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                แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 6,365,600     บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,515,600     บาท
1. ค#าใช&สอย รวม 5,515,600     บาท
1.1 รายจ#ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม#เข&าลักษณะรายจ#ายหมวดอ่ืน ๆ 

1.1.1 โครงการมหกรรมรวมพลังสู&ภัยไข&เลือดออก จํานวน 230,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการมหกรรมรวมพลังสู�ภัยไข�เลือดออก 
จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าทําป,ายรณรงค. 
ค�าจัดทําสื่อ ค�าทําแผ�นพับ ทําซีดีแนะนํา  และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4 รายการที่ 21 หน�า 3-4-31)

1.1.2 โครงการอบรมเยาวชนส#งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน (ยสร.)

จํานวน 101,500        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมเยาวชนส�งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน (ยสร.) โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง
พร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าวัสดุ
และอุปกรณ. ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่ 7 หน�า 3-4-25 )

1.1.3 โครงการเตรียมน&องสู#โลกกว&างอย#างม่ันใจ จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝDกอบรมตามโครงการเตรียมน�องสู�
โลกกว�างอย�างม่ันใจ โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหารและอาหารว�าง
ค�าป,ายโครงการ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าเช�า
เครื่องเสียง ค�าเอกสาร และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4 รายการที่ 4 หน�า  3-4-23 )

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ#ายงบประมาณรายจ#ายทั่วไป
ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค;การบริหารส#วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น



80
1.1.4 โครงการอบรมดูแลผู&ป=วยไตเร้ือรัง จังหวัดเชียงราย
ประจําป9 2560

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมดูแลผู�ปFวยไตเรื้อรัง จังหวัด
เชียงราย ประจําป9 2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและ
อุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่  4 รายการที่  18 หน�า 3-4-30 )

1.1.5 โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&ป=วยไตวายเร้ือรัง
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ปFวย
ไตวายเรื้อรัง จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าแผ�นพับ
ค�าป,ายรณรงค. ค�าโปสเตอร. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่ 5  หน�า 3-4-24 )

1.1.6 โครงการรณรงค;เตือนภัยมะเร็งเต&านม จังหวัดเชียงราย จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงาน ตามโครงการรณรงค.เตือนภัยมะเร็งเต�า
นม จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าแผ�นพับ ค�าป,ายรณรงค. 
และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่ 1  หน�า 3-4-20 )

1.1.7 โครงการรณรงค;เพ่ือลดโรคติดต#อทางเพศสัมพันธ;
และลดการตั้งครรภ;ก#อนวัยอันควร

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค.เพ่ือลดโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ.
และลดการต้ังครรภ.ก�อนวัยอันควร โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น
ค�าแผ�นพับ ค�าโปสเตอร. ค�าป,ายประชาสัมพันธ. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่  2  หน�า 3-4-21 )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.8 โครงการรณรงค;เพ่ือเสริมสร&างความปลอดภัยบนท&องถนน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค.เพ่ือเสริมสร�างความ
ปลอดภัยบนท�องถนน โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าแผ�นพับ ค�าโปสเตอร.
ค�าป,ายรณรงค. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 5 รายการที่ 2 หน�า 3-4-34 )

1.1.9 โครงการสร&างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน
จากอุบัติภัยบนท&องถนน

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝDกอบรมตามโครงการสร�างเสริมความปลอดภัย
ในเด็กและเยาวชนจากอุบัติภัยบนท�องถนน โดยมี
ค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าป,าย
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าเช�าเครื่องเสียง
และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่  5 รายการที่  1  หน�า 3-4-33 )

1.1.10 โครงการจัดงานมหกรรมการแพทย;พ้ืนบ&านล&านนา 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานมหกรรม
แพทย.พื้นบ�านล�านนา จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าแผ�นพับ ค�าป,ายรณรงค. ค�าโปสเตอร. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4 รายการที่ 3 หน�า 3-4-22)

1.1.11 โครงการอบรมด&านการแพทย;แผนไทยและการแพทย;
ทางเลือก จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมด�านการแพทย.แผนไทย
และการแพทย.ทางเลือก จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560 
โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ. 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืมและค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่ 11 หน�า  3-4-27)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น



82
1.1.12 โครงการอบรมพัฒนาการส#งเสริมสุขภาพ
ด&านการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมพัฒนาการส�งเสริมสุขภาพ
ด�านการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560 โดยมี
ค�าใช�จ�ายเช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทน
วิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและ
จําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่  16 หน�า 3-4-29 )

1.1.13 โครงการรณรงค;มหกรรมออกกําลังกาย 
จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค.มหกรรมออกกําลังกาย 
จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าป,ายประชาสัมพันธ., 
โปสเตอร. ค�าแผ�นพับ และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่ 12 หน�า 3-4-28 )

1.1.14 โครงการรณรงค;อาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย 
ประจําป9 2560

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค.อาหารปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าป,ายประชาสัมพันธ., 
โปสเตอร. ค�าแผ�นพับ และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่ 13 หน�า 3-4-28 )

1.1.15 โครงการอบรมเครือข#ายอาหารปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมเครือข�ายอาหารปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ. และค�าใช�จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่  14 หน�า 3-4-29 )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น



83
1.1.16 โครงการอบรมแกนนําหมู#บ&านจัดการสุขภาพ
จังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมแกนนําหมู�บ�านจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย ประจําป9 2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4  แนวทางที่ 4  รายการที่  15 หน�า 3-4-29)

1.1.17 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค;ปEองกันโรคเอดส;และ
โรคติดต#อทางเพศสัมพันธ;

จํานวน 68,000         บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรม
รณรงค.ป,องกันโรคเอดส.และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. โดยมี
ค�าใช�จ�าย เช�น ค�าป,ายรณรงค. ป,ายประชาสัมพันธ. ค�าแผ�นพับ
และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่ 17  หน�า 3-4-30 )

1.1.18 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเร่ืองเอดส;และ
โรคติดต#อทางเพศสัมพันธ;

จํานวน 388,800        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรื่องเอดส.และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ. โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าป,ายโครงการ ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าวัสดุและอุปกรณ. และค�าใช�จ�าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่ 6  หน�า 3-4-25 )

1.1.19 โครงการจัดประชุมวิชาการให&ความรู&ประชาชน
เร่ืองโรคติดต#อ

จํานวน 96,100         บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจัดประชุมวิชาการให�ความรู�ประชาชน
เรื่องโรคติดต�อ โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าป,ายโครงการ ค�าจัดเตรียมตกแต�ง
สถานที่ ค�าวัสดุอุปกรณ. และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่ 9  หน�า 3-4-26 )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.20 โครงการมหกรรมรวมพลังปEองกันโรคติดต#อ
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 230,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการรมหกรรมรวมพลังป,องกัน
โรคติดต�อ จังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าแผ�นพับ
ค�าป,ายรณรงค. ค�าจัดซ้ือเคมีภัณฑ. และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและ
จําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่ 8  หน�า 3-4-26 )

1.1.21 โครงการอบรมและสร&างเครือข#ายเฝEาระวังโรคติดต#อ
ระหว#างสัตว;และคนตามแนวชายแดน

จํานวน 51,200         บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมและสร�างเครือข�ายเฝ,าระวัง
โรคติดต�อระหว�างสัตว.และคนตามแนวชายแดน โดยมีค�าใช�จ�าย
เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าป,ายโครงการ ค�าจัดเตรียมตกแต�งสถานที่ ค�าวัสดุอุปกรณ. และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่ 10  หน�า 3-4-27)

งบเงินอุดหนุน รวม 850,000       บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 850,000       บาท
1.1 เงินอุดหนุนส#วนราชการ รวม 850,000       บาท

1.1.1 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมสุขภาพเพ่ิมทักษะ
การบําบัดรักษาและฟLMนฟูโรคข�อเข�าเสื่อมในผู�สูงอายุด�วยตนเองและ
ผู�ดูแลด�วยศาสตร.การแพทย.แผนไทย (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4 รายการที่ 22 หน�า 3-4-32)

1.1.2 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 600,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการส�งเสริมสุขภาพครอบครัว
และชุมชน (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 4 รายการที่ 24 หน�า 3-4-32)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.3 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จํานวน 50,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเทิดพระเกียรติ 
มหกรรมส�งเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว เนื่องในวโรกาส
วันคล�ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 รายการที่ 30 หน�า 3-4-12)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น


