
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มเข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
                                     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

    แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี  3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณและท่ีมา



    แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งผา หมู่ท่ี 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 1
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 1 เด็ก 0-5 ปี ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

3 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 1 วิธีการป้องกัน ทุ่งผา หมู่ท่ี 1 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 1

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี  3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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
และสม่ าเสมอ ด้วยมะเร็งเตานมใน

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

5 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 2
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 2 เด็ก 0-5 ปี ด าเนินการ ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 2 วิธีการป้องกัน ทุ่งตุ่นแม่ติว หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 2

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ด าเนินการ ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
7 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง วอแก้ว หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 3
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 3 เด็ก 0-5 ปี ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

9 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 3 วิธีการป้องกัน วอแก้ว หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 3

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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

11 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง หล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 4
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 4 เด็ก 0-5 ปี ด าเนินการ ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ อุดหนุนงบประมาณให้กับ งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 4 วิธีการป้องกัน คณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 4

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค หล่ายทุ่ง หมู่ท่ี 4 ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน ด าเนินการ 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
13 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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

กลุ่มสตรีอายุต้ังแต่
30 ปีข้ึนไป

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งหก หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 5
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 5 เด็ก 0-5 ปี ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

15 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 5 วิธีการป้องกัน ทุ่งหก หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 5

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ
สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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

17 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง ทุ่งง้ิว  หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 6
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 6 เด็ก 0-5 ปี ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 6 วิธีการป้องกัน ทุ่งง้ิว  หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 6

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
19 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมะเร็ง อุดหนุนงบประมาณให้กับ 6,000    6,000      6,000       6,000      อุดหนุนให้หน่วย ผู้หญิงอายุต้ังแต่ 35 กรรมการ

สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม เต้านม คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ ปีข้ึนไปมีความรู้เร่ือง หมู่บ้าน
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

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 3    การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
    แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านอาหาร อุดหนุนงบประมาณให้กับ 4,900    4,900      4,900       4,900      อุดหนุนให้หน่วย -หญิงมีครรภ์ หญิงให้ กรรมการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ และโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ นมบุตรและผู้ปกครอง หมู่บ้าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง น้ าจ า หมู่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง เด็ก 0-5 ปี มีความรู้ หมู่ 7
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 7 เด็ก 0-5 ปี ด้านอาหารและโภชนา

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ การ 
หญิงให้นมบุตร และผู้ปกครอง -เด็กมีการเจริญ
เด็ก 0-5 ปี ได้บริการท่ีเหมาะสม เติบโต และพัฒนาการ
3.เพ่ือให้เด็กเกิดรอด มีการเจริญ ได้เต็มศักยภาพ
เติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

21 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 1.เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเส่ียงใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ 9,100    9,100      9,100       9,100      อุดหนุนให้หน่วย 1.กลุ่มเส่ียงมีความรู้ กรรมการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองของโรคหนอนพยาธิและ คณะกรรมการหมู่บ้าน งานอ่ืนด าเนินการ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ หมู่บ้าน
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ท่ี 7 วิธีการป้องกัน น้ าจ า หมู่ 7 ด าเนินการ จ านวน 1 แห่ง และมีความตระหนัก หมู่ 7

2.เพ่ือลดอัตราความชุกของโรค ในการป้องกันตนเอง
หนอนพยาธิในผู้ท่ีชอบทาน 2.อัตราความชุกของ
อาหารสุกๆ ดิบๆ โรคหนอนพยาธิใน

กลุ่มเส่ียงลดลง
รวม          21    โครงการ -                                  -                            140,000 140,000   140,000    140,000   -                    -                     -       

งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มเข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 1

14



หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 1

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 1

15



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 2

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 2

16



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 2

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 3

17



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 3

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 3

18



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 4

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 4

19



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 4

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 5

20



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 5

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 5

21



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 6

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 6

22



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 6

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 7

23



ผ.02

หน่วยงาน

ท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 7

กรรมการ
หมู่บ้าน
หมู่ 7

-         

24


