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                แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 7,536,200     บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,055,000     บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 2,055,000     บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

จังหวัดเชียงราย

จํานวน 300,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง

ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 10 หน้า 5-139)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2  โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย

จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น 

ค่าตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีจําเป็น

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 3 หน้า 5-132)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมควบคุม 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

จํานวน 500,000         บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมควบคุม ป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดทํา

สื่อรณรงค์ การประชุม ฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์

สารเคมีในการพ่นกําจัดเชื้อโรค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี  4 รายการท่ี 1 หน้า 5-131) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4  โครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจของเด็กมัธยมใน

จังหวัดเชียงราย

จํานวน          300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 9 หน้า 5-138)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5  โครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน(ยสร) จํานวน 95,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน(ยสร) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  แนวทางท่ี  4  รายการท่ี 2 หน้า 5-132) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.6  โครงการคุณแม่มืออาชีพจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุณแม่มืออาชีพจังหวัดเชียงราย

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  แนวทางท่ี  4  รายการท่ี 5 หน้า 5-134) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.7  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรี

จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์

ของสตรีจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร 

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  แนวทางท่ี  4  

รายการท่ี 6 หน้า 5-135) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.8  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กจังหวัด

เชียงราย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร 

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องและจําเป็น

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  แนวทางท่ี  4  รายการท่ี 7 หน้า 5-136) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.9  โครงการนาทีทองของเด็กจังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนาทีทองของเด็กจังหวัดเชียงราย

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  แนวทางท่ี  4  รายการท่ี 8 หน้า 5-137) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 5,481,200     บาท

1. เงินอุดหนุน รวม 5,481,200     บาท

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 2,130,000     บาท�����������	��
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1.1.1 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 50,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเทิดพระเกียรติ 

มหกรรมส่งเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว เนื่องในวโรกาส

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 53 หน้า 5-153) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 อุดหนุนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมเยาวชนร่วมใจ

ต้านภัยค้ามนุษย์และความรุนแรง (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 13 หน้า 5-175) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสถาน จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค และอาหารปลอดสารพิษ อ.เชียงของ

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 52 หน้า 5-152) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 650,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว

และชุมชน (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 14 หน้า 5-140) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 500,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเทศกาล

สงกรานต์ (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 11 หน้า 5-139) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.6 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหาร

ปลอดภัยโดยกลุ่มพัฒนาสตรี อําเภอเชียงของ

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 12 หน้า 5-140) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.7 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 200,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 13 หน้า 5-140) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.8 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 350,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค อ.เชียงของ  (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 15 หน้า 5-140) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม 3,351,200     บาท

1.2.1 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนกลุ่ม อสม. อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558  

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 16 หน้า 5-141) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.2 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 

อสม.อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558  

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 34 หน้า 5-146) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.3 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างมหกรรมสร้างสุขภาพ 

อสม. อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558  

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 17 หน้า 5-141) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.4 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างศักยภาพ อสม.ชุมชนปลอด

โรคไข้เลือดออก อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ประจําปี 2558  

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 35 หน้า 5-147) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.5 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.พญาเม็งราย

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 18 หน้า 5-141) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.6 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ศักยภาพ อสม. อ.พญาเม็งราย (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 36 หน้า 5-147) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.7 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพกลุ่ม อสม.และ

ประชาชน อ.เวียงแก่น  (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 19 หน้า 5-141) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.8 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

ศักยภาพ อสม.และประชาชน อ.เวียงแก่น 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 37 หน้า 5-147) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.9 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ

ประชาชน โดยกลุ่ม อสม. อ.ขุนตาล 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 20 หน้า 5-142) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.10 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเวที "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี

 ประชาชนมีสุข" อ.ขุนตาล

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 38 หน้า 5-148) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.11 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ปีงบประมาณ 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 21 หน้า 5-142) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.12 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 39 หน้า 5-148) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.13 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.แม่ลาว  (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 22 หน้า 5-142) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.14 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. 

อ.แม่ลาว (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 40 หน้า 5-148) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.15 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรมรวมพลัง

สร้างสุขภาพสู่สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 23 หน้า 5-143) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.16 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน

เชิงรุกแบบบูรณาการของอาสาสมัครสาธารณสุขใน อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ.เชียงราย ปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 41 หน้า 5-149) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.17 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 40,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.ดอยหลวง 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 24 หน้า 5-143) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.18 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 100,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. 

อ.ดอยหลวง (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 42 หน้า 5-149) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.19 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.เชียงของ (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 25 หน้า 5-143) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.20 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. และ

ประชาชน อ.เชียงของ (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 43 หน้า 5-149) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.21 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ปีงบประมาณ 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 26 หน้า 5-144) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.22 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. 

ประจําหมู่บ้าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 44 หน้า 5-149) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.23 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการ

ออกกําลังกาย อ.เชียงแสน (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 27 หน้า 5-144) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.24 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างความรู้

สู่ประตูอาเซียน อ.เชียงแสน (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 45 หน้า 5-150) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.25 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.แม่สาย (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 28 หน้า 5-144) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.26 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.

ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน อ.แม่สาย

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 46 หน้า 5-150) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.27 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 60,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนกลุ่ม อสม. อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 29 หน้า 5-145) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.28 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 120,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. 

อ.แม่สรวย  (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 47 หน้า 5-150) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.29 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 80,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. อ.เมืองเชียงราย (จัดกิจกรรมมหกรรมรวม

พลังสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีล้านนา ประจําปี 2558)

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 30 หน้า 5-145) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.30 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. 

อ.เมืองเชียงราย (กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558

 การจัดบูทนิทรรศการงานด้านสุขภาพชุมชน) 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 48 หน้า 5-151) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.31 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. โดยชมรม อสม.ประจําหมู่บ้าน อ.เทิง 

ประจําปี 2558  (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 31 หน้า 5-145) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.32 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.

ในการจัดการสุขภาพชุมชน อ.เทิง ปี 2558 โดยชมรม อสม. อ.เทิง 

(กองแผนและงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. 

พ.ศ. 2558-2560ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 49 

หน้า 5-151) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.33 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 80,000          บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม.ประจําหมู่บ้าน โดยสมาคม อสม. อ.พาน 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 32 หน้า 5-146) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.34 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อ.พาน โดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สาขา อ.พาน 

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 50 หน้า 5-152) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.35 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 80,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ

ประชาชนของกลุ่ม อสม. โดยสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย สาขา อ.แม่จัน ประจําปี 2558

(กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 33 หน้า 5-146) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.36 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย จํานวน 140,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.

ในการจัดการสุขภาพชุมชน อ.แม่จัน ปี 2558 โดยสมาคมอาสาสมัคร

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สาขา อ.แม่จัน 

ประจําปี 2558 (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 51 หน้า 5-152) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2.37 อุดหนุนมูลนิธิออทิสติกไทย สาขาเชียงราย จํานวน 91,200          บาท

�����������	��
����������	��
�������



99

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต

บุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงราย (กองแผนและงบประมาณ)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 10 รายการท่ี 14 หน้า 5-175) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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