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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตส านึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
     3.4 แผนงานสาธารณสุข 

   เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 57 หน้า 3/325 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ส่งเสริมสุขภาพ -เพื่อเฝ้าระวังและ -ตรวจคัดกรองสุขภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ -ผู้สูงอายุได้รับ กลุ่มงานสุขภาพ 
 และพัฒนา ป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ       ความพึง การตรวจคัดกรอง ชุมชน 
 ศักยภาพ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ -จัดอบรมเกี่ยวกับการสร้าง      พอใจของ สุขภาพท่ีได้ โรงพยาบาล 
 ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เสริมสุขภาพและการดูแล      ผู้สูงอายุท่ีมี มาตรฐานและ เทศบาล 
  ตนเอง สุขภาพตนเอง ให้แก่      ต่อการ สามารถดูแล นครเชียงใหม่ 
  -เพื่อให้ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ีท่ี      บริการ สุขภาพตนเองได้ ส านักการ 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมี เกี่ยวข้อง        อย่างถูกต้อง สาธารณสุข 
  ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง        -ผู้สูงอายุมีความรู้ และสิ่งแวดล้อม 
  เสริมสุขภาพ        เกี่ยวกับการสร้าง  
          เสริมสุขภาพและ  
          สามารถดูแลสุขภาพ  
          ตนเองได้อย่าง  
          ถูกต้องเหมาะสม  
          -เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ 

 

          ปฏิบัติงานด้านการ  
          สร้างเสริมสุขภาพ  
          และการดูแลผู้สูงอายุ  
          ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
 

แบบ ผ.02 
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  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ส่งเสริมสุขภาพ -เพื่อเฝ้าระวังและ -ตรวจคัดกรองสุขภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ -ผู้สูงอายุได้รับ งานศูนย์ดูแล 
 และพัฒนา ป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ       ความพึง การตรวจคัดกรอง ผู้สูงอาย ุ
 ศักยภาพ -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ -จัดอบรมเกี่ยวกับการสร้าง      พอใจของ สุขภาพท่ีได้ กลุ่มงานสุขภาพ 
 ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เสริมสุขภาพและการดูแล      ผู้สูงอายุท่ีมี มาตรฐานและ ชุมชน 
  ตนเอง สุขภาพตนเอง ให้แก่      ต่อการ สามารถดูแล โรงพยาบาล 
  -เพื่อให้ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ีท่ี      บริการ สุขภาพตนเองได้ เทศบาล 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมี เกี่ยวข้อง        อย่างถูกต้อง นครเชียงใหม่ 
  ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง        -ผู้สูงอายุมีความรู้ ส านักการ 
  เสริมสุขภาพ        เกี่ยวกับการสร้าง สาธารณสุข 
          เสริมสุขภาพและ และสิ่งแวดล้อม 
          สามารถดูแลสุขภาพ  
          ตนเองได้อย่าง  
          ถูกต้องเหมาะสม  
          -เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ 

 

          ปฏิบัติงานด้านการ  
          สร้างเสริมสุขภาพ  
          และการดูแลผู้สูงอายุ  
          ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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   เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 63 หน้า 3/329 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 จ้างเหมาเอกชน เพื่อจ้างเหมาการส่งตรวจ ตรวจวินิจฉัยเทคนิคการแพทย์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความ การตรวจรักษา โรงพยาบาล 
 ด าเนินการตรวจ ทางเทคนิคการแพทย์และ และพยาธิวิทยาของ      พึงพอใจ ผู้รับบริการได้รับ เทศบาล 
 วินิจฉัยเทคนิค พยาธิวิทยาของแพทย์ และ โรงพยาบาลเทศบาลนคร       ผู้ใช้บริการ การตรวจวินิจฉัย นครเชียงใหม่ 
 การแพทย์และ เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง เชียงใหม่       เทคนิคการแพทย์ ส านักการ 
 พยาธิวิทยาของ มีมาตรฐาน        และพยาธิวิทยา สาธารณสุข 
 โรงพยาบาล         ตรงตามแผนการ และสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 
        รักษาของแพทย์  

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 จ้างเหมาเอกชน เพื่อจ้างเหมาการส่งตรวจ ตรวจวินิจฉัยเทคนิคการแพทย์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความ การตรวจรักษา งานพยาธิวิทยา 
 ด าเนินการตรวจ ทางเทคนิคการแพทย์และ และพยาธิวิทยาของ      พึงพอใจ ผู้รับบริการได้รับ และรังสีวิทยา 
 วินิจฉัยเทคนิค พยาธิวิทยาของแพทย์ และ โรงพยาบาลเทศบาลนคร       ผู้ใช้บริการ การตรวจวินิจฉัย กลุ่มงานบริการ 
 การแพทย์และ เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง เชียงใหม่       เทคนิคการแพทย์ การแพทย์ 
 พยาธิวิทยาของ มีมาตรฐาน        และพยาธิวิทยา โรงพยาบาล 
 โรงพยาบาล         ตรงตามแผนการ เทศบาล 
 เทศบาลนคร         รักษาของแพทย์ นครเชียงใหม่ 
 เชียงใหม่          ส านักการ 
           สาธารณสุข 
           และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 64 หน้า 3/329 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 จ้างเหมาดูแล - เพื่อจ้างเหมาตรวจสอบ จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ 69,000 69,000 79,000 79,000 79,000 ปริมาณงาน ระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล 
 ระบบโปรแกรม ข้อมูลของผู้ป่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์       ตามสัญญา โปรแกรม  เทศบาล 
 คอมพิวเตอร์ - เพื่อรองรับการส่งข้อมูล Hospital OS ของ      จ้างที ่ Hospital OS  นครเชียงใหม่ 
 Hospital OS  ผู้ป่วยให้ส านักงานประกัน โรงพยาบาลเทศบาล      ด าเนินการ ใช้งานได้อย่างมี  ส านักการ 
 ส าหรับโรงพยาบาล สุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) นครเชียงใหม่       แล้วเสร็จ  ประสิทธิภาพ สาธารณสุข 
 เทศบาลนคร         มีความต่อเนื่อง และสิ่งแวดล้อม 
 เชียงใหม่           

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 จ้างเหมาดูแล - เพื่อจ้างเหมาตรวจสอบ จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ 69,000 69,000 79,000 79,000 79,000 ปริมาณงาน ระบบคอมพิวเตอร์ งานธุรการ 
 ระบบโปรแกรม ข้อมูลของผู้ป่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์       ตามสัญญา โปรแกรม  โรงพยาบาล 
 คอมพิวเตอร์ - เพื่อรองรับการส่งข้อมูล Hospital OS ของ      จ้างที ่ Hospital OS  เทศบาล 
 Hospital OS  ผู้ป่วยให้ส านักงานประกัน โรงพยาบาลเทศบาล      ด าเนินการ ใช้งานได้อย่างมี  นครเชียงใหม่ 
 ส าหรับโรงพยาบาล สุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) นครเชียงใหม่       แล้วเสร็จ  ประสิทธิภาพ ส านักการ 
 เทศบาลนคร         มีความต่อเนื่อง สาธารณสุข 
 เชียงใหม่          และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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  เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 82 หน้า 3/342 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 การบริการการ -เพื่อจัดบริการการแพทย์ ออกให้บริการการแพทย์และ - 60,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ -โรงพยาบาล งานธุรการ 
 แพทย์ฉุกเฉิน แก่ประชาชนผู้บาดเจ็บและ ให้ความช่วยเหลือแก่      ประชาชน เทศบาลฯ จัดให้มี โรงพยาบาล 
 โรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนน าส่ง ประชาชนผู้บาดเจ็บและ      ผู้บาดเจ็บ บริการการแพทย์ เทศบาลนคร 
 เทศบาลนคร โรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉินตาม      และเจ็บ ฉุกเฉินท่ีมี เชียงใหม ่
 เชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรฐานระบบการบริการ      ป่วยฉุกเฉิน ประสิทธิภาพ ส านักการ 
  -เพื่อให้ประชาชนผู ้ การแพทย์ฉุกเฉิน      ได้รับการ -ประชาชนผู้บาด สาธารณสุขและ 
  บาดเจ็บและเจ็บป่วย       ช่วยเหลือ เจ็บและเจ็บป่วย สิ่งแวดล้อม 
  ฉุกเฉินท่ีประสบอุบัติเหตุ       ตามเกณฑ์ ได้รับการดูแล  
  ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน       ท่ีก าหนด รักษาพยาบาลท่ีมี  
  อย่างทันท่วงที        มาตรฐานตาม  
          ระบบบริการ  
          การแพทย์อย่าง  
          รวดเร็วและ  
          ปลอดภัย  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



-6- 
  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 การบริการการ -เพื่อจัดบริการการแพทย์ ออกให้บริการการแพทย์และ - 60,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ -โรงพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
 แพทย์ฉุกเฉิน แก่ประชาชนผู้บาดเจ็บและ ให้ความช่วยเหลือแก่      ประชาชน เทศบาลฯ จัดให้มี และฉุกเฉิน 
 โรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนน าส่ง ประชาชนผู้บาดเจ็บและ      ผู้บาดเจ็บ บริการการแพทย์ กลุ่มงานการ 
 เทศบาลนคร โรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉินตาม      และเจ็บ ฉุกเฉินท่ีมี พยาบาล 
 เชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรฐานระบบการบริการ      ป่วยฉุกเฉิน ประสิทธิภาพ โรงพยาบาล 
  -เพื่อให้ประชาชนผู ้ การแพทย์ฉุกเฉิน      ได้รับการ -ประชาชนผู้บาด เทศบาลนคร 
  บาดเจ็บและเจ็บป่วย       ช่วยเหลือ เจ็บและเจ็บป่วย เชียงใหม ่
  ฉุกเฉินท่ีประสบอุบัติเหตุ       ตามเกณฑ์ ได้รับการดูแล ส านักการ 
  ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน       ท่ีก าหนด รักษาพยาบาลท่ีมี สาธารณสุขและ 
  อย่างทันท่วงที        มาตรฐานตาม สิ่งแวดล้อม 
          ระบบบริการ  
          การแพทย์อย่าง  
          รวดเร็วและ  
          ปลอดภัย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 111 หน้า 3/352 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 จัดซ้ือเกจ์
ออกซิเจน 
(Oxygen 
Regulator)  
งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุฯ 
โรงพยาบาลฯ 

-เพื่อให้บริการผู้ป่วยท่ีมี
อาการเหนื่อยหอบวิกฤต
และฉุกเฉิน 
-เพื่อใหง้านผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ 
มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน 

มีเกจ์ออกซิเจน (Oxygen 
Regulator) จ านวน 2 
เครื่อง 

- - 7,000 - - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 จัดซ้ือเกจ์
ออกซิเจน 
(Oxygen 
Regulator)  
งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุฯ 
โรงพยาบาลฯ 

-เพื่อให้บริการผู้ป่วยท่ีมี
อาการเหนื่อยหอบวิกฤต
และฉุกเฉิน 
-เพื่อใหง้านผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ 
มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน 

มีเกจ์ออกซิเจน (Oxygen 
Regulator) จ านวน 2 
เครื่อง 

- - - 7,000 - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานอุบัติเหตุฯ 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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  เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 114 หน้า 3/353 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 จัดซ้ือเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ 
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย  
โรงพยาบาลฯ  

เพื่อให้บริการประเมิน
สัญญาณชีพผู้ป่วย และ 
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา
รับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย  
 

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ จ านวน 4
เครื่อง 
 

- - - - 36,000 ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

   แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 จัดซ้ือเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ 
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย  
โรงพยาบาลฯ  

เพื่อให้บริการประเมิน
สัญญาณชีพผู้ป่วย และ 
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา
รับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย  
 

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ จ านวน 4
เครื่อง 
 

- - - - 36,000 ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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  เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 115 หน้า 3/353 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 จัดซ้ือเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ 
งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุฯ 
โรงพยาบาลฯ 

เพื่อให้บริการประเมิน
สัญญาณชีพผู้ป่วย และ 
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา
รับบริการ ณ งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ จ านวน 2 
เครื่อง 
 

- - - - 18,000 ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 จัดซ้ือเครื่องวัด
ความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ 
งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุฯ 
โรงพยาบาลฯ 

เพื่อให้บริการประเมิน
สัญญาณชีพผู้ป่วย และ 
วัดความดันโลหิตแก่ผู้มา
รับบริการ ณ งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

มีเครื่องวัดความดันโลหิต
แบบอัตโนมัติ จ านวน 2 
เครื่อง 
 

- - - - 18,000 ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 
กลุ่มงานการ 
พยาบาล 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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  เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 120 หน้า 3/354 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 จัดซ้ือเครื่องชั่ง
น้ าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัม
และวัดส่วนสูง 
งานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลฯ  

เพื่อให้บริการชั่งน้ าหนัก
และวัดส่วนสูงแก่ผู้ป่วย
ท่ีมารับบริการของงาน
ผู้ป่วยนอก 

มีเครื่องชั่งน้ าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัมและวัดส่วนสูง
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 5,000 - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 จัดซ้ือเครื่องชั่ง
น้ าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัม
และวัดส่วนสูง 
งานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลฯ  

เพื่อให้บริการชั่งน้ าหนัก
และวัดส่วนสูงแก่ผู้ป่วย
ท่ีมารับบริการของงาน
ผู้ป่วยนอก 

มีเครื่องชั่งน้ าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัมและวัดส่วนสูง
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 5,000 - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ป่วย ได้รับการ
บริการตรวจรักษา 
ท่ีมีคุณภาพ 

งานผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานการ 
พยาบาล 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



-11- 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ล าดับที่ 93 หน้า 21  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 จัดซ้ือรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี 
พร้อมครุภัณฑ์
ทางการแพทย์  
งานอุบัติเหตุฯ 
โรงพยาบาลฯ 

-เพื่อให้บริการรับ-ส่ง
ผู้ป่วย 
-เพื่อให้งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีรถพยาบาล
ส าหรับบริการประชาชน 

มีรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี พร้อม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 คัน 

1,000,๐๐๐ - 1,000,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน สามารถ
รับ-ส่งประชาชน 
และผู้ป่วย
ผู้รับบริการ ได้
อย่างทันท่วงที  

งานธุรการ 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

   แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 จัดซ้ือรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี 
พร้อมครุภัณฑ์
ทางการแพทย์  
งานอุบัติเหตุฯ 
โรงพยาบาลฯ 

-เพื่อให้บริการรับ-ส่ง
ผู้ป่วย 
-เพื่อให้งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินมีรถพยาบาล
ส าหรับบริการประชาชน 

มีรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี พร้อม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 คัน 

1,000,๐๐๐ - - 1,000,๐๐๐ - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน สามารถ
รับ-ส่งประชาชน 
และผู้ป่วย
ผู้รับบริการ ได้
อย่างทันท่วงที  

งานอุบัติเหตุฯ 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาลฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2563 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที ่6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   
         5.4 แผนงานสาธารณสุข 

เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 2 หน้า 3/570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อบรมการพัฒนา
คุณภาพด้านการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลแก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาการทางการพยาบาล
และการพัฒนาคุณภาพ
ทางการปฏิบัติการพยาบาล
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ให้แก่บุคลากรด้านการ
พยาบาลโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากร 
 

บุคลากรด้านการ
พยาบาลได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
การปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการได้อย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ 
สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อบรมการพัฒนา
คุณภาพด้านการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลแก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาการทางการพยาบาลและ
การพัฒนาคุณภาพทางการ
ปฏิบัติการพยาบาลให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 

จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ให้แก่บุคลากรด้านการ
พยาบาลโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากร 
 

บุคลากรด้านการ
พยาบาลได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
การปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการได้อย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
โรงพยาบาล 

กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล 
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ 
สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 3 หน้า 3/571 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
วิชาการด้านการช่วยฟื้น
คืนชีพและการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การช่วยผู้ปุวย 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม่  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ความรู้
ความสามารถด้าน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 

โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
วิชาการด้านการช่วยฟื้น
คืนชีพและการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การช่วยผู้ปุวย 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ให้แก่บุคลากร
ของโรงพยาบาลเทศบาล 
นครเชียงใหม่  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ความรู้
ความสามารถด้าน
การช่วยฟื้นคืนชีพ
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 

งานผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 5 หน้า 3/571 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อบรมด้านอุบัติภัย 
และอุบัติภัยหมู่  
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านอุบัติภัยและอุบัติเหตุ
ต่างๆรวมถึงแนวทางการ
บริหารจัดการ การ
วางแผนรับภาวะฉุกเฉินท่ี
เป็นอุบัติภัยหมู่ 

จัดอบรมด้านอุบัติภัย 
และอุบัติภัยหมู่ ให้แก่ 
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
บุคลากรของหน่วยสนับสนุน
จากภายนอกโรงพยาบาล  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากร 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
อุบัติภัย อุบัติภัย
หมู่ อุบัติเหตุต่างๆ
และมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อบรมด้านอุบัติภัย 
และอุบัติภัยหมู่  
แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านอุบัติภัยและอุบัติเหตุ
ต่างๆรวมถึงแนวทางการ
บริหารจัดการ การ
วางแผนรับภาวะฉุกเฉินท่ี
เป็นอุบัติภัยหมู่ 

จัดอบรมด้านอุบัติภัย 
และอุบัติภัยหมู่ ให้แก่ 
บุคลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
บุคลากรของหน่วยสนับสนุน
จากภายนอกโรงพยาบาล  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากร 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
อุบัติภัย อุบัติภัย
หมู่ อุบัติเหตุต่างๆ
และมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 6 หน้า 3/572 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมด้านการ
ปูองกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อตาม
หลักการทางวิชาการและ
ปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 

จัดอบรมด้านการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล ด้านการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากร 
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ด้านการปูองกัน
และควบคุมการ
ติดเชื้อและมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่
ผู้มารับบริการได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



-17- 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 อบรมด้านการ
ปูองกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อตาม
หลักการทางวิชาการและ
ปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 

จัดอบรมด้านการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล ด้านการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากร 
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ด้านการปูองกัน
และควบคุมการ
ติดเชื้อและมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่ผู้
มารับบริการได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล 

งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 18 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 7 หน้า 3/572 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 พัฒนาศักยภาพ
ด้านการดูแล
สุขภาพแก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
และทักษะความสามารถ
ด้านการดูแลสุขภาพ
ประชาชนแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดอบรมด้านการดูแล
สุขภาพแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
(อสม.) และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  

อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
(อสม.) ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ
และสามารถน า
ความรู้ไปดูแล
ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 พัฒนาศักยภาพ
ด้านการดูแล
สุขภาพแก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ของโรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

-เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
และทักษะความสามารถ
ด้านการดูแลสุขภาพ
ประชาชนแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดอบรมด้านการดูแลสุขภาพ
แก่อาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
มีต่อการ 
บริการและ
ปฏิบัติงาน
ของ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข  

อาสาสมัคร
สาธารณสุข  
(อสม.) ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ
และสามารถน า
ความรู้ไปดูแล
ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 



- 19 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 8 หน้า 3/573 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อบรมด้านการ
ปูองกันอัคคีภัย
และการซ้อมแผน
เตรียมรับการเกิด
อัคคีภัยแก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการปูองกันอัคคีภัย
และมีทักษะจากการ
ฝึกซ้อมตามแผนท่ีได้ 
วางไว้ 

จัดอบรมด้านการปูองกัน
อัคคีภัยและการซ้อมแผน
เตรียมรับการเกิดอัคคีภัย
ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น  
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
การปูองกัน
อัคคีภัยและมี
ทักษะในการ
เตรียมรับการเกิด
อัคคีภัยได้ 

โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อบรมด้านการ
ปูองกันอัคคีภัย
และการซ้อมแผน
เตรียมรับการเกิด
อัคคีภัยแก่
บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการปูองกันอัคคีภัย
และมีทักษะจากการ
ฝึกซ้อมตามแผนท่ีได้ 
วางไว้ 

จัดอบรมด้านการปูองกัน
อัคคีภัยและการซ้อมแผน
เตรียมรับการเกิดอัคคีภัย
ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่และบุคลากรของ
หน่วยสนับสนุนจากภายนอก
โรงพยาบาล  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ 
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น  
 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
การปูองกัน
อัคคีภัยและมี
ทักษะในการ
เตรียมรับการเกิด
อัคคีภัยได้ 

งานพยาธิวิทยา
และรังสีวิทยา 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

แบบ ผ.02 



- 20 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 10 หน้า 3/573 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จ้างเหมาบริการ
ทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
บุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
ส าหรับ 
ให้บริการในการ 
ตรวจรักษาให้แก่
ประชาชน 

จ้างเหมาบริการทาง 
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผู้มารับ
บริการ 

 

มีบุคลาการทาง
การแพทย์
เพียงพอต่อการ
ให้บริการตรวจ
รักษาให้แก่
ประชาชน  
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จ้างเหมาบริการ
ทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
บุคลากรทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขส าหรับ 
ให้บริการในการ 
ตรวจรักษาให้แก่
ประชาชน 

จ้างเหมาบริการทาง 
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผู้มารับ
บริการ 

 

มีบุคลาการทาง
การแพทย์
เพียงพอต่อการ
ให้บริการตรวจ
รักษาให้แก่
ประชาชน  
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 



- 21 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 13 หน้า 3/574 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 

-เพื่อให้อาคารศูนย์สุภาพ
ชุมชนหนองหอยสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีสุขลักษณะท่ีเหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน 
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการท าความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ท าความสะอาดอาคาร 
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 

-เพื่อให้อาคารศูนย์สุภาพ
ชุมชนหนองหอยสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีสุขลักษณะท่ีเหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน 
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการท าความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ท าความสะอาดอาคาร 
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

แบบ ผ.02 



- 22 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 67 หน้า 3/591 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 จัดซ้ือ
เครื่องโทรศัพท์
แบบไร้สาย  
งานแพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ   
 

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

มีเครื่องโทรศัพท์แบบ 
ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 2,000 - - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน 

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ   
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 จัดซ้ือ
เครื่องโทรศัพท์
แบบไร้สาย  
งานแพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ   
 

เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆและ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

มีเครื่องโทรศัพท์แบบ 
ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - - 2,000 - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การติดต่อ
ประสานงาน
กับหน่วยงาน 

การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ
ของประชาชน มี
ประสิทธิภาพ 

งานแพทย์แผน
ไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ   
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 23 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 89 หน้า 3/598 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 จัดซ้ือเก้าอี้
หัวโล้น ไม่มีพนัก
พิงปรับสูงต่ าได้  
งานกายภาพบ าบัดฯ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
 

เพื่อใช้ส าหรับให้บริการ
ผู้ปุวยทางกายภาพน่ัง
ขณะท าการตรวจรักษา 

มีเก้าอี้หัวโล้น ไม่มีพนักพิง
ปรับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว 

- - 2,400 - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

  แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 จัดซ้ือเก้าอี้
หัวโล้น ไม่มีพนัก
พิงปรับสูงต่ าได้  
งานกายภาพบ าบัดฯ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
 

เพื่อใช้ส าหรับให้บริการ
ผู้ปุวยทางกายภาพน่ัง
ขณะท าการตรวจรักษา 

มีเก้าอี้หัวโล้น ไม่มีพนักพิง
ปรับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว 

- - - 2,400 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานกายภาพบ าบัดฯ 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 24 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 91 หน้า 3/598 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม 
มีพนักพิง ไม่มีท่ี
วางแขน  
งานกายภาพบ าบัดฯ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
 
 

เเพื่อใช้ส าหรับให้บริการ
ผู้ปุวย น่ังขณะรอรับการ
ตรวจรักษา 

มีเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มี
ท่ีวางแขน จ านวน 2 ตัว 
 

- - 2,000 - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

  แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม 
มีพนักพิง ไม่มีท่ี
วางแขน  
งานกายภาพบ าบัดฯ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
 
 

เเพื่อใช้ส าหรับให้บริการ
ผู้ปุวย น่ังขณะรอรับการ
ตรวจรักษา 

มีเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มี
ท่ีวางแขน จ านวน 2 ตัว 
 

- - - 2,000 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ขณะรอรับการ
บริการตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานกายภาพบ าบัดฯ 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 25 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 131 หน้า 3/610 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู  
งานแพทย์แผน
ไทย   
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

เพื่อใช้ในการระบาย 
ความร้อน และอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ 
รักษาพยาบาล 

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง 

- - - 84,000 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูม้ารับ
บริการ 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 
 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู  
งานแพทย์แผน
ไทย   
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

เพื่อใช้ในการระบาย 
ความร้อน และอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และตรวจ 
รักษาพยาบาล 

มีเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง 

- - - 84,000 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูม้ารับ
บริการ 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ขณะมาติดต่อ
ราชการ และ
ตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 26 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 137 หน้า 3/612 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 จัดซ้ือพัดลมต้ัง
พื้น ขนาด ๑๖ น้ิว  
งานแพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

เพื่อใช้ในการระบาย 
ความร้อน และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผูม้าติดต่อราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล 

มีพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ น้ิว 
จ านวน 4 เครื่อง 

 - ๓,๐๐๐ - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูม้ารับ
บริการ 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ขณะมาติดต่อ
ราชการและตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 จัดซ้ือพัดลมต้ัง
พื้น ขนาด ๑๖ น้ิว  
งานแพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

เพื่อใช้ในการระบาย 
ความร้อน และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผูม้าติดต่อราชการ และตรวจ
รักษาพยาบาล 

มีพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ น้ิว 
จ านวน 4 เครื่อง 

 - - ๓,๐๐๐ - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูม้ารับ
บริการ 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบาย 
ขณะมาติดต่อ
ราชการและตรวจ
รักษาพยาบาล 

งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



-27-                                 แบบ ผ.02 

เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 164 หน้า 3/620 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 จัดซ้ือโทรทัศน์ 
แอล อี ดีขนาด 
32 น้ิว 
งานผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ  
 

เพื่อใช้ส าหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ 

มีโทรทัศน์ แอล อี ดีขนาด 
32 น้ิว จ านวน 2 เครื่อง  

- 13,000 
(1 เครื่อง) 

- 13,000 
(1 เครื่อง) 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ขณะรอรับการ
บริการตรวจรักษา 
พยาบาล 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

164 จัดซ้ือโทรทัศน์ 
แอล อี ดีขนาด 
32 น้ิว 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ  
 

เพื่อใช้ส าหรับให้ผู้มารับ
บริการรับชมระหว่างรอ
รับบริการ 

มีโทรทัศน์ แอล อี ดีขนาด 
32 น้ิว จ านวน 2 เครื่อง  

- 13,000 
(1 เครื่อง) 

- 13,000 
(1 เครื่อง) 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน 

ประชาชน และ
ผู้ปุวย ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ขณะรอรับการ
บริการตรวจรักษา 
พยาบาล 

กลุ่มงานการ
พยาบาล 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 



-28-                                 แบบ ผ.02 

เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 181 หน้า 3/625 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 จัดซ้ือเครื่องท าน้ า
ร้อน-เย็น  
งานแพทย์แผน
ไทย  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
 

เพื่อให้บริการน้ าดื่มแก่ผู้
มารับบริการ 

มีเครื่องท าน้ าร้อน-เย็น 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 6,000 - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูม้ารับ
บริการ 
 

มีน้ าด่ืมสะอาด
ส าหรับใช้บริโภค
ให้บริการแก่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 จัดซ้ือเครื่องท าน้ า
ร้อน-เย็น  
งานแพทย์แผน
ไทย  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
 

เพื่อให้บริการน้ าดื่มแก่ผู้
มารับบริการ 

มีเครื่องท าน้ าร้อน-เย็น 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 6,000 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ผูม้ารับ
บริการ 
 

มีน้ าด่ืมสะอาด
ส าหรับใช้บริโภค
ให้บริการแก่
ประชาชน และ
ผู้ปุวย 

งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 



-29-                                 แบบ ผ.02 

เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่ 202 หน้า 3/631 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202 จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
งานการเงินและ
บัญชี  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

- 22,000 
(1 เครื่อง) 

22,000 
(1 เครื่อง) 

- - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน 

-การบันทึกข้อมูล 
การจัดพิมพ์ และการ
ประมวลผลเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ  
มีคุณภาพ  
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

  แก้ไข  ปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณพ.ศ.2563 เป็นปีงบประมาณพ.ศ.2564 และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202 จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
งานการเงินและ
บัญชี  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

- 22,000 
(1 เครื่อง) 

- 
 

22,000 
(1 เครื่อง) 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน 

-การบันทึกข้อมูล 
การจัดพิมพ์ และการ
ประมวลผลเอกสาร
ทางราชการ และ
เอกสารอื่นๆ  
มีคุณภาพ  
-ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

งานการเงินและ
บัญชี  
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

 

 



- 30- 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ล าดับที่ 14 หน้า 32 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 
1 

-เพื่อให้อาคารศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 1 สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีสุขลักษณะท่ีเหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน 
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการท าความสะอาด
อาคารของศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 1 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ท าความสะอาดอาคาร 
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย  
1 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

อาคารศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 1 
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ศูนย์บริการแพทย์
แผนไทย 1
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  ชื่อสถานที่ด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย  

-เพื่อให้อาคารศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีสุขลักษณะท่ีเหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน 
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการท าความสะอาด
อาคารของศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ท าความสะอาดอาคาร 
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย  

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

อาคารศูนย์บริการ
แพทย์แผนไทย 1 
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

งานแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

แบบ ผ.02 



- 31 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ล าดับที่ 15 หน้า 33 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

-เพื่อให้อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีสุขลักษณะท่ีเหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน 
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการท าความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ท าความสะอาดอาคาร 
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาด
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

-เพื่อให้อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย สะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีสุขลักษณะท่ีเหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชน 
-เพื่อจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการท าความสะอาด
อาคารของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 

จ้างเหมาเอกชนด าเนินการ
ท าความสะอาดอาคาร 
ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้
มารับบริการ 

อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สุขลักษณะท่ี
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน 

งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนศรีวิชัย 
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม ่
ส านักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

แบบ ผ.02 



- 32 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ล าดับที่ 19 หน้า 17 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จ้างเหมาจัดท า เพื่อจ้างเหมาจัดท าออกแบบ จ้างเหมาเอกชนจัดท าออกแบบ - 180,000 180,000 100,000 100,000 ร้อยละความ -ท าให้มีระบบเวช โรงพยาบาล 
 ออกแบบและดูแล และดูแลระบบเวชระเบียน และดูแลระบบเวชระเบียน      พึงพอใจของ ระเบียนอิเลคทรอนิก เทศบาล 
 ระบบเวชระเบียน อิเลคทรอนิกส าหรับใช้ใน อิเลคทรอนิกของ      บุคลากรต่อ ท่ีมีประสิทธิภาพ นครเชียงใหม ่
 อิเลคทรอนิก การเรียกดูผลการรักษาคนไข้

และประวัติการรักษาของผู้ปุวย 
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

     การเรียกดู
ข้อมูล 

และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีเสถียรภาพ 

ส านักการ
สาธารณสุขและ 

  และสามารถส่งรายงานให้
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ตรงตาม
ความต้องการส าหรับการขอ
เบิกเงินค่ารักษากรณีต่างๆ 

      ผู้ปุวยผ่าน
ระบบเวช
ระเบียน
อิเลคทรอนิก 
 

-ข้อมูลผู้ปุวยได้รับ
การจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยและง่ายต่อ
การสืบค้นในการ
ให้บริการผู้ปุวย 

สิ่งแวดล้อม 

 

  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 จ้างเหมาจัดท า เพื่อจ้างเหมาจัดท าออกแบบ จ้างเหมาเอกชนจัดท าออกแบบ - 180,000 180,000 100,000 100,000 ร้อยละความ -ท าให้มีระบบเวช งานธุรการ 
 ออกแบบและดูแล และดูแลระบบเวชระเบียน และดูแลระบบเวชระเบียน      พึงพอใจของ ระเบียนอิเลคทรอนิก โรงพยาบาล 
 ระบบเวชระเบียน อิเลคทรอนิกส าหรับใช้ใน อิเลคทรอนิกของ      บุคลากรต่อ ท่ีมีประสิทธิภาพ เทศบาลนคร 
 อิเลคทรอนิก การเรียกดูผลการรักษาคนไข้

และประวัติการรักษาของผู้ปุวย 
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

     การเรียกดู
ข้อมูล 

และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีเสถียรภาพ 

เชียงใหม่ 
ส านักการ 

  และสามารถส่งรายงานให้
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้ตรงตาม
ความต้องการส าหรับการขอ
เบิกเงินค่ารักษากรณีต่างๆ 

      ผู้ปุวยผ่าน
ระบบเวช
ระเบียน
อิเลคทรอนิก 
 

-ข้อมูลผู้ปุวยได้รับ
การจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยและง่ายต่อ
การสืบค้นในการ
ให้บริการผู้ปุวย 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

แบบ ผ.02 



- 33 - 
เดิม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ล าดับที่ 17 หน้า 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 จ้างเหมาเชื่อมต่อ -เพื่อให้หน่วยงาน จ้างเหมาเอกชนเชื่อมต่อระบบ 250,000 250,000 250,000 275,000 275,000 ระบบ ท าให้การใช้งาน โรงพยาบาล 
 ระบบ Internet  โรงพยาบาลเทศบาลนคร Internet พร้อมดูแลระบบ      Internet ระบบ Internet เทศบาล 
 ของโรงพยาบาล เชียงใหม่และศูนย์บริการ ระหว่างโรงพยาบาลเทศบาล      ท างานได้ ของโรงพยาบาล นครเชียงใหม ่
 เทศบาล ท้ัง 3 แห่ง สามารถ นครเชียงใหม่ กับศูนย์บริการ      100% เทศบาลนคร ส านักการ 
 นครเชียงใหม่ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ สาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่       เชียงใหม่ และ สาธารณสุขและ 
  -เพื่อให้หน่วยงาน -ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีวิชัย       ศูนย์บริการท้ัง  สิ่งแวดล้อม 
  โรงพยาบาลสามารถใช้  -ศูนย์บริการสาธารณสุข       3 แห่ง มี  
  งานระบบ Internet ใน หนองหอย       ประสิทธิภาพและ  
  องค์กรได้อย่างมี -ศูนย์บริการสาธารณสุข       มีความรวดเร็ว  
  ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็ว 
ช้างคลาน         

 
  แก้ไข  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานด าเนินงานจริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 จ้างเหมาเชื่อมต่อ -เพื่อให้หน่วยงาน จ้างเหมาเอกชนเชื่อมต่อระบบ 250,000 250,000 250,000 275,000 275,000 ระบบ ท าให้การใช้งาน งานธุรการ 
 ระบบ Internet  โรงพยาบาลเทศบาลนคร Internet พร้อมดูแลระบบ      Internet ระบบ Internet โรงพยาบาล 
 ของโรงพยาบาล เชียงใหม่และศูนย์บริการ ระหว่างโรงพยาบาลเทศบาล      ท างานได้ ของโรงพยาบาล เทศบาล 
 เทศบาล ท้ัง 3 แห่ง สามารถ นครเชียงใหม่ กับศูนย์บริการ      100% เทศบาลนคร นครเชียงใหม ่
 นครเชียงใหม่ เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ สาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่       เชียงใหม่ และ ส านักการ 
  -เพื่อให้หน่วยงาน -ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีวิชัย       ศูนย์บริการท้ัง  สาธารณสุขและ 
  โรงพยาบาลสามารถใช้  -ศูนย์บริการสาธารณสุข       3 แห่ง มี สิ่งแวดล้อม 
  งานระบบ Internet ใน หนองหอย       ประสิทธิภาพและ  
  องค์กรได้อย่างมี -ศูนย์บริการสาธารณสุข       มีความรวดเร็ว  
  ประสิทธิภาพและมีความ

รวดเร็ว 
ช้างคลาน         

แบบ ผ.02 



 



-34- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

เดิม แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับที่ 33 หน้า 3/775,ล าดับที่ 55,57 หน้า 3/778,ล าดับที่ 103 หน้า 3/786,ล าดับที่ 109 หน้า 3/787,ล าดับที่ 168 หน้า 3/798,
ล าดับที่ 195 หน้า 3/803,ล าดับที่ 203-204 หน้า 3/805 ,ล าดับที่ 207 หน้า 3/806 ,ล าดับที่ 252 หน้า 3/814 และล าดับที่ 277 หน้า 3/819 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 
จ านวน 1 เครื่อง 
(งานแพทย์แผนไทย) 

- - 2,000 
 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

55 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้หัวโล้น ไม่มีพนักพิงปรับ
สูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว(งาน
กายภาพบ าบัดฯ) 
 

- - 2,400 
 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

57 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มีท่ี
วางแขน จ านวน 2ตัว 
(งานกายภาพบ าบัดฯ) 

- - 2,000 
 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

103 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง 
(งานแพทย์แผนไทย) 

- - - 84,000 
 

- งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

109 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ น้ิว 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
1,500 บาท 
(งานแพทย์แผนไทย) 

- - ๓,๐๐๐ 
 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.03 



-35- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

168 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 32 
น้ิว จ านวน 2 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยใน) 

- 13,000 
 

- 13,000 
 

- งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

195 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เกจ์ออกซิเจน (Oxygen 
Regulator) จ านวน 2 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ) 
 

- - 7,000 - - งานธุรการ 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

203 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน)  
 

- - - - 18,000 
 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

204 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ จ านวน 4 เครื่อง 
(งานศูนย์สุขภาพชุมชนหนอง
หอย) 
 

- - - - 36,000 
 

งานธุรการ 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

207 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องชั่งน้ าหนักมากกว่า160 
กิโลกรัมและวัดส่วนสูงจ านวน 
1 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยนอก)  
 

- - - 5,000 - งานธุรการ 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 



-36- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน 
1 เครื่อง 
(งานแพทย์แผนไทย)  
 

- - 6,000 - - งานธุรการ 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

277 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 
2 เครื่อง  
(งานการเงินและบัญช)ี 
 

- 22,000 
(1 เครื่อง) 

22,000 
(1 เครื่อง) 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ส านักการสาธารณสุขฯ 

 

แก้ไข   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 
จ านวน 1 เครื่อง 
(งานแพทย์แผนไทย) 

- - - 
 

2,000 - งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

55 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้หัวโล้น ไม่มีพนักพิง
ปรับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว
(งานกายภาพบ าบัดฯ) 
 

- - - 
 

2,400 - งานกายภาพบ าบัดฯ 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.03 



-37- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ไม่มีท่ี
วางแขน จ านวน 2ตัว 
(งานกายภาพบ าบัดฯ) 

- - - 
 

2,000 - งานกายภาพบ าบัดฯ 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

103 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนแบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง 
(งานแพทย์แผนไทย) 

- - - 84,000 
 

- งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

109 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ น้ิว 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
1,500 บาท 
(งานแพทย์แผนไทย) 

- - - 
 

๓,๐๐๐ - งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

168 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 32 
น้ิว จ านวน 2 เครื่อง 
(กลุ่มงานการพยาบาล) 

- 13,000 
 

- 13,000 
 

- กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 



-38- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

195 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เกจ์ออกซิเจน (Oxygen 
Regulator) จ านวน 2 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ) 
 

- - - 7,000 - งานอุบัติเหตุฯ 
กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

203 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน)  
 

- - - - 18,000 
 

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
กลุ่มงานการ 
พยาบาล 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

204 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ จ านวน 4 เครื่อง 
(งานศูนย์สุขภาพชุมชนหนอง
หอย) 
 

- - - - 36,000 
 

งานศูนย์สุขภาพ
ชุมชนหนองหอย 
กลุ่มงานสุขภาพ
ชุมชน 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

207 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เครื่องชั่งน้ าหนักมากกว่า
160 กิโลกรัมและวัดส่วนสูง
จ านวน 1 เครื่อง 
(งานผู้ป่วยนอก)  
 

- - - 5,000 - งานผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานการ 
พยาบาล 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.03 



-39- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน 
1 เครื่อง 
(งานแพทย์แผนไทย)  
 

- - - 6,000 - งานแพทย์แผนไทย 
กลุ่มงานบริการ
การแพทย ์
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ 
สาธารณสุขฯ 

277 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 
2 เครื่อง  
(งานการเงินและบัญช)ี 
 

- 22,000 
(1 เครื่อง) 

- 
 

22,000 
(1 เครื่อง) 

- งานการเงินและ
บัญช ี
โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ส านักการสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-40- 
เดิม แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ล าดับที่ 122 หน้า 47 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี พร้อม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 คัน 
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ) 

1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- 1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- - งานธุรการ  
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 

แก้ไข   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี พร้อม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 คัน 
(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ) 

1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- - 1,000,๐๐๐ 
(1 คัน) 

- งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
กลุ่มงานการ 
พยาบาล 
โรงพยาบาล 
เทศบาลฯ 
ส านักการ
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.03 


