รายละเอียดโครงการพัฒนา (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลเมืองลาพูน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงาน : สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมกลุ่มแกนนา - เพื่อให้กลุ่มแกนนำสุขภำพ

(ผลผลิตของโครงการ)

- กลุ่มแกนนำสุขภำพชุมชน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

300,000 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำ

กอง

- กลุ่มแกนนำสุขภำพ

ด้านสุขภาพชุมชน

ชุมชนได้รับควำมรู้ในกำร

ได้รับกำรอบรมควำมรู้และ

ร่วมอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีควำมรู้และทักษะ กำรแพทย์

เทศบาลเมืองลาพูน

ดูแลสุขภำพ

ทักษะในกำรดูแลสุขภำพ

หลังกำรอบรม

ในกำรดูแลสุขภำพ

- เพื่อให้กลุ่มแกนนำสุขภำพ

- กลุ่มแกนนำสุขภำพชุมชน

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำ

- ประชำชนได้รับกำร

ชุมชนวิเครำะห์ปัญหำและ

มีกำรจัดทำแผนงำนด้ำน

ร่วมอบรมนำควำมรู้ที่ได้ ดูแลสุขภำพอย่ำงถูกต้อง

จัดทำแผนด้ำนสำธำรณสุข

สำธำรณสุข

รับไปใช้ในกำรดูแลสุขภำพ และครอบคลุม

ชุมชนได้

ประชำชน

- กลุ่มแกนนำสุขภำพ
ชุมชนจัดทำแผนงำนด้ำน
สำธำรณสุข

2 โครงการอบรมกลุ่มแกนนา - เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำ
ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการ สุขภำพชุมชนด้ำนกำรควบคุม

- แกนนำในเขตเทศบำล

-

51,500

-

เมืองลำพูน จำนวน 116 คน

-

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี

- เกิดกลุ่มแกนนำสุขภำพ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำเหตุ ด้ำนควบคุม-ป้องกันโรค

ควบคุม-ป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันโรคติดต่อภำยในชุมชน

ของกำรเกิดโรคกำรควบ ติดต่อภำยในชุมชน

ที่สาคัญในพื้นที่เทศบาล

เขตเทศบำลเมืองลำพูน

คุมและป้องกันโรคติดต่อ - สำมำรถลดกำรระบำด

เมืองลาพูน

ทั้ง 17 ชุมชน

ที่สำคัญ สำมำรถผ่ำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

แผนงำนสำธำรณสุข

กอง
กำรแพทย์

ของโรคติดต่อภำยใน
หน้ำ 35

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงาน : สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

โครงการอบรมกลุ่มแกนนา

เกณฑ์ประเมินควำมรู้

ชุมชน

ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการ

ร้อยละ 80 อย่ำงน้อย

- ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

ควบคุม-ป้องกันโรคติดต่อ

ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม ในกำรจัดกำรเฝ้ำระวัง

ที่สาคัญในพื้นที่เทศบาล

โครงกำร

ในกำรควบคุม-ป้องกัน

เมืองลาพูน

โรคติดต่อภำยในพื้นที่

(ต่อ)

ชุมชนได้

3 โครงการอบรมกลุ่มแกนนา - เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำ
ด้านสุขภาพชุมชน

สุขภำพชุมชนด้ำนกำรฟื้นฟู

- แกนนำในเขตเทศบำล

-

51,500

-

เมืองลำพูน จำนวน 116 คน

-

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี

- เกิดกลุ่มแกนนำสุขภำพ

กอง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน

ด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ

กำรแพทย์

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ สมรรถภำพผุ้สูงอำยุและ

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูง ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

อำยุและผู้พิกำร สำมำรถ - ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

ผู้พิกำรในพื้นที่เทศบำลเมือง

ในพื้นที่เทศบาลเมืองลาพูน ลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน

ผ่ำนเกณฑ์ประเมินควำมรู้ ในกำรจัดกำรสุขภำพใน
ร้อยละ 80 อย่ำงน้อย

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้

ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม สูงอำยุและผู้พิกำร
โครงกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 36

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงาน : สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4 โครงการอบรมกลุ่มแกนนา - เพื่อให้เกิดกลุ่มแกนนำ

(ผลผลิตของโครงการ)

- แกนนำด้ำนสุขภำพ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

43,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี

- เกิดกลุ่มแกนนำสุขภำพ

ด้านสุขภาพชุมชน ด้านการ สุขภำพชุมชนด้ำนกำรควบคุม

ในเขตเทศบำลเมืองลำพูน

ควำมรู้ควำมเข้ำใจสำเหตุ ด้ำนควบคุม-ป้องกันโรค

ควบคุม-ป้องกัน โรคไม่ติด ป้องกันโรคไม่ติดต่อภำยใน

จำนวน 116 คน

ของกำรเกิดโรคกำรควบ ไม่ติดต่อภำยในชุมชน

ต่อที่สาคัญในพื้นที่เทศบาล ชุมชนเขตเทศบำลเมืองลำพูน

คุมและป้องกันโรคไม่ติด

เมืองลาพูน

ทั้ง 17 ชุมชน

ต่อที่สำคัญ สำมำรถผ่ำน ในกำรจัดกำรเฝ้ำระวัง

- เพื่อให้มีควำมรู้ในกำร

เกณฑ์ประเมินควำมรู้

ในกำรควบคุม-ป้องกัน

ควบคุม-ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ร้อยละ 80 อย่ำงน้อย

โรคไม่ติดต่อภำยในพื้นที่

ที่สำคัญในพื้นที่

ร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม ชุมชนได้

กอง
กำรแพทย์

- ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

โครงกำร
- เพื่อให้ศูนย์บริกำรฯ มีห้อง

- ผู้รับบริกำรที่ศูนย์บริกำร

เพื่อทาห้องจ่ายกลาง

จ่ำยกลำง

สำธำรณสุขฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

5 โครงการต่อเติมอาคาร

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึง

- มีห้องจ่ำยกลำงตำม

พอใจในกำรให้บริกำร

นโยบำยของสถำน

- เพื่อตอบสนองต่อกำรให้

ร้อยละ 80

พยำบำล

บริกำรกับผู้รับบริกำร

- ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

- เกิดควำมครอบคลุม

- เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุม

ตำมนโยบำยของสถำน

กำรดำเนินงำนป้องกัน

กำรดำเนินงำนป้องกันและ

พยำบำล

และควบคุมโรคคิดเชื้อใน

-

300,000

-

ควบคุมโรคติดเชื้อใน

-

กอง
กำรแพทย์

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขฯ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 37

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงาน : สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ศูนย์บริกำรฯ

- ผู้รับบริกำร คลินิก

เพื่อทาห้องซักล้าง

มีห้องซักล้ำงที่ถูกต้องและ

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

เหมำะสม

6 โครงการต่อเติมอาคาร

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

161,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึง

- มีห้องซักล้ำงที่ถูกต้อง

แพทย์แผนไทยประยุกต์

พอใจในกำรให้บริกำร

และเหมำะสม

เทศบำลเมืองลำพูน

ร้อยละ 80

- มีสถำนที่ในกำรซัก

- เพื่อเป็นสถำนที่ในกำร

อบ รีด ผ้ำที่ใช้ในกำร

ซัก อบ รีด ผ้ำที่ใช้ในกำร

รักษำพยำบำล

กอง
กำรแพทย์

รักษำพยำบำล

- เพื่อปรับปรุงพื้นกระเบื้อง

- ผู้รับบริกำรศูนย์บริกำร

กระเบื้องและทาสี

และทำสี ศูนย์บริกำรฯ

สำธำรณสุขเทศบำลเมือง

พอใจในกำรให้บริกำร

บริกำรที่สะดวกและ

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

สำหรับผู้รับบริกำรที่มำใช้

ลำพูน

ร้อยละ 80

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรใน

7 โครงการปรับปรุงพื้น

-

300,000

-

-

- ผู้รับบริกำรมีควำมพึง - ประชำชนได้รับกำรให้

บริกำร

8 โครงการกฎหมาย
สาธารณสุขน่ารู้

กอง
กำรแพทย์

สถำนพยำบำลได้รวดเร็ว

- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย - มีกำรส่งเสริมให้ประชำชน

5,000

5,000

5,000

- มีกำรให้ควำมรู้แก่

- ประชำชนในเขต

กอง

ของรัฐบำล

ในเขตเทศบำลเมืองลำพูน

ประชำชนในเขตเทศบำลฯ เทศบำลฯ มีควำมรู้ด้ำน สำธำรณสุขฯ

- เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำย

มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย

ด้ำนกฎหมำยสำธำรณสุข กฎหมำยสำธำรณสุข

ด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปอย่ำงมี

สำธำรณสุข

อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี

ประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

แผนงำนสำธำรณสุข

หน้ำ 38

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลาพูนที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลาพูน : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงาน : สาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000

5,000

5,000

9 โครงการประเมินผลกระทบ - เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัย - มีกำรประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA)

ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภำพ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

- มีกำรประเมินผลกระทบ - นำผลกำรประเมินผล
ต่อสุขภำพ อย่ำงน้อย 1

กระทบต่อสุขภำพมำ

ครั้งต่อปี

ประยุกต์ใช้ในเขต

กอง
สำธำรณสุขฯ

เทศบำลเมืองลำพูน

10 โครงการวิจัยด้าน
สาธารณสุขและ

- เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรวิจัย - มีกำรส่งเสริมและสนับสนุน

5,000

5,000

5,000

ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กำรวิจัยด้ำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

- มีกำรวิจัยด้ำน

- นำงำนวิจัยด้ำน

กอง

สำธำรณสุขและ

สำธำรณสุขและ

สำธำรณสุขฯ

สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย

สิ่งแวดล้อมมำปรับปรุง

1 เรื่องต่อปี

พัฒนำงำนด้ำน
สำธำรณสุขในเขต
เทศบำลเมืองลำพูน

11 โครงการพระราชดาริด้าน -เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน

-ประชำชนในเขตเทศบำล

-

340,000

340,000

340,000 -ประชำชนในเขตเทศบำล -ประชำชนมีสุขภำพดี

สาธารณสุข เทศบาลเมือง และแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุข เมืองลำพูน

เมืองลำพูนได้รับกำรแก้ไข -ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข

ตำมแนวทำงพระรำชดำริ

ลาพูน

กองกำรแพทย์

ด้ำนสำธำรณสุขตำมแนว ในเขตพื้นที่ได้รับกำร
ทำงพระรำชดำริ อย่ำง

แก้ไข

น้อย 1 โครงกำร
รวม

11 โครงการ

-

-

0

1,562,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต

655,000

655,000

แผนงำนสำธำรณสุข

-

-
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