเลือกต้ัง
ทอ้งถิ่นตาม พรบ.เทศบาล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000          20,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
ความกฎหมายการ
เลือกต้ังทอ้งถิ่น

 ส านกัปลัด      งาน
ทะเบยีนฯ

18 ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์และผู้แทนพระองค์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การรับเสด็จพระบรม
วงศานวุงศ์และผู้แทน
พระองค์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านนั/ผญบ./
กลุ่มพลังมวลชน/
หนว่ยงานราชการ/
นกัเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ
พระบรมวงศานวุงศ์

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด            
 งานธุรการ

19 โครงการคลีนกิกฏหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน

จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ความ
เข้าใจ  รับปรึกษาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบั
กฎหมาย จัดหาหนงัสือ
กฎหมายที่จ าเปน็

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
กฎหมายเบื้องต้น

ส านกัปลัด        
งานนติิการ

20 โครงการพฒันาองค์กร
ตามหลัก 5 ส

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกจิกรรม 5 ส  ภายใน
ส านกังานเทศบาลต าบล
จันจว้าอย่างสม่ าเสมอ

               -                  -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

องค์กรได้พฒันาตาม
หลัก 5 ส.  อย่างเปน็
ระบบ

ส านกัปลัด            
งานธุรการ



21 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่
กลางเพื่อเปน็ศูนย์
ปฏบิติัการรวมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
 อปท. ระดับอ าเภอ

เพือ่ให้การด าเนินงานของ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมมือใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ตามหนังสือส่ังการ ที่ ชร 
0023.15/ว 1139 ลงวนัที่ 
31 ตุลาคม 2560

อดุหนนุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอ
แมจ่ัน

        10,000          25,000          15,000          17,000          20,000  ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ประชาชนในเขต
อ าเภอแมจ่ันได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ส านกัปลัด            
งานงบประมาณ

22 ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ที่

เพือ่ใหก้ารช่วยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว 5836 ลงวันที่
 11 ตุลาคม 2560 และที ่มท 
0808.2/3028 ลงวันที ่6 ม.ิย.
2561

ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

        50,000          50,000        100,000        100,000        100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็ว

ส านกัปลัด           
งานพฒันาชุมชน

23 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

เพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทกแทนจาก
การกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ต่อ
บุคคลภายนอก

พนกังานเทศบาลต าบล
จันจว้าทกุคน

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ของ
พนักงานเทศบาล
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน

พนกังานเทศบาล
ต าบลจันจว้าทกุคน
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหนว่ยงาน

ส านกัปลัด            
งานนติิการ

24 โครงการฝึกอบรมงาน
สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้
เรียนรู้งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

พนกังานเทศบาลต าบล
จันจว้าทกุคน

         10,000          10,000 ร้อยละ 80 ของ
พนักงานเทศบาล
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน

พนกังานเทศบาล
ต าบลจันจว้าทกุคน
ได้รับความช่วยเหลือ
จากหนว่ยงาน

ส านกัปลัด            
งานธุรการ

รวม    24   โครงการ - -   1,735,000   1,795,000   1,745,000   1,757,000      630,000  - - -
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนการจัดท าแผน
ชุมชน และการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชน
จัดท า และทบทวนแผน
ชุมชนด้วยตนเองและ
น าไปใช้เปน็แนวทาง
พฒันาทอ้งถิ่น

ฝึกอบรมการจัดท าและ
ทบทวนแผนชุมชนประชุม
ประชาคมใหแ้กผู้่น าชุมชน
ทั้ง 23 หมู่บา้น จัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้น/ต าบล

        40,000          40,000  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 
และมแีผนพฒันา
ชุมชนที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

2 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นและ
ต าบลเพื่อจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาลและ
เชื่อมโยงความสอดคล้องกัน
ระหวา่งแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาและการจดัท า
งบประมาณประจ าปี

ฝึกอบรมการจัดท าทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถิ่นใหแ้ก่
ผู้น าชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้น

        20,000          20,000          20,000          30,000          30,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 
และมแีผนพฒันา
ชุมชนที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมอืงการบริหาร

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมอืงและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ



3 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏบิติัการแนว
ทางการใช้จ่ายเงิน
อดุหนนุแกก่ลุ่ม ชุมชน
และหนว่ยงาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพฒันาทอ้งถิ่น
และสร้างความ
โปร่งใสตรวจสอบได้

จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการแนะน า
แนวทางในการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนและการ
จัดท าเอกสารรายงานผล
เงินอุดหนุนใหแ้ก่ผู้น า
ชุมชนและผู้น ากลุ่มที่
ได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000  ร้อยละ80ของกลุ่ม
ชุมชนได้ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถิ่น
เกดิความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรภาครัฐ
กบัชุมชน

ส านกัปลัด           
งานงบประมาณ

-เพิอ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

-เพือ่จดัท ำแผนพัฒนำ
เทศบำลตำมระเบียบที่
ก ำหนดไว้

-เพือ่แสดงแนวทำงกำร
พัฒนำในช่วง 5 ปี ที่มี
ควำมสอดคล้องกับ
ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำอยำ่ง
มีประสิทธภิำพ

-จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ  
 และประชุมคณะกรรมการ

5 โครงการจัดเกบ็ข้อมลู
พื้นฐานในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชน
จัดท า และทบทวนแผน
ชุมชนด้วยตนเองและ
น าไปใช้เปน็แนวทาง
พฒันาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน
ชุมชนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ผู้น าชุมชนทั้ง 23 
หมู่บ้าน

        50,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 
และมแีผนพฒันา
ชุมชนที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด            
งานพฒันาชุมชน

         30,000          30,000 มกีารจัดท าแผน
ครบถ้วนสมบรูณ์
ตามระเบยีบฯ

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง
และมแีผนพฒันา
ชุมชนที่มปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

4 โครงการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

-จัดท าแผนพฒันาเทศบาล
โดยกระบวนการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน   - จัด
ประชุมประชาคม

 -  -          30,000



6 โครงการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น
ใหแ้กค่ณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้นใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
ในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

จัดท าแผนพฒันาหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบล         
จันจว้า 23 หมู่บา้น

          5,000           5,000           5,000           5,000           5,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)มคีวาม
เข้าใจในการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น

คณะกรรมการหมู่บา้น
(กม.)มคีวามเข้าใจใน
การจัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้นใหถู้กตาม
ระเบยีบ

ส านกัปลัด        
งานนโยบายและแผน

รวม 6   โครงการ - -     125,000       75,000       65,000       75,000       75,000  - - -

แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรม

แนวทางปฏบิติัตาม
พระราชบญัญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ

เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ

ผู้บริหาร/พนักงาน/
เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนที่ร่วมเปน็
คณะกรรมการในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระเบยีบ กฏหมาย
เกี่ยวกับพสัดุเพิ่ม
มากขึ้น

กองคลัง

 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา



2 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏบิติังานด้าน
การเงินการคลัง การ
จัดท าระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์(E-LAAS)

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใน
การปฏบิติังานด้าน
การเงิน การคลัง พสัดุ
 และงบประมาณด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์
(E-LAAS)

ฝึกอบรมสัมนา
ผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน
 การคลัง พสัดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์(E-LAAS)

       20,000        20,000        20,000        20,000          5,000  ร้อยละ80ของ
พนักงานที่เข้าร่วม
อบรมได้รับ
ประโยชน์

พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง

3 โครงการจัดท าแผ่น
พบัปา้ย
ประชาสัมพนัธก์าร
ช าระภาษทีกุประเภท

เพื่อจัดท าแผ่นพบั  
ปา้ยประชาสัมพนัธ์
การช าระภาษเีพื่อจูง
ใจใหก้ับประชาชนผู้
เสียภาษใีหเ้สียภาษี
ตามก าหนดและเพิ่ม
มากขึ้น

จัดท าแผ่นพบั  ปา้ย
ประชาสัมพนัธก์ารช าระ
ภาษทีกุประเภท

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง

4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษี

เพื่อใหเ้ทศบาลมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทกุปแีละมี
การจัดเก็บรายได้
อย่างเปน็ธรรม
ถูกต้องครบถ้วน

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษแีละพฒันา
รายได้

       30,000        30,000        30,000        30,000          5,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง

5 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
ภาษมีีระบบที่แน่นอน
และสามารถ
ตรวจสอบได้

ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดท าแผน
ที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

     100,000      200,000      100,000      100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้อย่าง
ถูกต้อง  แม่นย า

กองคลัง

รวม 5     โครงการ - - 190,000    290,000     190,000     190,000     150,000     - - -



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

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

ทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์
อนรัุกษธ์รรมชาติ
เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงนเิวศนแ์ละอนรัุกษว์ิถี
ชีวิตด้ังเดิมของชุมชน

จัดกจิกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์โปรแกรม
น าเที่ยวเชิงนเิวศน ์ชื่น
ชมธรรมชาติและวิถีของ
ชุมชน

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

ประชาชนมงีานท า 
มรีายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก
 ชุมชนมคีวาม
มั่นคงทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด        
งานประชาสัมพนัธ์

2 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้อาสาสมคัร
มคัคุเทศกช์ุมชน

เพื่อใหเ้ยาวชนมคีวามรู้
แหล่งทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่น
และการเปน็ไกด์น าเที่ยว

จัดกจิกรรมฝึกอบรมการ
เปน็มคัคุเทศกแ์ละใหแ้ก่
เด็กและเยาวชน

        10,000         15,000         15,000         15,000          5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนได้
ความรู้แหล่ง
ทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่น
สามารถน าเที่ยวได้

 ส านกัปลัด          
งานประชาสัมพนัธ์

3 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้วิธีการดูนกเวียง
หนองหล่ม

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ในพื้นที่ในระบบเชิง
นเิวศนแ์ละเปน็การ
อนรัุกษธ์รรมชาติใหม้ี
ความอดุมสมบรูณ์

จัดกจิกรรมดูนก นานา
ชนดิ ณ เวียงหนองหล่ม

        10,000         15,000         15,000         15,000          5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนได้อนรัุกษ์
ธรรมชาติและ
ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่

 ส านกัปลัด          
งานประชาสัมพนัธ์

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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



4 โครงการส่งเสริม
กจิกรรมการทอ่งเที่ยว
และแหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวภายในต าบล
จันจว้าใหเ้ปน็ที่รู้จัก
แพร่หลาย

จัดกจิกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว และส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวภายในพื้นที่

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

ประชาชนมงีานท า 
มรีายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก
 ชุมชนมคีวาม
มั่นคงทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด        
งานประชาสัมพนัธ์

5 โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารการทอ่งเที่ยว
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวชุมชน สร้างงาน
 สร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชนและทอ้งถิ่น

จัดต้ังศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารการทอ่งเที่ยว
ชุมชนใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว

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

ประชาชนมงีานท า 
มรีายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก
 ชุมชนมคีวาม
มั่นคงทางเศรษฐกจิ

 ส านกัปลัด        
งานประชาสัมพนัธ์

6 โครงการประกวด
หมู่บา้นการทอ่งเที่ยว
พฒันา ตัวอย่าง

เพื่อส่งเสริมใหแ้ต่ละ
หมู่บา้นดึงจุดเด่นของ
ตนเองมาพฒันาใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวระดับ
ชุมชน

จัดกจิกรรมประกวดของ
ดีแต่ละหมู่บา้น

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

สามารถดึงอตั
ลักษณ์ของหมู่บา้น
มาเปน็จุดขายและ
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
ระดับชุมชนได้

 ส านกัปลัด           
 งานประชาสัมพนัธ์

7 โครงการส ารวจและ
จัดท าแหล่งทอ่งเที่ยว
เวียงหนองหล่ม

เพื่อส ารวจแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่เวียง
หนองหล่ม

จัดกจิกรรมการทอ่งเที่ยว
ในพื้นที่เวียงหนองหล่ม
ในระบบเชิงนเิวศนแ์ละ
เปน็การอนรัุกษธ์รรมชาติ
ใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์

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

มแีหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นในพื้นที่เวียง
หนองหล่ม

 ส านกัปลัด          
 งานประชาสัมพนัธ์

8 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มอีาชีพ มงีานท า มรีายได้
 มคุีณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมอาชีพและรายได้
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงในระดับหมู่บา้น
 23 หมู่บา้น

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

ประชาชนมอีาชีพ มี
งานท า มรีายได้
พอเพยีง มคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     งาน
พฒันาชุมชน



รวม       8         โครงการ - -      160,000        70,000        70,000        70,000      200,000 - - -
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทศันห์นองหล่มบริเวณ
วัดปา่หมากหนอ่บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4  ต าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนใหม้คีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ด าเนนิการก าจัดวัชพชื
หนองหล่มบริเวณวัดปา่
หมากหนอ่ บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 4 ต าบลจันจว้า

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองช่าง

โรงการปรับปรุงภมูทิศัน์
แหล่งทอ่งเที่ยวเวียง
หนองหล่ม  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต.จันจว้า

1.เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ในชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย        2.
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
ออกก าลังกาย

ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว
เวียงหนองหล่ม  บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต.จันจ
ว้า

- - - -       400,000 สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น
ร้อยละ 90

1.ประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว      
2.มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น เป็น
เมืองน่าอยู่ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันท์างเข้าวัดปา่หมาก
หนอ่บา้นหว้ยน้ าราก หมู่
 4,5,9 ต.จันจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนใหม้คีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงภมูทิศันท์างเข้า
วัดปา่หมากหนอ่บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4,5,9 ต.
จันจว้า

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนมีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

งบประมาณ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

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

ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
 บา้นสันนาหนองบวั  หมู่
 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนใหม้คีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงบริเวณรอบฝาย
ล าเหมอืงหา่งบา้นสันนา
หนองบวั  หมู่ 10 ต าบล
จันจว้า

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนมีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
 บา้นสันนาหนองบวั  หมู่
 10 ต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนใหม้คีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

บริเวณโรงเรียนบา้นสัน
นาหนองบวั  หมู่ 10 
ต าบลจันจว้า

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนมี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองช่าง

โครงการปรับภมูทิศัน ์ 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4     
ต.จันจว้าใต้

1.เพือ่ปรับปรุงทัศนียภาพใน
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
                      2.
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
ออกก าลังกาย

บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว
หนองเขียว  บา้นกิ่วพร้าว
 หมู่ 4  ต.จันจว้าใต้

- - - -       200,000 สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น
ร้อยละ 90

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนมี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณเกาะกลาง
ถนนต้ังแต่บา้นหนองครก
 หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนใหม้คีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนนต้ังแต่บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต.จันจว้า
ใต้ อ าเภอแม่จัน  เชื่อมถึง
บ้านป่าแดด หมู่ 4 ต าบล
ป่าสัก อ าเภอเชียงแสน

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองช่าง

โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
เส้ียวบา้น บา้นหนองครก
  หมู่ 6   ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อความสวยงามของ
เส้ียวบ้านเป็นระเบียบเรียน
ร้อย  และมีสถานที่จัด
พิธีกรรมของหมู่บ้านอย่าง
เป็นสัดส่วน

ปรับปรุงภมูทิศันเ์ส้ียว
บา้น บา้นหนองครก      
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

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

มสีถานที่ประกอบ
พธิีการ

กองช่าง



โครงการปรับภมูทิศัน ์ 
บา้นสันหลวง  หมู่  10  
ต.จันจว้าใต้

1.เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ในชุมชนให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย           
     2.ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนออกก าลังกาย

ปรับปรุงบา้นสันหลวง  
หมู่  10  ต.จันจว้าใต้

- - - -       200,000 สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น
ร้อยละ 90

มสีภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น เปน็
เมอืงนา่อยู่ 
ประชาชน
มคุีณภาพชีวิตที่ดี

กองช่าง

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันสุ์สาน    บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดงานฌาปณกจิ
ทางศาสนพธิี

ปรับปรุงบริเวณรอบ
สุสาน บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11  ต.จันจว้าใต้

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

มคีวามสะดวกใน
การจัดงานศาสนพธิี

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณล าเหมอืง 
บา้นสันทางหลวง หมู่ 12
 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนใหม้คีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยนา่
อยู่

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
ล าเหมอืง บา้นสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต าบลจันจ
ว้าใต้

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

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
นา่อยู่

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันแ์ละฟื้นฟหูนองเขียว

เพื่ออนรัุกษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและปรับภมูิ
ทศันห์นองเขียวใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภมูทิศันแ์ละ
ฟื้นฟหูนองเขียว

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

อนรัุกษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติฯ หนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติฯ หนอง
มโนราห์

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติฯ หนองมโนราห์

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

สวนสาธารณะฯ มี
ความเรียบร้อย
สวยงาม พร้อม
ใหบ้ริการแก่
ประชาชนในโอกาส
ต่างๆ

กองช่าง



8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์อ่บ าบดัน้ าเสียและ
ศูนย์ออกก าลังกาย

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณบอ่บ าบดัน้ าเสีย
และศูนย์ออกก าลังกายให้
เปน็สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์อ่
บ าบดัน้ าเสียและศูนย์
ออกก าลังกายเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

สามารถบ าบัดน้ าเสีย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีสถานที
พักผ่อนหย่อนใจหรือ
เป็นสถานที่ออกก าลัง
กายได้

กองสาธารณสุข

10 โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณบอ่ฝังกลบขยะมลู
ฝอยของเทศบาล

เพื่อปอ้งกนัทศันะอจุาด
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปลูกต้นไมบ้ริเวณบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล

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

มพีื้นที่เขียวเพิ่มขึ้น กองสาธารณสุข

15 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันถ์นนรอบเวียงหนอง
หล่ม

เพื่อพฒันาระบบ
คมนาคมใหม้คีวามสะดวก

ปรับปรุงภมูทิศันถ์นน
รอบเวียงหนองหล่ม

              -                 -         100,000               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

สภาพแวดล้อม
บริเวณเวียงหนอง
หล่มมคีวามสวยงาม
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยนา่อยู่

กองช่าง

โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะ
กลางถนน(Landmark) 
บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 4 ถึง 
หมู่ 9  ต าบลจันจว้า บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ถึงบ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อสร้างเอกลักษณ์เนน้
จุดเด่นที่สะทอ้นใหเ้หน็
เปน็ลักษณะโดดเด่นใน
การพฒันาเพื่อเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาล

ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
(Landmark) บ้านห้วยน้ า
ราก หมู่ 4 ถึง หมู่ 9  
ต าบลจันจว้า            
บ้านหนองครก หมู่ 6 ถึง
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต าบล
จันจว้าใต้

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

สร้างเอกลักษณ์
ลักษณะโดดเด่นใน
การพฒันาเพื่อเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวใน
เขตเทศบาล

ส านกัปลัด        
กองช่าง

โครงการถนนดอกไม้
สวยงามในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหม้ถีนน
สวยงามและพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้
และดอกไมต้ามถนนมใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

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

ถนนในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจ
ว้ามคีวามสวยงาม

ส านกัปลัด        
กองช่าง

โครงการคลองสวยน้ าใส
ในเขตเทศบาลต าบลจันจ
ว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ าให้
สะอาดเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

จัดกจิกรรมปรับปรุง
พฒันาล าคลองต่างๆให้
สะอาดในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

มลี าลองที่สะอาด
สวยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองช่าง



7 โครงการปรับปรุง สวน
ปา่ชุมชน (ค่ายลูกเสือ)  
บา้นปา่สักหลวง

เพื่อใหส้ถานที่จัด
กจิกรรมของลูกเสือใน
หมู่บา้นมคีวามสวยงาม 
เปน็ระเบยีบ

ด าเนนิการปรับปรุง สวน
ปา่ชุมชน (ค่ายลูกเสือ)  
บา้นปา่สักหลวง

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

มสีถานที่จัด
กจิกรรมลูกเสือใน
หมู่บา้นที่เปน็สัดส่วน

ส านกัปลัด        
งานเกษตร         
กองช่าง

โครงการปรับปรุง
สถานที่ท างาน และ
ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
ส านกังานเทศบาลต าบล
จันจว้า

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณส านกังาน
เทศบาลต าบลจันจว้า

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         ร้อยละ 80 ได้
ปรับปรุงสถานที่
ท างาน

ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ต าบลจันจว้า

กองช่าง

รวม      21     โครงการ -      590,000      415,000      560,000      410,000   1,610,000 - - -
แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มมลูค่าและ

ก าจัดขยะอนิทรีย์และ
ของเสียในชุมชน(กา๊ซ
บอลลูน)ต าบลจันจว้า
และจันจว้าใต้

เพื่อสร้างกระบวนการ
จัดท าระบบหมกักา๊ซ
ชีวภาพเพื่อใหเ้ปน็แหล่ง
ก าจัดขยะอนิทรีย์ใน
ครัวเรือน

ต าบลจันจว้าและต าบล
จันจว้าใต้

- 100,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ได้หมู่บ้านต้นแบบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณก๊าซพิษในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า
และสามารถได้รับ
ก๊าซชีวภาพใช้การ
ทดแทนก๊าซในการหุง
ต้มในระดับครัวเรือน

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนเิวศนส์มบรูณ์
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน : งานปฏกิลุมลูฝอย

งบประมาณ ตวัชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ



2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันบ์อ่บ าบดัน้ าเสียและ
ศูนย์ออกก าลังกาย

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณบอ่บ าบดัน้ าเสีย
และศูนย์ออกก าลังกายให้
เปน็สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์อ่
บ าบดัน้ าเสียและศูนย์
ออกก าลังกายเทศบาล
ต าบลจันจว้า

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

สามารถบ าบดัน้ า
เสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประชาชนมสีถานที
พกัผ่อนหย่อนใจ
หรือเปน็สถานที่
ออกก าลังกายได้

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการกอ่สร้างบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยแบบถูก
หลักสุขาภบิาล

เพื่อใหม้บีอ่ฝังกลบขยะ
มลูฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

กอ่สร้างบอ่ฝังกลบขยะ
มลูฝอยบอ่ขยะของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ขยะมลูฝอยในพื้นที่
ได้รับการก าจัด
อย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการปรับปรุงระบบ
บ าบดัน้ าเสียเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงระบบบ าบดั
น้ าเสียแบบบงึประดิษฐ์

ปรับปรุงระบบบ าบดัน้ า
เสียเทศบาลต าบลจันจว้า

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

สามารถบ าบดัน้ า
เสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมลูฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบรูณาการ

เพื่อลดปริมาณขยะมลู
ฝอยและบรูณาการ
จัดการขยะมลูฝอยให้
เกดิความยั่งยืน

การจัดการขยะมลูฝอย
โดยการมส่ีวนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบ
บรูณาการ ทั้งหมด 23  
หมู่บา้น

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

ปริมาณขยะมลูฝอย
ลดลง และ
ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้แก่ อถล.

เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่
อถล.ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเปน็ 
อถล. ในเขตเทศบาล
ต าบล จันจว้า

 5,000  5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ปริมาณขยะมลูฝอย
ในเขตเทศบาล
ลดลงและมชีุมชน
ต้นแบบในการ
จัดการขยะมลูฝอย
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการกอ่สร้างระบบ
บ าบดัส่ิงปฏกิลู

เพื่อใหร้ะบบก าจัดส่ิง
ปฏกิลูอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภบิาล

กอ่สร้างระบบบ าบดัส่ิง
ปฏกิลูของเทศบาลต าบล
จันจว้า

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

ส่ิงปฏกิลูได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

กองสาธารณสุขฯ/
กองช่าง



8 โครงการอบรมแกนน าใน
การปอ้งกนัแกไ้ขปญัหา
หมอกควัน

เพื่อลดปญัหาการเกดิ
หมอกควันภายในพื้นที่

จัดกจิกรรมรณรงค์
เผยแพร่ และเฝ้าระวัง
การเผาปา่และผลผลิต
ทางเกษตรร่วมกบัชุมชน

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

เพื่อลดปญัหาการ
เกดิหมอกควัน
ภายในพื้นที่

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการจัดท าที่รวบรวม
ขยะอนัตรายในเขต
เทศบาล

เพื่อมทีี่รวบรวมขยะ
อนัตราย

จัดท าที่รวบรวมขยะ
อนัตรายในเขตเทศบาล 
23 หมู่บา้น

              -                 -   100,000               -   100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามยัที่ดี

ประชาชนได้มทีี่
รวบรวมขยะ
อนัตรายอย่างทั่วถึง
 และมสุีขภาพ
อนามยัที่ดี

กองสาธารณสุข
กองทนุฯ

10 โครงการกอ่สร้างบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยแบบถูก
หลักสุขาภบิาล

เพื่อใหม้บีอ่ฝังกลบขยะ
มลูฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

กอ่สร้างบอ่ฝังกลบขยะ
มลูฝอยบอ่ขยะของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ขยะมลูฝอยในพื้นที่
ได้รับการก าจัด
อย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

กองสาธารณสุขฯ

รวม       10      โครงการ - - 200,000 20,000 520,000 75,000 455,000 - - -







แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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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