


นายนิสิต  ส่งศรี  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลวังเหนือ 
นายกนกพันธุ์  ไชยฟู   ต าแหน่ง หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  



มีจ านวนประชากรท้ังหมดจ านวน  2,197  คน 

เพศชาย  จ านวน  1,049  คน 

เพศหญิง  จ านวน  1,148  คน 

ทัง้หมด 6 ชุมชน  จ ำนวน  679  ครวัเรือน 

มพีื้นที่ ๒.๗๑ ตร.กม. 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2558 

จ ำนวน 27,300,000.00  บำท 





ล ำดบั ช่ือดชันี คะแนนสงูสุด คะแนนเฉล่ีย 
คะแนนของ  

ทต.วงัเหนือ 

ล ำดบัท่ี 

(จำก … แห่ง) 

1 สุขภาพอนามยั 6.73 4.33 5.01 3/21 

2 ความปลอดภยั 5.85 4.91 5.30 5/21 

3 การป้องกนัภยัพิบตัิ 4.15 2.90 4.15 1/21 

4 สวสัดิการชุมชน 5.39 2.93 3.30 8/21 

5 ความยัง่ยืนของการเกษตร 5.71 2.72 3.35 5/21 

6 การศึกษาและเรียนรู ้ 6.05 3.46 3.66 9/21 

7 การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ 6.29 4.19 3.25 19/21 

8 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 7.00 4.81 4.05 17/21 

9 การบริหารแบบมสีว่นร่วม 4.81 3.26 2.63 18/21 

10 เศรษฐกจิชุมชน 7.00 2.34 2.24 9/21 

ดชันีสุขภำวะ 3.96 3.14 3.32 5/21 



6 

มิติดำ้นสุขภำพอนำมยั 

มิติดำ้นควำมปลอดภยั 

มิติดำ้นป้องกนัภยัพิบติั 

มิติดำ้นสวสัดิกำรชุมชน 

มิติดกำ้นเศรษฐกิจ 

ชุมชน 

มิติดำ้นกำรมีส่วนร่วม 

มิติดำ้นกำรจดักำร 

ส่ิงแวดลอ้ม 

มิติดำ้นกำรศึกษำและเรียนรู ้

มิติดำ้นควำมยัง่ยืน 

ของเกษตร 

มิติดำ้นกำรจดักำร 

ทรพัยำกรธรรมชำติ 



สร้างการมีส่วนร่วม 

สนับสนุนงบประมาณ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

7 

โรงพยำบำล 

การป้องกนั 

กศน 

อาสาสมคัร 

การฟ้ืนฟ ู การสง่เสริม 

การดูแล 

กลุม่ อสม. 

กาย 
อารม 

กลุม่ผูสู้งอายุ 

กลุม่ผูพ้กิาร 

กลุม่ผูต้ดิเช้ือ 

สุขภำพดี 

ถว้นหนำ้ กลุม่ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 

มิติด้านสุขภาพ 
อนามัย 

3/21 



เยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ  

ผูพ้กิาร ตดิเตยีง 







ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

มูลนิธิสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพผู้หญิง 

ศูนย์พัฒนำอนำมัยพื้นที่สูง ล ำปำง 

เทศบำลต้นแบบ ในกำรขับเคลื่อนต ำบล 

อนำมัยวัยเจริญพันธุ์ 





5/21 



ทอ้งถ่ิน  

อปท. 

โรงเรียน 

ศูนยป์ระสาน

ยาเสพติด

ระดบัหมูบ่า้น 

ประชาชน 

สภอ. 

วงัเหนือ 

วดั 

ศูนยป์ระสานยา

เสพติดดระดบั

อ าเภอ 

ศนูย์

ประสำนยำ

เสพติด

ระดบัต ำบล 

อสม. 

ทอ้งท่ี 

ก ำนนั

ผูใ้หญ่บำ้น 

สนง 

พฒันำ

ชุมชน

อ ำเภอ 

เกษตร

อ ำเภอ 





1/21 





มิติด้าน 
สวัสดิการชุมชนุ 

สร้างการมีส่วนร่วม 

การช่วยเหลือกันในชุมชน 

การเรียนรู้ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยน 

18 ทอ้งถ่ิน ธนำคำรพำณิชย ์

กองทุนออมวนัละบาท 

กองทุนป้ันกระถาง 

กองทุนฌาปณกจิ 

การจัดสวัสดิการ ให้กับ
ประชาชน 

ตั้งแต่เกิด จนตาย 
กองทุนสวสัดิการชุมชน 

ทอ้งท่ี 
8/21 



กลุม่ผกัปลอดสารพษิ 

กลุม่ท าขา้วกลอ้ง 

กลุม่ปลูกผกัไรด้ิน 

กำรพฒันำ 

และกำรถ่ำยทอด 
กำรเพ่ิมทกัษะและปฏิบติักำร 

กำรริเร่ิม 

และกำรเรียนรู ้

มีอำชีพปลอดภยั 

สำมำรถเพ่ิมรำยได ้

ชุมชนพ่ึงพำตนเอง 

5/21 



ยาเสพติด/บุหรี/่สุรา 
ตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน 
การค้ามนุษย์ 
ขาดความใส่ใจใน
วัฒนธรรมและประเพณี 
 ขาดความสนใจใน 
 พุทธศาสนา 
ขาดจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

มิติ

กำรศึกษำ

และเรียนรู ้

การอนุรักษ ์

ศิลปวฒันธรรม 

เขา้วดัปฏิบตัิธรรมสวดมนตข์า้มปี 

อาสาท าด ี= แนวกนัไฟ, อาสากูภ้ยั 
ฝ่ายชะลอน ้า, อาสาพฒันาวดั 

จดัพ้ืนที่ คุณภาพ  

“ขว่งละออ่นเตยีว” 

เขา้คา่ยอบรม 

สุขภาวะอนามยัวยัเจริญพนัธุ ์
โครงการ 

อดเปร้ียวไวก้นิหวาน 

อบรม/ฝึก 

 วิทยากรปัญหา 

การคา้มนุษย ์

อบรมใหค้วามรู ้

ภยัของบุหร่ี 

ร่วมกจิกรรมประเพณี 

วฒันธรรมกบัชุชมชน 

ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี สถำนบริกำร 

สำธำรณะสุข 

ชุมชน ครอบครวั วดั สถำนศึกษำ 

แหล่งงบสนับสนุน 
เทศบาล, สปสช.,  
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์          
สสส., สมาคมพัฒนาสตรีและเยาวชน
จังหวัด  
ล าปาง (way) 

มาตราฐานอ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ๋ 
ชนะเลิศการน าเสนอผลงาน
คุณภาพ (CQI) “การขับเคลื่อน
อนามัยการเจริญพันธุ์/พืน้ทีคุ่ณภาพ
ข่วงละอ่อนแตียว” 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัด
นิทรรศการ 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
วังเหนือได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พื้นที่ท ากิจกรรมสรา้งสรรค์ส าหรับ
เยาวชนของเทศบาล 

ลานกฬีา 

ตา้นยาเสพติด 

9/21 





ข่วงป้อเลี้ยงน้อย 

ข่วงละอ่อนมักม่วน 

ข่วงฮ่อมเฮยีนฮู ้

ข่วงฮ้านละออ่นนอ้ยก่อยๆ
ดัง 

จดัพ้ืนท่ีคณุภำพ 



กิจกรรมเยาวชนเรียนรู ้
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ชุมชน 



เยาวชนอาสาสร้างสุข 
ท าแนวกนัไฟ “ไฟมาป่าหมด” 

ท าฝายชะลอน้ า “ป่าคู่ชุมชน” 





17/21 



18/21 



กกลุม่ขา้วกลอ้ง 

กกลุม่ท าขา้วแตน๋ 

กกลุม่ท าไมก้วาด 

กกลุม่ดอกไมป้ระดบั 

กกลุม่เลี้ยงจ้ิงหรีด 

กกลุม่น ้ายาชาววงั 

กกลุม่ป้ันกระถาง 

กลุม่จกัสาน 

กลุม่ท าน ้าพริก 

แลกเปล่ียนเรียนรู ้

เพ่ิมทกัษะอบรม 

มิติดำ้นเศรษฐกิจ 

ชุมชน 

9/21 
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มิติดำ้นสุขภำพอนำมยั 

มิติดำ้นควำมปลอดภยั 

มิติดำ้นป้องกนัภยัพิบติั 

มิติดำ้นสวสัดิกำรชุมชน 

มิติดกำ้นเศรษฐกิจ 

ชุมชน 

มิติดำ้นกำรมีส่วนร่วม 

มิติดำ้นกำรจดักำร 

ส่ิงแวดลอ้ม 

มิติดำ้นกำรศึกษำและเรียนรู ้

มิติดำ้นควำมยัง่ยืน 

ของเกษตร 

มิติดำ้นกำรจดักำร 

ทรพัยำกรธรรมชำติ 






