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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสรวย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            ศาลสมเด็จ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พระนเรศวร รายการที่ 1.1.1

พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน มหาราช หนา 127

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.แมสรวย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน จ.เชียงราย

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณีสี่เผา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.1.2

อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 127

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



8

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนา 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 105,000            อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

จังหวัดเชียงรายตามโครงการอุปสมบทหมู 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.1.3

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 128

พระเจาอยูหัว 87 พรรษา ประจําป 2557 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

จังหวัดเชียงราย 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

4 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ลานอนุสาวรีย กองแผนฯ

อ.แมสาย จ.เชียงราย ตามโครงการ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พระเจาพรหม รายการที่ 1.1.5

จัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชา แจงขอรับเงินอุดหนุน มหาราช หนา 128

นุสาวรียพระเจาพรหมมหาราช ครั้งที่ 13 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ ที่วาการ

ประจําป 2557 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน อ.แมสาย

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

5 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง อ.แมสาย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            วัดพระธาตุ กองแผนฯ

จ.เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ดอยตุง รายการที่ 1.2.1

นมัสการสรงน้ําพระธาตุดอยตุง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 128

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

6 อุดหนุนวัดฝงหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 150,000            วัดฝงหมิ่น กองแผนฯ

ตามโครงการบรรพชา-อุปสมบทภาค 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ริมกก รายการที่ 1.2.2

ฤดูรอน ประจําป 2558 "เฉลิมพระเกียรติ" แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เมือง หนา 128

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

7 อุดหนุนวัดพระแกว อ.เมือง จ.เชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 2,000,000          วิทยาลัยสงฆ กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จ.เชียงราย รายการที่ 1.2.3

เผยแผหลักธรรมฯ คําสอนของ แจงขอรับเงินอุดหนุน วัดพระสิงห หนา 128

พระพุทธศาสนา 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ จ.เชียงราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

8 อุดหนุนวัดมงคลธรรมกายาราม ต.โปงงาม 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            วัดมงคลธรรม กองแผนฯ

อ.แมสาย ตามโครงการบรรพชา-อุปสมบท 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ กายาราม รายการที่ 1.2.4

ภาคฤดูรอน ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.โปงงาม หนา 129

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.แมสาย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

9 อุดหนุนวัดหิรัญญาวาส ต.เกาะชาง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            วัดหิรัญญาวาส กองแผนฯ

อ.แมสาย จ.เชียงราย ตามโครงการ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.เกาะชาง รายการที่ 1.2.5

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิม แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.แมสาย หนา 129

พระเกียรติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 82,000              สภาวัฒนธรรม กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริมศักยภาพการใช 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จ.เชียงราย รายการที่ 1.2.6

ภูมิปญญาผูสูงอายุ จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 129

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 68,000              วัดฝงหมิ่น กองแผนฯ

ตามโครงการวันศิลปนเชียงราย เนื่องในวัน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ริมกก รายการที่ 1.2.7

ศิลปนแหงชาติ แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เมือง หนา 129

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ จ.เชียงราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            สภาวัฒนธรรม กองแผนฯ

ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จ.เชียงราย รายการที่ 1.2.8

เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 129

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



13

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            หอวัฒนธรรม กองแผนฯ

ตามโครงการเทศกาลเชียงรายรําลึก 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ นิทัศนเฉลิม รายการที่ 1.2.9

"Chiangrai Remembrance Festival แจงขอรับเงินอุดหนุน พระเกียรติ หนา 129

2015" 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ ฝงหมิ่น

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน (วัดฝงหมิ่น)

ผลการดําเนินงาน ต.ริมกก

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/ อ.เมือง

รายงานใหผูบริหารทราบ จ.เชียงราย

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            สภาวัฒนธรรม กองแผนฯ

ตามโครงการสืบสานและสรางสรรคแกะ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จ.เชียงราย รายการที่ 1.2.10

สลักเชียงราย ประจําปงบประมาณ 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 130

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



14

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            วัดฝงหมิ่น กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริม สืบสาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ริมกก รายการที่ 1.2.11

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เมือง หนา 130

ทองถิ่น อ.เมือง 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ จ.เชียงราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

ตามโครงการจัดการแสดงกลุมเครือขาย 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.12

วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 130

ภูมิปญญาทองถิ่น 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



15

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 150,000            ลานชุมชน กองแผนฯ

ตามโครงการกาดปลอดสารลานวัฒนธรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ปางิ้ว รายการที่ 1.2.13

ชุมชนปางิ้ว แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 130

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

18 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 170,000            อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

ตามโครงการปใหมเมือง ถนนคนเลนน้ํา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.14

สันโคงถนนคนมวน 10-16 เมษายน 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 130

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 110,000            วัดพระนอน กองแผนฯ

ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เมือง รายการที่ 1.2.15

ปาเวณีปใหมเมืองวัดเชตุวัน (วัดพระนอน) แจงขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หนา 130

13 - 15 เมษายน 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

20 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            โรงแรมรีเจนท กองแผนฯ

ตามโครงการฝกอบรมผูสูงอายุในหัวขอ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เมือง รายการที่ 1.2.16

"สุขภาพจิตดี ชีวิตมีสุข" แจงขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หนา 131

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



17

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

21 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

ตามโครงการรดน้ําดําหัว ผูสูงอายุ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.17

ในเทศกาลสงกรานต แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 131

(10 - 16 เมษายน 2558) 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

22 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 30,000              อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

ตามโครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.18

เครือขาย สะลอ ซอ ซึง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 131

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



18

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

23 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงของ 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 250,000            อ.เชียงของ กองแผนฯ

ตามโครงการรวมพลชนชาติพันธุ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.19

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 131

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

24 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริม สืบสาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.พาน รายการที่ 1.2.20

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 131

ทองถิ่น 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



19

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

25 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            รร.ขุนขวาก กองแผนฯ

ตามโครงการ"สานสัมพันธคนสองวัย" 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พิทยาคม รายการที่ 1.2.21

อําเภอเวียงแกน ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.ทาขาม หนา 132

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เวียงแกน

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

26 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการ "ตามฮีตโตยฮอยสงกรานต 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงแกน รายการที่ 1.2.22

เวียงแกน" อําเภอเวียงแกน ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 132

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



20

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

27 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 700,000            รร.ขุนขวาก กองแผนฯ

ตามโครงการ "มหกรรมชนเผาอําเภอ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พิทยาคม รายการที่ 1.2.23

เวียงแกน" แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.ทาขาม หนา 132

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เวียงแกน

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

28 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 130,000            อาคารสุขภาวะ กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูงาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ชุมชน รายการที่ 1.2.24

ศาสนพิธีอําเภอเวียงแกนจังหวัดเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงแกน หนา 132

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



21

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

29 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 370,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการ "มหกรรมดนตรีและบทเพลง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงแกน รายการที่ 1.2.25

ชนเผา" แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 132

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

30 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            ลานชมวิว กองแผนฯ

ตามโครงการ "ขันโตก 6 องศา ณ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ดอยผาตั้ง รายการที่ 1.2.26

ลานผาตั้ง" แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.ปอ อ.เวียงแกน หนา 133

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



22

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

31 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            อ.เวียงแกน กองแผนฯ

ตามโครงการงานบวงสรวงสักการะและ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.27

สืบชะตาแมน้ํางาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 133

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

32 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแกน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            อ.เวียงแกน กองแผนฯ

ตามโครงการงานบวงสรวงสักการะและ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.28

สืบชะตาแมน้ําโขง อ.เวียงแกน จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 133

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



23

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

33 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงเชียงรุง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 150,000            วัดดงชัย กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริม สืบสาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ทุงกอ รายการที่ 1.2.29

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงเชียงรุง หนา 133

ภูมปญญาทองถิ่น อ.เวียงเชียงรุง 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

จ.เชียงราย ประจําป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

34 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงเชียงรุง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              พื้นที่ ต.ทุงกอ กองแผนฯ

ตามโครงการรวบรวมแหลงเรียนรูดาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ปาซาง รายการที่ 1.2.30

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อ.เวียงเชียงรุง แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.ดงมหาวัน หนา 133

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เวียงเชียงรุง

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



24

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

35 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนตาล 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูงาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ที่วาการ รายการที่ 1.2.31

ศาสนพิธี อ.ขุนตาล ประจําป แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.ขุนตาล หนา 134

งบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

36 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนตาล 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 70,000              พระธาตุขุนตาล กองแผนฯ

ตามโครงการ "ขวงผญา สืบสานภูมิปญญา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ขุนตาล รายการที่ 1.2.32

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู" เนื่องในงาน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 134

นมัสการพระธาตุขุนตาล ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



25

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

37 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนตาล 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 70,000              วัดเขาแกวอภัย กองแผนฯ

ตามโครงการคายเยาวชนรักษาชาติรักถิ่น 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ปาตาล รายการที่ 1.2.33

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.ขุนตาล หนา 134

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

38 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสรวย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ลานพระบรม กองแผนฯ

ตามโครงการขวงผญาภูมิปญญาพื้นบาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ราชานุสาวรีย รายการที่ 1.2.34

อ.แมสรวย ป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน ศาลสมเด็จ หนา 134

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ พระนเรศวร

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน มหาราช

ผลการดําเนินงาน อ.แมสรวย

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



26

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

39 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสรวย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              สภาวัฒนธรรม กองแผนฯ

ตามโครงการจากลานวิชาการสูลาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมสรวย รายการที่ 1.2.35

ภูมิปญญาทองถิ่น อ.แมสรวย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 134

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

40 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสรวย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              วัดพระธาตุ กองแผนฯ

ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุเนื่องใน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จอมแจง รายการที่ 1.2.36

วันวิสาขบูชา ป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.แมสรวย หนา 135

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



27

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

41 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสรวย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              อ.แมสรวย กองแผนฯ

ตามโครงการสืบสาน อนุรักษประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.37

ชนเผา อ.แมสรวย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 135

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

42 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมลาว 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 90,000              อ.แมลาว กองแผนฯ

ตามโครงการเรียนรูงานศาสนพิธี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.38

อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 135

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



28

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

43 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมลาว 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการขวงผญาภูมิปญญาพื้นบาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมลาว รายการที่ 1.2.39

อําเภอแมลาว ป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 135

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

44 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมลาว 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              พื้นที่ ต.บัวสลี กองแผนฯ

ตามโครงการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ปากอดํา รายการที่ 1.2.40

อําเภอแมลาว แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.โปงแพร หนา 135

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ ต.จอมหมอกแกว

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน ต.ดงมะดะ

ผลการดําเนินงาน อ.แมลาว

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



29

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

45 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสาย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 74,300              อาคารอเนก กองแผนฯ

ตามโครงการ "กายใจเขมแข็งดวยแรง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ประสงควัด รายการที่ 1.2.41

รําวงยอนยุค ปลุกมรดกภูมิปญญาทาง แจงขอรับเงินอุดหนุน ดอยเวา หนา 136

วัฒนธรรม" 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ ต.เวียงพางคํา

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน อ.แมสาย

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

46 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสาย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 44,800              อ.แมสาย กองแผนฯ

ตามโครงการเยาวชนรุนใหมใสใจ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.42

วัฒนธรรมไทย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 136

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



30

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

47 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสาย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 70,000              สถานที่ทองเที่ยว กองแผนฯ

ตามโครงการวีดีทัศนประชาสัมพันธ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ และวัฒนธรรม รายการที่ 1.2.43

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมแมสาย แจงขอรับเงินอุดหนุน กลุมชาติพันธุ หนา 136

โดยสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสาย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.แมสาย

จังหวัดเชียงราย 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

48 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมสาย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,900              1.ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการ "ธรรมะเยียวยาใจให 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมสาย รายการที่ 1.2.44

เยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด" แจงขอรับเงินอุดหนุน 2. เรือนจํากลาง หนา 136

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ จ.เชียงราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน 3. วัดหวยปลากั้ง

ผลการดําเนินงาน 4. วัดมงคลธรรม

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/ กายาราม

รายงานใหผูบริหารทราบ ต.โปงงาม

อ.แมสาย



31

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

49 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.45

นําสูอาเซียน อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หนา 136

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

50 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              ต.โชคชัย กองแผนฯ

ตามโครงการสืบชะตาแมน้ําบง อ.ดอยหลวง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.46

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 137

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



32

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

51 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการตามฮีตโตยฮอยสืบสาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.47

สงกรานต อ.ดอยหลวง ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 137

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

52 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 30,000              ต.ปงนอย, โชคชัย กองแผนฯ

ตามโครงการสืบคนภูมิปญญาดานผา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ หนองปากอ รายการที่ 1.2.48

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.ดอยหลวง หนา 137

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



33

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

53 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงปาเปา 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริม สืบสานประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงปาเปา รายการที่ 1.2.49

และภูมิปญญาทองถิ่น เนื่องในวันสถาปนา แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 137

เมืองเวียงกาหลง-เวียงปาเปา 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

(ของดีเวียงปาเปา) อ.เวียงปาเปา 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ประจําป 2558 ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

54 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงปาเปา 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              ต.แมเจดียใหม กองแผนฯ

ตามโครงการสืบสานประเพณีแหน้ําสรง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงปาเปา รายการที่ 1.2.50

ทําบุญพระเจาศรีสองเมือง อ.เวียงปาเปา แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 137

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



34

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

55 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            พุทธศาสถาน กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริม สืบสาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พระเจากือนา รายการที่ 1.2.51

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 138

ทองถิ่น อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

ประจําป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

56 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมฟาหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            อ.แมฟาหลวง กองแผนฯ

ตามโครงการเทศกาลงานประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.52

ปอยออกหวาแหตานตนเกี๊ยะ ประจําป แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 138

งบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



35

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

57 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพญาเม็งราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 130,000            คุมพญาเม็งราย กองแผนฯ

ตามโครงการงานประเพณีไหวสา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ บานสันปาสัก รายการที่ 1.2.53

พญาเม็งราย ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.เม็งราย หนา 138

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.พญาเม็งราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

58 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพญาเม็งราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 70,000              สภาวัฒนธรรม กองแผนฯ

ตามโครงการสืบคนและจัดเก็บขอมูล 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.พญาเม็งราย รายการที่ 1.2.54

ประวัติศาสตร อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 138

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



36

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

59 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงแสน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 70,000              จัดเจดียหลวง กองแผนฯ

ตามโครงการสืบชะตาเมืองเชียงแสนและ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.เวียง รายการที่ 1.2.55

ตานกวยสลาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เชียงแสน หนา 138

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

60 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงแสน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 130,000            ลานหนาที่วา กองแผนฯ

ตามโครงการ "ขวงวัฒนธรรม สงเสริม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ การอําเภอ รายการที่ 1.2.56

สืบสาน ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แจงขอรับเงินอุดหนุน เชียงแสน หนา 139

ภูมิปญญาเนื่องในงานประเพณีสงกรานต 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประจําป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



37

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

61 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 150,000            อ.เทิง กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.57

ศาสนพิธีกรและการฝกพูด อ.เทิง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 139

จ.เชียงราย ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

62 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            อ.เทิง กองแผนฯ

ตามโครงการกาดหมั้วครัวแลง การแสดง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.58

ทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 139

อ.เทิง จ.เชียงราย ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



38

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

63 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            วัดบุญนาค กองแผนฯ

ตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจาสองสี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.หงาว รายการที่ 1.2.59

อ.เทิง แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เทิง หนา 139

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

64 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            วัดพระบรมธาตุ กองแผนฯ

ตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จอมจอ หมูที่ 20 รายการที่ 1.2.60

จอมจอ อ.เทิง แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.เวียง หนา 139

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เทิง

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



39

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

65 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              บานศาลาวาส กองแผนฯ

ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุปลายนา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.หงาว รายการที่ 1.2.61

อ.เทิง  แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เทิง หนา 140

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

66 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            เทศบาล กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณี "บุญบั้งไฟ" 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ตําบลสันทราย รายการที่ 1.2.62

อ.เทิง  ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เทิง หนา 140

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



40

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

67 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              อ.เทิง กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.63

"บุญผะเหวดมหาเวสสันดรชาดก" อ.เทิง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 140

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

68 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            อ.เทิง กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เปง อ.เทิง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.64

ประจําป 2557 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 140

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



41

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

69 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ลําน้ําอิง กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.เวียง รายการที่ 1.2.65

"สืบชะตาแมน้ําอิง และแขงขันเรือพาย" แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เทิง หนา 140

อ.เทิง ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

70 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              วัดพระนาคแกว กองแผนฯ

ตามโครงการอนุรักษประเพณีและ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เทิง รายการที่ 1.2.66

ภูมิปญญาทองถิ่น ดานศิลปวัฒนธรรม แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 141

ลานนาประจําอําเภอเทิง 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



42

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

71 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              อ.เทิง กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมใหความรูดานประเพณี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.67

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียน อ.เทิง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 141

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

72 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมจัน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 300,000            วัดปาซาง กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมจัน รายการที่ 1.2.68

ศาสนพิธีกร พิธีการทางดานวัฒนธรรม แจงขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หนา 141

ประเพณีทองถิ่น อ.แมจัน จ.เชียงราย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

ประจําป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



43

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

73 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาแดด 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 70,000              ศูนยการเรียนรู กองแผนฯ

ตามโครงการ"ขวงผญา สืบสานภูมิปญญา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ปาแดด รายการที่ 1.2.69

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู อ.ปาแดด แจงขอรับเงินอุดหนุน (รร.ปาแดด หนา 141

ประจําป 2558" 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ วิทยาคม)

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

74 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาแดด 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              พื้นที่ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดเก็บขอมูลภูมิปญญาดาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ปาแดด รายการที่ 1.2.70

ศิลปะการแสดง "ฟอนเล็บอําเภอปาแดด" แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 141

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

75 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาแดด 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              วัดทาน้ํา กองแผนฯ

ตามโครงการคายเยาวชนรักษาชาติรักถิ่น 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.ปาแดด รายการที่ 1.2.71

ประจําปงบประมาณ 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.ปาแดด หนา 142

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

76 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาแดด 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 30,000              อ.ปาแดด กองแผนฯ

ตามโครงการเยาวชนคนรุนใหมรณรงค 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.72

เฝาระวังภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 142

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องใน 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

วโรกาสพระราฃพิธีมหามงคลเฉลิม 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

พระชนมพรรษา 87 พรรษา ผลการดําเนินงาน

 5 ธันวาคม 2557 5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



45

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

77 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตับเตา 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ต.ตับเตา กองแผนฯ

อ.เทิง จ.เชียงราย ตามโครงการจัดงาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เทิง รายการที่ 1.1.2

ประเพณีดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟา แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 145

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

78 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลวาวี 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            ต.วาวี กองแผนฯ

อ.แมสรวย จ.เชียงราย ตามโครงการ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมสรวย รายการที่ 1.1.3

จัดงานเทศกาลชิมชาวาวีรสดีกาแฟดอยชาง แจงขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หนา 145

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



46

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

79 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแมฟาหลวง 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            ต.แมสลองใน กองแผนฯ

จ.เชียงราย ตามโครงการจัดงาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมฟาหลวง รายการที่ 1.2.1

วัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่ แจงขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หนา 145

หัวแมคํา ครั้งที่ 25  ประจําป 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

งบประมาณ 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

80 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            อ.แมลาว กองแผนฯ

จ.เชียงราย ตามโครงการจัดงาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.1.3

มหกรรมอาหารและของดีอําเภอแมลาว แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 110

ครั้งที่ 3 ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.

พ.ศ.2558พ.ศ.2557สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

81 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            ที่ทําการ กองแผนฯ

ตามโครงการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมจีน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ปกครอง โอนตั้งจาย

และวัฒนธรรมลานนาเพื่อเขาสูประชาคม แจงขอรับเงินอุดหนุน อําเภอพาน เปนรายการใหม

อาเซียน อําเภอพาน ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ โอนครั้งที่ 4/58

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน คําสั่งที่ 3489/57

ผลการดําเนินงาน ลว. 12 ธ.ค. 57

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

รวม 12,545,000    
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	ย4แนว1

