
แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง

บริเวณสามแยก บา้น
ใหม ่หมู่.1 ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิ์นในการสัญจร
ไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
สามแยก บา้นใหม่
  หมู่.1  ต าบล
จนัจว้า

                -            30,000 - -  -  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

2 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง  
บา้นทรายมลู หมู่ 2 
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ติดต้ังไฟฟ้ากิ่ง บริเวณ
ซอย 2,3,5,6,7,8,9
บ้านทรายมูล หมู่ 2 
ต าบลจนัจวา้

- -  -  -        100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

3 โครงการติดต้ังไฟฟา้
และไฟกิ่งในหมู่บา้น
แมน่้ าลัด  หมู่ 3 ต าบล
จนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ติดต้ังไฟฟา้ส่อง
สว่าง หมู่บา้น
แมน่้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจว้า

- -  -  -        100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
  2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด 3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร      4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงปา้ย
ชื่อหมู่บา้นแมน่้ าลัด  
หมู่ 3 ต าบลจนัจว้า

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
รู้ถงึที่ต้ังของหมู่บา้น

ปรับปรุงหมู่บา้น
แมน่้ าลัด  หมู่ 3 
ต าบลจนัจว้า

- -  -  -          50,000 จ านวนปา้ยที่
ติดต้ังและ
ปรับปรุง

1.มีป้ายบอกสถานที่ต้ัง
ของหมู่บ้านที่ชัดเจน 2.
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามภายในหมู่บ้าน

กองชา่ง

5 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
ซอย 8 บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู.่4  ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 8 
บ้านห้วยน้ าราก 
หมู่.4  ต าบลจันจว้า

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

6 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
บริเวณปากทางโรง
น้ าแขง็ถงึหนา้วัดบา้นดง
 หมู่  6 ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
ปากทางโรงน้ าแข็ง
ถึงหน้าวัดบ้านดง 
หมู่  6    ต าบลจันจ
ว้า

        100,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

7 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
บริเวณเส้นทางเชื่อม
บา้นต้นยาง  บา้นดง 
หมู่ 6 ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
เส้นทางเชื่อมบ้าน
ต้นยาง บ้านดง หมู่ 
6ต าบลจันจว้า

                -          100,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

8 โครงการขยายไฟฟา้
สาธารณะ  บา้นดง หมู่ 
6  ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายไฟฟา้บริเวณ
ที่สาธารณะบ้านดง
หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

                -                  -                  -                  -          100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด  3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  4.ประชาชนมีแสง
สวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้
 บา้นหนองร่อง หมู่ 8 
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟา้
บริเวณบ้านนาง
ล าดวน ร้องบุญลือ 
ถึง แยกซาย-ขวา 
บ้านหนองร่อง หมู่ 
8 ต าบลจันจว้า

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
  2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด       3.
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร     
 4.ประชาชนมีแสงสวา่ง
ใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

10 โครงการขยายไฟฟา้
สาธารณะ   บา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟา้
บริเวณข้างบ้านนาง
ค ามูล จันทาพนู  
บ้านหนองร่อง หมู่ 
8 ต าบลจันจว้า

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด 3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  4.ประชาชนมีแสง
สวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

11 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

จ านวน  7  จุด          
จุดที่ 1 บริเวณทางโค้ง
แยกตัวที บ้านนางไพร 
สุขสิงห์คลี

         100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

กองชา่ง

จุดที่ 2 บริเวณทางโค้ง
บ้านนายถาวร   จีใจ

จุดที่ 3 ซอย 5 ข้าง
โรงเรียนบ้านสันนา
หนองบัว

จุดที่ 4 ซอย 6 ข้าง
สถาบันการเงินหมู่บ้าน

จุดที่ 5 ซอย 10 ทางเข้า
บ้านนายสิงห์แกว้ หน่อ
แกว้

จุดที่ 6 บริเวณสะพาน
ข้ามล าเหมืองห่างบ้าน
นายอุดม จันทะเวยีง

จุดที่ 7 ทางโค้งระหวา่ง
บ้านนายไพรี วริิยะ ถึง
บ้านนายทอง จันทิมา

โครงการขยายไฟฟา้
สาธารณะบา้นสันนา
หนองบวั  หมู่ 10 
ต าบลจนัจว้า

1.ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ                
2.ป้องกันการเกิด
ปัญหายาเสพติด      
3.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
4.ประชาชนมีแสงสวา่ง
ใช้อย่างพอเพียง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

12 โครงการติดต้ังไฟกิ่งโซ
ล่าเซลล์ถนนบา้นสันนา
หนองบวั  หมู่ 10 
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
สามแยก ทรายมูล-
สันนา-น้ าลัดบ้าน
สันนาหนองบัว  หมู่
 10 ต.จันจว้า

- - - -            10,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด      3.
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร     
  4.ประชาชนมีแสงสวา่ง
ใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะเขา้
พื้นที่การเกษตร บา้น
สันนาหนองบวั  หมู่ 10
 ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณหน้าวดั
สันนาถึงเขตติดต่อป่าสัก
น้อย ต าบลป่าสัก     
บ้านสันนาหนองบัว  หมู่
 10 ต าบลจันจวา้

- - - -          50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด      3.
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร     
  4.ประชาชนมีแสงสวา่ง
ใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

14 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
เกาะกลางถนน บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟกิ่งเกาะกลาง
ถนนจากบ้านนางษุษรา 
ถึงโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 
86 บ้านป่าสักหลวง  หมู่
 2 ต าบลจันจวา้ใต้

          20,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

15 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ 2
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
สองข้างทางต้ังแต่หัว
บ้านถึงท้ายบ้าน
เส้นทางถนนใหญ ่ 
บ้านป่าสักหลวง  หมู่ 
2 ต าบลจนัจวา้ใต้

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิ
อุบัติเหตุ2.ป้องกนัการ
เกดิปัญหายาเสพติด     
3.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 4.
ประชาชนมีแสงสวา่งใช้
อย่างพอเพียง

กองชา่ง

16 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2  
   ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟกิ่งซอย ข้าง
โรงเรียนจนัจวา้ ถึง 
สะพานเหล็ก/สันเขื่อน
 บ้านป่าสักหลวง   หมู่
 2 ต าบลจนัจวา้ใต้

                -            20,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

17 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง  
บา้นปา่บงหลวง หมู่  3 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 
1,5,6  บา้นปา่บง
หลวง  หมู่  3  
ต าบลจนัจว้าใต้

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
ปลอดภยัการสัญจร
ไปมา

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

18 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณหนา้
วัดกิ่วพร้าว  บา้นกิ่ว
พร้าว  หมู่  4  ต าบล
จนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณ
หน้าวัดกิ่วพร้าว  
บ้านกิ่วพร้าว หมู4่ 
ต าบลจันจว้าใต้

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
ปลอดภยัการสัญจร
ไปมา

กองชา่ง

19 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณสัน
เขื่อนหนองเขยีว  บา้น
กิ่วพร้าว  หมู่  4  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณสัน
เขื่อนหนองเขียว  
บ้านกิ่วพร้าว  หมู่  
4   ต าบลจันจว้าใต้

                -                  -            10,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
ปลอดภยัการสัญจร
ไปมา

กองชา่ง

20 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง  
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 7 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 
3,4  บา้นมว่งหมสีู
  หมู่  7  ต าบล
จนัจว้าใต้

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
ปลอดภยัการสัญจร
ไปมา

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

21 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
บา้นปา่กุ๊ก หมู.่8 ต าบล
จนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟกิ่ง(ต้ังแต่ส่ี
แยกวัดป่ากุ๊กถึง
ปากทางป่าบง)บ้าน
ป่ากุ๊ก   หมู.่8 
ต าบลจันจว้าใต้

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

22 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
บา้นปา่ถอ่น หมู่.11   
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟกิ่ง บา้น
ปา่ถอ่น  หมู่.11 
ต าบลจนัจว้าใต้

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

23 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง 
บา้นสันทางหลวง หมู่.
12  ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 6
 บา้นสันทางหลวง
 หมู.่12  ต าบล
จนัจว้าใต้

                -            10,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ประปา บา้นใหม ่
หมู่ 1 ต าบลจนัจว้า
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
ประปาบา้นใหม ่
หมู่ 1 ต าบลจนัจว้า

 100,000  -    -    -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะเส้นทาง
ไป(บา้นสันนาหนองบวั,
บา้นทรายมลู,บา้นหว้ย
น้ าราก ) บา้นใหม ่หมู่.1
 ต าบลจนัจว้า (อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้      
  สาธารณะเส้นทาง
ไป(บ้านสันนา
หนองบัว,บ้านทราย
มูล,บ้านห้วยน้ าราก)
 บ้านใหม่ หมู่.1 
ต าบลจันจว้า

                -            30,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

26 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่ทางการเกษตร
 บา้นแมค่ าน้ าลัด หมู่.3 
 ต าบลจนัจว้า(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่ทาง
การเกษตร บา้น
แมค่ าน้ าลัด หมู่.3
 ต าบลจนัจว้า

          20,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

27 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่ทางการเกษตร
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่.4 
 ต าบลจนัจว้า(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่ทาง
การเกษตร บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่.4 
 ต าบลจนัจว้า

                -                  -            50,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

28 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ ซอย
บา้นนายผัด ราวิชยั  
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่.4  
ต าบลจนัจว้า(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย
บา้นนายผัด รา
วิชยั  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู.่4  ต าบล
จนัจว้า

                -                  -            50,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ ซอย 
3,7,17  บา้นหว้ยน้ า
ราก   หมู่.4  ต าบลจนัจ
ว้า (อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 
3,7,17  บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่.4  
ต าบลจนัจว้า

                -                  -                  -            50,000                -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

30 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่ทางการเกษตร
บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจนัจว้า(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่ทาง
การเกษตรบา้น
ต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจนัจว้า

          30,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

31 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เขา้สุสานบา้นหนองร่อง
  หมู่ 8  ต.จนัจว้า  
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัในชวีิตใน
การสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้
เขา้สุสานบา้น
หนองร่อง  หมู่  8 
 ต าบลจนัจว้า

                -            63,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

32 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ ถนน
สายหลัก ถงึ วัดปา่
หมากหนอ่    บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่  9 ต าบล
จนัจว้า(อดุหนนุไฟฟา้
ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ถนน
สายหลัก ถงึ วัด
ปา่หมากหนอ่  
บา้นหว้ยน้ าราก  
หมู่ 9 ต าบลจนัจว้า

                -                  -                  -          100,000                -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ประปา บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11 ต าบล      
 จนัจว้า (อดุหนนุไฟฟา้
ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
ประปาบา้นหวัฝาย
 หมู่ 11 ต าบล
จนัจว้า

                -    100,000  -    -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองประปา

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ บา้น
นายกว๋น ติยะกว้าง  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่  1
  ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ บา้น
นายกว๋น ติยะ
กว้าง  บา้นปา่สัก
หลวง  หมู่  1  
ต าบลจนัจว้าใต้

                -            50,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

35 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ สาย
วัดพระธาตุดอยกู่แกว้ 
บา้นปา่สักหลวง  หมู่  1
  ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ สายวัด
พระธาตุดอยกู่แกว้
 บา้นปา่สักหลวง  
  หมู่  1 ต าบล
จนัจว้าใต้

                -            50,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 2  
ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ จาก
ประปาหนองเขยีว
 ถงึ ปางควายปา่
สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจนัจว้าใต้

                -            50,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

37 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงต่ าเขา้พื้นที่
ทางการเกษตรสายทาง
บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่ าเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรสายทาง
บ้านป่าบงหลวง หมู่
 3 ต าบลจันจว้าใต้ 
เชื่อมถึง บ้านใหม่  
หมู่ 1 ต าบลจันจว้า

                -                  -            20,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

38 โครงการขยายเขตติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะ      
บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 5 
ถึง ซอย 8           
บ้านป่าบงหลวง  
หมู่ 3 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                  -            50,000                -                  -   จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
                2.ป้องกนั
การเกดิปัญหายาเสพติด  
            3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร   4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

39 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง  
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองเขียว 
ถึง บ้านอาจารย์ไสว ภิ
ระบรรณ์   บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบล
จนัจวา้ใต้

                -                  -                  -                  -          100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
                2.ป้องกนั
การเกดิปัญหายาเสพติด  
            3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร   4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

40 โครงการขยายเขตไฟฟา้
   บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณ ซอยข้าง
บ้านนายชาลี  วงศ์
ษา บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ 4 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -                  -                  -                  -          100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ    
 2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายา
เสพติด                 3.
ประชาชนมีความปลอดภยั
ในการสัญจร             4.
ประชาชนมีแสงสว่างใช้อย่าง
พอเพียง

กองชา่ง

41 โครงการติดต้ังสายไฟกิ่ง
 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4  
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 
4  ต าบลจนัจว้าใต้

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ    
   2.ปอ้งกนัการเกดิปญัหายา
เสพติด          3.ประชาชน
มีความปลอดภยัในการสัญจร
           4.ประชาชนมีแสง
สว่างใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

42 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ประปา   บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4  ต าบลจนัจ
ว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณ ซอยบา้น
นางอษุา ทนัหล้า 
 บา้นกิ่วพร้าว หมู่
 4  ต าบลจนัจว้าใต้

                -                  -                  -                  -          100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
                 2.ป้องกนั
การเกดิปัญหายาเสพติด  
              3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร      4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

43 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงต่ า บา้น
หนองปึ๋ง ม.5 ต าบล
จนัจว้าใต้(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าเขา้ซอย 
4,5,10 บา้น
หนองปึ๋ง ม.5      
 ต าบลจนัจว้าใต้

                -            50,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

44 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่การเกษตร  
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณสายดอยดิน
แดงสายเหมือง
กลางสายทุ่งเหนือ

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
                 2.ป้องกนั
การเกดิปัญหายาเสพติด  
               3.ประชาชน
มีความปลอดภัยในการ
สัญจร      4.ประชาชนมี
แสงสวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

45 โครงการขยายเขตไฟฟา้
  บา้นหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณถนนเรียบล า
เหมืองร่องบง  ซอย
 2 ถึง ซอย 6  บ้าน
หนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
                     2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายา
เสพติด            3.
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร     
   4.ประชาชนมีแสงสวา่ง
ใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

46 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ประปา บา้น
หนองครก หมู่ 6 ต าบล
จนัจว้าใต้ (อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
ประปา บา้น
หนองครก หมู่ 6 
ต าบลจนัจว้าใต้

 -    -    100,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดมีคุณภาพ
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองประปา

47 โครงการขยายสายดับ
ไฟกิ่ง  บา้นหนองครก 
หมู่ 6 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณ ซอย 1-11
   บา้นหนองครก 
หมู่ 6 ต าบลจนัจ
ว้าใต้

 -    -    -    -          100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
                        2.
ป้องกนัการเกดิปัญหายา
เสพติด            3.
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร    
 4.ประชาชนมีแสงสวา่ง
ใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

48 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้บา้นมว่งหมสีู หมู่ 
7 ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
บา้นมว่งหมสีู หมู่ 
7 ต าบลจนัจว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดมคุีณภาพ
ส าหรับอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

กองประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

49 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจนัจว้าใต้

 -    100,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดมคุีณภาพ
ส าหรับอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

กองประปา

50 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงต่ าจากบา้น
นายวิเชยีร กาจมุ ถงึ 
บา้นนางสโรชา รักบาง
ยอ  บา้นปา่กุ๊ก หมู่.8  
ต าบลจนัจว้าใต้   
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าจากบา้น
นายวิเชยีร กาจมุ 
ถงึ บา้นนางสโรชา
  รักบางยอ  บา้น
ปา่กุ๊ก  หมู.่8 
ต าบลจนัจว้าใต้

                -                  -            50,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

51 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะเขา้
พื้นที่ทางการเกษตร 
บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น ม.9 
ต าบลจนัจว้าใต้   
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร 
บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9 ต าบลจันจว้า
ใต้

                -            50,000                -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

52 โครงการขยายเขตไฟฟา้
  บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่
 9 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณเส้นทางเข้า
สุสานเก่าบ้านแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต.
จันจว้าใต้  
ระยะทาง 1,200 
เมตร

                -                  -                  -                  -          100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด  3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  4.ประชาชนมีแสง
สวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

53 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เขา้พื้นที่การเกษตร  
บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 
9 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

บริเวณซอยบ้านนาย
สมเพชร        ยาว  
1,000 เมตร   ซอย
บ้านนายผ่าน ยาว 
1,000 เมตร    ซอย
บ้านนายคะนอง  ยาว
 2,500 เมตร

                -                  -                  -                  -            50,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด  3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร4.ประชาชนมีแสง
สวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้ประปา บา้นสัน
หลวง หมู่ 10 ต าบล
จนัจว้าใต้ (อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
ประปาบา้นสัน
หลวง หมู่ 10 
ต าบลจนัจว้าใต้

 100,000  -    -    -    -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองประปา

55 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ  บา้น
สันหลวง ม.10 ต าบล
จนัจว้าใต้(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 8
 บา้นสันหลวง หมู่
10 ต าบลจนัจว้าใต้

                -                  -            20,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

56 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
 บ้านสันหลวง หมู่.10 
ต าบลจันจว้าใต้ (เส้นทาง
ไปบ้านหนองครก)    
(อุดหนุนไฟฟา้ส่วนภมูิภาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้เข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
 เส้นทางไปบ้าน
หนองครก บ้านสัน
หลวง หมู่10 ต าบล
จันจว้าใต้

                -                  -                  -            10,000                -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

57 โครงการติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์  บา้นสันหลวง  
หมู่  10 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อสูบน้ าเขา้พื้นที่
การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทติย์

พื้นที่การเกษตร  
บา้นสันหลวง  หมู่
10 ต าบล   จนัจ
ว้าใต้

- - - -          30,000 ระยะเวลาที่
ด าเนนิการแล้ว
เสร็จ

เกษตรกรมนี้ าใช้
การเกษตรอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

58 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้บา้นปา่ถอ่น หมู่ 
11 ต าบลจนัจว้าใต้ 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้
บา้นปา่ถอ่น หมู่ 
11 ต าบลจนัจว้าใต้

 -                  -          100,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของประชากร
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดส าหรับ
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองการประปา



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

59 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะ ซอย 2 
 บา้นปา่ถอ่น   ม.11   
ต าบลจนัจว้าใต้(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 2 
  บา้นปา่ถอ่น  
หมู1่1  ต าบลจนัจ
ว้าใต้

                -                  -            10,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

60 โครงการปรับปรุงไฟ
จราจร  บา้นปา่ถอ่น  
หมู่ 11 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
จดัการสัญญาณไฟ
จราจรภายในหมู่บา้น

 บา้นปา่ถอ่น  หมู่
 11  ต าบลจนัจว้า
ใต้

- - - -        100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนใ์น
การสัญจร

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด  3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร  4.ประชาชนมีแสง
สวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง

61 โครงการซ่อมแซมไฟกิ่ง 
  บา้นปา่ถอ่น  หมู่ 11 
 ต าบลจนัจว้าใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ส่องสว่างอยา่ง
เพยีงพอ

 บา้นปา่ถอ่น  หมู่
 11 ต าบลจนัจว้า
ใต้

- - - -        100,000 จ านวนที่ติดต้ัง
ไฟกิ่งในหมู่บา้น

1.ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ
 2.ป้องกนัการเกดิปัญหา
ยาเสพติด 3.ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร 4.ประชาชนมีแสง
สวา่งใช้อย่างพอเพียง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

62 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะเขา้
พื้นที่ทางการเกษตร 
บา้นสันทางหลวง หมู่.
12  ต าบลจนัจว้าใต้  
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะเขา้
พื้นที่ทาง
การเกษตร บา้น
สันทางหลวง หมู่ 
12 ต าบลจนัจว้าใต้

                -                  -            50,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ าใช้
อยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

63 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงต่ าในเขต
เทศบาลต าบล         
จนัจว้า(อดุหนนุไฟฟา้
ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าในเขต
เทศบาลต าบล
จนัจว้า

 100,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

64 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะรอบ
หนองเขยีว(อดุหนนุ
ไฟฟา้ส่วนภมูภิาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะรอบ
หนองเขยีว

                -    -    50,000  -    -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

65 โครงการขยายเขตไฟฟา้
โรงผลิตน้ าประปา 
บริเวณเวียงหนองหล่ม 
(อดุหนนุไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาค)

เพื่อใชไ้ฟฟา้ในการ
ผลิตน้ าประปาของ
ระบบประปา

ขยายเขตไฟฟา้โรง
ผลิตน้ าประปา 
บริเวณเวียงหนอง
หล่มต าบลจันจว้า
อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย

                -                  -          100,000                -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี้ า
สะอาดมคุีณภาพ
ในการอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

กองประปา

66 โครงการติดต้ังหมอ้
แปลงไฟฟา้ และขยาย
ปรับปรุงระบบแรงต่ า
ภายใน

เพื่อติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ และขยาย
ปรับปรุงระบบแรงต่ า
ภายใน ศพด.เทศบาล
จันจว้า

ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟา้ และขยาย
ปรับปรุงระบบแรง
ต่ าภายใน ศพด.
เทศบาลจันจว้า

                -                  -          350,000                -                  -    ร้อยละ 80 ครู
ละนกัเรียนได้
ประโยชน์

มรีะบบไฟฟา้ใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง       ศพด.
เทศบาลต าบล

จนัจว้า

67 โครงการปรับปรุงติดต้ัง
ไฟกิ่งถนนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ปรับปรุงติดต้ังไฟ
กิ่งถนนสาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
จนัจว้า

        100,000                -                  -                  -            50,000  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

68 โครงการติดต้ังไฟฟา้
แสงสว่างบริเวณสนาม
กฬีากลางเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟฟา้แสง
สว่างบริเวณสนาม
กีฬากลางเทศบาล
ต าบลจันจว้า

        100,000                -                  -                  -    -  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

    กองชา่ง     
กรมส่งเสริมฯ

69 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้ภายในอาคาร
ส านกังานเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา้
ส านักงานสนองตาม
นโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลจนัจวา้

        100,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ชว่ยใหป้ระหยดั
ไฟฟา้และปลอดภยั

กองชา่ง

70 โครงการปรับปรุงระบบ
ควบคุมการเปดิ-ปดิไฟ
กิ่งในเขตเทศบาลต าบล
จนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ปรับปรุงระบบ
ควบคุมการเปิด-ปิด
ไฟกิ่งในเขต  
เทศบาลต าบล  
จันจว้า

 50,000                -                  -                  -            50,000  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

71 โครงการติดต้ังไฟ
กระพริบ จดุทางร่วม
ทางแยกในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟกระพริบ จดุ
ทางร่วมทางแยกใน
เขตเทศบาลต าบล 
จนัจวา้

 50,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

72 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้ถนนสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจว้า

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้ถนนสาธารณะใน
เขตเทศบาลต าบล
จนัจว้าใหท้ั่วถงึ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ถนนสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบล  จนัจวา้

        100,000                -                  -                  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ชว่ยใหป้ระหยดั
ไฟฟา้และปลอดภยั

กองชา่ง

73 โครงการติดต้ังโคมไฟ
ถนน(โซล่าเซลล์)ในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังโคมไฟถนน
(โซล่าเซลล์)ในเขต
เทศบาลต าบล
จนัจว้า

 -          100,000                -                  -            50,000  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง

74 โครงการติดต้ังระบบ
ไฟฟา้แสงสว่างระบบโซ
ล่าเซลล์สวนสาธารณะ
หนองมโนราห์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สวา่งระบบโซล่าเซลล์
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

                -    -          50,000                -            50,000  ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

    กองชา่ง     
(กรมส่งเสริมฯ)

75 โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ
ด้านหนา้ตลาดสดและ
หนา้ส านกังานเทศบาล
ต าบลจนัจว้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ
และปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณด้านหน้าตลาด
สดและหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบล      
จนัจวา้

 -    -    50,000  -                  -    ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึและ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564  2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  (บาท)

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.3  แผนงานเคหะและชมุชน :  งานไฟฟา้ถนน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย:ยทุธศาสตร์ที่ 1พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนยก์ลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถกีารผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด                        
กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านเศรษฐกจิ  ยทุธศาสตร์ที่ 4.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย: ยทุธศาสตร์ที1่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

วตัถุประสงค์ ผลผลติของ
โครงการ

ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณ

76 โครงการปรับปรุง
ไฟสัญญาณไฟจราจร
และระบบไฟฟา้
สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพื่อพฒันาระบบ
ไฟฟา้แสงสว่างใหม้ี
มาตรฐาน

ด าเนินการปรับปรุง
ไฟสัญญาณไฟจราจร
และระบบไฟฟ้า
สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้

          50,000          50,000          50,000  -                -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือน
ได้ใชป้ระโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

77 โครงการติดต้ังไฟฟา้
แสงอาทติยโ์ซล่าเซลล์
บริเวณจดุเส่ียงในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า

เพื่อพฒันาระบบ
ไฟฟา้แสงสว่างใหม้ี
มาตรฐาน

ติดต้ังไฟฟ้าระบบ
แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์
บริเวณจดุเส่ียงในเขต
เทศบาลต าบล    จนัจ
วา้

50,000          50,000         50,000         -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชแ้ละปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองชา่ง

รวม   77       โครงการ - -    1,070,000    1,063,000    1,210,000      160,000    1,790,000  - - -


