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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส 
สะอาด สวยงาม สุขภาพด ี

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม เช่น 
อาคาร 
สวนสาธารณะ 
ครัวเรือนเสรมิสร้าง 
สุขอนามัย คณุภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
และบุคลากร 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อมของ
ส านักงานและหมู่บ้าน
ให้น่าอยู่  
2. ประชาชนมสีุขภาพท่ี
ดี มีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการอย่าง
น้อยร้อยละ 70 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ               
พึงพอใจในการ
บริหารจดัการ 

1. อปท. มีการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
2. บุคลากรของ อปท.
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไมต่ิดต่อ 

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
คัดกรองโรคไมต่ิดต่อ 
2. เพื่อให้ประชาชน
รู้จักวิธีการควบคมุ
และป้องกันตนเอง
จากโรคไม่ตดิต่อได ้

ควบคุมและป้องกันโรค
ไม่ตดิต่อ อาทิ 
โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหติสูง โรคหลอด
เลือดในสมอง โรคมะเร็ง
โดย 
1. จัดให้มีการตรวจคัด
กรองโรค 
2. อบรมและจดั
กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไมต่ิดต่อแก่
ประชาชน 

ฯลฯ 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งใน
การควบคุม
และป้องกันโรค
ไม่ตดิต่อ 
(2 ครั้งต่อปี) 

1. ประชาชนได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรค
ส าหรับรายที่ตรวจพบ
ได้รับการรักษาได้
ทันท่วงที 
2. ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการควบคุม
และป้องกันตนเองจาก
โรคไม่ตดิต่อ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น 

1. เพื่อป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ มิให้
เกิดการแพร่ระบาด 
2. เพื่อลดอัตราการ
ป่วยและอัตราการตาย
ด้วยโรคติดต่อ 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
4. เพื่อให้ประชาชนมี
วามรู้ในเรื่องโรคติดต่อ 
สามารถป้องกันและ
ควบคุมได้ 

ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในท้องถิ่น อาทิ 
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด
นก โรคเอดส์/โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคติดต่อที่เกิด
จากอาหาร 
1. จัดซื้อน้ ายาเคมี 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 
3. ประชาชนมีส่วนรว่ม เฝ้า
ระวังและป้องกันโรค 

ฯลฯ 

250,000 
 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

จ านวนครั้งใน
การควบคุม
และป้องกัน
โรคตดิต่อ 
(2 ครั้งต่อปี) 

1. ลดอตัราการป่วย 
และการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อได ้
2. ประชาชนมีความรู้
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ
ต่างๆ ได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาหน่วย
บริการควบคมุป้องกันโรค
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ควบคุมป้องกันโรค
เชิงรุก 
2. เพื่อพัฒนาการ
ควบคุมป้องกันโรคให้
รวดเร็วทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพยับยั้ง
การระบาดหรือการ
เกิดโรคได้ทันท่วงท ี
 
 
 

1. จัดตั้งทีมงานชุด
เคลื่อนที่เร็วในการ
ควบคุมป้องกันโรคคดิ
ต่อระดับพื้นท่ี (SRRT) 
๒. จัดรถและเครื่องมือ
ในการควบคุมป้องกัน
โรคเพื่อใช้ในชุดเคลื่อนที่
เร็ว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนชุด
เคลื่อนที่เร็ว 

(1 ชุด) 

1. มีคณะกรรมการ
ระดับต าบลเพื่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การควบคุมป้องกันโรค 
2. สามารถควบคมุ
ป้องกันโรคได้ทันท่วงที 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาล
อาหาร 

1. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงสถานท่ีจ า
หน่วยอาหาร/สะสม
อาหารให้มีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารและได้
บริโภคอาหารที่มี
ความสะอาด
ปลอดภัย 

1. พัฒนาและตรวจร้าน
จ าหน่ายและสะสมอาหาร 
2. จัดอบรมอาหารสะอาด
และปลอดภัย 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร 
4. จัดต้ังอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ปลอดภัย 
5. จัดท าคู่มือ/CD 
ผู้ประกอบการอาหาร
ปลอดภัย 

ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 60 
ของร้านอาหาร
ในต าบลสเุทพ
สะอาดและ
ปลอดภัย 

1. ร้านอาหารและแผง
ลอยมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้มีความ
สะอาดถูกลักษณะ
สุขลักษณะมากยิ่งขึ้น 
2. ร้อยละ 30 ของ
ร้านอาหารและแผงลอย
ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ
ป้ายCFGT 
3. ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารและได้
บริโภคอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการเยี่ยมแม่หลังคลอด เพื่อให้มารดาและ
ครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจและ
ความส าคญัของการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และ
การดูแลเด็ก 

1. ออกเยี่ยมแม่หลัง
คลอดเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ทารก การรับวัคซีน เป็น
ต้น 
2. การช่วยเหลือเด็ก
กรณีเด็กขาดสารอาหาร 
3. มอบถุงของขวัญ
ให้แก่แม่และเด็ก 

ฯลฯ 
 
 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของหญิงมี
ครรภ์และหลัง
คลอดได้รับการ
บริการ 

1. มารดา/ครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม ่
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก และการดูแลเด็ก 
2. เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. และสนับสนุน
กิจกรรม อสม. 

1. เพื่อกระตุ้น
จิตส านึก ความ
ตระหนักในการ
บริการดา้นสุขภาพ
ของเครือข่าย อสม.  
๒. เพื่อให้ อสม.รู้
บทบาทหน้าท่ี มี
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีของ อสม.  
๓. เพื่อให้ อสม.เป็นผู้
สื่อสารข้อมูลที่ดีใน
การแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ 

1. จัดกิจกรรมประจ าปี
ของ อสม. 
2. พัฒนาศักยภาพ          
อสม. โดยการจดัอบรม 
ฟื้นฟู อสม. พัฒนา
ความรู้ อสม. และทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
เพิ่มประสบการณ ์

ฯลฯ 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ อสม. 
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพและมี
ความรู้ด้านการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ เพิ่ม
มากขึ้น 

1. อสม.มีความรัก
ความสามัคคีและมี
ขวัญก าลังใจ มี
จิตส านึก และมีความ
ตระหนักในการบริการ
ด้านสุขภาพ  
2. สามารถสื่อสาร
ข้อมูล และข่าวสารทีด่ี
ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพให้แก่คน
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสรมิสร้าง
สุขภาพในชุมชน 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก  
2. จัดอบรมในการ
ช่วยกันป้องกันดูแลและ
ลดการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 
3. จัดซื้อทรายอะเบท 
น้ ายาเคมีพ่นยุง และ
วัสดุอุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ฯลฯ 

112,500 
 

112,500 
 

112,500 112,500 จ านวนผู้ป่วย
โรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

1. ปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่และความ
ต้องการของแต่ละ
ชุมชนได้รับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
และดูแลโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
2. ประชาชนได้รับการ
กระตุ้นให้มจีิตส านึก
ในการสร้างสุขภาพ
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และโรค
อื่นๆ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์
ให้กับสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ชมรมผู้
พิการ 

1. เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้แก่
นักเรียน และผู้พิการ 
2. เพื่อสนับสนุน
เวชภัณฑ์และวสัดุ
การแพทย์ด้านการ
รักษาพยาบาล 

1. จัดกิจกรรมอบรม 
ส่งเสริม ตรวจสุขภาพ
ทุกกลุ่มอายุ/พัฒนาการ
เด็กก่อนวัยเรยีน 
2. สนับสนุนเวชภณัฑ์
และวัสดุการแพทย์
ให้กับสถานศึกษา ศูนย์
เด็กเล็ก ชมรมผู้พิการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ชมรมผู้
พิการ ท่ีได้รับ
การสนับสนุน
เวชภัณฑ ์

(8 แห่ง) 

1. ประชาชนมสีุขภาพ
ดีสามารถดูแลสุขภาพ
อนามัยขั้นพื้นฐานของ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคมได ้
2. มียาและวสัดุ
ทางการแพทย์เพียงพอ
ต่อการให้ บริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณสุข
ภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลต าบล 
สุเทพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถ
การบริหารระบบ
สุขภาพ 

1. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. จัดจ้างบุคลากรทางการ
แพทย ์
3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย ์
เช่น รถล้อเข็น เตียงเปล 
เครื่องซิลซอง เครื่องผลิต
ออกซิเจน รถเข็น เครื่องพ่น 
ULV เป็นต้น 
3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 
เช่น เครื่องท าน้ าร้อน 
เครื่องปรับอากาศ 

ฯลฯ 

3,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินงาน
ตามโครงการ 
(2 กิจกรรม) 

มีการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการคลินิกคุ้มครอง
สุขภาพสตัว ์

เพื่อป้องกันโรคที่เกิด
จากสุนัขและแมวสู่
คน เช่น พิษสุนัขบ้า
ฯลฯ 

1. บริการท าหมัน ฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา้ 
2. จัดอบรมอาสา          
ปศุสัตว ์
3. จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
4. จัดซื้อวสัดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ฯลฯ 
 
 
 

 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนสุนัข
,แมว ท่ีได้รับ
การท าหมัน 

(100 ตัว) 

สุนัขและแมวได้รับการ
ดูแลสุขภาพ และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริม
ศูนย์บริการสาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน (ศสมช.) 

เพื่อบริการประชาชน
ในด้านสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ฟ้ืนฟู จัดตั้ง ระบบ
บริการ ศสมช. ในชุมชน 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 
2. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ 
อสม. เพื่อเตรียมพร้อม
ให้บริการ 
3. จัดหากระเป๋า
เวชภัณฑ์ให้กับ อสม. 

ฯลฯ 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนศูนย์ 
บริการ
สาธารณสุข              
มูลฐานชุมชนที่
เปิดให้บริการ 
(ปีละ 1 แห่ง) 

ประชาชนท่ีมาใช้
บริการได้รับความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพสูต่ าบลสุขภาวะ 

1. เพื่อสนับสนุนให้
เกิดระบบการจดัการ               
สุขภาวะโดยชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมการ
สร้างแหล่งเรียนรู้และ
เครือข่ายการสร้าง             
สุขภาวะในหมู่บ้าน/
ชุมชนทุกกลุ่มอาย ุ

1. จัดอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสู่
ต าบลสุขภาวะ 
2. จัดการส่งเสริมและ
ขยายเครือข่ายหมู่บ้าน           
สุขภาวะ 
3. จัดการหมู่บ้าน
ต้นแบบสุขภาวะเป็น
แหล่งเรียนรู้สูเ่ครือข่าย
ท้องถิ่นอื่นๆ 
4. จัดท าธรรมนญู
สุขภาพต าบล ฯลฯ 

150,000 
 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน
ต้นแบบ               
สุขภาวะ 

(2 หมู่บ้าน) 

เกิดการน าไปสูต่ าบล
แห่งประชาสังคมและ 
สุขภาวะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 

1. 1. เพื่อรวบรวมฟื้นฟู
องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แพทย์แผนไทย 

2. 2. เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ทักษะและประโยชน์
จากการนวด ประคบ 
อบสมุนไพร การน า
สมุนไพรพ้ืนบ้านมาใช้
ประโยชน์ 

3. 3. เพื่อจัดบริการการ
รักษาด้านการแพทย์
แผนไทยเชิงรุกและให้
ประชาชนมีทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพ 

1. จัดอบรมการให้บริการ
ด้านสุขภาพ การแพทย์
แผนไทย เช่น การนวด
ไทย การนวดโบราณ การ
ประคบ อบสมุนไพร การ
ใช้สมุนไพรในการรักษา
โรค จ านวนผู้เข้าอบรม 
30 คน 
2. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
ในการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 
3. ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนแก่
แพทย์/ผู้ปฏิบัติงาน 

ฯลฯ 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 1. ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ที่ผ่านการ
อบรมมีทาง 
เลือกในการ
ดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 
2. มี
ผู้รับบริการดา้น
แพทย์แผนไทย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
10 

1. การแพทย์แผน
โบราณได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอด 
2. ผู้อบรมสามารถ
ดูแลตนเองและ
ประชาชนด้วยการ
นวด  อบ ประคบยา
สมุนไพร เมื่อเจบ็ป่วย
ได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
3. ประชาชนมี
ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ            
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมสุขการ
สร้างสุขภาพและ
เครือข่ายการสร้าง
สุขภาพและการฟื้นฟู
ภาวะสุขภาพแก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. จัดอบรม ประชุม
แกนน าสร้างในการ
ส ารวจ และดูแลผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส
ประจ าหมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ 
2. จัดการส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสุขภาพและการ
จัดหากายอุปกรณ์
เพื่อให้ผู้พิการ, ผูสู้งอายุ, 
ผู้ด้อย โอกาสสามารถ
อยู่ร่วมในชุมชนได้อย่าง
ปกติสุข 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้พิการ ผู้
ด้อย โอกาส 
ได้รับการ
บริการ 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
บริการสุขภาพท่ัวถึง
และมีความปกตสิุข 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการหอพักสร้างสุข เพื่อให้ผู้ประกอบการ
หอพักมีความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.หอพัก 

1. จัดอบรมเครือข่าย
ผู้ประกอบการหอพัก 
และกิจการอื่นๆ 
2. ผู้ประกอบการหอพัก
ในต าบล จ านวน 250 
ราย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 90 
ของ
ผู้ประกอบการ
หอพักในต าบล
เข้าร่วมการ
อบรม  

ผู้ประกอบการหอพัก 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.หอพัก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

17 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณสุข
ภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลต าบล 
สุเทพและบ้านดอยสุเทพ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จ้างแรงงานท าความ
สะอาดศูนย์บริการ
สาธารณสุขท้ัง 2 แห่ง 
2. จ้างผู้ช่วยเหลือ
บริการผู้ป่วยท่ีมารับ
บริการจากศูนย์ฯ 

ฯลฯ 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

สามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการทีมหมอครอบครัว เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน
ในเชิงรุก สามารถ
รักษา ดูแลและให้
การช่วยเหลือผู้ป่วย
ได้อย่างท่ัวถึง 

จัดเจ้าหน้าทีอ่อกเยีย่มบา้น
ดูแลสุขภาพประชาชน 
ร่วมกับทีมหมอครอบครัวใน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษากลุ่ม
ผู้ป่วย คนในครอบครัว ผู้
พิการ เป็นต้น 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้มารับ
บริการมคีวาม
พึงพอใจ 

สามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

19 โครงการอบรมเรื่องการ
ท างานอย่างปลอดภัย (กาย
ศาสตร์ ในส านักงาน 
“Ergonomic in office”) 

เพื่อให้บุคลากร
เทศบาลต าบลสุเทพได้
ทราบถึงปัญหา แนว
ทางแก้ไข และวิธี
ป้องกันการบาดเจ็บ
จากการท างานใน
ส านักงาน  

1.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการท างาน
อย่างปลอดภัย(กาย
ศาสตร์ ในส านักงาน) 
2.บุคลากรในส านักงาน 
จ านวน 100 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการ
อบรม 

บุคลากรเทศบาล
ต าบลสุเทพ ไดร้ับ
ความปลอดภัยจาก
การท างาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 2. การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการตู้น้ าดื่ม
อัตโนมัติ (ตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ) 

1. เพื่อให้
ผู้ประกอบการตู้น้ าดื่ม
อัตโนมัติ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและ
แนวทางเฝ้าระวังและ
การบ ารุงรักษาตู้น้ าด่ืม
อัตโนมัติ 
2. เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าด่ืมจากตู้น้ า
ดื่มอัตโนมัติ 
3. เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภคน้ าดื่มอัตโนมัติท่ี
ปลอดภัย 

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการ 
2. ผู้ประกอบการน้ าดื่ม
อัตโนมัติ (ตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ) ในเขตเทศบาล
ต าบลสุเทพ 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการ
อบรมตามวัน
เวลาและ
สถานท่ี ท่ี
ก าหนดไว ้

1.ผู้ประกอบการไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
และแนวทางการเฝ้า
ระวงั การบ ารุงรักษาตู้
น้ าอัตโนมัตไิด้อยา่ง
ถูกต้อง 
2.ประชาชนได้บรโิภค
น้ าดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.01 
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