
ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ เบีย้ ปลีะ 12 คร้ัง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน ส่งเสริมสนบัสนนุ เบีย้ ทต.บา้นแซว

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้ทีไ่ด้รับ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ส านกัปลัด
ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ เพือ่ใหผู้้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร  ผู้ติดเชื้อ ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 จ านวน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อผู้ ทต.บา้นแซว
กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้ติด ผู้สูงอายุและผู้ทีผ่่านการบ าบดัยาเสพ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ สูงอายุและผู้ที่ผ่านการบ าบัดยา ส านกัปลัด
เชื้อ,ผู้สูงอายุและผู้ทีผ่่านการบ า ติดได้มีรายได้เสริม ทีเ่ข้าร่วม เสพติด ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น งานพัฒนาชุมชน

บดัยาเสพติด โครงการ
3 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม เพือ่เปน็การส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวน เด็กในต าบลได้มีกจิกรรมในการ ทต.บา้นแซว

วันเด็ก แหง่ชาติ เปน็การใหค้วามส าคัญแก่ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม เสริมสร้าง  พัฒนาความรู้ กองศึกษา
เด็กในต าบลบา้นแซว โครงการ

4 โครงการบา้นทอ้งถิน่ประชารัฐ เพือ่เปน็การด าเนนิกิจกรรมโครงการ ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนได้ร่วมกนัด าเนินกจิกรรม ทต.บา้นแซว
ร่วมใจเทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี บา้นทอ้งถิน่ประชารัฐร่วมใจเทดิไท้ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม ส านกัปลัด

องค์ราชัน  ราชินี โครงการ

แนวทำงที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุน  คุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส
งบประมำณและที่มำ

บัญชีแผนงำน/โครงกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่   3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบำลต ำบลบ้ำนแซว   อ ำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๕๐



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม เพือ่เปน็การส่งเสริมเพิม่ประสิทธิภาพ ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 จ านวน ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมท าร่วม ทต.บา้นแซว

ผู้สูงอายุ ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม กัน ส านกัปลัด
โครงการ

6 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้กลุ่ม เพือ่เปน็การส่งเสริมใหค้วามรู้กลุ่ม ปลีะ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 จ านวน กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลบ้านแซว ทต.บา้นแซว
พฒันาสตรีต าบลบา้นแซว พฒันาสตรีต าบลบา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ผู้เข้าร่วม ได้มีกจิกรรมร่วมกนัท าให้เกดิ ส านกัปลัด

โครงการ ความสามัคคี

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 ช่วยเหลือ  บรรเทา  กรณีเกิด เพือ่ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับความ ประชาชนผู้ได้รับความ 600,000 600,000 600,000 จ านวน ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ ส านกัปลัด

ภัยธรรมชาติ เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ เดือดร้อน 15 หมู่บา้น ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ ทนัทว่งที งานปอ้งกันฯ

2  ชุมชน อ.ชส จ.ชร อ.ชส จ.ชร อ.ชส จ.ชร ได้รับช่วยเหลือ อ.ชส จ.ชร
2 โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย เพือ่เตรียมความพร้อมในการรับมือ ปลีะ ๑ คร้ัง 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนมีความพร้อมใน ส านกัปลัด

กับการเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ การรับมือกับสาธารณภัยได้ งานปอ้งกันฯ
เข้าร่วม
โครงการ

งบประมำณและที่มำ

งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

๕๑

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงที่ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุน กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหำยำเสพติด  แบบมสี่วนร่วม



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
3 โครงการรณรงค์สวมหมวกนริภัย เพือ่ใหล้ดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน ปลีะ 1 คร้ัง 5,000 5,000 5,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัย ส านกังานปลัด

ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ มากขีน้ งานปอ้งกันฯ
เข้าร่วม
โครงการ

4 โครงการรณรงค์ลดอุบติัเหตุ เพือ่ใหล้ดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน ปลีะ ๒ คร้ัง 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัย ส านกังานปลัด
ช่วงเทศกาล ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ มากขีน้ งานปอ้งกันฯ

เข้าร่วม
โครงการ

5 โครงการอบรมในการปอ้งกันและ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ในการ จัดอบรม ปลีะ 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 จ านวน ประชาชนมีความรู้ในการป้องกนั ส านกัปลัด
ระงับอัคคีภัย ปอ้งกันและระงับอัคคีภัย ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ และระงับอคัคีภัย งานปอ้งกันฯ

เข้าร่วม
โครงการ

6 โครงการอบรมการแจ้งเตือนของ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ในการแจ้ง จัดอบรม ปลีะ 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 จ านวน ประชาชนได้มีความรู้ในการแจง้ ส านกัปลัด
พืน้ทีเ่ส่ียงภัย เตือนของพืน้ทีเ่ส่ียงภัย ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ เตือนของพื้นที่เส่ียงภัย งานปอ้งกันฯ

เข้าร่วม สภต.บา้นแซว
7 โครงการสนบัสนนุการปอ้งกัน เพือ่สนบัสนนุโครงการปอ้งกันยาเสพ ศตส. ต าบลบา้นแซว 100,000 100,000 100,000 จ านวน เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดใน ส านกัปลัดฯ

และแก้ไขปญัหายาเสพติด ติดของอ าเภอเชียงแสนและจังหวัด ศตส.อ าเภอเชียงแสน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ จงัหวัดเชียงราย งานปอ้งกันฯ
เชียงราย ศตส.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม

โครงการ

๕๒

งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
8 โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อ เพือ่ใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึงโทษของ เยาวชนในต าบลบา้นแซว 50,000 50,000 50,000 จ านวน ท าให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษ ส านกังานปลัด

ต้านยาเสพติด ยาเสพติด หมู่ที ่1-15    2  ชุมชน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ร้อยละผู้ที่ ภัยยาเสพติดและห่างไกลจากยา งานปอ้งกันฯ
เข้าร่วม เสพติด

โครงการ

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงที่ 2.3  ส่งเสริมกำรพัฒนำและอนุรักษ์จำรีตประเพณี ภูมปัิญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงำมของชุมชนท้องถ่ิน แบบมสี่วนร่วม
ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ
(บำท) (บำท) (บำท)

1 โครงการทอ่งเทีย่ววิถีชนเผ่า เพือ่บ ารุงรักษา จารีตประเพณี ปลีะ 1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ บ ารุงรักษาวัฒนธรรมชนเผ่า ทต.บา้นแซว
วิถีชุมชนต าบลบา้นแซว เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองศึกษา
(งานอีเว้น) เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว โครงการ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

2 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ปลีะ 1 คร้ัง 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้ รักษาวัฒนธรรมประเพณีและ ทต.บา้นแซว
ลอยกระทง ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และวัฒนธรรมอันดี ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว กองศึกษา

ของทอ้งถิน่และส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว โครงการ

                           และสังคม

งบประมำณและที่มำ

งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำ  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินตำมแนวคิดทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้ำงภูมคุ้ิมกันของครอบครัว ชุมชน

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

๕๓



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
3 โครงการจัดงานอนสุรณ์สถาน เพือ่ระลึกถึงคุณงามความดีของ ปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ ท าใหลู้กหลานได้รู้ถึงคุณงามความทต.บา้นแซว

สามผู้กล้าทีไ่ด้สละชีวิต ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ดีของสามผู้กล้าทีไ่ด้สละชีวิต กองศึกษา
โครงการ

4 โครงการส่งเสริมประเพณี เพือ่สืบทอดประเพณีทีดี่งามใหค้ง ปลีะ 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ สืบทอดประเพณีทีดี่งามใหค้งอยู่ ทต.บา้นแซว
รดน้ า ด าหวั ผู้สูงอายุ ต าบล อยู่สืบไป และเพือ่ส่งเสริมการจัด ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม สืบไป กองศึกษา
บา้นแซว กิจกรรมวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ โครงการ

5 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่รักษาประเพณี ปลีะ 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ รักษาประเพณี ทต.บา้นแซว
วันสงกรานต์ เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองศึกษา

เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว โครงการ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
6 โครงการสนบัสนนุธนาคาร เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนในต าบล กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ ประชาชนและนกัเรียนท าความดี อบต.

ความดีต าบลบา้นแซว บา้นแซวและนกัเรียนได้ท าความดี ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม เพิม่มากขึน้ ส านกัปลัด
โครงการ กองศึกษา

7 โครงการอนรัุกษ์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่อนรัุกษ์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีดี่ ปลีะ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ สืบทอดประเพณีทีดี่งามใหค้งอยู่ ทต.บา้นแซว
ทอ้งถิน่ งามใหค้งอยู่สืบไป ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม สืบไป กองศึกษา

โครงการ
8 โครงการจัดงานประเพณ๊ เพือ่รักษาประเพณีทอ้งถิน่ ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ รักษาประเพณีบญุบัง้ไฟ ทต.บา้นแซว

บญุบัง้ไฟ เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว กองศึกษา
เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

งบประมำณและที่มำ

๕๔



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
9 โครงการสนบัสนนุงานรัฐพธีิ เพือ่สนบัสนนุงานรัฐพธีิและประเพณี อุดหนนุทีว่่าการอ าเภอ 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ เพือ่สนบัสนนุงานรัฐพธีิและ ทต.บา้นแซว

และประเพณีต่าง ๆ  เกี่ยวกับ ต่าง ๆ ในอ าเภอเชียงแสนและกิจกรรม เชียงแสน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ประเพณีต่าง ๆ ใน อ. เชียงแสน กองศึกษา
กิจกรรมทางศาสนาและ ต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับ โครงการ
วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาทอ้งถิน่ กิจกรรมทางศาสนาและ วัฒนธรรม

ภูมิปญัญาทอ้งถิน่
10 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ชุมชนทอ่งเทีย่วในต าบล 2,000,000 0 0 จ านวนผู้ ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว ทต.บา้นแซว

9 ชนเผ่าต าบลบา้นแซว 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บา้นแซว จ านวน 9 เผ่า ทต.บา้นแซว เข้าร่วมงาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กองการศีกษา
มาตรา 16(8 (11) พรบ.ขัน้ตอนฯ3.เพือ่บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
มาตรา 50 (8) พรบ.เทศบาล   ภูมิปญัญาทอ้งถิน่

๑๐ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพทุธ เพือ่เปน็การส่งเสริมกิจกรรมของพทุธ กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ กิจกรรมของพทุธสมาคมใหค้ง ทต.บา้นแซว
สมาคม สมาคมในแต่ละหมู่บา้น ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม อยู่สืบทอดไป กองศึกษา

โครงการ
๑๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา เพือ่เปน็การส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒน กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ กิจกรรมสภาวัฒนธรรมใหค้งอยู่ ทต.บา้นแซว

วัฒนธรรม ธรรมในแต่ละหมู่บา้น ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม สืบทอดไป กองศึกษา
โครงการ

งบประมำณและที่มำ

๕๕



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการอบรมพฒันาการบริหาร เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน ชุมชนทอ่งเทีย่ว 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครง ชุมชนทอ่งเทีย่วมีความรู้ ทต.บา้นแซว

จัดการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน 4 ชุมชน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว การ ตอบแบบ ความเข้าใจในการบริหาร ส านกัปลัด
มาตรา 16 (8) (11) พรบ.ขัน้ตอนฯ สอบถามได้ จัดการ การทอ่งเทีย่วโดย งานพฒันา

ชุมชนและเศรษฐกิจพอเพยีง ชุมชน
2 โครงการอบรมพฒันาการทอ่ง เพือ่ส่งเสริมด าเนนิชีวิตตามหลัก สมาชิกชุมชนทอ่งเทีย่ว 100,000 0 0 การปรับตัว ชุมชนทอ่งเทีย่วด าเนนิชีวิต ทต.บา้นแซว

เทีย่วโดยชุมชนอย่างย่ังยืนและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และอนรัุกษ์ จ านวน 35  คน อบจ.เชียงราย หนัมาเนน้การ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ สป.
เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด ารงชีวิตแบบ พอเพยีงและส่งเสริมการทอ่ง

มาตรา 16 (8) (11) พรบ.ขัน้ตอนฯ พอเพยีง เทีย่วโดยชุมชน

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม  กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต  กำรเกษตรยั่งยืน  

๕๖

งบประมำณและที่มำ

                                  เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว

แนวทำงที่ 2.4  สนับสนุนกำรศึกษำอบรมและกำรสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณ เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ เด็ก  เยาวชน  ประชาชน มี ทต.บา้นแซว

ธรรม จริยธรรม ตามหลัก จริยธรรมของพทุธศาสนาใหแ้ก่เด็ก ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม คุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม กองศึกษา
พระพทุธศาสนา เยาวชนและประชาชน โครงการ มีความกตัญญูและมีความ

ประพฤติทีดี่ขึน้

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออก เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนออกก าลัง ปลีะ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ ส่งเสริมใหป้ระชาชนออก าลัง ทต.บา้นแซว

ก าลังกายกลางแจ้ง กาย ใหสุ้ขภาพแข็งแร็ง หมู่ ๓ , ๖ , ๘ , ๑๐ ,15 สปสช. สปสช. สปสช. เข้าร่วม กาย ใหสุ้ขภาพแข็งแร็ง กองสาธารณสุข

ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมำณและที่มำ

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

๕๗

แนวทำงที่ 2.5  ส่งเสริมกำรทะนุบ ำรุงศำสนำ และจริยธรรม แบบมสี่วนร่วม
งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำ  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินตำมแนวคิดทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้ำงภูมคุ้ิมกันของครอบครัว ชุมชน 

แนวทำงที่ 2.6  ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรกีฬำและนัทนำกำร

                           และสังคม



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
2 โครงการส่งเสริมกีฬานกัเรียน เพือ่ใหสุ้ขภาพแข็งแรง และเชื่อม ปลีะ 1 คร้ัง 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้ ท าให้สุขภาพแข็งแรงและเชื่อม ทต.บา้นแซว

กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษา ความสามัคคีของกลุ่มเครือข่ายพฒันา ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ความสามัคคี กองศึกษา
องค์กรปกครองทอ้งถิน่เชียงราย การศึกษาองคืกรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โครงการ
โซนเหนอื เชียงรายโซนเหนอื

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ เพือ่ใหเ้ด็กมีสุขภาพแข็งแรงและ ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ ท าให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและ ทต.บา้นแซว
เด็กเล็กต าบลบา้นแซว มีความสามัคคี ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม มีความสามัคคี กองศึกษา

โครงการ
4 โครงการส่งเสริมกีฬานกัเรียน 1.เพือ่จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ ปลีะ 1 คร้ัง 160,000 160,000 160,000 จ านวนผู้ นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกโอกาสได้ โรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนเทศบาลต าบล ใช้ในการฝึกซ้อม เช่นฟตุบอล ตะกร้อ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ฝึกทักษะด้านกฬีาส่งผลให้มีสุข ทต.บา้นแซว 1
บา้นแซว 2.เพือ่เปน็ค่าพาหนะน านกัเรียนเข้า โครงการ ภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมี กองศึกษา

ร่วมการแข่งขัน บคุลิกภาพทีดี่
5 โครงการส่งเสริมการออกก าลัง เพือ่เปน็การส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ปลีะ 1 คร้ัง 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้ เพือ่ให้สุขภาพแข็งแรงและเชี่อม ทต.บา้นแซว

กายและนนัทนาการเชื่อมความ เชื่อมความสัมพนัธ์ต้านยาเสพติด ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว เข้าร่วม ความสามัคคีในหมู่บา้น กองศึกษา
สัมพนัธ์ต้านยาเสพติด และสร้าง และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โครงการ
ความปรองดองสมานฉันท์

๕๘

งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการสนบัสนนุกองทนุ เพือ่สนบัสนนุใหห้มู่บา้นด าเนนิการ ปลีะ 1 คร้ัง 240,000 240,000 240,000 จ านวน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ ทต.บา้นแซว

ศสมช. กิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชนของ งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน โครงการที่ สุขภาพของตนเองและชุมชน กองสาธารณสุข

ตนเอง ด าเนนิงาน ร่วมกบั รพ.สต.

บา้นแซว
สอ.แม่แอบ

2 โครงการสนบัสนนุกองทนุ เพือ่สนบัสนนุการด าเนนิงานระบบ ปลีะ  1 คร้ัง 250,000 250,000 250,000 จ านวน ประชาชนได้หลักประกนัสุขภาพ ทต.บา้นแซว
สปสช. หลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิน่ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการที่ อย่างทัว่ถึง กองสาธารณสุข

ด าเนนิงาน ร่วมกบั รพ.สต.

บา้นแซว
สอ.แม่แอบ

แนวทำงที่ 2.7  พัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชน  และสถำนบริกำรสำธำรณสุขให้มคุีณภำพมำตรฐำนเพ่ือบริกำรประชำชน

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมำณและที่มำ

๕๙

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการส่งเสริมมหกรรมสุข เพือ่เสริมสร้างสุขภาพทีดี่ของ ปลีะ 1 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ทต.บา้นแซว

ภาพต าบลบา้นแซว ประชาชนต าบลบา้นแซว สปสช. สปสช. สปสช. เข้าร่วม แข็งแรง กองสาธารณสุข

ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการ ร่วมกบั รพ.สต.

บา้นแซว
รพ.แม่แอบ

2 โครงการพฒันาชุมชนนา่อยู่/ เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลีะ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทต.บา้นแซว
เมืองนา่อยู่ บนพืน้ฐานเศรษฐกิจ เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง สปสช. สปสช. สปสช. เข้าร่วม พฒันาชุมชน/เมืองนา่อยู่ กองสาธารณสุข

พอเพยีง ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีง ร่วมกับ รพ.สต.
บา้นแซว

รพ.สต.แม่แอบ
3 โครงการพฒันาศูนย์พฒันา พฒันาสภาพแวดล้อมของศูนย์ ปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวน สภาพแวดล้อม/ส่ิงแวดล้อม/ศูนย์ทต.บา้นแซว

เด็กเล็กนา่อยู่ เด็กเล็ก ใหม้ีมาตรฐาน ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ศพด เด็กเล็กได้มาตรฐาน กองสาธารณสุข

ทีผ่่าน ร่วมกับ รพ.สต.
บา้นแซว

๖๐

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

แนวทำงที่ 2.8  ส่งเสริมสนับสนุน  กำรดูแลสุขภำพอนำมยัและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน
งบประมำณและที่มำ

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  บนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
4 โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ เพือ่เปน็การส่งเสริมพฒันาองค์ความรู้ ปลีะ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ องค์ความรู้ด้านการแพทย์ไทย กองสาธารณสุข

ตามหลักแพทย์พืน้บา้น ของการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พืน้ สปสช. สปสช. สปสช. เข้าร่วม การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ ร่วมกับ 
บา้น  การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการ ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการ รพ.สต.บ้านแซว

พฒันา
5 โครงการอาหารปลอดภัย 1.เพือ่ใหร้้านอาหาร/แผงลอย ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อย 1.สถานประกอบการมีคุณภาพ ทต.บา้นแซว

และการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารปนเปือ้น 6 ชนดิ สปสช. สปสช. สปสช. ละอาหาร ได้มาตรฐาน กองสาธารณสุข

2.เพือ่ใหร้้านค้าได้รับทราบและ ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทีป่ลอดภัย 2.ร้านค้า - ร้านช าปฏิบัติตามกฏ ร่วมกับ รพ.สต.
ปฏิบติัตามกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง หมายที่เกีย่วข้อง บา้นแซว
3.เพือ่เปน็การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 3.โรงอาหารได้รับการประเมินตามรพ.สต.แม่แอบ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกณฑ์มาตรฐาน CFGT

4.โรงอาหารในโรงเรียนได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน CFGT
5.เพือ่ใหป้ระชาชนบริโภคอาหาร
ปลอดภัย

๖๑

งบประมำณและที่มำ



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่
ที่ (ผลผลิตของโครงกำร ปี 60 ปี 61 ปี 62 KPI รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการควบคุมและปอ้งกัน เพือ่ปอ้งกันและควบคุมไม่ใหสุ้นขั ปลีะ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ อตัราป่วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง ทต.บา้นแซว

โรคพษิสุนขับา้ชุมชน และแมวเปน็โรคพษิสุนขับา้ สปสช. สปสช. สปสช. สนขัและแมว โดยการใช้วัคซีนป้องกนัโรคพิษ กองสาธารณสุข

ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทีเ่ข้าร่วม สุนขับา้ ในสัตว์ ร่วมกับ รพ.สต.
โครงการ บา้นแซว

รพ.สต.แม่แอบ
2 โครงการควบคุมและปอ้งกัน 1.เพือ่ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนในเขตต าบล 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 1.ต าบลบา้นแซวมีมาตรการ ทต.บา้นแซว

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ บา้นแซว สปสช. สปสช. สปสช. ผู้เข้าร่วม ในการควบคุมโรคติดต่อและ กองสาธารณสุข

2.เพือ่เฝ้าระวังการระบาดของโรคติด ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว โครงการ โรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ รพ.สต.
ต่อและโรคไม่ติดต่อ 2.มีทมีงานในการควบคุมโรค บา้นแซว
3.เพือ่บรูณาการความร่วมมือในการเฝ้า 3.ประชาชนตระหนกัต่อการควบรพ.สต.แม่แอบ
ระวังและปอ้งกันโรคติดต่อและโรค คุมโรคไข้เลือดออกและโรค
ไม่ติดต่อ ไม่ติดต่อ

3 โครงการแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ 1.เพือ่ปอ้งกันการแพร่เชื้อเอดส์ในชุม ประชาชนในเขตต าบล 20,000 20,000 20,000 จ านวน มีการปอ้งกันการแพร่เชื้อ ทต.บา้นแซว
ชน บา้นแซว สปสช. สปสช. สปสช. ศูนย์ที่ เอดส์ในชุมชนอย่างมี กองสาธารณสุข

ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ทต.บา้นแซว ด าเนนิการ ประสิทธิภาพ ร่วมกับ รพ.สต.
บา้นแซว

ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่   4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

๖๒

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.9  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรักษำพยำบำล  กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งบประมำณและที่มำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข

























ทต.บา้นแซว 1





ร่วมกับ รพ.สต.

รพ.สต.แม่แอบ

ร่วมกับ รพ.สต.



รพ.สต.บ้านแซว

ร่วมกับ รพ.สต.



ร่วมกับ รพ.สต.

รพ.สต.แม่แอบ

ร่วมกับ รพ.สต.

รพ.สต.แม่แอบ

ร่วมกับ รพ.สต.








