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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

   2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 1.เพ่ือใหคนพิการ คนพิการ ผูสูงอายุ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 คนพิการ ผูสูงอายุ คนพิการ ผูสูงอายุ กองสงเสริม สํานักงาน

จังหวัดชัยภูมิ ผูสูงอายุ ผูท่ีอยูในระยะ และผูท่ีอยูในระยะ (60:3,000,000) และผูที่อยูในระยะจําเปน และผูที่อยูในระยะจําเปน คุณภาพชีวิต หลักประกัน

ที่จําเปนตองไดรับการ จําเปนตองไดรับ (59:3,000,000) ตองไดรับการฟนฟู ไดรับการฟนฟู สุขภาพแหงชาติ 

ฟนฟูสมรรถภาพในเขต การฟนฟูสมรรถภาพ (58:3,000,000) สมรรถภาพไดรับความ สมรรถภาพมีคณุภาพ เขต 9

พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ไดรับ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ชวยเหลือตามงบ ชีวิตที่ดีขึ้น นครราชสีมา

บริการฟนฟูสมรรถภาพ ประมาณท่ีจัดสรร

ทางการแพทยท่ีจําเปน คือกายอุปกรณ 

ตอสุขภาพจากหนวย รอยละ 50

บริการสถานบริการ โครงการ รอยละ 40 

หรือองคกรอื่น ๆ รวมทั้ง และบริหารกองทุน 

ไดรับเครื่องชวยกายอุปกรณ รอยละ 10 

แผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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งบประมาณและท่ีผานมา

และอุปกรณที่เกี่ยวกับ

บริการทางการแพทย

ในกรณีท่ีมีผลการตรวจวินิจฉัย

หรือมีขอบงชี้ทางการแพทย

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติประกาศ

กําหนดหรือรายการอ่ืนที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม

การหลักประกันสุขภาพ

ระดับเขตพื้นท่ี
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งบประมาณและท่ีผานมา

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ของหนวยบริการทุกระดับ

ในจังหวัดน้ัน ใหสามารถ

จัดบริการและอุปกรณ

เครื่องชวยความพิการ

ครอบคลุมและตอบสนอง

ตอความจําเปนของคนพิการ

 ผูสูงอายุ และผูท่ีอยูใน

ระยะท่ีจําเปนตองไดรับการ

ฟนฟูสมรรถภาพในทองถิ่น

ชุมชนไดมากขึ้น
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3.เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

รูปแบบการดูแลชวยเหลือ

สนับสนุนและฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 

ผูสูงอายุ ผูที่อยูในระยะที่จําเปน

ตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

ในระดับชุมชนและในครอบครัว 

ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ

บริการของหนวยบริการ

อยางท่ัวถึงในเขตจังหวัด

4. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพและความเขมแข็ง
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ขององคกรคนพิการ

และองคกรผูสูงอายุ และองคกรอ่ืน ๆ 

ใหสามารถรวมมือกับหนวยบริการ

และมีสวนรวมดูแลสุขภาพ

ชวยเหลือคนพิการ ผูสูงอายุ

 และผูท่ีอยูในระยะที่จําเปน

ตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

ดวยกันเองไดในระยะยาว

5.เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารหรือ

พัฒนากองทุนฟนฟูสมรรถภาพ

ใหมีประสิทธิภาพ 
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