ประวัติความเป็นมา
“ จัน จว้า ” เป็ นภาษาท้องถิ่นล้านนา มีความหมายว่า “ แม่น้าจันไหลมาแล้วซึมแทรกหรือกระจาย
หายไปในบริเวณดังกล่าว ” เทศบาลต้าบลจันจว้าแต่เดิมเป็นต้าบลเดียว ชื่อ “ ต้าบลจันจว้า ” เป็นเขตการ
ปกครองของสุขาภิบาล ต่อมาแบ่งเขตเป็น 2 ต้าบล คือต้าบลจันจว้าและต้าบลจันจว้าใต้ ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต้าบลตาม พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต้าบล
พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542
พื นที่ เขตเทศบาลต้ า บลจั น จว้ า แบ่ งตามลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 ด้ า นทิ ศ
ตะวันออก ของถนนพหลโยธินแม่จัน – เชียงแสน ตลอดแนวลักษณะเป็นเนินเขา 11 มีแหล่งน้า ธรรมชาติหลาย
แห่ง พืนที่ส่วนนีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณ คือเมืองโยนก (เมืองหนองหล่ม) ซึ่งมีเนือที่อยู่ในเขต
ต้าบลจันจว้าตลอดแนวเขตมีโบราณสถาน เช่น วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดป่าหมากหน่อ หลักฐานวัดเก่ารอบหนอง
หล่ม มีคูเมืองบริเวณบ้านป่าสักหลวง หนองไคร้ ราษฎรมีพืนที่เพเดิมมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน และ
จังหวัดทางภาคเหนือ เนื่องจากเห็นว่าพืนที่แห่งนีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพมาตังถิ่นฐานอยู่จนถึงปัจจุบัน
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร ตามลักษณะพืนที่คือท้าไร่ในพืนที่สูง ท้านาพืนที่ ราบ ส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันตก
ของถนนพหลโยธิน สายแม่จัน–เชียงแสน เป็นที่ราบลุ่มเนือที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน มีแม่น้าจันและแม่น้าค้าไหลผ่าน
ราษฎรเกือบทังหมดมีอาชีพท้านามีพืนเพส่วนใหญ่มาจากจังหวัดล้าพูน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือ
ประวัติผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลจันจว้า
นายสงคราม ทองแสน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

-

นายสมบัติ ไชยสาร

วันที่ 9 ธันวาคม

- 20 พฤษภาคม 2546

นายวาร ภิระบรรณ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 -

2 พฤศจิกายน 2547

นายบรรจง ยางยืน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 -

3 กุมภาพันธ์ 2551

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

วันที่ 9 เมษายน

2551 - 15 มีนาคม 2555

นายบรรจง ยางยืน

วันที่ 28 เมษายน

2555 - ปัจจุบัน

2542

7 ตุลาคม 2542

ประวัติผู้ดารงตาแหน่งปลัดเทศบาลตาบลจันจว้า
นายคนองพล เพ็ชรรื่น

วันที่ 1 กันยายน 2540

-

นายณรงค์ ปล้องมาก

วันที่ 2 ตุลาคม 2543

นายประสงค์ เมืองมูล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 -

1 ตุลาคม

2543

- 10 พฤศจิกายน 2546
2 ตุลาคม 2548

นายสาธิต แก้วรากมุข

วันที่ 3 ตุลาคม 2548

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี วันที่ 1 มิถุนายน 2551

-

- 31 พฤษภาคม 2551
ปัจจุบัน

2. ที่ตั้งและเขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลจันจว้า ตังอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอแม่จัน 12 กิโลเมตร บนทางหลวงจังหวัด หมายเลข
1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 873 กิโลเมตร ห่างจากชายแดนประเทศลาว
ประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากประเทศพม่าบริเวณสามเหลี่ยมทองค้า 30 กิโลเมตร เนือที่พืนที่ของเทศบาล
ต้าบลจันจว้าประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร หรือ 80,000 ไร่
เขตการปกครองมีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตาบล 23 หมู่บ้าน คือ
ต้าบลจันจว้ามี 11 หมู่บ้าน ได้แก่

ต้าบลจันจว้าใต้มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่

หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง

หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล

หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง

หมู่ที่ 3 บ้านแม่ค้าน้าลัด

หมู่ที่ 3 บ้านป่าบงหลวง

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้าราก

หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วพร้าว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้าราก

หมู่ที่ 5 บ้านหนองปึ๋ง

หมู่ที่ 6 บ้านดง

หมู่ที่ 6 บ้านหนองครก

หมู่ที่ 7 บ้านต้นยาง

หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมู่สี

หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง

หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุ๊ก

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้าราก

หมู่ที่ 9 บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น

หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว

หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวง

หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย

หมู่ที่ 11 บ้านป่าถ่อน
หมู่ที่ 12 บ้านสันทางหลวง

อาณาเขตติดต่อ
เทศบาลต้าบลจันจว้ามีอาณาเขตติดต่อกับพืนที่ใกล้เคียงดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสันธาตุ ต.แม่ค้า อ.แม่จัน บ้านด้ายและบ้านศรีบุญยืนต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ตังแต่หลัก
เขตที่ 1 บ้านหัวฝาย ตังริมฝั่งแม่น้าค้าและถือแม่น้าค้า และแนวแบ่งเขตต้าบล และต้าบลศรีดอนมูลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวเขตทางทิศใต้จดหลั กเขตที่ 1 ที่บ้านห้วยน้าราก หมู่ ๙ ซึ่งเป็นแนวเขต ต.ป่าสัก อ.
เชียงแสน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน นับจากเขตที่ 2 ที่บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9 ถึงเส้นแบ่งเขต
ต้าบลท่าข้าวเปลือกเป็นหลัก ถึงหลักเขตที่ 3 ที่บ้านป่าถ่อน ต.จันจว้าใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านป่าส้าน บ้านหัวรินค้าและบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์หรือนับจากหลักแนวเขตที่ 3 และ
แบ่งเส้นแนวเขตที่ ต้าบลจอมสวรรค์ ซึ่งเป็นหลักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจรดหลักเขตที่ 4 บ้านหนอง
ครก ต.จันจว้าใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านม่วงค้า ต.แม่ค้า ซึ่งถือแม่น้าค้าและเส้นแบ่งต้าบลเป็นหลักไปบรรจบหลักเขตที่ 1
3. ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลต้าบลจันจว้าตังอยู่ในพืนที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้านตะวันออกของอ้าเภอแม่จันด้วยสภาพภูมิประเทศ
แบ่งออก 2 ส่วน ส้าคัญคือ
1. ที่ราบลุ่มแม่น้าค้า และแม่น้าจันสภาพพืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนแม่น้าของแม่น้าค้า ซึ่งไหลผ่าน
ทางทิศเหนือและแม่น้าจันที่ไหลผ่านตอนกลางของพืนที่ ในฤดูฝนจะมีน้าหลากท่วมรวมเนือที่ร้อยละ
90 ของพืนที่เขตเทศบาล
2. เนินเขาและที่ลาดเชิงเขาสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาเตีย มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางไม่
เกิน 200 เมตร กระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง ทางด้านทิศใต้ของพืนที่รวมเนือที่เป็นร้อยละ 10 ของ
พืนที่เทศบาล
4. สภาพภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งแยกได้ 3 ฤดู
-ฤดูฝน ฝนจะตกซุกตลอดฤดูกาล โดยปริมาณฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
-ฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยจะเริ่มต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
และอากาศจะหนาวเย็นมากที่สุดปลายเดือนธันวาคม – มกราคม

- ฤดูร้อน อากาศจะร้อนจัดมากในตอนกลางวัน จะเริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และช่วง
ที่ร้อนที่สุดคือ เดือนเมษายน

