
   แบบ ผ.02       

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือป้องกันการแพร่ สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      อัตราการเกิดโรคพิษ คนและสัตว์ปลอดภัย กองสาธารณสุข

คนปลอดภัย จากโรค ระบาดของโรค เทศบาลต าบลป่าซาง สุนัขบ้าเป็น 0 จากโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิวแวดล้อม
พิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

2 โครงการป้องกัน เพ่ือลดอัตราการเกิด ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    อัตราป่วยลดลง สามารถควบคุม กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อน าโดยแมลง เทศบาลต าบลป่าซาง เม่ือเทียบกับค่ามัธยฐาน การแพร่ระบาดของ และส่ิวแวดล้อม

น าโดยแมลง  ย้อนหลัง 5 ปี โรคติดต่อน าโดย

(2559 - 2563) แมลงในพ้ืนท่ีได้

มากกว่าร้อยละ 20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการป้องกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      อัตราการเกิดโรคติดต่อ สามารถป้องกัน กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดต่อ ระบาดของโรคติดต่อ เทศบาลต าบลป่าซาง จากสัตว์สู่คนเป็น 0 การเกิดโรคติดต่อ และส่ิวแวดล้อม

จากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คน จากสัตว์สู่คนในพ้ืนท่ีได้

4 โครงการสร้างความรู้ 1.เพ่ือให้ประชาชน 1.ด าเนินการปีละ 1 หมู่บ้าน 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      1.ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุข

ความเข้าใจถึงอันตราย มีความรู้ความเข้าใจ 2.ประชาชนกลุ่มท่ีมี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ป้องกันตนเองจากภัย และส่ิวแวดล้อม

และการป้องกันตนเอง ถึงอันตรายและ ภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหา  ความเข้าใจถึงอันตราย ของฝุ่น PM 2.5 ได้

จากภัยของฝุ่นละออง การป้องกันตนเอง สุขภาพจากฝุ่น 50 คน และการป้องกันตนเอง 2.แหล่งก่อเกิดฝุ่น 

ขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ PM 2.5 ในชุมชนลดลง

ด้านสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึน ด้านสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึน

จากปัญหาฝุ่นละออง จากปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 ขนาดเล็ก PM 2.5 

2.เพ่ือให้หมู่บ้านมี 2.หมู่บ้านมีมาตรการ

มาตรการทางสังคม ทางสังคมในการลดฝุ่น 

ในการลดฝุ่นละออง PM 2.5

ขนาดเล็ก PM 2.5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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5 โครงการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันการ ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      อัตราการเกิดโรคติดต่อ ประชาชนปลอดภัย กองสาธารณสุข

และป้องกันการ แพร่ระบาดของ เทศบาลต าบลป่าซาง อุบ้ติใหม่และโรคติดต่อ จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ และส่ิวแวดล้อม

แพร่ระบาดของ โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ าเป็น เป็นไปตาม และโรคติดต่ออุบัติซ้ า

โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออุบัติซ้ า ตัวช้ีวัดของกระทรวง

และโรคติดต่ออุบัติซ้ า สาธารณสุข

6 โครงการจัดบริการ เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 780,000    780,000    780,000    780,000    780,000    ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนท่ีเจ็บป่วย กองสาธารณสุข

การแพทย์ฉุกเฉิน ท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ท่ีรับบริการการแพทย์ ฉุกเฉินหรือประสบ และส่ิวแวดล้อม

หรือประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉินมีความพึงพอใจ อุบัติเหตุได้รับการ

ได้รับการช่วยเหลือ ต่อบริการ ช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

อย่างถูกต้องและ

ทันท่วงที

7 โครงการสมทบ เพ่ือให้กองทุนหลัก ร้อยละ 50 ของงบประมาณ 350,000    350,000    350,000    350,000    350,000    สามารถสมทบเงิน กองทุนหลักประกัน กองสาธารณสุข

เงินกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ท่ีได้รับจากกองทุนหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สุขภาพเทศบาลต าบล และส่ิวแวดล้อม

ประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลป่าซาง ประกันสุขภาพแห่งชาติ ของงบประมาณท่ี ป่าซางสามารถด าเนิน

เทศบาลต าบลป่าซาง ด าเนินกิจกรรม (สปสช.) ได้รับจาก สปสช. กิจกรรมได้ตาม

ตามวัตถุประสงค์ของ วัตถุประสงค์ของ

กองทุนหลักประกัน  กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ สุขภาพแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 194     



   แบบ ผ.02       

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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8 โครงการเวทีประเมินผล เพ่ือให้ประชาชนมี แกนน าชุมชนจ านวน 32,000      32,000      32,000      32,000      32,000      1.มีผลการประเมิน สามารถน าแผนสุขภาพ กองสาธารณสุข

การด าเนินงานป้องกัน ส่วนร่วมในการประเมิน 200 คน การด าเนินงานฯ ชุมชนและผลการ และส่ิวแวดล้อม

ควบคุมโรค การส่งเสริม ผลการด าเนินงาน 2.มีแผนสุขภาพชุมขน ประเมินการด าเนินงาน 

สุขภาพและฟ้ืนฟู ป้องกัน ควบคุมโรค เทศบาลต าบลป่าซาง และน าไปปรับปรุง

สมรรถภาพอย่างมี การส่งเสริมสุขภาพ การด าเนินงานด้าน

ส่วนร่วมและการจัดท า และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สาธารณสุขให้ดีย่ิงๆ ข้ึน

แผนสุขภาพชุมชน ของเทศบาลต าบล

ป่าซาง

9 โครงการอบรม เพ่ือให้ผู้ประกอบ ผู้ประกอบกิจการ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      1.ร้อยละ 80 ผู้ประกอบ ประชาชนบริโภค กองสาธารณสุข

ผู้ประกอบกิจการ กิจการและผู้สัมผัส และผู้สัมผัสอาหาร กิจการและผู้สัมผัส อาหารท่ีปลอดภัย และส่ิวแวดล้อม

และผู้สัมผัสอาหาร อาหารมีความรู้ ท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาล อาหารเข้ารับการอบรม ตามหลักสุขาภิบาล

ความเข้าใจเร่ือง ต าบลป่าซาง 2.ร้อยละ 80 ผู้ประกอบ อาหาร

หลักสุขาภิบาล กิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อาหารและกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจ

ท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองหลักสุขาภิบาล

อาหารและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน

ภายหลังการอบรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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10 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนให้หมู่บ้าน หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข

ตามโครงการ ด าเนินโครงการ ต าบลป่าซาง  มีการด าเนินโครงการ ด้านสาธารณสุขตาม และส่ิวแวดล้อม

พระราชด าริ พระราชด าริ จ านวน 10 หมู่บ้าน พระราชด าริด้าน โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

11 โครงการคุ้มครอง เพ่ือตรวจสารปนเป้ือน ตลาด สถานท่ีจ าหน่าย 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละ 80 ของตลาด ประชาชนบริโภค กองสาธารณสุข

ผู้บริโภค ปลอดภัย ในอาหารผลิตภัณฑ์ อาหาร สถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์และอาหาร และส่ิวแวดล้อม

ใส่ใจสุขภาพ อันตรายในร้านอาหาร และแผงลอยในพ้ืนท่ี สถานท่ีสะสมอาหาร ท่ีปลอดภัย

ตลาด แผงลอยและ และแผงลอยในพ้ืนท่ี

ร้านช า ได้รับการตรวจ

12 โครงการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 35,000      35,000      35,000      35,000      35,000      ร้อยละ 100 ของน้ าด่ืม ประชาชนมีน้ าด่ืม กองสาธารณสุข

คุณภาพน้ าด่ืม คุณภาพน้ าด่ืม ต าบลป่าซาง  น้ าบริโภคในชุมชน บริโภคท่ีปลอดภัย และส่ิวแวดล้อม

น้ าบริโภคในชุมชน น้ าบริโภคในชุมชน จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้รับการตรวจสอบ ได้มาตรฐาน

คุณภาพ

  

 

 

1,682,000 1,682,000 1,682,000 1,682,000 1,682,000 

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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