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                         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน รวม 17,130,000    บาท
งบดําเนินงาน รวม 9,800,000      บาท

1. ค%าใช�สอย รวม 9,800,000      บาท
1.1 รายจ%ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวดอ่ืน ๆ

1.1.1  โครงการของเล%นพ้ืนบ�านล�านนาจากอุ9ยสู%หลาน จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายการในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าอาหาร
กลางวัน ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุ อุปกรณ0 ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 4  หน�า 4-2-6)

1.1.2 โครงการม%วนอกม%วนใจ<เล%นดนตรีป=>นเมือง จํานวน 300,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ0 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 5 หน�า 4-2-6)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ%ายงบประมาณรายจ%ายทั่วไป
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2561

          องคBการบริหารส%วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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1.1.3 โครงการลานธรรม ลานศิลปD ถ่ินพญามังราย จํานวน 1,000,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ0 ค�าปDาย
ประชาสัมพันธ0 ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง  (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 6 หน�า 4-2-7)

1.1.4  โครงการข%วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล�านนาและอาเซียน จํานวน 3,000,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดใช�จ�ายเก่ียวกับสถานที่และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�อง ค�าใช�จ�ายในการประกวดและแข�งขัน ค�ามหรสพ 
การแสดง และค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ0 ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง  
(สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 7 หน�า 4-2-7)

1.1.5  โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําป? 2560 จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าจัดทําและตกแต�งรถกระทง ค�าจัดทําขบวนแห�กระทง ค�าจัดทํา
กระทงถือขนาดเล็ก ค�าวัสดุ อุปกรณ0  ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง  
(สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 8 หน�า 4-2-7)
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1.1.6 โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด จํานวน 3,000,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าใช�จ�าย
ต�าง ๆ ที่เก่ียวข�องหรือจําเป�นต�องใช�จ�ายในการจัดงาน
พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานรับเสด็จฯ งานวันสําคัญของชาติ 
งานวันสําคัญของจังหวัด และของ อปท. เช�น เครื่องไทยทาน 
ดอกไม� ธูปเทียน พานพุ�ม พุ�มทอง  ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง    
(สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 9 หน�า 4-2-7)

1.1.7  โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ�าอาวาส
ทุกวัดใน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม  ค�าวัสดุ 
อุปกรณ0 ค�าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง  
(สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 10 หน�า 4-2-8)

1.1.8  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู�ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม

จํานวน 900,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าจัดสถานที่ ค�าใช�จ�ายในการประกวดและแข�งขัน ค�ามหรสพ 
การแสดง และค�าใช�จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ0ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง  (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายการที่ 11 หน�า 4-2-8)
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1.1.9 โครงการส%งเสริมประเพณีสงกรานตB ประจําป? 2561 จํานวน 250,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานที่และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องค�าจ�างเหมาจัดทํารถสงกรานต0 ค�าใช�จ�ายพิธีทางศาสนา 
ค�ามหรสพ การแสดง ค�าจ�างเหมาจัดทําขบวนแห�สงกรานต0 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง  (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 12 หน�า 4-2-8)

1.1.10  โครงการสล%าน�อยแห%งล�านนา จํานวน 150,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าสมนาคุณ
วิทยากร ค�าวัสดุ อุปกรณ0 ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง  (สํานักการศึกษาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 13 หน�า 4-2-9)

1.1.11  โครงการสืบสานประเพณีวันเข�าพรรษา องคBการบริหารส%วน
จังหวัดเชียงราย ประจําป? 2561

จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าจัดสถานที่ ค�าจัดทําแม�พิมพ0 ค�าวัสดุอุปกรณ0ที่ใช�ในการ
หล�อเทียน ค�าจัดทําขบวนแห�เทียน ค�าจัดทํารถเทียนพรรษา
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รายการที่ 14 หน�า 4-2-9)
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1.1.12 โครงการจัดทําฐานข�อมูลด�านการศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท�องถ่ิน

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าจ�างเหมาการจัดทําระบบฐานข�อมูลฯ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ
ที่จําเป�น และเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข�อง  (สํานักการศึกษาฯ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ. ชร. 
เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร0ที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการท่ี 1 หน�า 16)

งบลงทุน รวม 3,000,000      บาท
1. ค%าที่ดินและส่ิงก%อสร�าง รวม 3,000,000      บาท

รวม 3,000,000      บาท
1.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศนBข%วงวัฒนธรรมเมืองเทิง จํานวน 3,000,000      บาท

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน0ข�วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู�ที่ 1 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย รายละเอียดประกอบด�วย งานอาคารประดิษฐานเสา
หลักเมืองเทิง จํานวน 1 หลัง งานปรับปรุงภูมิทัศน0
โดยรวมอาคารประดิษฐานเสาหลักเมืองเทิง จํานวน 1 แห�ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด 
(สํานักการช�าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร0ที่ 2 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายการท่ี 1 หน�า 53)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,330,000      บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 4,330,000      บาท
1.1 เงินอุดหนุนส%วนราชการ รวม 1,480,000      บาท

1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีสี่เผ�าอําเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 3 หน�า 4-4 )

1.1 ค%าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก%อสร�าง
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1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม%จัน จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
"ปPาเวณีย่ีเป�งเมืองแม�จัน" (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 9 หน�า 4-6 )

1.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม%จัน จํานวน 300,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานอนุรักษ0ฟRSนฟู
สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ0ชนเผ�า (ชนเผ�าเมืองแม�จัน) 
อ.แม�จัน จ.เชียงราย ประจําป; 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 8 หน�า 4-6 )

1.1.4 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 300,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุงประจําป; 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 19 หน�า 4-7 )

1.1.5 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน"วันรําลึกและ
สืบสานตํานานศิลปTครูจูหลิง ปงกันมูล ประจําป; 2561"
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 4 หน�า 4-5 )

1.1.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม%สรวย จํานวน 280,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และของดี อําเภอแม�สรวย ประจําป; 2561 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 5 หน�า 4-5 )
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1.1.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการไหว�สาพญามังราย 
ประจําป; 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 21 หน�า 4-8 )

1.2 เงินอุดหนุนองคBกรปกครองส%วนท�องถ่ิน รวม 200,000        บาท
1.2.1 อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลแม%สาย อ.แม%สาย จ.เชียงราย จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหัศจรรย0 10 ชาติพันธุ0 
แม�สายครั้งที่ 6 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 20 หน�า 4-8 )

1.3 เงินอุดหนุนกิจการที่เปLนสาธารณประโยชนB รวม 2,650,000      บาท
1.3.1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เวียงแก%น จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีไหลเรือไฟ อําเภอเวียง
แก�น ในเทศกาลออกพรรษา ประจําป; 2561 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 16 หน�า 4-7 )

1.3.2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 250,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ อําเภอเทิง 
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 13 หน�า 4-6 )

1.3.3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี 
"ไหว�สาพระเจ�าสองสี " อําเภอเทิง ประจําป; 2560
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 15 หน�า 4-7 ) งานศาสนาและวฒัธรรมทอ้งถิ�น
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1.3.4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณีบุญผะเหวด อําเภอเทิง ครั้งที่ 9 ประจําป; 2561
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 12 หน�า 4-6 )

1.3.5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานส�งเสริมศิลป
วัฒนธรรมสืบสานประเพณี ย่ีเป�งอําเภอเทิง ประจําป; 2560 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 11 หน�า 4-6 )

1.3.6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี
สืบชะตาแม�น้ําอิงและแข�งขันเรือพาย" อําเภอเทิง 
ครั้งที่ 15 ชิงถ�วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป; 2561
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 14 หน�า 4-7 )

1.3.7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เวียงแก%น จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมการท�องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม "ขันโตก 6 องศา ณ ลานผาต้ัง" 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 17 หน�า 4-7 )
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1.3.8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เวียงแก%น จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมดนตรี
และบทเพลงชนเผ�า (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 18 หน�า 4-7 )

1.3.9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แม%สาย จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสานชาติพันธุ0
ไทลื้อ (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 4 หน�า 43 )

1.3.10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.แม%สาย จํานวน 400,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานอนุรักษ0ศิลปะวัฒธรรม
อําเภอแม�สาย (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 3 หน�า 43 )

1.3.11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมสืบสานภูมิปVญญา
ศิลปการแสดงท�องถ่ินอําเภอเทิง
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 5 หน�า 44 )

1.3.12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง จํานวน 600,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานข�วงมหกรรมวัฒนธรรม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ0เผยแพร�วิถีชีวิตกลุ�มชาติพันธุ0อําเภอ
เทิง (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร0ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 6 หน�า 44 )
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