
 ผู้รบัผิดชอบ
UC อปท งบ อ่ืนๆ

1 110101 โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ ์อ.สบปราบ ป ี2562 19,000 19,000 ตค.61- กย.62 จรรยารักษ ์ด่านอินถา
2 110102 โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดี สูงดีสมส่วน  พัฒนาการสมวัย อ.สบปราบ จ.ล าปาง ปี 2562 6,300 6,300 ตค.61- กย.62 สมหญิง  แหลงแก้ว
3 110103 โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียน และวยัรุ่น อ าเภอสบปราบ 17,200 17,200 ตค.61- กย.62 มัณฑนา  อุเทน

4 110104

โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียงวยัท างานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน
อ าเภอสบปราบ ป2ี562 96,200 96,200 ตค.61- กย.62 กัญญา กาวโิล

5 110105 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวยัอ าเภอสบปราบป ี2562 2,000 24,000 26,000 ตค.61- กย.62 กนกวรรณ พทุธวงค์
6 110106 โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมคปสอ.สบปราบ ป ี2562 46,000 10,000 56,000 ตค.61- กย.62 สุภางค์ สร้อยส าโรง
7 110107 โครงการพฒันาคุณภาพระบบการปอ้งกันและควบคุมวณัโรค ป ี2562 13,500 13,500 ตค.61- กย.62 นันทพร ศรีสุทธะ
8 110108 โครงการควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อและภยัสุขภาพอ.สบปราบ ป ี2562 36,000 36,000 ตค.61- กย.62 ยุทธนา ถาวงค์

9 110109

โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ         
อ.สบปราบ ปี2562 0 ตค.61- กย.62 ภญ.พนิดา พสุิทธิม์ณี

236,200 34,000 0 270,200
1 110201 โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ คปสอ.สบปราบ 17,000 17,000 ตค.61- กย.62 มุทติา ชมภศูรี
2 110202 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติมีสุขสมวยัอ าเภอสบปราบ 24,000 6,000 30,000 ตค.61- กย.62 ยุทธนา ถาวงค์
3 110203 โครงการพฒันาระบบบริหาร บริการตามSevice Plan  39,000 23,750 62,750 ตค.61- กย.62 มุทติา ชมภศูรี

4 110204

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ
 อ าเภอสบปราบ 7,000 7,000 ตค.61- กย.62 ภญ.พนิดา พสุิทธิม์ณี

5 110205 โครงการ รพ.สต.จัดการสุขภาพดี 22,000 22,000 ตค.61- กย.62 ยุทธนา ถาวงค์
6 110206 โครงการรวมใจคุณภาพ สบปราบ2018(HA,LA) 196,950 196,950 ตค.61- กย.62 มุทติา ชมภศูรี
7 110207 โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด 3,000 3,000 ตค.61- กย.62 มัณฑนา  อุเทน

308,950 0 29,750 338,700
1 110301 โครงการบริหารทรัพยากรบคุคลกร คปสอ .สบปราบ ป ี2562 862,600 862,600 ตค.61- กย.62 ไพศาล พนิทสืิบ

862,600 0 0 862,600

โครงการตามแผนปฏิบัตกิารภายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร์ คปสอ.สบปราบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระยะเวลา

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   จ านวน 9  โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  จ านวน  7   โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จ านวน 1 โครงการ

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ   รวม   

งบประมาณ



 ผู้รบัผิดชอบ
UC อปท งบ อ่ืนๆ

1 110401 โครงการพฒันาระบบบริหารแผน คปสอ.สบปราบ ป ี2562 103,800 103,800 ตค.61- กย.62 ไพศาล พนิทสืิบ
2 110402 โครงการพฒันาระบบข้อมูลสุขภาพ คปสอ.สบปราบ ป ี2562 42,700 42,700 ตค.61- กย.62 นิเวศน์ สายวงค์ปญัญา
3 110403 โครงการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.สบปราบ ป ี2562 12,400 12,400 ตค.61- กย.62 ไพศาล พนิทสืิบ
4 110404 โครงการเสริมสร้างธรรมภบิาล คปสอ .สบปราบ ป ี2562 28,500 28,500 ตค.61- กย.62 ไพศาล พนิทสืิบ

187,400 0 0 187,400

1 110501

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน อ าเภอสบปราบ จังหวดั
ล าปาง ตค.61- กย.62 อินทธุร  ศรีจันทร์

2 110502

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ าตาล
ไม่ได้ อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ตค.61- กย.62 อินทธุร  ศรีจันทร์

3 110503

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิโดยผู้ดูแลผู้สูงอาย(ุCG)ต าบล อ าเภอสบ
ปราบ จังหวดัล าปาง ตค.61- กย.62 กนกวรรณ พทุธวงค์

4 110504 โครงการเด็กวยัเรียนสูงดีสมส่วน สมวยั อ าเภอสบปราบ ป ี2562 ตค.61- กย.62 พชิญา ปนิตา
0 0 0 0

1 110601 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพและปอ้งกันโรคในช่องปาก อ.สบปราบ 6,425 6,425 ตค.61- กย.62 ทพญ.รัฐนันท ์วงค์สรไชย
2 110602 โครงการเด็กวยัเรียนอ าเภอสบปราบสุขภาพดี 41,400 41,400 ตค.61- กย.62 พชิญา ปนิตา
3 110603 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ป ี2562 11,500 11,500 มิย.- กย.62 มัณฑนา  อุเทน

4 110604

โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 2,000 2,000 ตค.61- กย.62 ธญ๊ญาวดี มูลรัตน์

61,325 0 0 61,325
1,656,475    34,000   29,750  1,720,225     รวมทั้งหมด    29   โครงการ             รวมเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จ านวน  4 โครงการ

  แผนแก้ไขปญัหา  จ านวน 4  โครงการ 

แผนงานบริการ จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ   รวม   

งบประมาณ
ระยะเวลา


