
143

                          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 84,550,000   บาท

งบดําเนินการ รวม 84,050,000   บาท

2.ค่าใช้สอย รวม 84,050,000   บาท

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

2.1.1 โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงรายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านการขายและการ

ประชาสัมพันธ์

จํานวน 900,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

จังหวัดเชียงรายเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางด้านการขายและการ

ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) (ตามแผนพัฒนาสามปี

 อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี  3 รายการท่ี 3 หน้า  5-55)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 โครงการจัดทําคู่มือแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย จํานวน 450,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างทําวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือแนะนํา

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย เช่น 

ค่าจ้างออกแบบ Artwork กราฟฟิก ค่าจ้างพิมพ์คู่มือการท่องเท่ียว

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี  3 รายการท่ี 4 หน้า  5-56)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงราย

จํานวน         900,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว

ของจังหวัดเชียงรายเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศ

อาเซียน เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ค่าปุ๋ย ค่าจ้างเหมาแรงงาน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 5 หน้า  5-57)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทําหน้าท่ี

มัคคุเทศก์อาสา

จํานวน         900,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพ่ือทําหน้าท่ีมัคคุเทศก์อาสา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 1 หน้า 5-60)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 900,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการขาย

และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 

ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี ค่าพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น  (กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 2  หน้า 5-54)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.6 โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย จํานวน 55,000,000    บาท
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

เพ่ือพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริม

อาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

อาทิเช่น การจัดขบวนบุปผชาติ การจัดแสดงอุทยานไม้ดอกเมืองหนาว 

การจัดสวนเทิดพระเกียรติฯ การประกวดกล้วยไม้ การจัดแสดงสินค้า

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน มหรสพต่างๆ (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 1 หน้า 5-53)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.7 โครงการถนนสายดอกไม้ จํานวน 25,000,000    บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสายดอกไม้ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุคํ้ายัน 

ค่าดินปลูก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็น 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 7 หน้า 5-58)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000       บาท

1. เงินอุดหนุน รวม 500,000       บาท

1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 400,000       บาท

1.1.1  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สลองนอก 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลชิมชา 

ดอยแม่สลอง ครั้งท่ี 19 (กองแผนและงบประมาณ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

แนวทางท่ี 3 รายการท่ี 10 หน้า 5-59) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน

ณ ภูชี้ฟ้า ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 74 หน้า 5-118) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.3  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลวาวี อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาลชิมชาวาว-ี

รสดีกาแฟดอยช้าง (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 75 หน้า 5-118) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 100,000       บาท

1.2.1  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานงานวัฒนธรรมชาวดอย

ดอกบัวตองบ้านท่ีหัวแม่คํา ครั้งท่ี 25 ประจําปีงบประมาณ 2558

(กองแผนและงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.

2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 62 หน้า 5-114)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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