แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
เทศบาลตาบลแม่ใจ
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

คานา
เทศบาลตาบลแม่ใจ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ดาเนิน การจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็น กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตสานึกและความรับผิดชอบของประชาชนใน
ชุมชนให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์ เพื่อให้รู้และเข้าใจตนเองโดยใช้
กระบวนการชุมชนคือ การสารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไข
แล้วกาหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชนในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ
ชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
เพื่อให้การท่องเที่ยวของ เทศบาลตาบลแม่ใจ ปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน เทศบาลตาบลแม่ใจ จึงได้จัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลแม่ใจ สามารถ
นากลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้อยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกทาลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ สิ่งอานวยความสะดวกในปริมาณที่เหมาะสมสะดวกและบริการที่มี คุณภาพ เป็นต้น

เทศบาลตาบลแม่ใจ
สานักปลัดเทศบาล งานประชาสัมพันธ์

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา

๓

ส่วนที่ ๒ สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในท้องถิ่น

๗

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว

๘

ส่วนที่ ๔ โครงการ / กิจกรรมตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๐

๓

ส่วนที่ ๑
บทนา
ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไป
เดิมเทศบาลตาบลแม่ใจได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ใจ
อาเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๕ ตอนที่
๓๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๙ เมื่อมี พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงโอนมาเป็น
สุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล และได้รับการยก
ฐานะตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒เป็นต้นมา มีพื้นที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
๑. ตาบลแม่ใจ จานวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง ( บางส่วน )
หมู่ที่ ๒ บ้านต้างหนอง
หมู่ที่ ๓ บ้านริมใจ
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีดอนแก้ว ( บางส่วน )
หมู่ที่ ๑๐ บ้านปงพัฒนา
๒. ตาบลศรีถ้อย จานวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านต้นแก ( บางส่วน )
หมู่ที่ ๒ บ้านต้นตะเคียน
หมู่ที่ ๓ บ้านสันขวาง
หมู่ที่ ๔ แม่ใจหางบ้าน ( บางส่วน )
หมู่ที่ ๗ บ้านขัวตาด ( บางส่วน )
หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นผึ้ง ( บางส่วน )

ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ๗๕๐
กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร สานักงานตั้งอยู่ใกล้อาคารที่ว่าการอาเภอ
แม่ใจ (หลังเก่า) ไปทางทิศใต้

๔
ขนาดพื้นที่
เทศบาลตาบลแม่ใจ มีพื้นที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๖๒๕ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตาบลศรีถ้อย ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมลาน้าแม่ใจ
ฝั่ง ตะวันตกตรงปากเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงปากทางเหมือง
ชลประทานฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก อยู่ติดกับ อาณาเขต เทศบาลตาบลบ้านเหล่าและเทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา จาก
หลักเขตที่ ๒ เลียบตามริมเหมืองซอยชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓
ซึ่งอยู่ริมหนองเล็งทราย ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามริมหนองเล็งทรายด้านตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมน้าแม่อิงฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามริมน้าแม่อิง
ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้ง อยู่ริมลาน้าแม่อิงฝั่ง ใต้ห่างจากหลักเขตที่ ๔ ระยะทาง
๙๐๐ ม.
ทิศใต้ อยู่ติดกับ อาณาเขต เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ ๕ เลียบตามริมน้าแม่อิงฝั่งใต้
ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันตก อยู่ติดกับ อาณาเขต เทศบาลตาบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ ๖ เลียบตามริมเหมือง
สาธารณะฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑

ประชากร
ในเขตเทศบาลมีประชากรทั้งสิ้น ๕,๓๔๘ คน แยกเป็น ชาย ๒,๕๘๘ คน หญิง ๒,๗๖๐ คน ความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๙๒๒.๐๖ คน/ตารางกิโลเมตร จานวนหลังคาเรือนทั้งหมด ๒,๐๓๖ หลังคาเรือน
เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒.๖๒ คน/ครัวเรือน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง ในเขตเทศบาลต าบลแม่ ใจ ใช้เ ส้น ทางคมนาคมทางบกเป็ นหลั กเท่ านั้ น
การคมนาคมทางอากาศและทางเรือยังไม่มี โดยมี เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่น ดินสายถนนพหลโยธิ น
(หมายเลข ๑) และถนนพหลโยธิน (สายใน) ผ่านหน้าหน้าสถานีตารวจภูธรอาเภอแม่ใจและเส้นทางสายต่าง ๆ
เข้าหมู่บ้าน โดยถนนแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันทุกสายทาให้การสัญ จรภายในเขตเทศบาลสะดวกและร วดเร็ว
ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดี แต่มีบางสายที่ผิวการจราจรชารุดและขนาดถนนแคบไม่ได้
มาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ปรับปรุงถนนและตามซอยต่าง ๆ ให้เป็นถนนมาตรฐานและพยายามที่จะ
ปรับปรุงให้ครบทั่วถึงชุมชนตามกาลังงบประมาณในปีต่อไป

๕
การไฟฟ้า
ปัจจุบันในเขตเทศบาลตาบลแม่ใจมีไ ฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและได้ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เป็ นประจาทุก ปี และจะดาเนิ นการขยายเขตไฟฟ้า ให้เ พีย งพอต่ อการขยายตั วของชุม ชนต่ อไป จ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด ๑,๖๒๑ ครัวเรือน/๑.๗๗๒ ราย ( รวมหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
ครัวเรือน )

การประปา
ในเขตเทศบาลตาบลแม่ใจ ปัจจุบันสานักงานประปาพานได้ทาการก่อสร้างระบบประปาบริเวณหนอง
เล็งทราย หมู่ที่ ๓ ตาบลแม่ใจ ในพื้นที่จานวน ๕ ไร่ โดยอาศัยน้าดิบหนองเล็งทรายเพื่อการผลิตประปาและ
ดาเนินจ่ายน้าในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง สาหรับพื้นที่การประปาที่ยังไม่ได้ดาเนินการทางเทศบาลก็จะ
ได้ขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป จานวนครัวเรือนที่ใช้น้าประปาทั้งหมด ๙๑๐ ครัวเรือน
ปริมาณการใช้น้าประปา ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน

โทรศัพท์
ปัจจุบันในเขตเทศบาลตาบลแม่ใจเปิดบริการโทรศัพท์แล้ว โดยมีจานวนเลขหมายที่เปิดให้บริการ
ขององค์การโทรศัพท์ ๘๐๐ เลขหมาย ของทีทีแอนด์ทีอีกจานวน ๙๙๒ เลขหมาย และจานวนโทรศัพท์
สาธารณะ ๙ เลขหมาย

การสื่อสารและโทรคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขจานวน ๑ แห่ง ตั้ง อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน (สายใน)
ให้บริการในด้านการส่งจดหมายพัสดุและโทรเลข

ด้านเศรษฐกิจ
การผลิตและรายได้หลักของประชากรในเขตเทศบาลตาบลแม่ใจ คือ สาขาเกษตรกรรม (ซึ่งหมายถึง
การใช้ที่ดินในด้านการกสิกรรม) อันเป็นที่มาของรายได้ร้อยละ ๕๐ ของรายได้ทั้งหมดของประชากรในเขต
เทศบาลตาบลแม่ใจ รองลงมาได้แก่การพาณิชย์ การบริการและอื่น ๆ ตามลาดับ สาหรับรายได้โดยเฉลี่ยของ
ประชากร ประมาณ ๓๔,๓๗๓ บาท/คน/ปี
การเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลตาบลแม่ใจ มีพื้นที่ถือครองเพื่อที่อยู่อาศัย ๑,๒๒๙ ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร
๒,๓๙๖ ไร่ แยกเป็น
พื้นที่ถือครองเพื่อการทานา ๒,๑๖๐ ไร่
พื้นที่ถือครองเพื่อการทาไร่ ๑๒๔ ไร่

๖
พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกผลไม้ ๙๒ ไร่
พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกผัก ๒๐ ไร่
พืชสวนที่สาคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง ลาไย
พืชไร่ที่สาคัญ ได้แก่ ถั่วลิสง ขิง แตงโม ถั่วเหลือง
การพาณิชยกรรมและบริการ
- ตลาดสด จานวน ๓ แห่ง (เป็นตลาดสดดีมีมาตรฐานที่ผ่านการประเมินประดับประเทศ จานวน
๑ แห่ง คือ ตลาดโชคจันทรา)
- ร้านค้าทั่วไป จานวน ๗๙ แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร จานวน ๑ แห่ง
- สถานที่จาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๙ แห่ง
การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน จานวน ๑๒ โรงงาน ลักษณะเป็น
โรงงานขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ โรงสีข้าว จานวน ๔ โรง และโรงงานทาไม้แปรรูป
จานวน ๘ โรงงาน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ดาเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบการให้อยู่ในสภาวะ
ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบการและแหล่งชุมชนอยู่เสมอ

๗

ส่วนที่ ๒
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
๑. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
หนองเล็งทราย เป็นหนองน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๕,๕๕๙ ไร่ โดยมีพื้นที่
บางส่วนของหนองเล็งทรายอยู่ในแนวเขตเทศบาล ณ หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๔ ตาบลศรีถ้อย และหมู่ที่
๒,หมู่ที่ ๓ ตาบลแม่ใจ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับน้าและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
๒. แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถาปัตยกรรมและศาสนสถาน
- วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตาบลแม่ใจ เป็นที่ประดิษฐานของ " พระเจ้าทองทิพย์ " ซึ่งหล่อ
ด้วยทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน รุ่นที่ ๓ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอาเภอแม่ใจให้การเคารพนับถือ
มาก
- วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตาบลศรีถ้อย เป็นที่ประดิษฐานของ " พระเจ้าองค์ดา " ซึ่ง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอาเภอแม่ใจเคารพนับถือกันมาก
- วัดโพธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลศรีถ้อย เป็นที่ประดิษฐานของ " เจ้าหลวงคาแดง "

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประมาณเดือนกรกฏาคม
ข. ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ค. ประเพณีสรงน้าพระเจ้าทองทิพย์
ประมาณเดือนเมษายน
ง. ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคาแดง
ประมาณเดือนมิถุนายน
จ. ประเพณีสรงน้าพระเจ้าองค์ดา ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ฉ. ประเพณีบวงสรวงหนองเล็งทราย
ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

๘

ส่วนที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
สถานการณ์ แ ละปั จจั ย แวดล้ อ มด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการ
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลแม่ใจ สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้

๓.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพ
จุดแข็ง
๑. นโยบายของผู้บริหารให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวโดยกาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตาบลแม่ใจ (พ.ศ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
๒. ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ของ
ประชาชน
จุดอ่อน
๑. การรวมกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และไม่ดึงดูดความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน
๓. ขาดระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
โอกาส
๑. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๒. พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่ใจ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว พม่า จีน
อุปสรรค
๑.จากการพัฒนาด้านการค้าการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเกิดขยะในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหารที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันทาให้ไม่สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้ทันและหมดไปได้ จึงเกิดปัญหามลพิษจากขยะขึ้น
๒. การดาเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการผล
จากความไม่มั่นคงทางการเมือง

๙

๓.๒ วัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัด การปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่ง
อานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชน
(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
(๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวของเทศบาล

ส่วนที่ ๔
โครงการ /กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลแม่ใจ
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.

โครงการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์

๒.

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เพื่อสร้างเยาวชน
มัคคุเทศค์น้อย
ให้รู้จักทรัพยากร
การท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นตน

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวให้
รู้จักเป็นที่
แพร่หลาย

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาวารสารรายงาน
กิจการประจาปี จานวน
1,000 เล่ม

จั ด ฝึ ก อ บ ร ม เ ย า ว ช น
จานวน 20 คน

ตัวชี้วัด

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

75,000

75,000

75,000

75,000

60,000

-

-

-

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
แหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว เป็นทีร่ ู้จัก
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ที่เข้ามาใน แพร่หลาย
พื้นที่
เทศบาล
ตาบลแม่ใจ

(งบเทศบาล)

จานวนเด็ก ยาวชนมีทักษะ
เยาวชนที่
ในการนาเสนอ
เข้ามาอบรม แหล่งท่องเที่ยว
และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

๑๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓.

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน
ชุมชนที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีไทย

กองการศึกษา

๔.

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

300,000

300,000

300,000

300,000

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีไทย

กองการศึกษา

๕.

โครงการสืบสาน
ประเพณีบวงสรวงเจ้า
หลวงคาแดง

เพื่อเป็นการ
จานวน ๑ ครั้ง/ปี
เทิดพระเกียรติ
เจ้าหลวงคาแดงซึ่ง
เป็นที่เคารพยก
ย่องของประชาชน
ชาวอาเภอแม่ใจ

7,000

7,000

7,000

7,000

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีไทย

สภาวัฒนธรรม
อาเภอแม่ใจ

จานวน
ชุมชนที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เข้าร่วม
โครงการ
จานวน
ชุมชนที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เข้าร่วม
โครงการ

๑๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๘,000

๘,000

๘,000

๘,000

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีไทย

สภาวัฒนธรรม
อาเภอแม่ใจ

๑๔,000

๑๔,000

๑๔,000

๑๔,000

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีไทย

หมู่ที่ ๒,๓ ตาบล
แม่ใจ , หมู่ที่ ๓
ตาบลศรีถ้อย

ช่วยส่งเสริม
การตลาดลิ้นจี่
และเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ทต.แม่ใจ
ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ใจ

๖.

โครงการสืบสาน
เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีงานบวงสรวง ประเพณี
พ่อขุนงาเมือง
ศิลปวัฒนธรรม

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๗.

โครงการประเพณีสืบ
ชะตาแม่น้าหนองเล็ง
ทราย

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๘.

โครงการสนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนและ เกษตรกรลิ้นจี่อาเภอแม่ใจ 15,000
15,000
15,000
15,000 ร้อยละของ
จัดงานเทศกาลลิ้นจี่
ส่งเสริมเกษตรกร
ประชาชนที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และของดีเมืองพะเยา สวนลิ้นจี่อาเภอ
ขายลิ้นจี่ได้
แม่ใจ
มากขึน้

เพื่อสืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
ชุมชนที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เข้าร่วม
โครงการ
จานวน
ชุมชนที่
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เข้าร่วม
โครงการ

๑๓

ที่

๙.

๑๐.

โครงการ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นาเยาวชน
อาสาเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม”ละอ่อน
กล้าดี”เทศบาลตาบล
แม่ใจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างเครือข่าย เด็ก เยาวชนในเขต
เยาวชนเฝ้าระวัง เทศบาลตาบลแม่ใจ
ทางด้าน
วัฒนธรรมและ
สังคม

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง เพื่อให้ประชาชนมี
เล็งทราย
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และส่งเสริม
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว หนอง
เล็งทราย

งบประมาณและที่มา

-ปรับปรุงบริเวณไหล่ทาง
- ก่อสร้างทางเท้า/ทาง
รถจักรยาน
- ก่อสร้างถนนบริเวณที่สา

ธารณ
- ก่อสร้างศาลาที่พัก ริม
ทาง ฯลฯ

ตัวชี้วัด

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

-

-

๗,๐๐๐,๐๐๐
(งบเทศบาล)

(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เยาวชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

เด็ก เยาวชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและ
สังคมมากขึ้น

กองการศึกษา

จานวน
นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามา
เยี่ยมชน
หนองเล็ง
ทราย

ประชาชนสัญจร
ไป-มา ได้สะดวก
และสามารถ
ดึงดูดนักท่อง
เที่ยวให้เข้ามา
เที่ยวชมบริเวณ
หนองเล็งทราย

ทต.แม่ใจ ,
ท่องเที่ยวพะเยา,
กรมการท่องเที่ยว
,อ.แม่ใจ

๑๔

