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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 50,000              โรงพยาบาล กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการเทิดพระเกียรติ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สมเด็จพระ รายการที่ 1.1.1

มหกรรมสงเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว แจงขอรับเงินอุดหนุน ยุพราชเชียงของ หนา 88

เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ราชกุมาร ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

2 อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            ต.สถาน กองแผนฯ

ตําบลสถานตามโครงการสงเสริมสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เชียงของ รายการที่ 1.1.3

ดานคุมครองผูบริโภคและอาหาร แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 89

ปลอดสารพิษ อ.เชียงของ 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

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



52

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 650,000            โรงพยาบาล กองแผนฯ

เชียงรายตามโครงการสงเสริมสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สมเด็จพระ รายการที่ 1.1.4

ครอบครัวและชุมชน แจงขอรับเงินอุดหนุน ยุพราชเชียงของ หนา 89

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

4 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 500,000            หมูที่ 1 ต.เวียง กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการมหกรรมสงเสริม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เชียงของ รายการที่ 1.1.5

สุขภาพเทศกาลสงกรานต แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 89

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            อ.เชียงของ กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการสงเสริมสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.1.6

ดวยอาหารปลอดภัยโดยกลุมพัฒนาสตรี แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 89

อําเภอเชียงของ 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

6 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 200,000            รพ.สมเด็จ กองแผนฯ

เชียงรายตามโครงการอาหารสะอาด 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พระยุพราช รายการที่ 1.1.7

รสชาติอรอย แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ หนา 90

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 350,000            โรงเรียนชุมชน กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการมหกรรมสงเสริม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ บานสถาน รายการที่ 1.1.8

สุขภาพและปองกันโรค อ.เชียงของ แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.สถาน หนา 90

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เชียงของ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

8 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              สนามกีฬา กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ร.ร. เทศบาล 1 รายการที่ 1.2.1

ประชาชนกลุม อสม. อ.ปาแดด จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.ปาแดด หนา 90

ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ปาแดด รายการที่ 1.2.2

อ.ปาแดด จ.เชียงราย ปงบประมาณ 2558 แจงขอรับเงินอุดหนุน (หอประชุม) หนา 90

3. เบิกจายงบประมาณตามระเบียบฯ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

10 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              สนามกีฬา กองแผนฯ

ตามโครงการสรางมหกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงชัย รายการที่ 1.2.3

อสม. อ.เวียงชัย จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 90

ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            อ.เวียงชัย กองแผนฯ

ตามโครงการสรางศักยภาพ อสม. ชุมชน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.4

ปลอดโรคไขเลือดออก อ.เวียงชัย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 91

จ.เชียงราย ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

12 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              หองประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ หมูที่ 10 รายการที่ 1.2.5

ประชาชนของกลุม อสม. อ.พญาเม็งราย แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.เม็งราย หนา 91

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.พญาเม็งราย

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



57

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสราง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.พญาเม็งราย รายการที่ 1.2.6

ศักยภาพ อสม. อ.พญาเม็งราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 91

ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

14 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.เวียงแกน กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางสุขภาพกลุม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.7

อสม.และประชาชน อ.เวียงแกน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 91

จ.เชียงราย ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



58

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการฝกอบรมเสริมสรางศักยภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงแกน รายการที่ 1.2.8

อสม. และประชาชน อ.เวียงแกน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 91

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

16 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              โรงพยาบาล กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมสรางเสริมสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สงเสริมสุขภาพ รายการที่ 1.2.9

ประชาชน โดยกลุม อสม. อ.ขุนตาล แจงขอรับเงินอุดหนุน ชุมชน ต.ขุนตาล หนา 92

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



59

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการเวที"มหกรรมสรางเสริม 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ขุนตาล รายการที่ 1.2.10

สุขภาพดีประชาชนมีสุข" อ.ขุนตาล แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 92

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

18 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              สนามกีฬา กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ร.ร.บานหวยไร รายการที่ 1.2.11

ประชาชนของกลุม อสม. อ.แมฟาหลวง แจงขอรับเงินอุดหนุน สามัคคี หนา 92

จ.เชียงราย ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.แมฟาหลวง

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



60

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมฟาหลวง รายการที่ 1.2.12

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 92

ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

20 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              สนามกีฬา กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อบต.ปากอดํา รายการที่ 1.2.13

ประชาชนของกลุม อสม. อ.แมลาว แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.แมลาว หนา 92

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



61

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.แมลาว รายการที่ 1.2.14

อ.แมลาว แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 93

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

22 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              ร.ร.อนุบาล กองแผนฯ

ตามโครงการมหกรรมรวมพลังสราง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ เวียงเชียงรุง รายการที่ 1.2.15

สุขภาพสูสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย อ.เวียงเชียงรุงแจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 93

จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



62

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            อ.เวียงเชียงรุง กองแผนฯ

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.16

เชิงรุกแบบบูรณาการของอาสาสมัคร แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 93

สาธารณสุขในอ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

ป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

24 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 40,000              อ.ดอยหลวง กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ร.ร.บานหวยไร รายการที่ 1.2.17

ประชาชนของกลุม อสม. อ.ดอยหลวง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 93

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



63

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 100,000            หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.18

อ.ดอยหลวง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 93

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

26 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              สํานักงาน กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สาธารณสุข รายการที่ 1.2.19

ประชาชนของกลุม อสม. อ.เชียงของ แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ หนา 94

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



64

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            ร.ร.ชุมชนบาน กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ สถาน รายการที่ 1.2.20

และประชาชน อ.เชียงของ แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.สถาน หนา 94

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เชียงของ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

28 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              อ.เวียงปาเปา กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.21

ประชาชนของกลุม อสม. อ.เวียงปาเปา แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 94

จ.เชียงราย ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



65

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            ที่วาการ กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เวียงปาเปา รายการที่ 1.2.22

ประจําหมูบาน อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 94

ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

30 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              สนามโรงเรียน กองแผนฯ

ตามโครงการรณรงคสงเสริมสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ดอยจัน รายการที่ 1.2.23

ดวยการออกกําลังกาย อ.เชียงแสน แจงขอรับเงินอุดหนุน ต.โยนก หนา 94

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ อ.เชียงแสน

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



66

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            สนง.สาธารณสุข กองแผนฯ

ตามโครงการสงเสริมสุขภาพเสริมสราง 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.เชียงแสน รายการที่ 1.2.24

ความรูสูประตูอาเซียน อ.เชียงแสน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 95

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

32 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ พระเจาพรหม รายการที่ 1.2.25

ประชาชนของกลุม อสม. อ.แมสาย แจงขอรับเงินอุดหนุน มหาราช หนา 95

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ ที่วาการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน อ.แมสาย

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



67

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            อ.แมสาย กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.26

ในการสรางเสริมสุขภาพประชาชน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 95

อ.แมสาย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

34 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 60,000              อ.แมสรวย กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.27

ประชาชนกลุม อสม. อ.แมสรวย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 95

จ.เชียงราย ปงบประมาณ 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



68

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 120,000            อ.แมสรวย กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.28

อ.แมสรวย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 95

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

36 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.29

ประชาชนของกลุม อสม. อ.เมืองเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 96

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



69

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            อ.เมืองเชียงราย กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.30

อ.เมืองเชียงราย แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 96

3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

38 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              สนาม ร.ร. กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ บานใหม รายการที่ 1.2.31

ประชาชนของกลุม อสม. โดยชมรม อสม. แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.เทิง หนา 96

ประจําหมูบาน อ.เทิง ประจําป 2558 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



70

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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

39 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            อ.เทิง กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.32

ในการจัดการสุขภาพชุมชน อ.เทิง แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 96

ป 2588 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

40 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              อ.พาน กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ รายการที่ 1.2.33

ประชาชนของกลุม อสม.ประจําหมูบาน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 96

โดยสมาคม อสม. อ.พาน 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

ประจําป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



71

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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

41 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            สนง.สาธารณสุข กองแผนฯ

ตามโครงการเสริมสรางศักยภาพอาสา 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ อ.พาน รายการที่ 1.2.34

สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อ.พาน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนา 97

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

42 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 80,000              ร.ร.บานสันทราย กองแผนฯ

ตามโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขภาพ 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ ต.สันทราย รายการที่ 1.2.35

ประชาชนของกลุม อสม. โดยสมาคม แจงขอรับเงินอุดหนุน อ.แมจัน หนา 97

อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ

สาขา อ.แมจัน ประจําป 2558 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ



72

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมี

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

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

43 อุดหนุนสมาคม อสม.จังหวัดเชียงราย 1. แจงหนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทราบ 140,000            หอประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการสรางศักยภาพ อสม. 2. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนทําหนังสือ เฉลิมพระเกียรติ รายการที่ 1.2.36

ในการจัดการสุขภาพชุมชน อ.แมจัน แจงขอรับเงินอุดหนุน หนองมโนราห หนา 97

ป 2558 โดยสมาคมอาสาสมัคร 3. เบิกจายงบประมาณ/ดําเนินงานโครงการ ทต.จันจวา

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สาขา อ.แมจัน 4. หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนรายงาน อ.แมจัน

ผลการดําเนินงาน

5. ติดตามรายงานผลการดําเนินการ/

รายงานใหผูบริหารทราบ

รวม 5,310,000      
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