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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัด

และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว  - กิจกรรมฝกอบรมการพัฒนาการจัดการ 900,000           กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงรายเพื่อเขาสูประชาคม อุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 58

อาเซียนทางดานการขายและการ ทางดานการขายและการประชาสัมพันธ หนา 143

ประชาสัมพันธ 1. เชิญกลุมเปาหมายประชุมชี้แจงการจัดทํา ขอ 2.1.1

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงานที่

อบจ.ชร.กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร

 - กิจกรรมจัดบูทแสดงแหลงทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงราย

1. เชิญกลุมเปาหมายประชุมชี้แจง

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงานที่

อบจ.ชร.กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัด

และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

1 พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว  - กิจกรรมอบรมสัมมนาเครือขายผูผลิต

จังหวัดเชียงรายเพื่อเขาสูประชาคม สินคาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนทางดานการขายและการ อาเซียน

ประชาสัมพันธ (ตอ) 1. เชิญกลุมเปาหมายประชุมชี้แจงการจัดทํา

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงานที่

อบจ.ชร.กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร

 - กิจกรรมฝกอบรมใหความรูดานภาษาแก

ผูใหบริการทางดานรถสี่ลอและรถสามลอ

1. เชิญกลุมเปาหมายประชุมชี้แจงการจัดทํา

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงานที่

อบจ.ชร.กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัด

และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2 จัดทําคูมือแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย จัดทําคูมือแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย 450,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวและคัดเลือก ขอบัญญัติป 58

เพื่อจัดเตรียมเปนขอมูลในการจัดทําคูมือ หนา 143

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ ขอ 2.1.2

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

3 พัฒนาปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเที่ยวใน  - กิจกรรมปรับปรุงฟนฟู ดอยจอมทอง 900,000           ดอยจอมทอง กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวนเงิน 300,000 บาท อ.เมือง จ.เชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม หนา 143

เปนขอมูลเพื่อปรับปรุงฯ ขอ 2.1.3

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

 - กิจกรรมปรับปรุงฟนฟู ดอยงําเมือง ดอยงําเมือง

อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวนเงิน 300,000 บาท อ.เมือง จ.เชียงราย

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม

เปนขอมูลเพื่อปรับปรุงฯ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัด

และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 พัฒนาปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเที่ยวใน  - กิจกรรมปรับปรุงฟนฟู สถูปพอขุนเม็งราย สถูปพอขุนเม็งราย

จังหวัดเชียงราย (ตอ) อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวนเงิน 300,000 บาท อ.เมือง จ.เชียงราย

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม

เปนขอมูลเพื่อปรับปรุงฯ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  - กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตก 900,000           น้ําตกหวยชมพู กองสงเสริมฯ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอมวิถีชีวิตและ หวยชมพู อางเก็บน้ําหวยสานพลับพลา อ.เมือง อางเก็บน้ําหวยสาน ขอบัญญัติป 58

ประเพณีทองถิ่น ถึง ศูนยเกษตรพื้นที่สูงดอยชาง อ.แมสรวย พลับพลา อ.เมือง หนา 144

จ.เชียงราย จํานวนเงิน 450,000 บาท ถึง ศูนยเกษตรพื้นที่ ขอ 2.1.5

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม ดอยชาง อ.แมสรวย

เปนขอมูลในการพัฒนาฯ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัด

และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

 - กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวลานอุทยาน วัดฝงหมิ่น อ.เมือง

วัฒนธรรมวัดฝงหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย จ.เชียงราย

จํานวนเงิน 450,000 บาท

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม

เปนขอมูลในการพัฒนาฯ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

รวม 3,150,000    
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