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                        แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร รวม 2,630,000     บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,230,000     บาท

1. คาใช�สอย รวม 2,230,000     บาท
1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข�าลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  

1.1.1 โครงการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ล้ินจ่ีและ
ของดีเมืองเชียงราย ประจําป4 2560

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดงานสับปะรดนางแล ภูแล
ลิ้นจ่ีและของดีเมืองเชียงราย ประจําป+ 2560 โดยมี
ค�าใช�จ�ายเช�น ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าป/ายประชาสัมพันธ1 
ค�าน้ําด่ืม ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าวัสดุอุปกรณ1 และค�าใช�จ�าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร1ที่ 2  แนวทางที่  1 รายการที่ 3  หน�า 3-2-2 )

1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ9ทางการเกษตร
หรือผลิตภัณฑ9ชุมชนให�ได�มาตรฐานสูสากล

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ@กอบรม และศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนา
ทักษะผลิตภัณฑ1ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ1ชุมชนให�ได�มาตรฐานสู�
สากล โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าวิทยากร  ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าอาหาร 
ค�าวัสดุอุปกรณ1
และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร1ที่ 2 แนวทางที่ 1  รายการที่  1  หน�า  3-2-1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2560

          องค9การบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
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170

1.1.3 โครงการจัดมหกรรมจําหนายผลิตภัณฑ9
ชุมชนและท�องถ่ิน สินค�าทางการเกษตรกรรม 
กลุมเครือขายผู�ผลิตและจําหนายในจังหวัดเชียงราย

จํานวน 700,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดมหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ1ชุมชน
และท�องถ่ิน สินค�าทางการเกษตรกรรม 
กลุ�มเครือข�ายผู�ผลิตและจําหน�ายในจังหวัดเชียงราย  
โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าอาหาร 
ค�าโฆษณาประชาสัมพันธ1 ค�าวัสดุอุปกรณ1 และค�าใช�จ�าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร1ที่ 2 แนวทางที่ 1 รายการที่  2 หน�า 3-2-2)

1.1.4 โครงการกระบวนการโรงเรียนชาวนา
ตามยุทธศาสตร9ข�าวจังหวัดเชียงราย

จํานวน 330,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ@กอบรมตามโครงการกระบวนการ
โรงเรียนชาวนาตามยุทธศาสตร1ข�าวจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น 
ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าวัตถุดิบ และ
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร1ที่ 2  แนวทางที่ 2  รายการที่  3 หน�า3-2-11

1.1.5 โครงการเกษตรปลอดสารพิษสูวิถีชีวิตที่พอเพียง จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ@กอบรม ตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษสู�
วิถีชีวิตที่พอเพียง โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืม ค�าจ�างตกแต�งสถานที่ ค�าวัสดุ
อุปกรณ1สาธิตและฝ@กปฏิบัติ ค�าเช�าสถานที่ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�า
เอกสารประกอบการฝ@กอบรม  และค�าใช�จ�าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร1ที่ 2  แนวทางที่ 2 รายการที่ 1  หน�า 3-2-9)
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1.1.6 โครงการตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ 
พืช ผักพ้ืนเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว)

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงาน ตามโครงการตลาดนัด
เกษตรปลอดสารพิษ พืช ผักพ้ืนเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว) โดยมี
ค�าใช�จ�าย เช�น ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าติดต้ังระบบไฟฟ/า ค�าตกแต�งสถานที่
 ค�าจัดทําป/ายประชาสัมพันธ1 และ ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร1ที่ 2 แนวทางที่ 2 รายการที่ 2 หน�า 3-2-10)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000       บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 400,000       บาท
1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 400,000       บาท

1.1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปCาแดด จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานข�าวหอม
และของดีอําเภอปLาแดด ครั้งที่ 7 ประจําป+ 2559
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร1ที่ 2 แนวทางที่ 1 รายการที่ 14 หน�า 3-2-6)

1.1.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาล
ส�มโอและของดีอําเภอเวียงแก�น ประจําป+ 2560
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร1ที่ 2 แนวทางที่ 1 รายการที่ 17 หน�า 3-2-7)

1.1.3 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเทศกาล
องุ�นไร�เมล็ด อําเภอเวียงแก�น ประจําป+ 2559
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาสามป+ อบจ.ชร.พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร1ที่ 2 แนวทางที่ 1 รายการที่ 20 หน�า 3-2-8)

งานส่งเสริมการเกษตร


