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                         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน รวม 12,711,000   บาท

งบดําเนินงาน รวม 8,201,000     บาท
1. ค$าใช�สอย รวม 8,201,000     บาท
1.1 รายจ$ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม$เข�าลักษณะรายจ$ายหมวดอ่ืน ๆ

1.1.1 ค$าใช�จ$ายงานราชพิธี  งานรัฐพิธีของจังหวัด จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ที่เก่ียวข�องหรือจําเป�นต�องใช�จ�าย
ในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานรับเสด็จฯ งานวันสําคัญ
ของชาติ งานวันสําคัญของจังหวัด และขององค.กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น เครื่องไทยทาน ดอกไม� ธูปเทียน 
พานพุ�มเงิน พุ�มทอง ค�าวัสดุ ค�าตกแต�งสถานที่ และค�าใช�จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดงาน (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 5 หน�า 3-4-3 )

1.1.2  โครงการส$งเสริมประเพณีสงกรานต7 ประจําป8 2560 จํานวน 250,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการส�งเสริมประเพณี
สงกรานต. โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าจัดและตกแต�งขบวนรถ ค�าจัด
สถานที่ ค�าอาหารและเครื่องด่ืม ค�าเครื่องสักการะรดน้ําดําหัว 
ค�าจัดขบวนแห� และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 7 หน�า 3-4-4 )

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ$ายงบประมาณรายจ$ายทั่วไป
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560

          องค7การบริหารส$วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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1.1.3 โครงการสืบสานประเพณีวันเข�าพรรษา อบจ.เชียงราย 
ประจําป8 2560

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณี
วันเข�าพรรษา อบจ.เชียงราย ประจําป< 2560  โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าจัดทําแม�พิมพ.ค�าวัสดุอุปกรณ.ที่ใช�ในการหล�อเทียน 
ค�าจัดทําขบวนแห�เทียน ค�าจัดทํารถเทียนเข�าพรรษา และค�าใช�จ�าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด  (กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 13 หน�า 3-4-7 )

1.1.4 โครงการส$งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต$าง ๆ จํานวน 600,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการส�งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีต�าง ๆ ในการสนับสนุน ส�งเสริม อนุรักษ. 
สืบสาน การถ�ายทอดและเรียนรู�ทางขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ภูมิปHญญาศิลปวัฒนธรรม จารีตอันดีงาม โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าจัดเตรียมสถานที่ค�าปIายประชาสัมพันธ. ค�าวัสดุอุปกรณ. ค�าอาหาร
และเครื่องด่ืม และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
(กองการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 8 หน�า 3-4-4 )

จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการข�วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล�านนา ชาติพันธุ. และอาเซียน  โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าจัดเตรียมสถานที่  ค�าจ�างเหมาเครื่องเสียง ค�าปIายประชาสัมพันธ. 
ค�าสนับสนุนการสาธิต ค�าตอบแทนพิธีกร ค�าของขวัญ ของรางวัลการ
ประกวด ค�าจัดทําปIายนิทรรศการ ค�าวัสดุอุปกรณ. 
และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 10 หน�า 3-4-5 )

      1.1.5 โครงการข$วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล�านนา ชาติพันธุ7 
      และอาเซียน

งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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1.1.6 โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ�าอาวาส
ทุกวัดในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ�าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง น้ําด่ืม ค�าจัดสถานที่ 
และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ)  
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 3 หน�า 3-4-2 )

 
 1.1.7 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู�ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าจัดสถานที่ ค�าจ�างเหมาเครื่องเสียง ค�าวัสดุอุปกรณ.ศาสนพิธี 
ค�าพาหนะ ค�าอาหาร และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (กองการศึกษา ฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 2 หน�า 3-4-2 )

 
1.1.8 โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําป8 2559 จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการประเพณี
วันลอยกระทง โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าจัดทําและตกแต�งรถกระทง 
ค�าจัดทําขบวนแห�กระทง ค�าจัดทํากระทงถือขนาดเล็ก ค�าวัสดุ
อุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 6 หน�า 3-4-3  )

1.1.9 โครงการลานธรรม ลานศิลปD ถ่ินพญามังราย จํานวน 1,500,000     บาท

งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการลานธรรม ลานศิลปM ถ่ิน
พญามังราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าปIายประชาสัมพันธ. ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม  ค�าวัสดุอุปกรณ. และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 9 หน�า 3-4-5 )

1.1.10 โครงการสืบสานภูมิปFญญาล�านนา จํานวน 276,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝPกอบรมตามโครงการสืบสาน
ภูมิปHญญาล�านนา โดยมีค�าใช�จ�าย เช�นค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าจัดทําคู�มือ
การอบรม ค�าวัสดุอุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 11 หน�า 3-4-6 )

1.1.11 โครงการฟHIนฟูและสืบสานภาษาล�านนา จํานวน 475,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดฝPกอบรมตามโครงการฟRSนฟูและ
สืบสานภาษาล�านนา โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม ค�าวัสดุอุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 12 หน�า 3-4-7 )

1.1.12 โครงการอบรมผู�นําศาสนพิธี จํานวน 200,000        บาท

งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝPกอบรมตามโครงการอบรมผู�นํา
ศาสนพิธีโดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าจัดสถานที่ ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าพาหนะ ค�าจัดทําเอกสาร 
ค�าวัสดุอุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(กองการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 4 หน�า 3-4-3 )

1. เงินอุดหนุน รวม 4,510,000     บาท
1.1 เงินอุดหนุนส$วนราชการ รวม 1,080,000     บาท

1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงแสน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสงกรานต.เชียงแสน
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562   
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 21 หน�า 3-4-10)

1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีสี่เผ�า
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 15 หน�า 3-4-8)

1.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม$สาย จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมอัตลักษณ.วิถีล�านนา
ไหว�สาพระเจ�าพรหมมหาราช ครั้งที่ 15 ประจําป< 2560  
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 32 หน�า 3-4-13)

1.1.4 อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลแม$สาย อ.แม$สาย จ.เชียงราย จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหัศจรรย. 10 ชาติพันธุ.
แม�สาย ครั้งที่ 5 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562   
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 23 หน�า 3-4-10)

1.1.5  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม$สรวย จํานวน 280,000        บาท
งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และของดีอําเภอแม�สรวย ประจําป< 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562   
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 29 หน�า 3-4-12)

1.1.6  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม$จัน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสัปดาห.วันวิสาขบูชารําลึก
วันสําคัญของโลก ประจําป< 2560 อําเภอแม�จัน
จังหวัดเชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562   
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 31 หน�า 3-4-12)

1.2 เงินอุดหนุนองค7กรปกครองส$วนท�องถ่ิน รวม 100,000       บาท
1.2.1  อุดหนุนเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการไหว�สาพระเจ�าสองสี  
ประจําป< 2559 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 25 หน�า 3-4-11)

1.3 เงินอุดหนุนกิจการที่เปJนสาธารณประโยชน7 รวม 3,330,000     บาท
1.3.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุงประจําป< 2560 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 22 หน�า 3-4-10)

1.3.2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม$จัน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม "ปUาเวณีย่ีเป�ง
เมืองแม�จัน" ประจําป< 2559 อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 19 หน�า 3-4-9)

1.3.3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม$จัน จํานวน 300,000        บาท

งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตาม ตามโครงการจัดงานอนุรักษ.ฟRSนฟู
สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ.ชนเผ�า (ชนเผ�าเมืองแม�จัน) 
ประจําป< 2560 อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 20 หน�า 3-4-9)

1.3.4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 250,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 ขันโตก 6 องศา ณ ลานผาต้ัง (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 6 หน�า 3-2-14)

1.3.5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 350,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานและส�งเสริมงานประเพณี
ชาติพันธุ. อําเภอเวียงแก�น (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 17 หน�า 3-4-9)

1.3.6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการ ประเพณีไหลเรือไฟ 
อําเภอเวียงแก�น เชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 18 หน�า 3-4-9)

1.3.7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมการเรียนรู�งาน
ศาสนพิธีอําเภอเวียงแก�นจังหวัดเชียงราย ประจําป< 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 9 หน�า 3-2-15)

1.3.8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 250,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานและส�งเสริมดนตรีและบท
เพลงชนเผ�า อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562   
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 33 หน�า 3-4-13) งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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1.3.9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 150,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการงานบวงสรวงสักการะ
และสืบชะตาแม�น้ํางาว อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 8 หน�า 3-2-15)

1.3.10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามตามโครงการสืบสานและส�งเสริม
ประเพณีป<Vใหม�เมืองสองฝHWงโขง อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 10 หน�า 3-2-15)

1.3.11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมและเพ่ิมศักยภาพเครือข�าย
สภาวัฒธรรม อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย ประจําป< 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 11 หน�า 3-2-15)

1.3.12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก$น จํานวน 80,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการบวงสรวงและสรงน้ําเจ�าหลวง
เวียงแก�น อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 7 หน�า 3-2-14)

1.3.13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 250,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณี สรงน้ําพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ อําเภอเทิง ประจําป< 2560 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 24 หน�า 3-4-10) งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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1.3.14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตโครงการจัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณีบุญผะเหวด อ.เทิง ครั้งที่ 8 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 26 หน�า 3-4-11)

1.3.15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีย่ีเป�ง อําเภอเทิง ประจําป< 2559
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 27 หน�า 3-4-11)

1.3.16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม�น้ําอิง
และแข�งขันเรือพาย อําเภอเทิง ประจําป< 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป< อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 28 หน�า 3-4-11)

งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น


