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                          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว รวม 54,500,000   บาท

งบดําเนินการ รวม 53,800,000   บาท
1.ค�าใช(สอย รวม 53,800,000   บาท
1.1 รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ

1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและให(ความรู( ทักษะด(านการ
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ9 การท�องเที่ยวโดยชุมชน ด(านการบริหาร
จัดการโฮมสเตย9ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเวียงหนองหล�ม บ(านแม�ลัว 
ตําบลท�าข(าวเปลือก และบ(านสันทางหลวง ตําบลจันจว(าใต( 
อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 247,900        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ!กอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
และให�ความรู� ทักษะด�านการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ4 การท�องเที่ยว
โดยชุมชน ด�านการบริหารจัดการโฮมสเตย4ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเวียง
หนองหล�ม บ�านแม�ลัว ตําบลท�าข�าวเปลือก และบ�านสันทางหลวง 
ตําบลจันจว�าใต� อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย  โดยมีค�าใช�จ�าย
เช�น ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุ อุปกรณ4 และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น  
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 2 หน�า 3-2-17 )

1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและให(ความรู( ทักษะด(านการ
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ9 การท�องเที่ยวโดยชุมชน ด(านการบริหาร
จัดการโฮมสเตย9ในเขตพ้ืนที่บ(านแม�ยางม้ิน ตําบลศรีถ(อย 
อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 132,500        บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2560

          องค9การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ!กอบรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและให�ความรู� ทักษะด�านการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ4 การ
ท�องเที่ยวโดยชุมชน ด�านการบริหารจัดการโฮมสเตย4ในเขตพ้ืนที่บ�านแม�
ยางม้ิน ตําบลศรีถ�อย อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย 
โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ4 และค�าใช�จ�ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 3 หน�า 3-2-17 )

1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและให(ความรู( ทักษะด(านการ
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ9 การท�องเที่ยวโดยชุมชน ด(านการบริหาร
จัดการโฮมสเตย9ในเขตพ้ืนที่บ(านปางห(า ตําบลเกาะช(าง 
อําเภอแม�สาย และบ(านท�าขันทอง ตําบลบ(านแซว 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 419,600        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ!กอบรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและให�ความรู� ทักษะด�านการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ4 การ
ท�องเที่ยวโดยชุมชน ด�านการบริหารจัดการโฮมสเตย4ในเขตพ้ืนที่บ�าน
ปางห�า ตําบลเกาะช�าง อําเภอแม�สาย และบ�านท�าขันทอง ตําบลบ�าน
แซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ4 
ค�าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ4 และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น  
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 4 หน�า 3-2-18 )

1.1.4 โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมท�องเที่ยว 
หรือประชาสัมพันธ9เทศกาลท�องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเตรียมพร(อมเข(าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ!กอบรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการ
พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมท�องเที่ยว หรือการประชาสัมพันธ4
เทศกาลท�องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพ่ือเตรียมพร�อมเข�าสู�เขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย  โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร
 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและ
อุปกรณ4 ค�าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ4 และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น  (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 5 หน�า 3-2-18 ) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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1.1.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให(กับบุคลากรด(านการท�องเที่ยว
และด(านส่ือประชาสัมพันธ9จังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ!กอบรม และศึกษาดูงาน 
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให�กับบุคลากรด�านการท�องเที่ยว
และด�านสื่อประชาสัมพันธ4จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ4 และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 7 หน�า 3-2-19 )

1.1.6 โครงการฝCกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือทําหน(าที่
มัคคุเทศก9อาสา

จํานวน 900,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝ!กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือทําหน�าที่
มัคคุเทศก4อาสา โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ4 และค�าใช�จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 6 หน�า 3-2-19 )

1.1.7 โครงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการแหล�งท�องเที่ยว
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท(องถ่ินจังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,500,000     บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ!กอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการ
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท�องถ่ินจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าตกแต�ง
สถานที่ ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ4 และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 4 รายการที่ 8 หน�า 3-2-20 )

1.1.8 โครงการจัดงานมหกรรมไม(ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 จํานวน 48,000,000    บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานมหกรรมไม�ดอกอาเซียนเชียงราย ใน
การส�งเสริมการท�องเที่ยว ส�งเสริมการเกษตร การพัฒนาพันธุ4ไม�ดอกไม�
ประดับ ไม�เมืองหนาว ส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได� โดยมีค�าใช�จ�าย 
เช�น ค�าปLายประชาสัมพันธ4 ค�าจัดสถานที่ ค�าจัดซ้ือพันธุ4ไม� โดยมี
กิจกรรมขบวนบุปผาชาติ การจัดแสดงอุทยานไม�ดอกเมืองหนาว การ
จัดสวนเทิดพระเกียรติ การจําหน�ายสินค�าผลิตภัณฑ4ชุมและผลิตภัณฑ4
เชียงรายขายดี และมหรสพการแสดงต�างๆ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข�องและจําเป�น (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 1 หน�า 3-2-12 )

งบลงทุน รวม 400,000       บาท
1. ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร(าง รวม 400,000       บาท

1.1.1 ก�อสร(างปFายประชาสัมพันธ9แหล�งท�องเที่ยวโดยชุมชน
บ(านปางห(า ตําบลเกาะช(าง อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร�างปLายประชาสัมพันธ4แหล�งท�องเที่ยว
โดยชุมชนบ�านปางห�า ตําบลเกาะช�าง อําเภอแม�สาย จังหวัด
เชียงราย ขนาดกว�าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตรจํานวน
 4 ปLาย รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 2 หน�า 3-2-13 )

1.1.2 ก�อสร(างซุ(มประตูทางเข(าหมู�บ(านท�องเที่ยวโดยชุมชนบ(านสัน
ทางหลวง ตําบลจันจว(าใต( อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

1.1 ค�าก�อสร(างส่ิงสาธารณูปโภค

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าหมู�บ�านท�องเที่ยวโดยชุมชน
บ�านสันทางหลวง ตําบลจันจว�าใต� อําเภอแม�จัน จังหวัดเชียงราย ขนาด
กว�าง 1.00 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 4.50 เมตร จํานวน 2 ปLาย 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 3 หน�า 3-2-13 )

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000       บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 300,000       บาท
1.1 เงินอุดหนุนองค9กรปกครองส�วนท(องถ่ิน รวม 300,000       บาท

1.1.1 อุดหนุนองค9การบริหารส�วนตําบลแม�สลองนอก 
อ.แม�ฟFาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมและพัฒนา
การท�องเที่ยว"เทศกาลชิมชา ดอยแม�สลอง" ครั้งที่ 21 
ประจําป> พ.ศ. 2559 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 1 รายการที่ 19 หน�า 3-2-8 )

1.1.2 อุดหนุนองค9การบริหารส�วนตําบลแม�สลองใน
อ.แม�ฟFาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัว
ตองบานที่บ�านหัวแม�คํา ครั้งที่ 27 ประจําป> 2560 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร4ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 16 หน�า 3-4-8)

1.1.3 อุดหนุนองค9การบริหารส�วนตําบลตับเต�า จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานดอกเสี้ยวบาน 
ณ ภูชี้ฟLา ประจําป> 2560 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป> อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร4ที่ 2 แนวทางที่ 3 รายการที่ 5 หน�า 3-2-14 )

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว


