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                          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว รวม 37,880,000    บาท

งบดําเนินการ รวม 33,005,000    บาท
1.ค�าใช(สอย รวม 33,005,000    บาท
1.1 รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ

1.1.1 โครงการจัดงานมหกรรมไม(ดอกอาเซียนเชียงราย จํานวน 30,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เพ่ือส�งเสริมการท�องเที่ยว ส�งเสริมการเกษตร การพัฒนา
พันธุ+ไม�ดอกไม�ประดับ ไม�เมืองหนาว ส�งเสริมอาชีพ 
และสร�างรายได� โดยจ�ายเป�น ค�าป1ายประชาสัมพันธ+ 
ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าจัดซ้ือพันธุ+ไม� ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข�อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 1 หน�า 4-2-5 )

1.1.2 โครงการฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือทําหน(าที่
มัคคุเทศก>อาสา

จํานวน 1,065,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าพิมพ+เอกสารและสิ่งพิมพ+ประกอบการ
ฝCกอบรม ค�าวัสดุอุปกรณ+ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
รายการที่ 15 หน�า 4-2-9 )

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

          องค>การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและให(ความรู(ทักษะด(านการ
ท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ> การท�องเที่ยวเชิง
เกษตร การเที่ยวเชิงนิเวศ การท�องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ+  ค�าเช�าที่พัก 
ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร+ที่ 2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 19 หน�า 4-2-11 )

1.1.4 โครงการฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
จัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนบ(านแม�จันใต( ต.ท�ากCอ 
อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ+  ค�าเช�าที่พัก 
ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 1 หน�า 81)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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1.1.5 โครงการฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนบ(านดอยสะโง( การท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ>  
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุ อุปกรณ+  ค�าเช�าที่พัก ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
รายการที่ 21 หน�า 4-2-12 )

1.1.6 โครงการฝ8กอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการโฮมสเตย>และการบริหารจัดการการ
ท�องเที่ยวโดยชุมชน กลุ�มโฮมสเตย>บ(านร�องปลายนา 
ต.บัวสลี อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ+  ค�าเช�าที่พัก 
ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร+ที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 2 หน�า 83)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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1.1.7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให(กับบุคลากรด(านการท�องเที่ยว
และด(านส่ือประชาสัมพันธ>จังหวัดเชียงราย

จํานวน 500,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯโดยจ�ายเป�นค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ+  ค�าเช�าที่พัก 
ค�ายานพาหนะ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560   
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
รายการที่ 3 หน�า 85)

1.1.8 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ>สถานที่ท�องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 240,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  
โดยจ�ายเป�นค�าจัดทําหนังสือคู�มือท�องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
ค�าจัดทําแผ�นพับประชาสัมพันธ+การท�องเที่ยว และจัดทําวีดีโอ
สารคดีท�องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร+ที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
รายการที่ 4 หน�า 86)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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1.1.9 โครงการฝ8กอบรมยุวสภาวัฒนธรรมส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานที่  ค�าเอกสาร
ประกอบการฝCกอบรม ค�าวัสดุและอุปกรณ+ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร+ที่ 2
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 2 หน�า 16)

งบลงทุน รวม 4,000,000      บาท
1. ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร(าง รวม 4,000,000      บาท

1.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน>ดอยพญาพิภักดิ์ ระยะที่ 2 (Zone A) จํานวน 3,000,000      บาท
เพ่ือปรับปรุงดอยพญาพิภักด์ิ รายละเอียดประกอบด�วยอาคาร
ชมวิว ขนาด 9.00 x 9.00 x 9.00 เมตร และห�องน้ําบริการ
นักท�องเที่ยว จํานวน 1 หลัง ณ วณอุทยานดอยพญาพิภักด์ิ 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
รายการที่ 3 หน�า 4-2-16)

1.1.2 ฟRSนฟูและปรับปรุงภูมิทัศน>แหล�งท�องเที่ยวเพ่ือพัฒนา
แหล�งท�องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย

จํานวน 1,000,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าฟQRนฟูและปรับปรุงภูมิทัศน+แหล�งท�องเที่ยว
เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
(น้ําตกขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย) รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.เชียงราย กําหนด (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร+ที่ 2 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 5 หน�า 87)

1.1 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก�อสร(าง

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว
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งบเงินอุดหนุน รวม 875,000        บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 875,000        บาท

1.1 เงินอุดหนุนส�วนราชการ รวม 575,000        บาท
1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปTาแดด จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานข�าวหอม 
และของดี อําเภอปSาแดด ครั้งที่ 8 ประจําป; 2560 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 10 หน�า 4-6 )

1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม�จัน จํานวน 200,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานของดีอําเภอแม�จัน 
ครั้งที่ 3 ประจําป; 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร+ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 7 หน�า 4-5 )

1.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน จํานวน 175,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ+
และของดีอําเภอพาน (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร+ที่ 2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 1 หน�า 42)

1.1.4 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงปTาเปUา จํานวน 100,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 110 ป; 
ของดีเวียงปSาเป1า ประจําป; พ.ศ. 2560 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 6 หน�า 4-5 )
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1.2 เงินอุดหนุนองค>กรปกครองส�วนท(องถ่ิน รวม 300,000        บาท
1.2.1 อุดหนุนองค>การบริหารส�วนตําบลแม�สลองนอก 
อ.แม�ฟUาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว 
"เทศกาลชิมชา ดอยแม�สลอง" ครั้งที่ 22 ประจําป; 
พ.ศ. 2560 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 1 หน�า 4-4 )

1.2.2 อุดหนุนองค>การบริหารส�วนตําบลแม�สลองใน 
อ.แม�ฟUาหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวัฒนธรรมชาวดอย 
ดอกบัวตองบานที่บ�านหัวแม�คํา ครั้งที่ 27
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 2 หน�า 43)

1.2.3 อุดหนุนองค>การบริหารส�วนตําบลตับเต�า 
อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานดอกเสี้ยวบาน 
ณ ภูชี้ฟ1า ประจําป; 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร+ที่ 2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
รายการที่ 2 หน�า 4-4 )
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