
แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่
อาสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดีแก่
ผู้สูงอายแุละผู้
ยากไร้ในการ
ด าเนนิชวีิต

จดักจิกรรมฝึกอบรม
อาสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายแุละ
ด าเนนิการดูแล
ผู้สูงอายดุ้วยจติอาสา

             5,000  -  -  -  -  ร้อยละ80 
ของผู้สูงอายุ
มขีวัญและ
ก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายแุละผู้
ยากไร้มขีวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนนิชวีิต

 ส านกัปลัด     
งานสวัสดิการและ
สังคม

2 โครงการสนบัสนนุ
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันา
คุณภาพชวีิตและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ที่ดีแกผู้่สูงอายุ

สนบัสนนุงบประมาณ
เบี้ยยงัชพีใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ

       2,502,000        2,502,000        2,502,000        2,502,000        2,502,000  ร้อยละ80  
ของผู้สูงอายุ
มสุีขภาพชวีิต
และสร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายมุขีวัญ
ก าลังใจในการ
ด ารงชพี มี
คุณภาพชวีิตที่ดี

 ส านกัปลัด     
งานสวัสดิการและ
สังคม

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเราะห์

ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเราะห์

ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

3 โครงการสนบัสนนุ
เบี้ยยงัชพีผู้พกิาร

เพื่อพฒันา
คุณภาพชวีิตและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ที่ดีแกผู้่พกิาร

สนบัสนนุงบประมาณ
เบี้ยยงัชพีใหแ้กผู้่พกิาร

         366,000          366,000          366,000          366,000          366,000  ร้อยละ80
ของผู้พกิารมี
คุรภาพชวีิต
และสร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจที่ดี

ผู้พกิารมขีวัญ
ก าลังใจในการ
ด ารงชพี มี
คุณภาพชวีิตที่ดี

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม

4 โครงการสนบัสนนุ
เบี้ยยงัชพีผู้ติดเชื้อ
เอดส์

เพื่อพฒันา
คุณภาพชวีิตและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ที่ดีแกผู้่ติดเชื้อ

สนบัสนนุงบประมาณ
เบี้ยยงัชพีใหแ้กผู้่ติด
เชื้อ

         270,000          270,000          270,000          270,000          270,000  ร้อยละ80
ของผู้ติดเชื้อ
ได้เบี้ยยงัชพีผู้
ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อมขีวัญ
ก าลังใจในการ
ด ารงชพี มี
คุณภาพชวีิตที่ดี

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเราะห์

ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

5 โครงการเยื่ยมบา้นผู้
พกิาร/ผู้สูงอาย/ุ
ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาล

เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดีแก่
ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์

จดักจิกรรมออก
เยี่ยมบา้นและมอบ
อปุกรณ์ปจัจยัพื้นฐาน
ในการด ารงชพี

           10,000 - - - - ร้อยละ80
ของผู้พกิาร,
ผู้ปว่ย,
ผู้สูงอายมุี
ขวัญและ
ก าลังใจ
ชว่ยเหลือ
ตัวเองได้

ผู้สูงอายสุามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้
 มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม

6 โครงการจดักจิกรรม
ผู้พกิาร

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
พกิารได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบ าบัด
ฟื้นฟสูมรรถภาพ
และความสามารถ
ด้านต่างๆ

จดักจิกรรม
เสริมสร้างความรู้
และทกัษะในการ
ดูแลตนเองและผู้
พกิารของคนใน
ครอบครัว

5,000 - - - - ร้อยละ80ของ
ผู้พกิารได้
แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
บ าบัดและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ผู้พกิาร สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้
 มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเราะห์

ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

7 โครงการกองทนุ
สวัสดิการชมุชนคน
จนัจว้าไมท่ิ้งกนั

เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจที่ดีแก่
ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้
ยากไร้ในการ
ด าเนนิชวีิต

จดักจิกรรมมอบ
ส่ิงของใชท้ี่จ าเปน็ใน
การด ารงชพี 
สวัสดิการสังคม และ
บริการต่าง ๆแก่
ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

           10,000 - - - -  ร้อยละ80
ของผู้สูงอาย ุ
ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ และผู้
ยากไร้ได้มี
ก าลังใจที่ดี

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอาย ุสามารถ
ชว่ยเหลือตนเองได้
 มคุีณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม

8 โครงการฟื้นฟแูละ
ปรับปรุงศูนย์
สงเคราะหป์ระจ า
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริม
กจิกรรม  และให้
มชีวีิตความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จดักจิกรรมฟื้นฟแูละ
ปรับปรุงศูนย์
สงเคราะหป์ระจ า
หมู่บา้น

           10,000 - - - - ร้อยละ80
ของประชาชน
ได้ท า
กจิกรรมและ
มชีวีิตที่ดีขึ้น

มศูีนยฟ์ื้นฟใูนเขต
เทศบาลได้รับ
สวัสดิการได้ทั่วถงึ

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม
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ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

9 โครงการจดั
สวัสดิการสังคม
ต าบลน าร่อง

เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล  และเป็น
ต าบลน าร่องในการ
จัดสวัสดิการสังคม

จัดต้ังกองทุนและจัด
สวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกกองทุน และท า
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

           10,000 - - - -  ร้อยละ90
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับ
สวัสดิการได้
ทั่วถงึ

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลได้รับ
สวัสดิการได้ทั่วถงึ

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม

10 โครงการจดัต้ังและ
พฒันาศูนยบ์ริการ
ทางสังคมแบบมส่ีวน
ร่วม

เพื่อพฒันาระบบ
บริการต่างๆอยา่ง
ทั่วถงึและมส่ีวน
ร่วมในชมุชน

จดัต้ังและพฒันา
ศูนยบ์ริการทางสังคม
แบบมส่ีวนร่วม
เทศบาลต าบลจนัจว้า

           20,000 - - - -  ร้อยละ80
ของประชาชน
ได้มส่ีวนร่วม
ใน
ศูนยบ์ริการ
ทางสังคม

ประชาชนใน
ชมุชนทกุกลุ่มได้
ชว่ยกนัแกไ้ข
ปญัหาทางสังคมได้

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการและ
สังคม



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเราะห์

ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

11 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุการ
พฒันาศักยภาพที่
เปน็ประโยชนแ์ก่
ชมุชนและ
กจิกรรมด้าน
นนัทนาการ
ผู้สูงอายุ

จดักจิกรรมด้าน
นนัทนาการผู้สูงอายุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายทุี่
เขา้ร่วม
กจิกรรม

ผู้สูงอายไุด้เขา้
ร่วมกจิกรรมด้าน
นนัทนาการต่างๆ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านกัปลัด

12 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพฒันา
บทบาทและพฒันา
ศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรี อ าเภอ
แม่จัน

เพื่อพฒันากลุ่ม
บทบาทสตรี
อ าเภอแมจ่นัใหม้ี
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร จดัการ

พฒันากลุ่มบทบาท
สตรีอ าเภอแมจ่นัใหม้ี
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร จดัการ

           20,000            20,000            20,000            20,000            20,000  ร้อยละ80
ของสตรีที่เขา้
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีให้
มปีระสิทธิภาพใน
การบริหาร จดัการ

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชมุชน



แบบ  ผ.02

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเราะห์

ตวัชี้วดั   
(KPI)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลจนัจวา้  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงราย : ยทุธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เยน็เปน็สุข และ ยทุธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวัดเชยีงราย  :ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยทุธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และ
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยนื 

ยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจนัจว้า   ด้านบริการชมุชนและสังคม  ยทุธศาสตร์ที่ 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

13 โครงการฝึกอบรม
การท าหุ่นฟาง

1.เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ชุมชนท้องถิ่น    2.
เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น       
          3.เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจ
ว้า 4.เพื่อส่งเสริม
หัตถกรรมชุมชนให้
เกิดเป็นสินค้าและ
สร้างรายได้เสริม
ให้กับชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจนัจว้า
 23 หมู่บา้น

 -  -          100,000  -  - ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

1.สนับสนุน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น             
2.สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น               
 3.การท่องเที่ยวใน
พื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า

ส านักปลัด       
งานพฒันาชุมชน

รวม    13    โครงการ - -       3,248,000       3,178,000       3,278,000       3,178,000       3,178,000 - - -


