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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโรงพยาบาลเชียงรายประชา 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              รพ.เชียงราย กองแผนฯ

นุเคราะหตามโครงการมหกรรมเยาวชน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ประชานุเคราะห รายการที่ 1.1.2

รวมใจตานภัยคามนุษยและความรุนแรง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 89

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

2 อุดหนุนมูลนิธิออทิสติกไทย สาขาเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 91,200              มูลนิธิออทิสติก กองแผนฯ

ตามโครงการพัฒนาศูนยสงเสริมทักษะชีวิต 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ จ.เชียงราย รายการที่ 1.2.37

บุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน บานทอฝน หนา 97

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ 64/1 ม.10

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน ต.รอบเวียง

ผลการดําเนินงาน อ.เมือง

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ปาแดด 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.ปาแดด กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.1

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 111

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

4 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงชัย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงชัย รายการที่ 1.2.2

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเนื่องในวันสตรี แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 111

สากล ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

5 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              รร.บานปาซาง กองแผนฯ

อ.พญาเม็งราย ตามโครงการกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พัฒนา รายการที่ 1.2.3

สงเสริมสุขภาพเนื่องในวันสตรีสากล แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.เม็งราย หนา 111

ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.พญาเม็งราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

6 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              หอประชุม กองแผนฯ

อ.เวียงแกน  ตามโครงการวันสตรีสากล 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงแกน รายการที่ 1.2.4

อ.เวียงแกน จังหวัดเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 111

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

7 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ขุนตาล 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.ขุนตาล กองแผนฯ

ตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.5

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

8 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              สนามกีฬา กองแผนฯ

อ.แมฟาหลวง ตามโครงการการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ บานเทอดไทย รายการที่ 1.2.6

เนื่องในวันสตรีสากลแหงชาติ ประจําป 2558แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.แมฟาหลวง หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

9 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แมลาว 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ลานกิจกรรม กองแผนฯ

ตามโครงการวันสตรีสากล ประจําป 2558 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมลาว รายการที่ 1.2.7

อําเภอแมลาว แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

10 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.เวียงเชียงรุง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงเชียงรุง รายการที่ 1.2.8

วันสตรีสากลประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

11 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.ดอยหลวง ตามโครงการกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.9

วันสตรีสากลประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

12 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงขอ 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              อ.เชียงของ กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริมสตรีไทยใสใจสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.10

 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

13 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              ศูนยฝกอาชีพ กองแผนฯ

อ.เวียงปาเปา ตามโครงการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สตรี รายการที่ 1.2.11

เนื่องในวันสตรีสากลประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงปาเปา หนา 112

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

14 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              สนามกีฬากลาง กองแผนฯ

อ.เชียงแสน ตามโครงการกิจกรรมวันสตรี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ โรงเรียน รายการที่ 1.2.12

สากลประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน เชียงแสนวิทยาคม หนา 113

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



82

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

15 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.แมสาย ตามโครงการกิจกรรมวันสตรี 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมสาย รายการที่ 1.2.13

สากล แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 113

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

16 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              อ.แมสรวย กองแผนฯ

อ.แมสรวย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.14

คณะกรรมการพัฒนาสตรีเนื่องในวันสตรี แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 113

สากล ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



83

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

17 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.15

วันสตรีสากล ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 113

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

18 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              ร.ร.เวียงเทิง กองแผนฯ

อ.เทิง  ตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เทิง รายการที่ 1.2.16

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 113

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



84

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

19 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  อ.พาน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้องต 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ที่วาการ รายการที่ 1.2.17

แกกลุมพัฒนาสตรี 15 ตําบล แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.พาน หนา 113

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

20 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  อ.แมจัน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              ที่ทําการ กองแผนฯ

ตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ กลุมพัฒนาสตรี รายการที่ 1.2.18

แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.แมจัน หนา 113

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



85

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

21 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ปาแดด 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ปาแดด รายการที่ 1.2.19

แหงชาติประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 111

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

22 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงชัย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อบจ.เชียงราย รายการที่ 1.2.20

แหงชาติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 114

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



86

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

23 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.พญาเม็งราย กองแผนฯ

อ.พญาเม็งราย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.21

ในวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 114

 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

24 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              หอประชุม กองแผนฯ

อ.เวียงแกน  ตามโครงการวันแมแหงชาติ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงแกน รายการที่ 1.2.22

12 สิงหา มหาราชินี แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 114

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



87

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

25 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ขุนตาล 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการกิจกรรมวันแมแหงชาติ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ขุนตาล รายการที่ 1.2.23

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 114

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

26 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.แมฟาหลวง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมฟาหลวง รายการที่ 1.2.24

เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 114

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



88

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

27 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แมลาว 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.แมลาว กองแผนฯ

ตามโครงการ "วันแมแหงชาติประจําป 2558 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.25

แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 114

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

28 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.เวียงเชียงรุง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงชัย รายการที่ 1.2.26

เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 115

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



89

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

29 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.ดอยหลวง กองแผนฯ

อ.ดอยหลวง ตามโครงการเทิดพระเกียรติ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.27

มหาราชินี เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 115

2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

30 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงขอ 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการเทิดพระเกียรติแมแหงแผนดิน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ที่วาการ รายการที่ 1.2.28

เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ หนา 115

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



90

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

31 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              ศูนยฝกอาชีพ กองแผนฯ

อ.เวียงปาเปา ตามโครงการจัดงานเนื่องใน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สตรี รายการที่ 1.2.29

"วันแมแหงชาต"ิ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงปาเปา หนา 115

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

32 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              อ.เชียงแสน กองแผนฯ

อ.เชียงแสน ตามโครงการกิจกรรมวันแม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.30

แหงชาติ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 115

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



91

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

33 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.แมสาย ตามโครงการกิจกรรมวันแม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมสาย รายการที่ 1.2.31

แหงชาติ  ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 115

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

34 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              อ.แมสรวย กองแผนฯ

อ.แมสรวย ตามโครงการการจัดกิจกรรม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.32

เนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 115

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



92

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

35 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการวันแมแหงชาติ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เมือง รายการที่ 1.2.33

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 116

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

36 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              ที่วาการ กองแผนฯ

อ.เทิง  ตามโครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เทิง รายการที่ 1.2.34

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และแจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 116

จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



93

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

37 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  อ.พาน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการวันแมแหงชาติอําเภอพาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.พาน รายการที่ 1.2.35

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 116

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

38 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี  อ.แมจัน 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              หนองมโนราห กองแผนฯ

ตามโครงการกิจกรรมวันแมแหงชาติ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมจัน รายการที่ 1.2.36

ประจําป 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 116

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

รวม 2,131,200      
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