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งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งชุมชน รวม 15,540,000   บาท
งบดําเนินงาน รวม 13,440,000   บาท

1. ค�าใช�สอย รวม 13,440,000   บาท
1.1 รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 

1.1.1 โครงการจัดมหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ5ชุมชนและท�องถ่ิน 
สินค�าทางการเกษตรปลอดสารพิษพืช ผัก พ้ืนเมืองเจียงฮาย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�น   
ค�าอาหาร อาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�ารับรอง ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานที่และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่จําเป�นและเก่ียวข�อง ค�าใช�จ�ายในการ
ประกวดหรือแข�งขัน ค�าจ�างเหมาจัดนิทรรศการ ค�ามหรสพ 
การแสดง ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 2 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 1 หน�า 76)

1.1.2 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย จํานวน 100,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�น   
ค�าอาหาร อาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�ารับรอง ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับ
สถานที่และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่จําเป�นและเก่ียวข�อง ค�าใช�จ�ายในการ
ประกวดหรือแข�งขัน ค�าจ�างเหมาจัดนิทรรศการ ค�ามหรสพ 
การแสดง ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 2 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 2 หน�า 77 )

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

องค5การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.3 โครงการส�งเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด�านสินค�า 
ผลิตภัณฑ5ชุมชน ของกลุ�มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

จํานวน 640,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น   
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าใช�จ�าย
ในการตกแต�งสถานที่ ค�าเช�าสถานที่  ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 2 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 2 หน�า 14)

1.1.4 โครงการส�งเสริมอาชีพกลุ�มผลิตผ�า ทอผ�า กลุ�มพัฒนาสตรีและ
กลุ�มอาชีพจังหวัดเชียงราย

จํานวน 360,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น   
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าใช�จ�าย
ในการตกแต�งสถานที่ ค�าเช�าสถานที่  ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 2 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 3 หน�า 15)

1.1.5 โครงการบริหารจัดการร�านค�าเพ่ือจําหน�ายสินค�าและ
ผลิตภัณฑ5ชุมชนท�องถ่ินเชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าธรรมเนียมเช�าสถานที่ ค�าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค�าโทรศัพท/ 
ค�าไฟฟHา ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร/ที่ 2 แผนงานสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 4 หน�า 79 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.6 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู�สูงอายุเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าใช�จ�าย
ในการตกแต�งสถานที่ค�าเช�าที่พัก ค�ายานพาหนะ ค�าวัสดุและอุปกรณ/ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 2 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 1 หน�า 110)

1.1.7 โครงการฝCกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ�มพัฒนาสตรี 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการบริหาร
จัดการปLาชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าอาหาร
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าตกแต�งสถานที่
ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 7 หน�า 4-4-12)

1.1.8 โครงการจัดฝCกอบรมส�งเสริมพัฒนา ความรู� ทักษะการ
ประกอบอาชีพให�กับเด็กและเยาวชนและผู�ด�อยโอกาส

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าเช�าสถานที่  ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�าย
อื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 10 หน�า 4-4-13)

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ด�านการอนุรักษ5พลังงาน ส่ิงแวดล�อมและเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่
ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 1 หน�า 28)

1.1.10 โครงการพัฒนาชุมชนต�นแบบสู�การเปFนชุมชนเข�มแข็ง
อย�างย่ังยืน

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และการตกแต�งสถานที่ ค�าวัสดุและ
อุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 2 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 1 หน�า 13 )

1.1.11 โครงการฟHIนฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู�เสพยาเสพติด
หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู�ต�องขังด�วยวิธีชุมชนบําบัด 
ประจําป<งบประมาณ 2561

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าตกแต�งสถานที่ ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ค�าประกาศนียบัตร 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 4 หน�า 4-4-11 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเครือข�ายยุติธรรม
ชุมชน หลักสูตร อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือรณรงค5ปLองกันและแก�ไขปMญหายาเสพติด 
ประจําป<งบประมาณ 2561

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ
 โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุ ค�าถ�ายเอกสาร ค�ายานพาหนะ ค�าเช�าที่พัก 
ค�าตกแต�งสถานที่ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
รายการที่ 2 หน�า 4-4-10 )

1.1.13 โครงการสร�างเครือข�าย อบจ.เชียงรายและ
สถานพินิจสานใจ ห�วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย
"ต�านภัยยาเสพติด" ประจําป<งบประมาณ 2561

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�า
ตกแต�งสถานที่ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 1 หน�า 4-4-10 )

1.1.14 โครงการฝCกอบรมกลุ�มพลังเยาวชนคนรุ�นใหม� มีคุณธรรม 
จริยธรรม ห�างไกลยาเสพติด ประจําป<งบประมาณ 2561

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสารและสิ่งพิมพ/  ค�าประกาศนียบัตร ค�าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ ค�าตกแต�งสถานที่ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(สํานักปลัดฯ) (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) 
อบจ.ชร. ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 3 หน�า 4-4-11 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.15 โครงการศูนย5ยุติธรรมชุมชนองค5การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายเคล่ือนที่

จํานวน 240,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าถ�าย
เอกสาร ค�าวัสดุ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (สํานักปลัดฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร/ที่ 6 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 1 หน�า 38)

1.1.16 โครงการสร�างเครือข�ายในการพัฒนาชุมชน จํานวน 300,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 6 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 3 หน�า 4-6-11 )

1.1.17 โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนเรียนรู�
วิถีประชาธิปไตย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 6 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 2 หน�า 4-6-10 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.18 โครงการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 และกฎหมายที่เช่ือมโยงกับองค5กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามวิถีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 6 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 1 หน�า 4-6-10 )

1.1.19 โครงการเสริมสร�างชุมชนแห�งความสามัคคี จํานวน 1,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ
ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข�อบังคับ คําสั่งหรือ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร/ที่ 6 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 2 หน�า 39)

      1.1.20 โครงการส�งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ 
ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร/ที่ 6 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 3 หน�า 39)

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.1.21 โครงการส�งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 1,000,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร/ที่ 6 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 4 หน�า 40)

1.1.22 โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในการพัฒนาท�องถ่ิน

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝCกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ
โดยจ�ายเป�น ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร�อมเครื่องด่ืม ค�าถ�ายเอกสาร ค�าวัสดุ ค�ายานพาหนะ ค�าที่พัก 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองกิจการสภาฯ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 6 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 4 หน�า 4-6-12 )

งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000     บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 2,100,000     บาท
1.1 เงินอุดหนุนส�วนราชการ รวม 500,000       บาท

1.1.1 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จํานวน 500,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการรณรงค/ปHองกันและแก�ไขปOญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จ.เชียงราย ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 1 หน�า 4-11 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เปFนสาธารณประโยชน5 รวม 1,600,000     บาท
1.2.1 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ปQาแดด จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร�าง
สัมมาชีพของสตรีและครอบครัว (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 14 หน�า 4-13)

1.2.2 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงชัย จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมสตรีกับวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 10 หน�า 4-13 )

1.2.3 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พญาเม็งราย จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ 
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 5 หน�า 51)

1.2.4 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงแก�น จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการงานวันสตรีสากล  
อ.เวียงแก�น จ.เชียงราย ประจําป8 2561 
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 24 หน�า 4-15 )

1.2.5 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ขุนตาล จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการสตรีไทยใส�ใจสุขภาพ
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 12 หน�า 4-13 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2.6 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�ฟLาหลวง จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสตรีสากล ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 3 หน�า 50)

1.2.7 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�ลาว จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับ
ภัยจาก Internet เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป8 2561 
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 6 หน�า 4-12 )

1.2.8 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงเชียงรุ�ง จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 1 หน�า 50 )

1.2.9 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ดอยหลวง จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 8 หน�า 4-12 )

1.2.10 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงของ จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมสตรีไทยใส�ใจสุขภาพ 
เนื่องในวันสตรีสากล ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 20 หน�า 4-15 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2.11 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงปQาเปLา จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมให�ความรู�ด�านกฎหมายเรื่อง
ขายตรงและแชร/ลูกโซ�ขององค/กรพัฒนาสตรีอําเภอเวียงปLาเปHาเนื่องใน
วันสตรีสากล (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 28 หน�า 4-16 )

1.2.12 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงแสน จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมส�งเสริมสถานภาพสตรีด�าน
กฎหมายและยุติการกระทํารุนแรงต�อเด็กและสตรี 
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 30 หน�า 4-17 )

1.2.13 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�สาย จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจําป8
 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 22 หน�า 4-15 )

1.2.14 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�สรวย จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเสริมสร�างความรู�
กฎหมายเบื้องต�น อําเภอแม�สรวย (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 26 หน�า 4-16 )

1.2.15 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองเชียงราย จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจําป8
 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 2 หน�า 4-11 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2.16 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เทิง จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ�มสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจําป8 2561
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 18 หน�า 4-14 )

1.2.17 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พาน จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล อบรมเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม�
ตามแนวพระราชดําริ (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 16 หน�า 4-14 )

1.2.18 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�จัน จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจําป8
 พ.ศ.2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 4 หน�า 4-11 )

1.2.19 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ปQาแดด จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการปลูกปLาเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ราชินีนารถ (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 15 หน�า 4-13 )

1.2.20 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงชัย จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิต เนื่องในวันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 11 หน�า 4-13 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2.21 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พญาเม็งราย จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระนางเจ�าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม�แห�งชาติ 
ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  
รายการที่ 6 หน�า 51 )

1.2.22 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงแก�น จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการวันแม�แห�งชาติ 
อําเภอเวียงแก�น ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 25 หน�า 4-16 )

1.2.23 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ขุนตาล จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมรําลึกพระคุณแม�
ของแผ�นดินเนื่องในวันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561 
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 13 หน�า 4-13 )

1.2.24 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�ฟLาหลวง จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 4 หน�า 51 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2.25 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�ลาว จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมอาชีพเหรียญโปรยทานแก�
สตรีสูงวัย เนื่องในวันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561 
(กองแผนและงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 7 หน�า 4-12 )

1.2.26 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงเชียงรุ�ง จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข็มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 2 หน�า 50 )

1.2.27 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.ดอยหลวง จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเทิดพระเกียรติมหาราชินี เนื่องใน
วันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 9 หน�า 4-12 )

1.2.28 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงของ จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเทิดพระเกียรติ
แม�แห�งแผ�นดินเนื่องในวันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน รายการที่ 21 
หน�า 4-15 )

1.2.29 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เวียงปQาเปLา จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมให�ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับ
กฎหมายใกล�ตัวกลุ�มพัฒนาสตรีอําเภอเวียงปLาเปHา 
เนื่องในวันแม�แห�งชาติ (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 29 หน�า 4-16 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
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1.2.30 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงแสน จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม�แห�งชาติ 
ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 31 หน�า 4-17 )

1.2.31 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�สาย จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม�แห�งชาติ 
ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 23 หน�า 4-15 )

1.2.32 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�สรวย จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมเสริมสร�างความรู�ด�าน
คุณธรรม จริยธรรม อําเภอแม�สรวย (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 27 หน�า 4-16 )

1.2.33 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองเชียงราย จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม�แห�งชาติ ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 3 หน�า 4-11 )

1.2.34 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เทิง จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการนานาอาชีพ เทิดพระเกียรติ 
12 สิงหามหาราชินี (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 19 หน�า 4-14 )
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1.2.35 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.พาน จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม�แห�งชาติ อบรมให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องการเข�าสู�วัยทอง
และผู�สูงอายุ (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 17 หน�า 4-14 )

1.2.36 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.แม�จัน จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม�แห�งชาติ 
ประจําป8 2561 (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
ยุทธศาสตร/ที่ 4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
รายการที่ 5 หน�า 4-12 )

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน


