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ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
Promotion Prevention & 
Protection  Excellence

กลุ่มผู้พิการ
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ผู้พิการถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบรูณ์ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อใหฐ้านข้อมูลมีความ
สมบรูณ์และใช้ประโยชน์จาก
ฐานที่มีใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
การวางแผนด าเนินงาน

ผู้พิการในเขต
รับผิดชอบอ าเภอ

แม่ลาน้อย

ต.ค.-61 ผู้รับผิดชอบ
งานผู้
พิการแต่ละ
เขต รพ./
รพ.สต.

2.คัดกรองผู้พิการติดบา้นติด
เตียง ตามเขตรับผิดชอบ

เพื่อเปน็ข้อมูลในการวาง
แผนการติดตามเยีย่มและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยท์ี่บา้น

จ านวนผู้พิการติด
บา้นติดเตียงในเขต
อ าเภอแม่ลาน้อย

ต.ค.-61 ผู้รับผิดชอบ
งานผู้
พิการแต่ละ
เขต รพ./
รพ.สต.

3.ส ารวจความต้องการ
เคร่ืองช่วยความพิการ

เพื่อเปน็ข้อมูลในการส ารอง
และเบกิจา่ยอุปกรณ์เคร่ืองช่วย
เดินใหแ้ก่ผู้พิการและผู้ที่มี
ความจ าเปน็ต้องได้รับ

จ านวนผู้พิการ
ทางด้านการ

เคล่ือนไหวที่มี
ความจ าเปน็ต้อง
ได้รับอุปกรณ์

ต.ค.-61 ผู้รับผิดชอบ
งานผู้
พิการแต่ละ
เขต รพ./
รพ.สต.

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

4.จดัท าแผนบริการเชิงรุกพื้นที่
ทรุกันดาร

เพื่อเปน็ประโยชน์ในการวาง
แผนการใหบ้ริการตามเขตพื้นที่

ต.ค.-61 ทมีสห
วิชาชีพ

5.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยท์ั้งเชิงรับ และ 
เชิงรุก โดยทมีสหวิชาชีพ

เพื่อใหผู้้พิการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพและการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
อยา่งทั่วถึง

ร้อยละ 90 ของผู้
พิการติดบา้นติด
เตียงในเขตอ าเภอ
แม่ลาน้อย

พ.ย.-61

21,960 5490 5490 5490 5490

กายภาพบ า
บดั แพทย์
แผนไทย 
จนท.รพ.
สต.       
อสม.

6.บริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วย
ความพิการ /กายอุปกรณ์ทั้ง
เชิงรับและเชิงรุก

เพื่อใหผู้้พิการได้รับอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยความพิการ /กาย
อุปกรณ์ตามความจ าเปน็และ
เหมาะสมสอดคล้องกับความ
พิการ

ร้อยละ 80 ผู้พิการ
ทางด้านเคล่ือนไหว
ได้รับกายอุปกรณ์
ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม

พ.ย. 2561 - 
ส.ค. 2562

กายภาพบ า
บดั
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(บาท)

7.พัฒนาเคร่ือขา่ยผู้พิการอ าเภอแม่
ลาน้อย

เพื่อให้เครือขา่ยแม่ลาน้อยเป็น
ระบบและสามารถด าเนินงานได้
สะดวกมากขึน้

จนท.ที่รับผิดชอบงาน
ผู้พิการทั้งภาค
ท้องถิน่/รพ./รพ.สต.

พ.ย. 2561 ทีมสหวิชาชพี

21,960 5490 5490 5490 5490รวม

วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

............................................. ผู้เสนอแผนปฏบิัติการ .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏบิัติการ
(นพ.บัณฑิต ดวงดี) (.................................................)

วันที่ 19 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 .......................................................


