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                         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 25,545,000   บาท

งบดําเนินงาน รวม 11,700,000   บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 11,700,000   บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

     1.1.1 ค่าใช้จ่ายงานราชพิธี  งานรัฐพิธี จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี 

งานรับเสด็จฯ งานวันสําคัญของจังหวัด และของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ค่าเครื่องไทยทาน อาหารและ

ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูป เทียน พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 3 หน้า 5-94)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

     1.1.2  โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดและตกแต่งขบวนรถ 

ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ

รดน้ําดําหัว ค่าปัจจัยไทยธรรมถวายพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 

ค่าขบวนแห่เครื่องรดน้ําดําหัว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น 

(กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 2 หน้า 5-93) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา อบจ.เชียงราย 

ประจําปี 2558

จํานวน 200,000        บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา อบจ.

เชียงราย ประจําปี 2558 เพ่ือเทิดพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา 

จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าน้ําดื่ม ค่าเทียนบูชา 

ค่าจัดทําแม่พิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการหล่อเทียน 

ค่าจัดทําขบวนแห่เทียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น 

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 4 

หน้า 5-94)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีต่าง ๆ

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีกรรม ไทยธรรม

ค่าอาหารเพล ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าเครื่องสักการะ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม งานกฐิน  งานวัฒนธรรม 

ประเพณีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น

(กองการศึกษาฯ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 

รายการท่ี 5 หน้า 5-95) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิต

วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง

ค่าจัดประชุมเตรียมการจัดงาน ค่าจ้างและจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ตกแต่ง ปรับปรุงสถานท่ี ค่าจ้างบันทึกภาพในงาน 

ค่าพิธีการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น

(กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 1 หน้า 5-93) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

      1.1.5 โครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน
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จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เช่น ค่าตอบแทนการแสดง 

ค่าจัดประชุมเตรียมการจัดงาน ค่าจ้างและจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ตกแต่ง ปรับปรุงสถานท่ี ค่าจ้างบันทึกภาพในงาน 

ค่าพิธีการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น

(กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 6 หน้า 5-95) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.7 โครงการธรรมสัญจรแหล่งเรียนรู้เชิงศาสนา ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่

พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย ศึกษาหลักธรรมทางด้านศาสนา เพ่ือ

เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า

น้ําดื่ม ค่าพาหนะ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 8 หน้า 5-96) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

1.1.8 โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสทุกวัด

ในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยจัดประชุม

สัมมนาพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย ในด้านการบริหารจัดการวัด

ให้สอดคล้องกับวิถีขีวิตความเป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชน และ

เผยแผ่หลักธรรมคําสอน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ําดื่ม ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 7 หน้า 5-96) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

1.1.9 โครงการศูนย์วัฒนธรรมเมืองเชียงราย จํานวน 1,000,000     บาท

      1.1.6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดสถานท่ี

ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการฯ ค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 11 หน้า 5-98) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าจ้างเหมา

เครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ศาสนพิธี ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและจําเป็น (กองการศึกษา ฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 12 หน้า 5-98) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูชาเสาสะดือเมือง

เช่น ค่าจัดสถานท่ีพร้อมเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

อุปกรณ์ศาสนพิธี ค่าสนับสนุนขบวนแห่ของทุกภาคส่วน

ค่าจัดรถและขบวนแห่ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา ค่าจัดนิทรรศการเมืองเชียงราย 

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

ค่าเครื่องสักการะ เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์  

ค่าตอบแทนศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 10 หน้า 5-97) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

      1.1.10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

      1.1.11 โครงการบูชาเสาสะดือเมือง
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จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศิลป์พ้ืนบ้าน

สืบสานศิลปะการแสดง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เช่น ค่าสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมประกวดศิลปการแสดงพ้ืนบ้าน ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าติดตามประเมินผล 

ค่าจัดทําสื่อองค์ความรู้ชุดศิลปะการแสดง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 9 หน้า 5-97) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 

     1.1.13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

วันลอยกระทง เช่น ค่าจ้างตกแต่งกระทง ค่าตอบแทนการ

จัดขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น (กองการศึกษาฯ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี  13 หน้า 5-98)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 13,845,000   บาท

1. เงินอุดหนุน รวม 13,845,000   บาท

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 2,505,000     บาท

1.1.1  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม่สรวย จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2558 อําเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 77 หน้า 5-119) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000        บาท

      1.1.12 โครงการศิลป์พ้ืนบ้านสืบสานศิลปะการแสดง
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีสี่เผ่าอําเภอ

ดอยหลวงจังหวัดเชียงราย  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 78 หน้า 5-119) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3  อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 105,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุปสมบทหมู่

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 

ประจําปี 2557 จังหวัดเชียงราย  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 79 หน้า 5-119) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4  อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา

หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 6 หน้า 5-126) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม่สาย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งท่ี 13 

ประจําปี 2557  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 15 หน้า 5-99) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 11,340,000   บาท

1.2.1 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการสรงน้ํา

พระธาตุดอยตุง ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 14 หน้า 5-98) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 อุดหนุนวัดฝั่งหม่ิน อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน 150,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน 

ประจําปี 2558 "เฉลิมพระเกียรต"ิ (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 80 หน้า 5-120) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 อุดหนุนวัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

เผยแผ่หลักธรรมฯ คําสอนของพระพุทธศาสนา 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 81 หน้า 5-120) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.4 อุดหนุนวัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 82 หน้า 5-120) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 อุดหนุนวัดหิรัญญาวาส ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 4 ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 83 หน้า 5-121) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 82,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ

การใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จ.เชียงราย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 16 หน้า 5-99) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 68,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันศิลปินเชียงราย เนื่องในวัน

ศิลปินแห่งชาติ (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 17 หน้า 5-99) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมเชียงราย เนื่อง

ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 18 หน้า 5-100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเทศกาลเชียงรายรําลึก 

"Chiangrai Remembrance Festival 2015"

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 19 หน้า 5-100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานและสร้างสรรค์แกะสลัก

เชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 20 หน้า 5-100) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ.เมือง 

จ.เชียงราย ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 21 หน้า 5-101) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 200,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการแสดงกลุ่มเครือข่าย

วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 22 หน้า 5-101) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกาดปลอดสาร 

ลานวัฒนธรรม ชุมชนป่างิ้ว (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 23 หน้า 5-101) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 170,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปี๋ใหม่เมือง ถนนคนเล่นน้ํา

สันโค้งถนนคนม่วน 10-16 เมษายน 2558 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 24 หน้า 5-102) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 110,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวัดเชตะวัน (วัดพระนอน) 13-15 เมษายน 2558

(กองแผนและงบประมาณ)  (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 25 

หน้า 5-102) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 140,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ

ในหัวข้อ "สุขภาพจิตดี ชีวิตมีสุข" (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 15 หน้า 5-176) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 200,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรดน้ําดําหัว ผู้สูงอายุ

ในเทศกาลสงกรานต์ (10-16 เมษายน 2558)

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 26 หน้า 5-102) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.18 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 

กลุ่มเครือข่าย สะล้อ ซอ ซึง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 27 หน้า 5-103) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงของ จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรวมพลชนชาติพันธุ์ 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 36 หน้า 5-105) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.20 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ.พาน จ.เชียงราย

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 34 หน้า 5-105) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.21 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "สานสัมพันธ์คนสองวัย"

อําเภอเวียงแก่น ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 56 หน้า 5-112) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.22 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "ตามฮีตโตยฮอย 

สงกรานต์เวียงแก่น" อําเภอเวียงแก่น ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 57 หน้า 5-112) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.23 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 700,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "มหกรรมชนเผ่า

อําเภอเวียงแก่น" (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 33 หน้า 5-104) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.24 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 130,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งาน

ศาสนพิธีอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 28 หน้า 5-103) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.25 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 370,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "มหกรรมดนตรีและ

บทเพลงชนเผ่า" (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 29 หน้า 5-103) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.26 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "ขันโตก 6 องศา 

ณ ลานผาตั้ง" (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 30 หน้า 5-103) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.27 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานบวงสรวงสักการะ

และสืบชะตาแม่น้ํางาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 31 หน้า 5-104) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.28 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงแก่น จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานบวงสรวงสักการะ

และสืบชะตาแม่น้ําโขง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 32 หน้า 5-104) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.29 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 70 หน้า 5-116) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.30 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จํานวน 50,000          บาท

�����������	
�����������



135

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม อ.เวียงเชียงรุ้ง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 71 หน้า 5-117) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.31 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนตาล จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

งานศาสนพิธี อ.ขุนตาล ประจําปีงบประมาณ 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 58 หน้า 5-113) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.32 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนตาล จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "ข่วงผญ๋า สืบสานภูมิปัญญา

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู"้ เนื่องในงานนมัสการพระธาตุขุนตาล

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 59 หน้า 5-113) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.33 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอขุนตาล จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายเยาวชนรักษาชาติ

รักถ่ิน ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 60 หน้า 5-113) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.34 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สรวย จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการข่วงผญ๋าภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน

อ.แม่สรวย ปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 43 หน้า 5-107) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.35 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สรวย จํานวน 50,000          บาท�����������	
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจากลานวิชาการสู่ลานภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน อ.แม่สรวย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 44 หน้า 5-108) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.36 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สรวย จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน้ําพระธาตุ 

เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 45 หน้า 5-108) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.37 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สรวย จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ 

ประเพณีชนเผ่า อ.แม่สรวย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 46 หน้า 5-108) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.38 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่ลาว จํานวน 90,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนรู้งานศาสนพิธี 

อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 63 หน้า 5-114) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.39 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่ลาว จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการข่วงผญ๋าภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน

อําเภอแม่ลาว ปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 65 หน้า 5-115) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.40 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่ลาว จํานวน 50,000          บาท

�����������	
�����������



137

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อําเภอแม่ลาว  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 64 หน้า 5-115) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.41 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สาย จํานวน 74,300          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "กายใจเข้มแข็งด้วย

แรงรําวงย้อนยุค ปลุกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 39 หน้า 5-106) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.42 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สาย จํานวน 44,800          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ

วัฒนธรรมไทย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 40 หน้า 5-107) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.43 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สาย จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมแม่สาย โดยสภาวัฒนธรรม

อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 41 หน้า 5-107) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.44 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่สาย จํานวน 60,900          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "ธรรมะเยียวยาใจให้เยาวชนไทย

ห่างไกลยาเสพติด" (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 42 หน้า 5-107) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.45 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง จํานวน 60,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําสู่

อาเซียน อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 66 หน้า 5-115) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.46 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ สืบชะตาแม่น้ําบง 

อ.ดอยหลวง ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 67 หน้า 5-115) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.47 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตามฮีตโตยฮอย 

สืบสานสงกรานต์ อ.ดอยหลวง ประจําปี 2558 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 68 หน้า 5-116) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.48 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยหลวง จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบค้นภูมิปัญญาด้านผ้า 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 69 หน้า 5-116) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.49 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงป่าเป้า จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สืบสาน 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เนื่องในวันสถาปนาเมือง

เวียงกาหลง-เวียงป่าเป้า (ของดีเวียงป่าเป้า) อ.เวียงป่าเป้า 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 47 หน้า 5-109) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.50 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงป่าเป้า จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณี

แห่น้ําสรงทําบุญพระเจ้าศรีสองเมือง อ.เวียงป่าเป้า 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 48 หน้า 5-109) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.51 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเวียงชัย จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ.เวียงชัย 

จ.เชียงราย ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 49 หน้า 5-110) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.52 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่ฟ้าหลวง จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเทศกาลงานประเพณี

ปอยออกหว่าแห่ตานต้นเก๊ียะ ประจําปีงบประมาณ 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 61 หน้า 5-114) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.53 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 130,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานประเพณีไหว้สา

พญาเม็งราย ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 72 หน้า 5-117) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.54 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 70,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูล

ประวัติศาสตร์ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประจําปี 2558 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 73 หน้า 5-117) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.55 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงแสน จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบชะตาเมืองเชียงแสน

และตานก๋วยสลาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 54 หน้า 5-111) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.56 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงแสน จํานวน 130,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "ข่วงวัฒนธรรม ส่งเสริม

สืบสาน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเนื่องในงาน

ประเพณีสงกรานต์ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 55 หน้า 5-112) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.57 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศาสนพิธีกร และการฝึกพูด อ.เทิง จ.เชียงราย ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 37 หน้า 5-106) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.58 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกาดหม้ัวครัวแลง 

การแสดงทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ.เทิง 

จ.เชียงราย ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 38 หน้า 5-106) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.59 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระเจ้าสองสี

อ.เทิง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 90 หน้า 5-123) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.60 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุจอม

จ้อ อ.เทิง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 91 หน้า 5-123) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.61 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน้ําพระธาตุปลายนา 

อ.เทิง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 92 หน้า 5-123) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.62 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี "บุญบั้งไฟ" อ.เทิง

 ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 84 หน้า 5-121) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.63 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี 

"บุญผะเหวดมหาเวสสันดรชาดก" อ.เทิง ประจําปี 2558 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 85 หน้า5-121) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.64 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง อ.เทิง 

ประจําปี 2557 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 88 หน้า 5-122) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.65 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี "สืบชะตาแม่น้ํา

อิง และแข่งขันเรือพาย) อ.เทิง ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 87 หน้า 5-122) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.66 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาประจําอําเภอเทิง

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 86 หน้า 5-122) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.67 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเทิง จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประเพณี

วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียม อ.เทิง (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 89 หน้า 5-122) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.68 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่จัน จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกร 

พิธีการทางด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 35 หน้า 5-105) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.69 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าแดด จํานวน 70,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ "ข่วงผญ๋า สืบสาน

ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อ.ป่าแดด ประจําปี 2558" 

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 50 หน้า 5-110) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.70 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าแดด จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

ด้านศิลปะการแสดง การศึกษาจัดเก็บข้อมูลปัญญาด้าน

ศิลปะการแสดง "ฟ้อนเล็บอําเภอป่าแดด" ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 51 หน้า 5-110) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.71 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าแดด จํานวน 50,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายเยาวชนรักษาชาติรักถ่ิน

ประจําปีงบประมาณ 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 52 หน้า 5-111) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.72 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าแดด จํานวน 30,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่

รณรงค์ เฝ้าระวังภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 53 หน้า 5-111) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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