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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 31,935,000   บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,975,000   บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 25,975,000   บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จํานวน 6,000,000     บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี

จังหวัดเชียงราย เช่น ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าจัดเตรียม

สถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น  (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี 2 หน้า 5-44)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 450,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 

ให้กับผู้สนใจ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

  ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีจําเป็น 

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี 3 หน้า 5-45)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ท้องถิ่น (OTOP)สินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ การบรรจุภัณฑ์ผลผลิต

ตลอดจนการสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิต

จํานวน 900,000        บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (OTOP) สินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ การ

บรรจุภัณฑ์ผลผลิต ตลอดจนการสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิต เช่น 

ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็น

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี 1 หน้า 5-43)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 โครงการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ผลผลิตทางการเกษตร

จํานวน         500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

และผลผลิตทางการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี  1 รายการท่ี 4  หน้า 5-46) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงาน

แห่งชาติจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร อาหารว่าง

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 6 หน้า 5-170) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.6  โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้นํา

ชุมชน และอสม. ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ

จํานวน 12,125,000    บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้กลุ่มสตรี 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้นําชุมชน และ อสม. ตลอดจน

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี  10  หน้า 5-174) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,798,645.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 1,326,355.-บาท

1.1.7  โครงการ อบจ.เชียงรายเทิดทูนพระคุณพ่อ ประจําปี 2558 จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบจ.เชียงรายเทิดทูนพระ

คุณพ่อ ประจําปี 2558 เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ค่าพาหนะ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี  8 หน้า 5-172) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.8  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เช่น 

ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 7  หน้า 5-171) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.9  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล จํานวน 300,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล 

เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี  9 หน้า 5-171)ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้

1.1.10  โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจําปี 2558 จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย 

ประจําปี 2558 เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าพาหนะ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี  4  หน้า 5-168) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.11  โครงการ อบจ.เชียงรายสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 2,700,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบจ.เชียงรายสืบสานประเพณี

ไทยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น  (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 5  หน้า 5-169) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.12  โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ในการกระตุ้น

จิตสํานึกสาธารณะของประชาชนด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

การเรียนรู้ การเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับครอบครัว วัด และโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น 

ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (สํานักปลัดฯ) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 รายการท่ี  4 หน้า 5-199) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 5,960,000     บาท
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1. เงินอุดหนุน รวม 5,960,000     บาท

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 4,000,000     บาท

1.1.1 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จํานวน 700,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเชียงราย 

ประจําปีงบประมาณ 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 7 รายการท่ี 10 หน้า 5-163) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด

จังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดเชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 7 รายการท่ี 9 หน้า 5-163) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม่ลาว จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานมหกรรมอาหาร 

และของดีอําเภอแม่ลาว ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2558 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 76 หน้า 5-118) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอดอยหลวง จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน "วันรําลึกและสืบสาน

ตํานานศิลป์ ครูจูหลิง ปงกันมูล ประจําปี 2558"

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 4 หน้า 5-125) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแม่สาย จํานวน 100,000        บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานของดีอําเภอชายแดน

(แม่สาย) จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 2 ประจําปี 2557

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 7 หน้า 5-47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 1,960,000     บาท

1.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ป่าแดด จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 

ประจําปี พ.ศ.2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 16 หน้า 5-176) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.2 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงชัย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 17 หน้า 5-176) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พญาเม็งราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวัน

สตรีสากล ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 18 หน้า 5-176) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.4 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงแก่น จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานวันสตรีสากล อ.เวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 19 หน้า 5-177) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ขุนตาล จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 20 หน้า 5-177)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
����������	
������������	���	
�����	��



113

1.2.6  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี

สากลแห่งชาติ ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 21 หน้า 5-177)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.7  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่ลาว จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันสตรีสากล ประจําปี 2558 

อําเภอแม่ลาว (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 22 หน้า 5-177) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.8  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงเชียงรุ้ง จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 23 หน้า 5-178) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.9  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ดอยหลวง จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 24 หน้า 5-178) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.10  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงของ จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 25 หน้า 5-178) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.11  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงป่าเป้า จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 26 หน้า 5-178) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.12  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงแสน จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 27 หน้า 5-179) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.13  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่สาย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 28 หน้า 5-179) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.14  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่สรวย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 29 หน้า 5-179) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.15  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองเชียงราย จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 30 หน้า 5-179) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.16  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เทิง จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 31 หน้า 5-180) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.17  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พาน จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น

แก่กลุ่มพัฒนาสตรี 15 ตําบล (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 32 หน้า 5-180) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.18  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่จัน จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 33 หน้า 5-180) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.19  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ป่าแดด จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ประจําปี พ.ศ. 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 34 หน้า 5-180) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.20  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงชัย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 35 หน้า 5-181) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.21  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พญาเม็งราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 36 หน้า 5-181) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.22  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงแก่น จํานวน 40,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 

มหาราชินี  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 37 หน้า 5-181) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.23  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ขุนตาล จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 38 หน้า 5-182) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.24  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่ฟ้าหลวง จํานวน 40,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 39 หน้า 5-182) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.25  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่ลาว จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ"วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2558"

อําเภอแม่ลาว (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 40 หน้า 5-182) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.26  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงเชียงรุ้ง จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 41 หน้า 5-182) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.27  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ดอยหลวง จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเทิดพระเกียรติมหาราชินี     

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 42 หน้า 5-183) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.28  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงของ จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 43 หน้า 5-183) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.29  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงป่าเป้า จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการจัดงานเนื่องใน

"วันแม่แห่งชาต"ิ ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 44 หน้า 5-183) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.30  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงแสน จํานวน 60,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 45 หน้า 5-183) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.31  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่สาย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 46 หน้า 5-184) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.32  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่สรวย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่

แห่งชาติ ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 47 หน้า 5-184) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.33  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองเชียงราย จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 48 หน้า 5-184) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.34  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เทิง จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพิธีเฉลิมพระชนพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและจัดกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 49 หน้า 5-184) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.35  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พาน จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันแม่แห่งชาติอําเภอพาน 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 50 หน้า 5-185) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.36  อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม่จัน จํานวน 80,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

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

แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 51 หน้า 5-185) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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สจ.ทรงศรี 1,000,000 บาท สจ.จิรายุ 1,000,000 บาท สจ.สะอาด 2,000,000 บาท สจ.ชมชาติ 2,000,000 บาท  สจ
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10,798,645  
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บาท  สจ.ฉัตรชัย 2,225,000 บาท สจ.อานุภาส 400,000 บาท อําพล 500,000
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