
สรปุความกา้วหนา้ 
การด าเนนิงานโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาระดบัทอ้งที ่งบประมาณ PPA 

จงัหวดัล าพนู ปี 2564



ผลการด าเนินงานโครงการระดับจังหวัด งบ PPA
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EACC ทารกแรกเกิดน  าหนักน้อย

EACC       83,300 700 390 28,685              

ทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อย 245,000    1,000        1,000        245,000            

โคร งการ

การ ด้าเนินงาน

งบPPAงวด

ท่ี 1

เป้าหมาย 

(คน)

จ้านวน

ผลงาน (คน)

เบิกจ่าย

งบประมาณ(บาท)
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แก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย NCD วัณโรค ผู้สูงอายุ COPD Preterm
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ผลการด าเนินงานโครงการระดับเขต งบ PPA

โครงการ
การด าเนินงาน

งบPPAงวดที่ 1 เป้าหมาย (คน) 
จ านวนผลงาน 

(คน) เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
แก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย 111,650 319 111 42,750 
NCD 154,000 1,100 1,098 88,860 
วัณโรค 57,750 750 666 7,700 
ผู้สูงอายุ 128,800 800 150 111,460 
COPD 84,000 300 41 7,700 

Preterm 154,000 110 preriod Preterm



โครงการลดเสี่ยง ลดโรค COPD&Asthma จังหวัดล าพูน ปี 2564

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว

    สสอ.เมืองล้าพูน           7,930 83

    สสอ.แม่ทา 11,310         120            

    สสอ.บ้านโ ฮ่ง 8,970           95             

    สสอ.ลี 13,780         148            

    สสอ.ทุ่งหัวช้าง 8,190           87             

    สสอ.ป่าซาง 9,490          100            

    สสอ.บ้านธิ 3,510           37             

    สสอ.เวียงหนองล่อง 3,120          30             

    สสจ.ล้าพูน 17,000         

Total 83,300         700 -            -                 

ส่งผลงานครบ

เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

COPD & Asthma (119,000)

หน่วยงาน งบPPAงวดท่ี 1

 (83,300)

เป้าหมาย 

(700 คน)

ผลการ ด้าเนินงาน

จัดท้าโคร งการ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ



โครงการป้องกันทารกแรกเกิดน  าหนักน้อย จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564

รพ.ล้าพูน 66,150         270            

รพ.แม่ทา 14,700         60             

รพ.บ้านโ ฮ่ง 14,700         60             

รพ.ลี 73,500         300            

รพ.ทุ่งหัวช้าง 36,750         150            

รพ.ป่าซาง 19,600         80             

รพ.บ้านธิ 12,250         50             

รพ.เวียงหนองล่อง 7,350           30             

Total 245,000       1,000         -                 

งบPPAงวดท่ี 1

 (245,000)

เป้าหมาย 

(1,100 คน)

ผลการ ด้าเนินงาน

จัดท้าโคร งการ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ ส่งผลงานครบ

เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

ทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อย (350,000 บาท)

หน่วยงาน

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว



โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว

อ้าเภอเมืองล้าพูน 34,300         98             

อ้าเภอ.แม่ทา 10,500          30             

อ้าเภอบ้านโ ฮ่ง 11,200         32             

อ้าเภอลี 23,450         67             

อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 7,000           20             

อ้าเภอป่าซาง 15,400         44             

อ้าเภอ.บ้านธิ 4,900           14             

อ้าเภอเวียงหนองล่อง 4,900           14             

Total 111,650        319           -                 -                 

Suicide (159,500)

หน่วยงาน ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ

งบPPAงวดท่ี 1

 (111,650)

เป้าหมาย 

(319 คน)

เบิกจ่าย

งบประมาณครบส่งผลงานครบ

ผลการ ด้าเนินงาน

จัดท้า

โคร งการ



โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและการออกก าลังกายเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง เขตภาคเหนือ 8 จังหวัดตอนบน

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว

รพ.เมืองล้าพูน 44,800         320           

อ้าเภอ.แม่ทา 18,200         130           

อ้าเภอบ้านโ ฮ่ง 15,260         109           

อ้าเภอลี 24,220         173           

อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 9,240           66             

อ้าเภอป่าซาง 27,160         194           

อ้าเภอ.บ้านธิ 5,880           42             

อ้าเภอเวียงหนองล่อง 9,240           66             

Total 154,000        1,100         -                 -                 

NCD (220,000)

หน่วยงาน

ส่งผลงานครบ

ผลการ ด้าเนินงาน
งบPPAงวดท่ี 1

 (154,000)

เป้าหมาย 

(1,100 คน)

เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ

จัดท้า

โคร งการ



โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้สูงอายุ BMI ต่ า ไม่มีโรคร่วม เขตสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ 2564

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว

อ้าเภอเมืองล้าพูน 18,634         242           

อ้าเภอแม่ทา 9,394          122           

อ้าเภอบ้านโ ฮ่ง 4,620           60             

อ้าเภอลี 5,852           76             

อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 6,468           84             

อ้าเภอป่าซาง 5,159           67             

อ้าเภอบ้านธิ 2,541           33             

อ้าเภอเวียงหนองล่อง 5,082           66             

Total 57,750          750 -                 

หน่วยงาน

TB (82,500)

เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

จัดท้า

โคร งการ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ

งบPPAงวดท่ี 1

 (57,750)

เป้าหมาย 

(750 คน)
ส่งผลงานครบ

ผลการ ด้าเนินงาน



โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะกระดูกหักจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว

อ้าเภอเมืองล้าพูน 16,100          100           

อ้าเภอแม่ทา 16,100          100           

อ้าเภอบ้านโ ฮ่ง 16,100          100           

อ้าเภอลี 32,200         200           

อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 8,050           50             

อ้าเภอป่าซาง 16,100          100           

อ้าเภอบ้านธิ 16,100          100           

อ้าเภอเวียงหนองล่อง 8,050           50             

Total 128,800        800

ผลการ ด้าเนินงาน
งบPPAงวดท่ี 1

 (128,800)

เป้าหมาย 

(800 คน)
เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

ผู้สูงอายุ (184,000)

หน่วยงาน

ส่งผลงานครบ

จัดท้า

โคร งการ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ

บริหาร จัดการ

เบิกจ่ายภาพรวม

ระดับจังหวัด



โครงการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคปอดอุดกั นเรื อรังของประชาชนที่สูบบุหรี่ ประจ าปี 2564

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว

รพ.ล้าพูน 9,800           35             

รพ.แม่ทา 14,000         50             

รพ.บ้านโ ฮ่ง 11,200         40             

รพ.ลี 19,600         70             

รพ.ทุ่งหัวช้าง 10,360         37             

รพ.ป่าซาง 11,760          42             

รพ.บ้านธิ 4,480           16             

รพ.เวียงหนองล่อง 2,800           10             

Total 84,000         300           -                 

เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

หน่วยงาน จัดท้า

โคร งการ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ ส่งผลงานครบ

ผลการ ด้าเนินงาน
งบPPAงวดท่ี 1

 (84,000)

เป้าหมาย 

(300 คน)

COPD (120,000)



โครงการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

รพ.ล้าพูน 49,000         35             

รพ.ลี 49,000         35             

รพ.ทุ่งหัวช้าง 56,000          40             

Total 154,000        110 -                 

เบิกจ่าย

งบประมาณครบ

จัดท้า

โคร งการ

ด้าเนินการตาม

กิจกรรมโคร งการ

Preterm (220,000)

หน่วยงาน

ส่งผลงานครบ

ผลการ ด้าเนินงาน
งบPPAงวดท่ี 1

 (โอนตรง)

เป้าหมาย 

(110 คน)

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ก ำลัง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้ว



ขอบคณุครบั 


