
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือ่พฒันาและประชาสัมพนัธ์ แหล่งทอ่งเทีย่ว 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหล่ง แหล่งทอ่งเทีย่วได้รับการปรับ ทต.บา้นแซว

แหล่งทอ่งเทีย่ว แหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ปน็ทีรู้่จัก ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทอ่งเทีย่ว ปรุงและพฒันา ใหเ้ปน็ทีรู้่ ส านกัปลัด
อย่างแพร่หลาย แก่นกัทอ่งเทีย่ว กองช่าง

2 โครงการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลีะ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 กิจกรรม พฒันาและปรับปรุงภูมิทศัน์ ทต.บา้นแซว
อนสุรณ์สถาน บริเวณอนุสรณ์สถาน และเผยแพร่ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว บริเวณอนสุรณ์สถานใหส้วย ส านกัปลัด

ประชาสัมพันธ์เป็นแหล่ง งาม และเผยแพร่ประชา กองช่าง
ท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จกัแกน่ัก สัมพนัธ์ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอย่าง
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แพร่หลาย

๖๗

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)

เทศบาลต าบลบ้านแซว   อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่มา

                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
3 โครงการปรับปรุงแหล่ง เพือ่ใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วอยู่ใน หมู่บา้น 60,000 60,000 60,000 จ านวน ท าใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วอยู่ใน ทต.บา้นแซว

ทอ่งเทีย่วทา่เรือประมง สภาพทีพ่ร้อมใหบ้ริการนกัทอ่ง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว หมู่บา้นที่ สภาพทีพ่ร้อมใหบ้ริการนกั ส านกัปลัด
เทีย่วตลอดเวลา ปรับปรุง ทอ่งเทีย่ว

4 โครงการปรับปรุงศูนย์ เพือ่พฒันาและประชาสัมพนัธ์ ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 กิจกรรม แหล่งทอ่งเทีย่วได้รับการปรับ ส านกัปลัด
บญัชาการกองพล 93 ให้ แหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ปน็ทีรู้่จัก ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ปรุงและพฒันา ใหเ้ปน็ทีรู้่ กองช่าง
เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว อย่างแพร่หลาย แก่นกัทอ่งเทีย่ว

5 โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธ์ ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้อยละ นกัทอ่งเทีย่วได้ทราบแหล่งที่ ส านกัปลัด
แหล่งทอ่งเทีย่ว แหล่งทอ่งเทีย่วใหน้กัทอ่งเทีย่ว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว นกัทอ่งเทีย่ว ทอ่งเทีย่วในต าบลบา้นแซว กองช่าง

ได้รับทราบ
6 โครงการก่อสร้างบา้นวิถีชีวิต 1.เพือ่บ ารุงศิลปะ จารีต บา้น 3 หลังๆ 900,000 900,000 900,000 จ านวนบา้น มีบา้นชนเผ่า ทีแ่สดงศิลปะ ทต.บา้นแซว

ชนเผ่าแต่ละเผ่า ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ละ 1 เผ่า ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทีม่ีแบบรูป วิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า
มาตรา 50 (8) พรบ.เทศบาล 2.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ของแต่ละเผ่า
มาตรา 16(8)(11)พรบ.ขั้นตอนฯ

7 โครงการปรับปรุงศาลากลาง เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดย ศาลากลางหมู่บา้น 250,000  -  - ศาลาทีป่รับ ศาลามีความพร้อมรองรับ ทต.บา้นแซว
หมู่บา้นทา่ขันทอง ชุมชน จ านวน 1 แหง่ ทต.บา้นแซว ปรุงสวยงาม นกัทอ่งเทีย่ว กองช่าง
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ตอนฯ และสะอาด

8 โครงการก่อสร้างระบบไฟส่อง เพือ่ส่งเสริมความปลอดภัย เสาระบบไฟฟา้ส่อง 50,000  -  - ความปลอด นกัทอ่งเทีย่วมีความปลอดภัย ทต.บา้นแซว
สว่างลานวัฒนธรรม บา้น ด้านการทอ่งเทีย่ว สว่างจ านวน  2 ต้น กรมการทอ่ง ภัย ด้านการ กองช่าง
ทา่ขันทอง เทีย่ว ทอ่งเทีย่ว
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ตอนฯ

๖๘

งบประมาณและที่มา



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
9 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 1.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว พืน้ทีริ่มฝ่ังแม่น้ าโขง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานทีพ่กัผ่อน มีสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ทต.เทศบาล

ริมฝ่ังแม่น้ าโขง ในเขตพืน้ที่ เชิงพกัผ่อน เขตพืน้ทีบ่า้นทา่ขันทอง กรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการ หย่อนใจ ของประชาชนและมีแหล่ง กองช่าง
เทศบาลต าบลบา้นแซว 2.เพือ่จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาสถานที่ระยะทาง 3 กม. ทอ่งเทีย่วเชิงพกัผ่อน
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ   พกัผ่อนหย่อนใจ

10 โครงการก่อสร้างถนนเส้นทาง 1.เพือ่จัดใหม้ีและบ ารุงรักษา ถนนเลียบแม่น้ าโขง 500,000  -  - เส้นทางปัน่ มีสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ทต.บา้นแซว
ปัน่จักรยานเลียบแม่น้ าโขง   สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ระยะทาง 1 กม. ทต.บา้นแซว/ จักรยาน ของประชาชนและมีแหล่ง กองช่าง
เขตต าบลบา้นแซว 2.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว กรมโยธาธิการ ระยะทางทีไ่ด้ ทอ่งเทีย่วเชิงพกัผ่อน
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ เชิงพกัผ่อน

11 โครงการประชาสัมพนัธ์แหล่ง เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดย ปลีะ 3 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ผลตอบรับ ชุมชนทอ่งเทีย่วเปน็ทีรู้่จัก ทต.บา้นแซว
ทอ่งเทีย่วชุมชน ชุมชน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จากการจัด สป.
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ตอนฯ ททท. ททท. ททท. กิจกรรม

12 โครงการจัดท าคู่มือและแผ่นพบั เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดย  5000  ชุด 50,000 50,000 50,000 จ านวนชุด ชุมชนเปน็ทีรู้่จัก ทต.ล้านแซว
ประชาสัมพนัธ์แหล่งทอ่งเทีย่ว ชุมชน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทีไ่ด้ สป.
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ตอนฯ ททท. ททท. ททท.

๑๓ โครงการอบรมการตลาด เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวน การตลาดออนไลน์ ทต.บา้นแซว
ทอ่งเทีย่วออนไลน์ เพือ่ส่งเสริมอาชีพ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม ส านกัปลัด

ทกจ.เชียงราย ทกจ.เชียงราย ทกจ.เชียงราย โครงการ ทกจ.

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพือ่ส่งเสริมการตลาดทอ่งเทีย่ว ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 จ านวน ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.บา้นแซว
ทอ่งเทีย่วส าหรับเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม ส่งเสริมและพฒันาเด็กและ ส านกัปลัด

โครงการ เยาวชน ททท.

งบประมาณและที่มา

๖๙



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบ
15 โครงการถมดินปรับพืน้ทีเ่พือ่ 1.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว พืน้ทีบ่า้นแม่แอบ 500,000  -  - จ านวน ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.เทศบาล

รองรับการจัดกิจกรรมทอ่งเทีย่ว หมู่ 11 ทต.บา้นแซว นกัทอ่งเทีย่ว กองช่าง
ชุมชนบา้นแม่แอบ
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ

16 โครงการปรับภูมิทศันเ์ส้นทาง 1.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว พืน้ทีบ่า้นแม่แอบ 100,000  -  - จ านวน ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.เทศบาล
ทอ่งเทีย่วชุมชนแม่แอบ หมู่ 11 ทต.บา้นแซว นกัทอ่งเทีย่ว กองช่าง
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ

17 โครงการปรับถนนส่งเสริมความ 1.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว สายบา้นแม่แอบ - 4,000,000  -  - จ านวน ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.เทศบาล
ปลอดภัยการทอ่งเทีย่ว บา้นด้วยเด่ือ ทต.บา้นแซว นกัทอ่งเทีย่ว เพือ่ความปลอดภัยในการ กองช่าง
สายแม่แอบ - หว้ยเด่ือ กรมทางหลวง ทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว กรมทางหลวง
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ

งบประมาณและที่มา

๗๐



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้ ท าใหก้ลุ่มอาชีพมีรายได้เพิม่ ทต.บา้นแซว

สนบัสนนุอาชีพด้านศิลป รายได้ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพฯ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทีเ่ข้าร่วม ขึน้ ส านกัปลัด
วัฒนธรรมและภูมิปญัญา เช่น  กลุ่มจักสาน โครงการ งานพัฒนาชุมชน

ทอ้งถิน่
2 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพือ่ส่งเสริมอาชีพและสร้าง ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ทต.บา้นแซว

ปัน้โอ่ง รายได้ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพฯ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทีเ่ข้าร่วม ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพฯ ส านกัปลัด
โครงการ

3 โครงการส่งเสริมและ เพือ่พฒันาและเผยแพร่ประชา ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 จ านวน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ทต.บา้นแซว
สนบัสนนุศูนย์จ าหนา่ย สัมพนัธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชน และทอ้งถิน่ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ศูนย์จ าหนา่ย ทอ้งถิน่ ส านกัปลัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ทอ้งถิน่ ใหแ้พร่หลายย่ิงขึน้ (ของดีต าบลบา้นแซว) งานพฒันา
ทอ้งถิน่ (ของดีต าบลบา้นแซว) ชุมชน

๔ โครงการสนบัสนนุอาชีพผู้ปลูก เพือ่ใหก้ลุ่มอาชีพมีแหล่งเงิน กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 จ านวน ท าใหก้ลุ่มอาชีพมีแหล่งเงินทนุ ทต.บา้นแซว
ยางพารา  ปาล์ม  ข้าวโพค  มันส า ทนุในการด าเนนิการของกลุ่ม ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม ในการด าเนนิการ ส านกัปลัด
ปะหลัง โครงการ งานพฒันา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็ง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมลูค่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

๗๑

งบประมาณและที่มา

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนบัสนนุการด าเนนิ เพือ่ส่งเสริมการด าเนนิการ ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ท าใหป้ระชาชน ทต.บา้นแซว

การด าเนนิการตามหลักเศรษฐ ตามหลักเศรษกิจพอเพยีง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนผู้ที่ มีความรู้และด าเนนิ ส านกัปลัด
กิจพอเพยีง เข้าร่วมโครง ชีวิตตามแนวทาง งานส่งเสริม

การ เศรษฐกิจแบบพอเพยีง การเกษตร
2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุเกษตร เพือ่สร้างอาชีพรายได้และให้ ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สร้างอาชีพ รายได้ ทต.บา้นแซว

อินทรีย์ ประชาชนได้บริโภคพชืผักที่ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนผู้ที่ และท าใหป้ระชาชน ส านกัปลัด
ปลอดสารพษิ เข้าร่วมโครง ได้บริโภคพชืผักที่ งานส่งเสริม

การ ปลอดสารพษิ การเกษตร
3 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ใหเ้กษตรกรได้ใช้ปุย๋อินทรีย์ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ท าใหเ้กษตรกรได้ใช้ ทต.บา้นแซว

สนบัสนนุการผลิตปุย๋ ทีม่ีคุณภาพ ช่วยใหไ้ด้ผลผลิต ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนผู้ที่ ปุย๋อินทรีย์ทีม่ี ส านกัปลัด
อินทรีย์ชีวภาพ เพิม่มากขึน้ เข้าร่วมโครง คุณภาพ ช่วยใหผ้ล งานส่งเสริม

การ ผลิตเพิม่มากขึน้ การเกษตร

ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

                          การเกษตรยั่งยืน  เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์
งบประมาณและที่มา

๗๒



ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเล้ียง เพือ่ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรและเยาวชน 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ มีรายได้ดี ทต.บา้นแซว

ไส้เดือนเพือ่ท าปุย๋ เพือ่ส่งเสริมเสณษฐกจิพอเพียง 30 คน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม เศรษฐกิจพอเพยีง ส านกัปลัด
เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ศูนย์ส่งเสริม ศูนย์ส่งเสริม ศูนย์ส่งเสริม โครงการ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเกษตร งานพฒันา

อาชีพสตรี อาชีพสตรี อาชีพสตรี ชุมชน
4 โครงการอบรมพฒันาผลิตภัณฑ์ เพือ่ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ 1 - 15 30,000 30,000 30,000 จ านวน พฒันาสตรี ทต.บา้นแซว

ชุมชนส าหรับสตรี เพือ่ส่งเสริมการพฒันาสตรี 2  ชุมชน สปสช. สปสช. สปสช. ผุ้เข้าร่วม พฒันาผลิตภัณฑ์ ส านกัปลัด
เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ปลีะ 1 คร้ัง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว สนง พัฒนาสังคมฯ

๕ โครงการอบรมเยาวชนท าเกษตร เพือ่ส่งเสริมการพฒันา เด็ก ปลีะ 1 คร้ัง 35,000 35,000 35,000 จ านวน พฒันาเด็กและเยาวชน ทต.บา้นแซว
เศรษฐกิจพอเพยีง เยาวชนเพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจ สนง. สนง. สนง. ผู้เข้าร่วม การปรับใช้เศรษฐกิพอเพยีง ส านกัปลัด

พอเพยีงเพือ่ส่งเสริมการ พัฒนาสังคมฯ พัฒนาสังคมฯ พัฒนาสังคมฯ โครงการ ส่งเสริมการทอ่งเทยีว
ทอ่งเทีย่ว

๖ โครงการโฮมสเตย์เกษตร เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง โฮมสเตย์ 20 หลัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ โฮมสเตย์มาตรฐาน ทต.บา้นแซว
พอเพยีง เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ส่งเสนมิการทอ่งเทีย่ว สป./เกษตร

โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง

งบประมาณและที่มา

๗๓



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน  การเป็นศูนย์กลางคมนาคม  การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต  การเกษตรยั่งยืน  

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
ที่ (ผลผลิตของโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาศัยกภาพกลุ่ม เพือ่พฒันาและเพิม่ประสิทธิ ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ทต.บา้นแซว

ทอ่งเทีย่ว ภาพ บทบาทหน้าที่ของประชา ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว จ านวนผู้ที่ บทบาทในการต้อนรับนกัเทีย่ว ส านกัปลัด
ชน เพือ่เตรียมความพร้อมใน เข้าร่วม
การต้อนรับนกัทอ่งเทีย่ว โครงกร

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                          เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

๗๔

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  พาณิชย์  การเกษตรและอุตสาหกรรม
งบประมาณและที่มา



บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)

เทศบาลต าบลบ้านแซว   อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย













สนง พัฒนาสังคมฯ


