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                แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 7,233,400     บาท

งบดําเนินงาน รวม 7,153,400     บาท
1. ค%าใช(สอย รวม 7,153,400     บาท
1.1 รายจ%ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม%เข(าลักษณะรายจ%ายหมวดอ่ืน ๆ 

1.1.1 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเร่ืองเอดส7และ
โรคติดต%อทางเพศสัมพันธ7

จํานวน 352,800        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 1 หน�า 4-3-15)

1.1.2 โครงการอบรมเยาวชนส%งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร) จํานวน 90,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�นค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม
ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าปCายประชาสัมพันธ/ ค�าเอกสาร
ประกอบการฝ�กอบรม ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 2 หน�า 4-3-15)

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

องค7การบริหารส%วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.3 โครงการอบรมและสร(างเครือข%ายเฝ?าระวังโรคติดต%อ
ระหว%างสัตว7และคนตามแนวชายแดน

จํานวน 51,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�า
สมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม
ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าปCายประชาสัมพันธ/ ค�าวัสดุและ
อุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 3 หน�า 4-3-16)

1.1.4 โครงการจัดประชุมวิชาการให(ความรู(ประชาชน
เร่ืองโรคติดต%อ

จํานวน 96,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการประชุมวิชาการตามฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม
ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าปCายประชาสัมพันธ/ ค�าวัสดุและ
อุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 4 หน�า 4-3-16)

1.1.5 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ7และรณรงค7ป?องกัน
โรคติดต%อจังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
ทําปCายรณรงค/ /ปCายประชาสัมพันธ/ ค�าทําโปสเตอร/ ค�าทําแผ�นพับ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)    
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 4 หน�า 106)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.6 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค7ป?องกันโรคเอดส7และโรคติดต%อทาง
เพศสัมพันธ7

จํานวน 98,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
ทําปCายรณรงค/ /ปCายประชาสัมพันธ/ ค�าทําโปสเตอร/ ค�าทําแผ�นพับ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 6 หน�า 4-3-17)

1.1.7 โครงการส%งเสริมการพัฒนาระบบข(อมูลข%าวสารในการเฝ?าระวัง
โรคติดต%อจังหวัดเชียงราย

จํานวน 153,600        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 1 หน�า 22)

1.1.8 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ7และรณรงค7ป?องกันโรค
ไข(เลือดออก จังหวัดเชียงราย

จํานวน 170,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น  
ค�าทําโปสเตอร/ ค�าทําแผ�นพับ ค�าจัดซ้ือทรายอเบท กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 7 หน�า 4-3-17)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.9 โครงการอบรมแกนนําหมู%บ(านจัดการสุขภาพ
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 3,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข  รายการที่  1 หน�า 103)

1.1.10 โครงการอบรมการดูแลผู(ปCวยโรคไตเร้ือรัง 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุและอุปกรณ/   ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและ
เก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)    
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3  แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 9 หน�า 4-3-17)

1.1.11 โครงการอบรมด(านการแพทย7แผนไทยและการแพทย7
ทางเลือก จังหวัดเชียงราย

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
สมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)    
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 10 หน�า 4-3-18)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.12 โครงการอบรมเครือข%ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 800,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร/ที่ 3  
แผนงานสาธารณสุข  รายการที่ 2 หน�า 104)

1.1.13 โครงการอบรมพัฒนา การส%งเสริมสุขภาพ
ด(านการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
สมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�น
และเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)    
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 12 หน�า 4-3-18)

1.1.14 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7เสริมสร(างการ
ออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย

จํานวน 250,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
ทําปCายรณรงค/ /ปCายประชาสัมพันธ/ ค�าทําโปสเตอร/ 
ค�าทําแผ�นพับ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 13 หน�า 4-3-19)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.15 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7อาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
โดยจ�ายเป�นค�าทําปCายรณรงค/ /ปCายประชาสัมพันธ/ ค�าทําโปสเตอร/
ค�าทําแผ�นพับ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับ
การดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 14 หน�า 4-3-19)

1.1.16 โครงการเตรียมน(องสู%โลกกว(างอย%างม่ันใจ จํานวน 142,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการใช�และตกแต�งสถานที่
ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)    
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 15 หน�า 4-3-20)

1.1.17 โครงการสร(างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน
จากอุบัติภัยบนท(องถนน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�น
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)    
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 16 หน�า 4-3-20)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.18 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7โรคมะเร็งท%อนํ้าดี 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�าย
เป�นค�า ค�าทําแผ�นพับ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�อง
กับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 17 หน�า 4-3-21)

1.1.19 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7โรคไตวายเร้ือรัง 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าทําปCายรณรงค/ ค�าจัดทําสื่อ ค�าทําแผ�นพับ ค�าโปสเตอร/ ทําซีดี
แนะนํา  ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 18 หน�า 4-3-21)

1.1.20 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7การแพทย7พ้ืนบ(านล(านนา 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
ทําปCายรณรงค/ ค�าทําโปสเตอร/ ค�าทําแผ�นพับ ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 19 หน�า 4-3-22)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
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1.1.21 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7โรคมะเร็งเต(านม 
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�าย
เป�นค�าทําปCายรณรงค/ ค�าทําโปสเตอร/ ค�าทําแผ�นพับ ตลอดจนค�าใช�จ�าย
อื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง (กอง
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 20 หน�า 4-3-22)

1.1.22 โครงการรณรงค7ประชาสัมพันธ7 เพ่ือลดโรคติดต%อทาง
เพศสัมพันธ7และลดการตั้งครรภ7ก%อนวัยอันควร

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  โดยจ�ายเป�นค�า
ทําปCายประชาสัมพันธ/ ค�าทําโปสเตอร/ ค�าทําแผ�นพับ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 21 หน�า 4-3-23)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000         บาท
1. เงินอุดหนุน รวม 80,000         บาท
   1.1 เงินอุดหนุนส%วนราชการ รวม 80,000         บาท

1.1.1 อุดหนุนโรงพยาบาลยุพราชเชียงของ จํานวน 80,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(กองแผนและงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป: (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร/ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข รายการที่ 1 หน�า 49)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น


