
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง      ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
                                        ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงหม้อแปลง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        250,000  -        -           ไฟฟ้าในส านักงาน ไฟฟ้าในส านักงาน กฟภ.อ.
ไฟฟ้าส านักงานองค์การ ส านักงานให้ใช้งานได้ตามปกติ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อบต.วอแก้ว สามารถ อบต.วอแก้ว สามารถ ห้างฉัตร
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ

ของส านักงาน อบต.วอแก้ว ติดต้ังหมดแปลงไฟฟ้า
ขนาด 100 เควีเอ 
พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ
จ านวน 1 เคร่ือง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ 376,000  -       -        -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
สายทุ่งใหม่ สายท่ี 1  หมู่ 1 ใช้อย่างท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
(พิกัดเร่ิมต้นE5039024N2031132) -ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
(พิกัดส้ินสุดE0538434N2031700) ให้กับเกษตรกร ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง

ประมาณ  1,010 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   



ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        380,500    -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
สายทุ่งใหม่สายท่ี 2  หมู่ 1 ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0539024N2030996) เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
(พิกัดส้ินสุดE0539185N2030614) ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง

ประมาณ1,020 ม.
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        77,000      -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.

สายทุ่งเหล่า หมู่ 1 ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
(พิกัดเร่ิมต้นE0539247N2030707) เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
(พิกัดส้ินสุดE0539277N2030596) ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง

ประมาณ   205 ม.
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        200,000    -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.

เพ่ือการเกษตรสายเรียบห้วย ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
 นาไพร  หมู่ท่ี 2 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
ประมาณ 1,000   ม.

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        200,000    -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายทุ่งแม่เป๊ิบ ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
(หลังอนามัย หมู่ 3-บ้านทุ่งตุ่น เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
หมู่ท่ี 2 ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง

1,000   ม.
4
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        -           200,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายทุ่งเหล่า  ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ท่ี 2 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
700   ม.

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า อุดหนุน งปม.ให้กับการไฟฟ้า -       -        -        -           530,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตร สายห้วยอืน ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 3 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร เพ่ือด าเนินการขยายเขต มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ไฟฟ้าระยะทาง 530  ม.
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        1,300,000  -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.

เพ่ือการเกษตรสาย ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
แม่เป๊ิบเหนือ หมู่ 3 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
1,300   ม.

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        740,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายแม่เป๊ิบใต้ ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 3 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
700   ม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        -           850,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายร้องสิงห์ ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 3 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
700   ม.

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        288,000    -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายห้วยดินแดง ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 4 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
760   ม.

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        300,000    -           ร้อยละ70ของ ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
สาธารณะ(ไฟฟ้าก่ิง) ซอยกลุ่ม และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภัยในชีวิต ห้างฉัตร
ออมข้าว หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ บริเวณน้ีมีความ และทรัพย์สิน

ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
2,400 ม.

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        205,000    -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายทุ่งแล้ง  ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 4 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
540   ม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        -           288,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายแพะฟ้า  ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 4 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ให้กับเกษตรกร ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
760   ม.

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        360,000    -           -                     ประชาชนมีความ กฟภ.อ.
สาธารณะ ซอยทุ่งเก้าเกลือ และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของผู้สัญจรไปมา ปลอดภัยในชีวิต ห้างฉัตร
หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ บริเวณน้ีมีความ และทรัพย์สิน

ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง สะดวก  ปลอดภัย 
540   ม.

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        -           398,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตรสายทุ่งแม่ติว  ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 4 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
1,050   ม.

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -       -        -        -           137,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
สาธารณะ ซอยฟาร์มโคนม และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร

         3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา(นายวันชัย จริยา)  หมู่ 4 ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
(พิกัดเร่ิมต้นE0537193N2034362) ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
(พิกัดส้ินสุดE0536998N2034318) 205  ม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        731,500    ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ.อ.
เข้าพ้ืนท่ีอยู่อาศัยสาย ท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
ทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ อย่างท่ัวถึง ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
1,100   ม.

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        360,000    -           ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ.อ.
เข้าพ้ืนท่ีอยู่อาศัยสายทุ่ง ท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
เก้าหมุ้น  หมู่ท่ี 5 ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ อย่างท่ัวถึง ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
1,800   ม.

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        -           600,000    ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ.อ.
เข้าพ้ืนท่ีอยู่อาศัย ถนนสาย ท่ัวถึง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
ไปอ่างแม่ไพร  หมู่ 5 ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ อย่างท่ัวถึง ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
3,000 ม.

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        345,800    -           ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ.อ.
จากปากทางเข้าหมู่บ้าน  และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน ห้างฉัตร
ถึงบ้านเลขท่ี 15/1 หมู่ 6 ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ บริเวณน้ีมีไฟฟ้าใช้ สะดวก ปลอดภัยลด
พิกัดเร่ิมต้นE0539105,N2032012 ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
พิกัดส้ินสุด E0539580,N2032141 520   ม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน อุดหนุน งปม.ให้กับการไฟฟ้า -        -        -        -           78,000      ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ.อ.
 เฟรสซอยไปป่าช้าบ้านทุ่งง้ิว และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน ห้างฉัตร
หมู่ 6 ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ เพ่ือด าเนินการขยายเขต บริเวณน้ีมีไฟฟ้าใช้ สะดวก ปลอดภัยลด
พิกัดเร่ิมต้นE0539679,N2032086 ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ไฟฟ้าระยะทาง 90  ม. ปัญหาอาชญากรรม
พิกัดส้ินสุด E0539673,N2032001

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า อุดหนุน งปม.ให้กับการไฟฟ้า -        -        -        -           911,000    ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตร สายเรียบ ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ส่วนภูมิภาคสาขาห้างฉัตร ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
ล าห้วยแม่ไพร  หมู่ท่ี 6 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร เพ่ือด าเนินการขยายเขต มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ไฟฟ้าระยะทาง 2,400 ม.
25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        -           156,000    ร้อยละ70ของ ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ.อ.

เฟรสจากบ้านนายประสิทธ์ิ  และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ครัวเรือนใน ใช้ในครัวเรือน ห้างฉัตร
บัวบาน  ถึงบ้านนายเฉลิมชาติ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ บริเวณน้ีมีไฟฟ้าใช้ สะดวก ปลอดภัยลด
สุภาสอน หมู่ 6 ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง ปัญหาอาชญากรรม
พิกัดเร่ิมต้นE0539647,N2032431 180   ม.
พิกัดส้ินสุด E0539693,N2032593
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผ.02
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        68,500   -           -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
สาธารณะ ต้ังแต่หน้าบ้าน และเพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
นายสมบูรณ์  สุภาสอนถึง ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และ ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
บ้านนางสมพร  ศรีสุรินทร์  ลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีได้ ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
หมู่ 7 212  ม.
พิกัดเร่ิมต้น E0538799 N2035101

พิกัดส้ินสุด  E0538869 N2034963

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        904,000    -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.
เพ่ือการเกษตร  ต้ังแต่บ้าน ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
นายสุทัศน์  เฟ่ืองแปง ถึง เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
ทุ่งห้วยป่าไผ่  หมู่ 7 ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง

1,360   ม.
28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า -เพ่ือให้พ้ืนท่ีการเกษตรมีไฟฟ้า  อุดหนุน งปม.ให้กับการ -        -        -        55,000      -           ร้อยละ70ของ พ้ืนท่ีการเกษตรมี กฟภ.อ.

เพ่ือการเกษตร  สายห้วยเงิน  ใช้อย่างท่ัวถึง และ ส่งเสริมอาชีพ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ของพ้ืนท่ีการเกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ห้างฉัตร
หมู่ 7 เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร ห้างฉัตรเพ่ือด าเนินการ มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
760   ม.

รวม 28 โครงการ 376,000 250,000 68,500   6,446,800 4,148,000 -                    -                   -       
1 2
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือบริหารจัดการขยะในชุมชน อุดหนุน งปม. ให้กับ 200,000  200,000    200,000    ปริมาณขยะในเขต ชุมชนในเขตต าบล ส านัก

ขององค์กรปกครอง ในเขตต าบลวอแก้ว อบจ.ล าปางในการ ต าบลวอแก้วได้รับ วอแก้วได้รับการ ปลัด

ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าปาง บริหารจัดการขยะ การจัดการอย่าง บริหารจัดการขยะได้  

 ถูกวิธีร้อยละ 80 อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ
รวม 1 โครงการ -       -       200,000 200,000    200,000    

แผนงาน   งานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว  ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร
1 โครงการป้องกันและลด -เพ่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ อุดหนุนงบประมาณ 10,000   10,000   10,000   10,000      10,000      อุดหนุนให้หน่วย -ท าให้ ปชช.รู้ถึงพิษ ท่ีว่าการ

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง ปชช.ได้ตระหนักถึงพิษภัยจาก ให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอ งานอ่ืนด าเนินการ ภัยจากอุบัติเหตุ อ าเภอ
เทศกาลฯ  อุบัติเหตุ ห้างฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง -จุดตรวจและจุด ห้างฉัตร

-เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์อ านวย บริการมีของใช้เพ่ือ
ความสะดวกแก่ ปชช. ท่ีสัญจร อ านวยความสะดวก
ไปมา แก่ ปชช.
-เพ่ือเสริมการบังคับใช้กฎหมาย -ผู้สัญจรไปมาปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและ ตามกฏหมายอย่าง
ลดปัญหาอุบัติเหตุ เคร่งครัด

รวม 1 โครงการ 10,000   10,000   10,000   10,000     10,000     -                    -                   -       
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ เพ่ือพัฒนา เพ่ิมทักษะ และ -จัดกิจกรรมทางวิชาการ 30,000   30,000   30,000   30,000      30,000      อุดหนุนให้โรงเรียน นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

ศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง คุณภาพทางการศึกษาของ ให้กับนักเรียนโรงเรียน ทุ่งหก-ทุ่งผาด าเนิน บ้านทุ่งหก - ทุ่งผา ทุ่งหก
ทางวิชาการและยกระดับ ผล นักเรียน บ้านทุ่งหก-ทุ่งผา จ านวน การ จ านวน 1 แห่ง ทุกคนมีการพัฒนา
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 76คน คุณภาพทางการ
นักเรียน ศึกษาดีข้ึน

2 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย นักเรียนระดับก่อนประถม 324,000  324,000  324,000  324,000    324,000    ร้อยละ 100 ของ นักเรียนมีสุขภาพ โรงเรียน
นักเรียน สมบูรณ์แข็งแรง ศึกษาและระดับประถม นักเรียนใน รร. ร่างกายท่ีสมบูรณ์ ทุ่งหก

ศึกษาจ านวน 2 โรงเรียน      ทุ่งหก ทุ่งผา ได้ แข็งแรง
(ร.ร.ทุ่งหก,ร.ร.ทุ่งผา) ทานอาหารกลางวัน

3 โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี ทุ่งหก-นักเรียนโรงเรียน 40,000   -        -        -           -           อุดหนุนให้โรงเรียน -เด็กนักเรียนมี โรงเรียน
การเรียนรู้วิถีชุมชน บ้านทุ่งผา จ านวน 40 คน ทุ่งหก-ทุ่งผาด าเนิน ความรู้เก่ียวกับ ทุ่งหก
-เพ่ือส่งเสริมความรู้ภาคพลเมือง การ จ านวน 1 แห่ง ชุมชนมากข้ึน
ให้แก่เด็กนักเรียน -เด็กนักเรียนมี

พ้ืนฐานความรู้เก่ียว
กับภาคพลเมือง
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งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส่งเสริมความรู้และ -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ นักเรียนโรงเรียนบ้าน 40,000   -        -        -           -           อุดหนุนให้โรงเรียน -นักเรียนมีทักษะ โรงเรียน
ทักษะในการประกอบอาชีพ เก่ียวกับใช้ของเหลือใช้รอบตัว ทุ่งหก-ทุ่งผา จ านวน ทุ่งหก-ทุ่งผาด าเนิน เก่ียวกับใช้ของเหลือ ทุ่งหก
และการด ารงชีพอย่างมี ให้มีประโยชน์ 40 คน การ จ านวน 1 แห่ง ใช้ให้มีประโยชน์
ความสุขด้วยกะลามะพร้าว -เพ่ือส่งเสริมทักษะในการ -นักเรียนมีทักษะ

ประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน ในการประกอบ
อาชีพ

รวม 4 โครงการ 434,000 354,000 354,000 354,000    354,000    -                    -                   -       
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งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด ทุ่งผา หมู่ท่ี 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 1

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งผา หมู่ท่ี 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 1
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ
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งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน ทุ่งผา หมู่ท่ี 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 1
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 1 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
4 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งผา หมู่ท่ี 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 1
ราชกุมารีหมู่ท่ี 1 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

5 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 2

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ ด าเนินการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน
กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

6 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 2
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี ด าเนินการ มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

7 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 2
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 2 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ด าเนินการ ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง

งบประมาณ

123



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 2
ราชกุมารีหมู่ท่ี 2 ผสมไอโอดีน ด าเนินการ -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
9 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด วอแก้ว หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 3

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

10 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง วอแก้ว หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 3
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

11 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน วอแก้ว หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 3
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 3 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
12 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ วอแก้ว หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 3
ราชกุมารีหมู่ท่ี 3 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด หล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 4

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ ด าเนินการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

14 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง หล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 4
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี ด าเนินการ มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ อุดหนุนงบประมาณให้กับ งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 4
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 4 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค หล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน ด าเนินการ 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ หล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 4
ราชกุมารีหมู่ท่ี 4 ผสมไอโอดีน ด าเนินการ -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
17 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด ทุ่งหก หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 5

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน
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งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งหก หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 5
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

19 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน ทุ่งหก หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 5
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 5 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งหก หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 5
ราชกุมารีหมู่ท่ี 5 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
21 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด ทุ่งง้ิว  หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 6

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งง้ิว  หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 6
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ

23 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน ทุ่งง้ิว  หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 6
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 6 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
24 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ ทุ่งง้ิว หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 6
ราชกุมารีหมู่ท่ี 6 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการสืบสานพระราช 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000     6,000     6,000     6,000        6,000        อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านม  หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือขยายระบบบริการคัด น้ าจ า หมู่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง มะเร็งเต้านม มี หมู่ 7

กรองมะเร็งเต้านมด้วยการ พฤติกรรมตนตรวจ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เต้มนมตนเองท่ี
3.เพ่ือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม ถูกต้องและสม่ าเสมอ
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้อง และลดอัตราการตาย
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

26 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900     4,900     4,900     4,900        4,900        อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ กรรมการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ หญิงให้นมบุตรและ หมู่บ้าน
เด็กของสมเด็จพระเทพ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง น้ าจ า หมู่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี หมู่ 7
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ด้านอาหาร
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และโภชนาการ 

หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ พัฒนาการได้เต็ม
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม ศักยภาพ
ศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการควบคุมโรคหนอน 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100     9,100     -        -           -           อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
พยาธิของสมเด็จพระเทพ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม วิธีการป้องกัน น้ าจ า หมู่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 7
ราชกุมารี  หมู่ท่ี 7 2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง

หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
28 โครงการควบคุมโรคขาดสาร -เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง อุดหนุนงบประมาณให้กับ -        -        9,100     9,100        9,100        อุดหนุนให้หน่วย -ประชาชนมีความรู้ กรรมการ

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ โรคขาดสารไดโอดีน คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคขาดสาร หมู่บ้าน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม -เพ่ือให้ประชาชนมีการใช้เกลือ น้ าจ า หมู่ท่ี 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ไอโอดีน หมู่ 7
ราชกุมารีหมู่ท่ี 7 ผสมไอโอดีน -ประชาชนมีการใช้

เกลือผสมไอโอดีน
รวม 28 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000    140,000    -                     -                    -       
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร
1 โครงการสนับสนุนก่ิงกาชาด -ส่งเสริมกิจกรรมของก่ิงกาชาด อุดหนุน งปม.ให้กับท่ี 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 อุดหนุน งปม.ให้ สามาถช่วยเหลือ ท่ีว่าการ

อ าเภอห้างฉัตร ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ท าการปกครองอ าเภอ หน่วยงานอ่ืนด าเนิน ผู้ได้รับความเดือด อ าเภอ
และสังคม ห้างฉัตรในการด าเนิน การจ านวน 1  แห่ง ร้อนได้มากข้ึน ห้างฉัตร

กิจกรรม
รวม 1 โครงการ 12,000   12,000   12,000   12,000     12,000     -                    -                   -       
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ -เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ อุดหนุนงบประมาณ 20,000   20,000   20,000   20,000      20,000      อุดหนุนให้หน่วย ท าให้พ้ืนท่ี อ.ห้างฉัตร ท่ีว่าการ

และเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา ให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอ งานอ่ืนด าเนินการ มีความเข้มแข็งปลอด อ าเภอ
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ เสพติดของชาติและจังหวัด ห้างฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง จากยาเสพติดและมี ห้างฉัตร
ยาเสพติด อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง -เพ่ือบูรณาการแผนงานของศูนย์   ระบบเผ้าระวังอย่าง

ต าบลทุกแห่งให้ตอบสนอง ยังยืน
ยุทธศาสตร์ของชาติ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้กลุ่มสตรีต าบลวอแก้วมี อุดหนุนงบประมาณ 20,000   10,000   10,000   10,000      10,000      ร้อยละ 20 ของ สตรีต าบลวอแก้วมี กลุ่ม
กลุ่มสตรีต าบลวอแก้ว ความรู้ทักษะในการประกอบ  ให้กลุ่มสตรีต าบลวอแก้ว สตรีต าบลวอแก้ว บทบาทในการพัฒนา สตรี

อาชีพ และให้กลุ่มสตรีมีกิจกรรม ด าเนินการ มีบทบาทในการ ต าบลมากย่ิงข้ึน ต.วอแก้ว
ท าร่วมกันเป็นการสร้างความ พัฒนาต าบล
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

รวม 2 โครงการ 40,000   30,000   30,000   30,000     30,000     -                    -                   -       
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ผ.02
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม  - เพ่ือแสดงความจงรักภักดี อุดหนุนงบประมาณ ให้ 10,000   10,000   10,000   10,000      10,000      อุดหนุนให้หน่วย ทุกภาคส่วนมีความเช่ือ ท่ีท าการ
งานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม ต่อองค์ประมุขและสถาบัน ท่ีท าการปกครองอ าเภอ งานอ่ืนด าเนินการ ม่ันและเทิดทูนสถาบัน ปกครอง 
ประเพณี   อ าเภอห้างฉัตร พระมหากษัตริย์  เพ่ืออนุรักษ์ ห้างฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง ของชาติและยึดถือ อ.ห้างฉัตร
 จังหวัดล าปาง  - เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี สืบทอดเป็นวัฒนธรรม

วัฒนธรรม ประเพณีของชาติสืบไป

2  โครงการสนับสนุนการจัด เพ่ือเป็นจุดแสดงนิทรรศการ อุดหนุนงบประมาณ ให้ 8,000     8,000     8,000     8,000        8,000        อุดหนุนให้หน่วย กลุ่มอาชีพในแต่ละ ท่ีท าการ
งานร่ืนเริง ฤดูหนาวและ และให้กลุ่มอาชีพใน อ าเภอ ท่ีท าการปกครองอ าเภอ งานอ่ืนด าเนินการ ต าบลได้จ าหน่าย ปกครอง 
ของดีนครล าปาง ห้างฉัตร ได้น าสินค้าออก ห้างฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง สินค้า มีรายได้เพ่ิม อ.ห้างฉัตร

จ าหน่าย ในงานเป็นการ ข้ึนสามารถหาเครือ
เปิดตลาด และเพ่ิมรายได้ให้ ขายตลาดสินค้ามาก
กับกลุ่มอาชีพ ย่ิงข้ึน

3  โครงการสนับสนุนการจัด เพ่ือเป็นจุดแสดงนิทรรศการ อุดหนุนงบประมาณ ให้ 30,000   30,000   30,000   30,000      30,000      อุดหนุนให้หน่วย เกิดการกระจายรายได้ ท่ีท าการ
งานร่ืนเริง ฤดูหนาวและ และให้กลุ่มอาชีพใน อ าเภอ ท่ีท าการปกครองอ าเภอ งานอ่ืนด าเนินการ ในเขตอ าเภอห้างฉัตร ปกครอง 
ของดีอ าเภอห้างฉัตร ห้างฉัตรได้น าสินค้าออก ห้างฉัตรด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และท าให้ ปชช.มีความอ.ห้างฉัตร

จ าหน่าย และให้ประชาชน รักสามัคคีเกิดข้ึน
ได้ทราบถึงผลงานท่ีส าคัญ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

รวม 3 โครงการ 48,000   48,000   48,000   48,000     48,000     -                    -                   -       
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบตวอแก้ว ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.02

    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อุดหนุน อบต.เวียงตาล
1 โครงการต้ังงบประมาณ  - เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ อุดหนุนศูนย์ประสาน 30,000 -        -        -           -           อุดหนุน งปม.ให้ มีศูนย์กลางในการ อบต.

อุดหนุนศูนย์ประสานราชการ ปชช. และเป็นศูนย์กลางร่วม ราชการ(ศูนย์บริการร่วม) หน่วยงานอ่ืนด าเนิน ประสานงานส าหรับ เวียงตาล

(ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กร ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ ขององค์กรปกครองส่วน การ จ านวน 1 แห่ง อปท.หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อปท.ร่วมท้ังเป็นศูนย์บริการร่วม ท้องถ่ิน ราชการและองค์กร

และประสานราชการการบริการ ต่างๆ เพ่ือให้การ
สาธารณะของ อปท. บริหารงานของ

ท้องถ่ินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

2 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ/ เพ่ือิใช้ในกิจกรรมท่ีด าเนินตาม ส่วนราชการ/องค์กร/ 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ใช้ส าหรับอุดหนุน เกิดความร่วมมือ ส านักปลัด
องค์กร/หน่วยงานต่างๆ อ านาจหน้าท่ีร่วมกับส่วนท่ีเก่ียวข้องหน่วยงานต่างๆท่ีขอรับ ส่วนราช/องค์กร/ ระหว่างหน่วยงาน

เงินอุดหนุน หน่วยงานต่าง ๆ และส่วนราชการ
อุดหนุน เทศบาลต.ปงยางคก

3 โครงการขอรับเงินอุดหนุน 1.เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ อุดหนุน งปม. ให้กับ -        25,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุน งปม.ให้ อ าเภอห้างฉัตรมี เทศบล
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ เทศบาลต าบลปงยางคก หน่วยงานอ่ืนด าเนิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ต าบล
ช่วยเหลือประชาชนของ จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม ในการด าเนินการ การ จ านวน 1 แห่ง ในการช่วยเหลือ ปงยางคก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง ประชาชนขององค์กร
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5     การบริหารและพัฒนาองค์กร ผ.02
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(สถานท่ีกลาง) อ าเภอห้างฉัตร ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดล าปาง 2. เพ่ือประสานการช่วยเหลือ

ประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย
หรือภัยฉุกเฉินอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีให้ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที
3. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า
ข้อกฎหมาย ปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย
4. เพ่ือรวบรวมและแจ้งเวียน
ข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
ส่ังการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รวม 3 โครงการ 130,000 125,000 125,000 125,000    125,000    -                    -                   -       
71 โครงการ 1,190,000  969,000    987,500    7,365,800     5,067,000     
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