เอกสารหมายเลข 5
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ2564
หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน
(1)
บ้านป่าแดง หมู่ 15 ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
บ้านหนองหล่ม หมู่ 8 ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน
บ้านน้ำดิบหลวง หมู่7 ตำบลน้ำดิบ
อำเภอป่าซาง
บ้านต้นผึ้ง หมู่ 7 ตำบลหนองล่อง
อำเภอเวียงหนองล่อง
บ้านก้อจัดสรร หมู่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้
บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ 9 ตำบลป่าพลู
อำเภอบ้านโฮ่ง
บ้านดง หมู่ 9 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอ
ทุ่งหัวช้าง
บ้านแม่เหล็ก หมู่ 8 ตำบลทาขุมเงิน
อำเภอแม่ทา
บ้านห้วยไซ หมู่ 8 ตำบลห้วยยาบ
อำเภอบ้านธิ

วันที่ปฏิบัติงาน
(2)
21 ตุลาคม 63
20 พฤศจิกายน 63
23 ธันวาคม 63
2 มกราคม 64
12 กุมภาพันธ์ 64

อัตรากำลัง
(คน)
(3)
40

ยานพาหนะ
(4)

พิกัด
(5)

งบประมาณ
การประเมินผล
หมายเหตุ
(บาท) คุณภาพชีวิต โรคเรื้อรัง
(สถานที่จัด)
(6)
(7)
(8)
3,600
ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ

40

3,600

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

40

3,600

40

3,600

องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำดิบ
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

40

3,600

โรงเรียนก้อจัดสรร

40

3,600

อารามสิริมงคลวนาราม

40

3,600

โรงเรียนบ้านดง

40

3,600

คริสตจักรบ้านแม่เหล็ก

40

3,600

โรงเรียนบ้านห้วยไซ

25 มีนาคม64
23 เมษายน 64
21 พฤษภาคม 64
18 มิถุนายน 64

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ2564
หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน
(1)
บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ปฏิบัติงาน
(2)

อัตรากำลัง
(คน)
(3)
40

ยานพาหนะ
(4)

พิกัด
(5)

งบประมาณ
(บาท)
(6)
3,600

การประเมินผล

หมายเหตุ
(สถานที่จัด)
ศาลาเอนกประสงค์

4 กรกฎาคม 64

บ้านปางกอตัน หมู่ 4 ตำบลนครเจดีย์
18 กรกฎาคม 64
อำเภอป่าซาง
บ้านดงหลวง หมู่ 5 ตำบลวังผาง อำเภอ
เวียงหนองล่อง
28 สิงหาคม 64

40

3,600

40

3,600

บ้านนากลาง หมู่ 2 ตำบลลี้ อำเภอลี้

40

3,600

17 กันยายน 64

วันที่ 21 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 2 มกราคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 18 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันคล้ายวันครบรอบสวรรคตของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วิทยาลัยการอาชีพป่า
ซาง
โรงเรียนวัดบ้านดง
(คำบุญประชาถกล)
วัดนากลาง

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่
1

กิจกรรม

หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดลำพูน
ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

วันที่ปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
ทพ.ปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
พระศรีนครินทราบรมราช โทร.081 5945215
ปี 2563 ที่ได้ยกเลิก
ชนนี(พอ.สว.) เป็นผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ2563
หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน
(1)

วันที่ปฏิบัติงาน
(2)

อ.แม่ทา จ.ลำพูน
(บ้านดอยยาว หมู่ 16 ต.ทากาศ )
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
(บ้านห้วยปิง หมู่ 3 ต.บ้านปวง )
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
(บ้านวังหลวง หมู่ 1 ต.ป่าพลู )
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
(บ้านน้ำดิบหลวง หมู่ 7 ต.น้ำดิบ )
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
(บ้านห้วยไซ หมู่ 8 ต.ห้วยยาบ)
อ.ลี้ จ.ลำพูน
(บ้านก้อท่า หมู่.4 ต. ก้อ )
อ.เมือง จ.ลำพูน
(บ้านหนองหล่ม หมู่ 8 ต.ศรีบัวบาน)
อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
(บ้านหนองยวง หมู่ 3 ต.หนองยวง )
อ.แม่ทา จ.ลำพูน
(บ้านปงแม่ลอบ หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ )
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
(บ้านไม้สลี หมู่ 5 ต.ตะเคียนปม)
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
(บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 2 ต. เหล่ายาว )

12 ธันวาคม 2562

อัตรากำลัง
(คน)
(3)
40

ยานพาหนะ
(4)

พิกัด
(5)

งบประมาณ
การประเมินผล
หมายเหตุ
(บาท) คุณภาพชีวิต โรคเรื้อรัง
(6)
(7)
(8)
3,600
โรงเรียนป่าเลา

2 มกราคม 2563

40

3,600

โรงเรียนบ้านห้วยปิง

27 กุมภาพันธ์ 2563

40

3,600

โรงเรียนบ้านวังหลวง

27 มีนาคม2563

40

3,600

อบต.น้ำดิบ

24 เมษายน 2563

40

3,600

โรงเรียนบ้านห้วยไซ

15 พฤษภาคม 2563

40

3,600

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

18 มิถุนายน 2563

40

3,600

โรงเรียนวัดหนองหล่ม

4 กรกฎาคม 2563

40

3,600

โรงเรียนวัดหนองยวง

18 กรกฎาคม 2563

40

3,600

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ

6 สิงหาคม 2563

40

3,600

โรงเรียนบ้านไม้สลี

20 สิงหาคม 2563

40

3,600

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
48

2
หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน
(1)
อ.ลี้ จ.ลำพูน
(บ้านวงศาพัฒนา (แม่ละงอง)
หมู่ 1 ต.แม่ตืน )

วันที่ปฏิบัติงาน
(2)
11 กันยายน 2563

อัตรากำลัง
(คน)
(3)
40

ยานพาหนะ
(4)

พิกัด
(5)

งบประมาณ
การประเมินผล
หมายเหตุ
(บาท) คุณภาพชีวิต โรคเรื้อรัง
(6)
(7)
(8)
3,600
โรงเรียนบ้านวงศา
พัฒนา

วันที่ 21 ตุลาคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 2 มกราคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 4 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 18 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นราชกุศลในวันคล้ายวันครบรอบสวรรคตของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน
อ.แม่ทา จ.ลำพูน (บ้านดอยยาว หมู่ 16 ต.ทากาศ )
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน(บ้านห้วยปิง หมู่ 3 ต.บ้านปวง )
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(บ้านวังหลวง หมู่ 1 ต.ป่าพลู )
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน(บ้านน้ำดิบหลวง หมู่ 7 ต.น้ำดิบ )
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน(บ้านห้วยไซ หมู่ 8 ต.ห้วยยาบ)
อ.ลี้ จ.ลำพูน(บ้านก้อท่า หมู่.4 ต. ก้อ )
อ.เมือง จ.ลำพูน(บ้านหนองหล่ม หมู่ 8 ต.ศรีบัวบาน)
อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน(บ้านหนองยวง หมู่ 3 ต.หนองยวง )
อ.แม่ทา จ.ลำพูน(บ้านปงแม่ลอบ หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ )
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน(บ้านไม้สลี หมู่ 5 ต.ตะเคียนปม)
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 2 ต. เหล่ายาว )
อ.ลี้ จ.ลำพูน(บ้านวงศาพัฒนา (แม่ละงอง)หมู่ 1 ต.แม่ตืน )

วันที่ปฏิบัติงาน
12 ธันวาคม 2562
2 มกราคม 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563
27 มีนาคม2563
24 เมษายน 2563
15 พฤษภาคม 2563
18 มิถุนายน 2563
4 กรกฎาคม 2563
18 กรกฎาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563
11 กันยายน 2563

สถานที่
โรงเรียนป่าเลา
โรงเรียนบ้านห้วยปิง
โรงเรียนบ้านวังหลวง
อบต.น้ำดิบ
โรงเรียนบ้านห้วยไซ
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
โรงเรียนวัดหนองหล่ม
โรงเรียนวัดหนองยวง
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
โรงเรียนบ้านไม้สลี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48
โรงเรียนบ้านวงศาพัฒนา

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ2564
หมู่บ้านที่จะปฏิบัติงาน

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้านธิ
เมือง
ป่าซาง
เวียงหนองล่อง
ลี้
บ้านโฮ่ง
ทุงหัวช้าง
แม่ทา
บ้านธิ
เมือง
ป่าซาง
เวียงหนองล่อง
ลี้

วันที่ปฏิบัติงาน
21 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
2 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
4 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

สถานที่จัดกิจกรรม

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน

