
    

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข คปสอ.แม่ลาน 

ปีงบประมาณ 2564 

24 พฤศจิกายน 2563 



    ค าขวญัอ าเภอแมล่าน 

พชืผกัผลไมด้ ี
ดเิกฮลูดูงั 

มโนราห ์
กลองยาวเดน่ 

ถิน่วปิสัสนา 



อาณาเขต 

ทิศเหนือติด อ.หนองจิก 

o ทิศใต้ติด อ.เมือง จ.ยะลา  

ทิศตะวันออก ติด อ.ยะรัง 
ทิศตะวันตก   
ตดิ อ.โคกโพธ์ิ  

รพสต.ป่าไร่ 

รพสต.แม่ลาน 

รพสต.คลองทราย 

PCU. 

รพสต.ม่วงเตี้ย 

รพสต.ต้นโตนด 



                        

จ านวนประชากร   

    14,440 คน  

6,985 คน 

(48.37%)   
7,455 คน 

(51.63%) 

                  2,140 หลัง 

 ต าบลแม่ลาน   9  หมู่บ้าน 

 ต าบลป่าไร่      7  หมู่บ้าน 

 ต าบลม่วงเต้ีย   6  หมู่บ้าน 

        3 ต าบล 22 หมู่บ้าน 

ขอ้มลูประชากร 

จ านวนหลังคาเรือน                 

      * ประชากรกลางปี ณ 30 มิถุนายน 2563 



ร้อยละ ร้อยละ 



นับถือศาสนาพุทธ  
ร้อยละ  39  

นับถือศาสนาอิสลาม  

 ร้อยละ  61  

ศาสนา 



อาชีพหลัก  
  เกษตรกรรม สวนยางพารา และท านา 

อาชีพเสริม  

  เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ  และประมงน้ าจืด  

  ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย  
  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อมีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต  
และมีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน      

อาชพี 



 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมมีถนนสาย  418  ตัดผ่าน  

ถนนในชุมชน หมู่บ้าน หลายสายเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีต 

ภมูศิาสตร ์



 ลักษณะภูมิอากาศ: มี 2 ฤดู ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนชื้น  ในฤดูฝนมีฝนตกบ่อย
และมีน้้าหลากประกอบกับมีคลองชลประทานล้อมรอบ  ท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นบาง
แห่ง  

ภมูศิาสตร ์



10 

หน่วยบริการสาธารณสุขใน
เครือข่ายแม่ลาน 



    1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญระดับอ าเภอ 
        จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าเสนอข้อมูลในที่ประชุม 
คปสอ.แม่ลาน เดือนสิงหาคม 2563 พบสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญใน
ระดับอ าเภอ ดังนี้ 
       1.1 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
    



1.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญระดับอ าเภอ 
จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคปสอ.แม่ลาน 
เดือนสิงหาคม 2563 พบสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญในระดับอ าเภอ 

ดังนี้   
        1.2 Smart Kids ภาพรวมทั้งอ าเภอ   

อ าเภอ เป้าหมาย Epi Nutrition Childev Dental Smartkids ร้อยละ 

แม่ลาน 175 134 152 163 112 71 40.57 



        1.2 Smart Kids แยกรายสถานบริการ   
สถานบริการ เป้าหมาย Epi Nutrition Childev Dental Smartkids ร้อยละ 

PCU รพ.แม่ลาน 40 32 35 37 38 27 67.50 

รพ.สต.คลองทราย 10 10 6 8 10 6 60.00 

รพ.สต.ต้นโตนด 
 

26 25 16 23 0 0 0.00 

รพ.สต.ป่าไร่ 
 

51 35 51 50 29 22 43.14 

รพ.สต.ม่วงเตี้ย 
 

38 22 35 35 34 16 42.11 

รพ.สต.แม่ลาน 10 10 9 10 1 0 0.00 



1.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญระดับอ าเภอ 
จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคปสอ.แม่ลาน 
เดือนสิงหาคม 2563 พบสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญในระดับอ าเภอ 

ดังนี้   
        1.3 เด็ก 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน (แยกรายสถานบริการ)   



        1.3 เด็ก 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน (แยกรายสถานบริการ)   

สถานบริการ ชั่งน้ าหนักวัดสว่นสงู สูงดีสมส่วน ร้อยละ 

รพ.สต.คลองทราย 
 

26 12 46.15 

รพ.สต.แม่ลาน 13 9 69.23 

รพ.สต.ม่วงเตี้ย 
 

205 148 72.2 

รพ.สต.ต้นโตนด 97 59 60.82 

รพ.สต.ป่าไร่ 
 

582 311 53.44 

PCU รพ.แม่ลาน 377 232 61.54 

รวม 1,300 771 59.31 



1.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญระดับอ าเภอ 
จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคปสอ.แม่ลาน 
เดือนสิงหาคม 2563 พบสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญในระดับอ าเภอ 

ดังนี้   
        1.4 ไข้เลือดออก (DHF) 



        1.4 ไข้เลือดออก (DHF) 

Median 91.48 (13 ราย) 

(14 ราย) 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (DHF) ต่อแสนประชากร อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 



1.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญระดับอ าเภอ 
จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคปสอ.แม่ลาน 
เดือนสิงหาคม 2563 พบสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญในระดับอ าเภอ 

ดังนี้   
        1.5  ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี  



1.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี  
 



1.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญระดับอ าเภอ 
จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคปสอ.แม่ลาน 
เดือนสิงหาคม 2563 พบสถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญในระดับอ าเภอ 

ดังนี้   
        1.6  ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิต 
               ได้ดี  



1.6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดัน
โลหิตได้ด ี
                 
  
 



2.  ความท้าทายขององค์กร 
    ข้อมูลที่บันทึกและส่งเข้า HDC ต้องตรงกับข้อมูลที่ปฏิบัติจริง 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
                   เป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
        1. ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 
กลยุทธ ์
        1.  พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลและรพ.สต.ตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กคุณภาพ  
         2. จัดระบบเฝ้าระวังหญิงต้ังครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลด 
การตายของมารดา 
 

อัตราส่วนการตายมารดา 
                   



     กิจกรรมหลัก 
        1. ประชุม MCH BOARD ระดับอ้าเภอ เดือนละ 1 ครั้ง 
        2. ส่งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าประชุม 
วิชาการ Dead case and near missed  
        3.  เฝ้าระวังและส่งต่อการจัดการครรภ์เสี่ยงระดับชุมชน รพ.สต. 
และโรงพยาบาล 
        4.  คณะกรรมการ MCH BOARD ระดับอ้าเภอ  ติดตามนิเทศ 
หน้างานโรงพยาบาล และรพ.สต. ปีละ 1 ครั้ง 
        5.  สรุปและประเมินผลรายไตรมาส โดยคณะกรรมการ MCH 
BOARD ระดับอ้าเภอ  
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
    

 เป้าหมาย 
        1.  เด็ก 0 - 5 ปี ผ่านเกณฑ์ Smart Kids ครบทุกด้าน 

Smart Kids             

กลยุทธ ์
      1.  ส่งเสริมพัฒนาระบบการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มวัย   
      2.  ส่งเสริมการได้รับ Vaccine ตามเกณฑ์ในเด็ก 0 – 5 ปี 
      3.  ส่งเสริมเด็ก 0 – ปี มีภาวะโภชนาการดี สูงดี สมส่วน 
      4.  ส่งเสริมการแปรงฟันอย่างถูกวิธีในเด็ก 0 – 5 ปี 



     กิจกรรมหลัก 
1.  ติดตามประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการใช้คู่มือ DSPM  
ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กรายรพ.สต. 
2.  ติดตามกลุ่มเด็ก 0 – 5 ปี ที่ต้องได้รับ Vaccine โดยประสาน 
อสม. ติดตาม 
3. ติดตามเมนูอาหารประจ้าสัปดาห์ในโรงเรียนและศพด. 
เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ โดยเน้นเมนูจากไข่ (หาง่าย/ราคาถูก) 
4.  ติดตามการแปรงฟันในเด็ก 0 – 5 ปี ของผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 
5.  ติดตามเด็กไม่ผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ด้าน รายรพ.สต.เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
    

 เป้าหมาย 
        1. เด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน มากกว่า ร้อยละ 67 

เด็ก 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน             

กลยุทธ์ 
        1.  สร้างการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองในการ
ดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียน 
        2.  ติดตามเฝ้าระวังเด็ก 6 – 14 ปี ที่สูงดีสมส่วน 
ต่้ากว่าเกณฑ ์
          



 กิจกรรมหลัก 
        1.  ประชุมช้ีแจงครูและผู้ปกครอง 
         2.  อบรมแกนน้านักเรียน ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
         3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดื่มนมในโรงเรียน และการจัดอาหาร
กลางวันให้นักเรียน 
         4.  ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน และหา 
แนวทางแก้ไข   



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 

 เป้าหมาย ปี 2564 
        อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 25 จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563) (มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน 
14 ราย อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 100.42 ต่อแสนประชากร) 
         

ไข้เลือดออก (DHF) 



 กลยุทธ ์
         1.  ก้ากับ ติดตามเฝ้าระวังโรคจากรายงาน 506 

2.  เสริมพลังกิจกรรมบ้าน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
หน่วยงานราชการ ปลอดโรคไข้เลือดออก 
3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 



    กิจกรรมหลัก 
1.  จัดท้าแผนการด้าเนินงานควบคุมโรค 
2.  กิจกรรมป้องกัน ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก (HI, CI) 
3.  อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน  
แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่และแกนน้า 
 
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
    

 เป้าหมาย 
        1. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus 
          

Green & Clean Hospital             



 กลยุทธ์ 
        1. พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

กิจกรรมหลัก 
        1. ก้าหนดนโยบายการด้าเนินงาน G & C Hospital  
        2. อบรม ฟื้นฟูมาตรฐานการด้าเนินงาน G & C Hospital 
        3. ก้าหนดแนวทางจัดการมูลฝอย 4 ประเภท 
        4. มาตรการลดการใช้พลังงานในโรงพยาบาล 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
    

 เป้าหมาย 
        1.  ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจ้า 
บ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

อสม.หมอประจ าบ้าน             

กลยุทธ ์
        1.  ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ 
         



 กิจกรรมหลัก 
        1.  พัฒนาอสม.หมอคอบครัว ตามหลักสูตรอสม.หมอประจ้า 
บ้าน ตามมาตรฐาน หมู่บ้านละ 1 คน จ้านวน 22 หมู่บ้าน รวมอสม. 
หมอประจ้าบ้าน 22 คน 
        2.  สร้างความร่วมมือจากเครือข่ายในการท้างานร่วมกันของ 
อสม.หมอประจ้าบ้าน ในการดูแลสุขภาพในชุมชน 
        3. นิเทศและติดตามการรายงานผลการด้าเนินงานของ 
หมอครอบครัว และอสม.หมอประจ้าบ้าน 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
    

 เป้าหมาย 
        1. ผ่านเกณฑ์ พชอ.คุณภาพ 
 กลยุทธ ์
        1. ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ และแก้ไขปัญหา 
        2. เร่งรัดเยี่ยมติดตาม และประเมินผล 
         
  

พชอ.             



     กิจกรรมหลัก 
        1. จัดท้าค้าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ้าเภอ (พชอ.) 
        2. เลือกปัญหาเพื่อแก้ไข 2 เรื่อง และจัดท้าแนวทางแก้ไขปัญหา 
(การจัดการมูลฝอยในชุมชน และปัญหาผู้เปราะบางทางสังคม) 
        3. ด้าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
        4.  ติดตามประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
        1. หน่วยบริการปฐมภูม/ิเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
    ที่เปิดบริการในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์ 3 s  ร้อยละ 100 
กลยุทธ์ 
        1. เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
 

PCU/NPCU     



 กิจกรรมหลัก 
        1. ขึ้นทะเบียน และเปิดให้บริการอีก 1 ทีม ในปี 2564 
         2. การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมให้บริการ 
อย่างมีคุณภาพและมีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ 
        3.ประเมินการพัฒนาคุณภาพบริการ 
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 

 เป้าหมาย 
        ผู้ป่วย Triage Level 1,2 (Trauma, Non trauma) ที่เสียชีวิต
ภายใน 2 ชั่วโมง น้อยกว่าร้อยละ 12 
         

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง 

ตัวชี้วัด 
        1.  อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
มากกว่า ร้อยละ 20 
       2.  หน่วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินครอบคลุมทุกต้าบลครบ 
ร้อยละ100     
         



 กลยุทธ์ 
         1.  ผลักดันหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต้าบลให้
ครอบคลุม 
2.  การประชาสัมพันธ์ 1669 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้ารับบริการได้มากขึ้น 
3.  การประเมินภาวะฉุกเฉิน 



 กิจกรรมหลัก 
1.  อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องการช่วยฟื้นฟูชีพ 
และการใช้เครื่อง AED 
2.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
3.  อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องเกณฑ์การคัดแยก 
ผู้ป่วย 
 
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 

 เป้าหมาย 
        1. RDU ผ่านเกณฑ์ประเมิน ขั้นที่  2 ทั้ง รพ.และ รพ.สต. 
        2. มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
 ( RDU Community) 

RDU     



 กลยุทธ์ 
        1. จัดระบบติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
        2. ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
และประชาชน 
        3. สร้างความตระหนักในความส้าคัญของการใช้ยาสมเหตุผล 
 



 กิจกรรมหลัก 
        1. สร้างสื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน 
        2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 
 1 ครั้ง  
        3. ทบทวนแนวทางในการใช้ยาสมเหตุผลผ่าน ทีม PCT  
        4. ส่งคืนข้อมูล แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน   
        5. ให้ความรู้แก่ อสม. ประจ้า รพ.สต. 
 
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
1. เพื่อสามารถเข้ารับค้าปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ 
ที่มีองค์ความรู้และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับสารสกัดกัญชา 

กัญชา  (หมายเหตุ : โรงพยาบาลแม่ลานเปิดบริการคลินิก 
ให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์เท่านั้น )    



 กลยุทธ์ 
        1. จัดระบบให้ค้าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในคลินิก 
กัญชาทางการแพทย ์
 



 กิจกรรมหลัก 
        1. จัดตารางการออกให้ค้าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
ในคลินิกกัญชา โดยแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 
ที่ผ่านการอบรม 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
 1.  ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงทั้งโรคความดนัโลหิตสูงและ
เบาหวาน 
2.  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และเบาหวานสามมารถควบคุมโรคได ้
3. เพิ่มการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้ครอบคลุมมากขึ้น และได้รับ 
การส่งต่อการรกัษา 
4.  เพิ่มการเข้าถึงการรับบริการไปยังรพ.สต.เครือข่าย 
5.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน 
         
         

NCD Clinic Plus     



     กลยุทธ ์
    ๑. ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบการจัดการสุขภาพที่ดี สามารถต่อยอด 
และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้ประชาชนตระหนัก มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รังด้วยตนเอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
   ๒.  ขับเคลื่อนการด้าเนินการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
         
         



   กิจกรรมหลัก 
1. ด้าเนินการคัดกรอง DM HT ตา ไต เท้า CVD Risk และบันทึกข้อมูล 
ลงโปรแกรม 
2. ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มป่วยโดยเน้นกระบวนการสร้างแรงจูงใจ (MI)   
และ shared care plane 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการสุขภาพและ 
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ (HL) 
4. จัดบริการ Mobile service (Check point) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ 
 self monitoring ในชุมชน 
  



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ > ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัด 
        1. อัตราการเสียชีวิต < ร้อยละ 5   
        2. อัตราการขาดยาและโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค เท่ากับ 0 
        3. ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ  
กลับเป็นซ้้า  > ร้อยละ 82.5 
  

TB     



    กลยุทธ ์
        1. เร่งรัดค้นหา และขึ้นทะเบียนรักษา 
        2. การตรวจ วินิจฉัยที่รวดเร็วและได้ มาตรฐาน 
        3. การรักษาที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน และ รักษาอย่างต่อเนื่อง 
        4. การป้องกันการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค 
        5. ติดตาม หรือเย่ียมบ้าน และบันทึกการก้ากับการรับประทานยา 
(DOT)  



      กิจกรรมหลัก 
        1. คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
        2. กลไก case management team ก้ากับ ติดตามรักษา  
        3. ขึ้นทะเบียนรักษาและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในระบบฐานข้อมูล  
NTIP ทุกราย 
        4. ดูแลรักษาตามมาตรฐาน ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยการ 
DOT 
        5. ประสานเครือข่ายในการส่งต่อ 
        6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการสุขภาพของ 
สถานพยาบาล 
        7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ     

เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
บริหารการเงินการคลัง บริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 
 อัตราความผิดพลาดของการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงิน 
การคลัง การบริหารงานพัสดุไม่เกินร้อยละ 5 
 

อัตราความผิดพลาดของการบริหารงานฯ ไม่เกินร้อยละ 5 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
  
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ 
1.  มีเครื่องมือประเมินอุบัติการณ์มีประสิทธิภาพ 
2.  มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน 
3.  คณะท้างานมีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
4. ความตระหนักและความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน Back Office 
เพื่อลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด           
 
 



       กิจกรรมหลัก 
1.  ใช้ระบบโปรแกรม ANT ในการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติวันลา 

จากหัวหน้ากลุ่มงาน และ ผู้อ้านวยการ  
2.  ตรวจสอบวันลา การอนุมัติของหัวหน้าฝ่าย อย่างถูกต้องทุกครั้งก่อน

เสนอ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
3.  การเบิกของให้เบิกตามแผนเงินบ้ารุง 
4.  จนท.พัสดุ จะเบิกของให้เดือนละครั้งตามใบเบิก 
5.  ก้าหนดให้หน่วยงานส่งความต้องการใช้วัสดุก่อนล่วงหน้าพร้อมกับ 

ระบุ สเปกและคุณลักษณะของวัสดุที่ต้องการ เพื่อจนท.พัสดุ  
ท้าการจัดหา 
 

 



 กิจกรรมหลัก 
6.  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการรับเงินก่อนออก

ใบเสร็จรับเงิน  
7.  ตรวจสอบจ้านวนเงิน/ชื่อผู้รับเช็คทุกครั้งก่อนสั่งพิมพ์เช็คสั่งจ่าย 
8.  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารการยืมเงินไปราชการ/

โครงการ 
9.  ตรวจสอบข้อมูล/รายงานก่อนน้าส่งทุกครั้ง 
 
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ     

เป้าหมาย 
        1. ผลส้าเร็จของการพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ร้อยละ 100 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานย่อย มี CQI หรือนวัตกรรมอย่างน้อย 
1 เรื่อง 
- ร้อยละ 30 ของหน่วยงานหลักมี  proposal หรือ R2R อย่างน้อย 
2 เรื่อง 
 
 
 
 
 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
  
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานย่อยมี Work flow หรือ CPG อย่างน้อย
หน่วยงานละ 2 เรื่อง  
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานหลักมีผลงาน KM ตามมาตรฐาน 
ตามยุทธศาสตร์อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาความรู้วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาผลงานคุณภาพในระดับจังหวัด เขตและระดับประเทศ 
3. จัดระบบติดตาม ประเมินผล การพัฒนาคุณภาพให้ต่อเนื่อง 
4. สร้างแรงจูงใจ เสริมพลัง ประกาศเชิดชูเกียรต ิ
 



 กิจกรรมหลัก 
1.  จัดท้าแผนการด้าเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน คปสอ. 
2.  จัดมหกรรมคุณภาพระดับอ้าเภอ 
3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้วิชาการ 
4.  จัดท้า KM ตามมาตรฐานและยุทธศาสตร ์
5.  นิเทศติดตามและสรุปรายงานผลการด้าเนินงานทุกหน่วยงาน 
6.  จัดกิจกรรมมอบรางวัล เชิดชูเกียรติประจ้าป ี
 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
        1. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ 1 - 6 
        2. ผลการด้าเนินงานของตัวช้ีวัดในหมวด 1 – 6 ของสสอ.แม่ลาน 
ผ่านร้อยละ 100 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (PMQA) 

กลยุทธ ์
        1. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสสอ. 
แม่ลาน ในการวิเคราะห์ทบทวนในการพัฒนาองค์กร ในหมวดที่ 1 - 6 
 
         
          



 กิจกรรมหลัก 
        1. ทบทวนหมวด P และทุกหมวด 
        2. น้าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดท่ีด้าเนินการ 
มาจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรในทุกหมวด 
        3. จัดท้าตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์ในหมวดท่ีด้าเนินการตามเกณฑ์
หมวด 7 
        4. ด้าเนินการตามแผน 
        5. ติดตามประเมินผล 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
        1. รพ.สต.ในอ้าเภอแม่ลานผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรพ.สต. 
ติดดาวระดับ 5 ดาวทุกแห่ง  
        2. รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินรพ.สต.ติดดาวรักษาสภาพ 2 ปี เข้ารับ
การประเมินใหม่และผ่านเกณฑ์ 
 

รพ.สต.ติดดาว 
 

 
         
          



      กลยุทธ์ 
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนารพ.สต. 
ติดดาวทุกระดับ 
        2. ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานรพ.สต.ติดดาว 
กิจกรรมหลัก 
        1. วางแผนพัฒนารพ.สต.ติดดาว 
       2. แต่งต้ังทีมพ่ีเลี้ยงระดับ CUP ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
แก่รพ.สต. 
       3. ทีมพ่ีเลี้ยงวิเคราะห์หาส่วนขาด ในการสนับสนุนด้าน
วิชาการ และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีตามมาตรฐานแก่รพ.สต. 
       4.  ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
        1. โรงพยาบาลแม่ลานผ่านเกณฑ์ HAIT ระดับ 3 
        2. หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอ้าเภอแม่ลานมีการติดตั้ง 
ระบบและใช้งาน application หมอรู้จักคุณ ร้อยละ 50 
 
 

Digital Transformation 
 

 
         
          



      กลยุทธ์ 
        1. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศใน
โรงพยาบาลให้เป็นรูปธรรม และด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
         2. ติดต้ังระบบเพื่อเชื่อมโยงการใช้ application หมอรู้จักคุณ 
ในโรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่ง  

กิจกรรมหลัก 
        1. โรงพยาบาลแม่ลานน้า IT มาสนับสนุนการด้าเนินงานทางด้าน
เทคโนโลยีตามแนวทาง HAIT ตามเอกสารคู่มือ 
       2. โรงพยาบาลแม่ลาน และรพ.สต.ทุกแห่ง ต้องติดต้ังระบบ 
เพื่อใช้เชื่อมโยง application หมอรู้จักคุณ และเปิดใช้งาน 
application ทุกแห่ง 
 
        



3.  ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศ     

 เป้าหมาย 
        1. อ้าเภอแม่ลานผ่านเกณฑ์คณุภาพข้อมูล Level 3 
(คุณภาพ 43 แฟ้มเฉลี่ย ร้อยละ 99.5/คุณภาพการสุ่มข้อมูลประชากร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และการพัฒนาเวชระเบียน มีคณะกรรมการ  
และสุ่มประเมินคุณภาพเวชระเบียนระดับอ้าเภอ มีการคืนข้อมูลและพัฒนา
ส่วนขาดตามวงล้อ PDCA) 
 
 
 

คุณภาพข้อมูล 
 
 

 
         
          



      กลยุทธ์ 
        1. จัดระบบพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มในการบันทึกและแก้ไข
ข้อมูล  
         2. ก้ากับติดตามคุณภาพข้อมูลประชากรจากการส้ารวจ ปรับปรุง
แฟ้ม Person ให้ตรงกับท่ีส้ารวจ 
         3. จัดระบบและแนวทางการลงข้อมูลในเวชระเบียนและการสุ่ม
ประเมินเวชระเบียนอย่างต่อเนื่อง 
  

 
        



        กิจกรรมหลัก 
        1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
ระดับอ้าเภอ และ ระดับรพ.สต.  
       2. จัดท้า Flow การด้าเนินงานคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม อ้าเภอ
แม่ลาน  
       3. แต่งตั้งคณะท้างานผู้รับผิดชอบรายแฟ้มในระดับอ้าเภอ และ
ระดับรพ.สต.เพื่อก้ากับดูแลหน่วยงาน และการแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่
ผิดพลาด รวมทั้งติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  
       4. ประชุมชี้แจงการการบันทึกและแก้ไขคุณภาพข้อมูลรายแฟ้ม  
       5. การจัดระบบติดตามข้อมูล 
            - กลุ่มไลด ์ DATA CENTER  - ติดตามในทีป่ระชุมคปสอ.
ประจ้าเดือน – นิเทศติดตามคุณภาพข้อมูลแยกรายแฟ้ม ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
        



        กิจกรรมหลัก 
        6. รพ.สต.ทุกแห่งด้าเนินการส้ารวจข้อมูลประชากรตามจริง และ
ปรับปรุงแฟ้ม Person ให้ตรงกับที่ส้ารวจ และอ้าเภอลงสุ่มข้อมูล
ประชากร ปีละ 1 ครั้ง 
       7. อ้าเภอลงสุ่มประเมินคณุภาพเวชระเบียนระดับอ้าเภอ ปีละ 
2 ครั้ง โดยจะต้องให้รพ.สต.ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและการให้
รหัสโรคทุกสัปดาห ์
 
        
 
 
        



4. การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กับภาคีเครือข่าย 
    ต่าง ๆ ในอ าเภอ 
 - ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์กับภาคีเครือข่ายในที่ประชุมอ้าเภอ 

- คืนข้อมูลแผนงานต่างๆ ย่อยๆ ก่อนด้าเนินการ 
- ภาคีเครือข่ายร่วมด้าเนินการ 
- ประเมินผลการด้าเนินงานร่วมกับเครือข่าย 
 



เครือข่ายชุมชน 
 

มัสยิด       19  แห่ง 
สุเหร่า      14  แห่ง 
วัด            6  แห่ง 
ส านักสงฆ์   1   แห่ง 

อบต.  3  แห่ง 

ร.ร.ประถม                              9  แห่ง 
ร.ร.ขยายโอกาส                        2  แห่ง 
ร.ร.มัธยม                                1  แห่ง 
กศน.                                     1  แห่ง 
มหาลัยราชภัฎยะลา วิทยาเขตแม่ลาน 1  แห่ง 
สถานการศึกษาปอเนาะฯ               9  แห่ง 
ศูนย์จริยธรรมศึกษา(ตาดีกา)         19  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      7  แห่ง 

ศูนย์ฝึกอาชีพฯ  
วิทยาลัยเทคนิค 
กาญจนาภิเษก    1  

แห่ง 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง 
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  1  แห่ง 

รพ.สต  5  แห่ง  
 ศูนย์สุขภาพชุมชนร.พ.แมล่าน    1 แห่ง 



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
ปี 2563    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   ปิงปอง 7 สี ลดเสี่ยงคุมโรคเบาหวานความดันโลหิต 12,800 อสม สวยบ๊ะ  ปูลา 

2.   โครงการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 15,000 อสม.สวยบ๊ะ  ปูลา 

รวม 27,800 

PCU โรงพยาบาลแม่ลาน     
  



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
  ปี 2563    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

รวม 

รพ.สต.แม่ลาน     
  



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
  ปี 2563    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

รวม 

รพ.สต.คลองทราย     
  



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
  ปี 2563    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

รวม 

รพ.สต.ป่าไร่     
  



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
 ปี 2563    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

รวม 

รพ.สต.ต้นโตนด     
  



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
 ปี 2563    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

รวม 

รวม
ท้ังหมด 

2   โครงการ 27,800 

รพ.สต.ม่วงเตี้ย     
  



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
 ปี 2564    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   โครงการอบรมการใช้ยาสามัญประจ้าบ้านเพื่อเปิดศสมช. 6,805 อสม   

2.   โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการตรวจสุขภาพ
เบ้ืองต้น 

8,770 อสม. 

3.   โครงการคืนข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสุขภาพใน
ชุมชน เขต PCU 

14,255 ฮัซมะห ์เตาะสาตู 

4.   โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก หมู่ 4, 5 และ 6 
ต.ม่วงเตี้ย 

13,165 รัตนา  ยิ้มละมัย 

5.   โครงการชาวต้าบลม่วงเตี้ยปลอดภัยจากสารพิษยาฆ่าแมลง 4,750 มารีย๊ะ  ดอมะ 

รวม 47,745 

PCU โรงพยาบาลแม่ลาน       



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
ปี 2564    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

3.   

4.   

5.   

รวม 

รพ.สต.แม่ลาน       



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
ปี 2564    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

3.   

4.   

5.   

รวม 

รพ.สต.คลองทราย       



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
  ปี 2564    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

3.   

4.   

5.   

รวม 

รพ.สต.ป่าไร่       



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
 ปี 2564    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

3.   

4.   

5.   

รวม 

รพ.สต.ต้นโตนด       



5.  การใช้งบกองทุนสุขภาพต าบล    
ปี 2564    

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   N/A N/A N/A 

2.   

3.   

4.   

5.   

รวม 

รวม
ท้ังหมด 

5 โครงการ 47,745 

รพ.สต.ม่วงเตี้ย       



กรอบแผนยุทธศาสตร์ระดับอ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

1.  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ 

ยุทธศาสตร์  
2. ด้านบริการเปน็เลิศ 

3.  ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 

4.  ด้านบริหารเปน็เลิศ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  โครงการฟื้นฟูศักยภาพการประเมินพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี อ้าเภอแม่ลาน 3,000 

2. โครงการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ปี 2564 

36,500 

3.  โครงการอบรมฟื้นฟูนมแม่ การให้ความรู้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่ 18,800 

4.  โครงการติดตามหญิงตั้งครรภ์ประวัติเสี่ยง โดยการท้า Focus group 25,500 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งหมด 83,800 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

 

แผนงานปกติ 
1.  โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ด้วยความสุข 5 มิติ 29,800 

2.  โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงความฉลาดทางอารมณ์และ
สติปัญญา อ้าเภอแม่ลาน 

21,100 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรม
ก่อความรุนแรง 

10,300 

4.  หญิงตั้งครรภ์ยุคใหม่ใส่ใจทันตสุขภาพ 12,435 

5.  ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 0 – 2 ปี 16,078 

6.  ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 3 – 5 ปี (ชั้นอนุบาล) 13,375 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 
 

แผนงานปกติ 
7. การพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องพ่นหมอกควันในกลุ่มแกนน้า อ้าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

9,625 

8. ประกวดรายงานสอบสวนโรคและภาพถ่าย ทีม SRRT อ้าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

1,000 

9. ส้ารวจลูกน้้ายุงลาย อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ประจ้าปีงบประมาณ 2564 13,700 

10. โครงการศักยภาพอสม.ในเขต PCU เพื่อรองรับการท้างานแบบ New normal 2,700 

11. การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน คปสอ.แม่ลาน ปีงบประมาณ 2564 18,800 

12. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 56,200 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

 

แผนงานปกติ 
13.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 13,500 

14.  ประชุมนิเทศติดตามการด้าเนินงานของคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก 10,650 

(MCH board) ระดับอ้าเภอ 

15. การพัฒนาศักยภาพด้านการบันทึกข้อมูลงานยาเสพติด (บสต.) อ.แม่ลาน 
 จ.ปัตตานี ปี ๒๕64 

1,500 

16.  การพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปี ๒๕64   54,000 

17.  พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
ปีงบประมาณ 2564  

7,750 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

 

แผนงานปกติ 
18. พัฒนาการด้าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
ปีงบประมาณ 2564 

36,100 

19. อบรมแกนน้านักเรียน อ.แม่ลาน 8,500 

รวมท้ังหมด 337,113 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence ) 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

รวมท้ังหมด 0.00 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

แผนงานปกติ 
1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕64  40,000 

2. พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 
2564 

3,700 

รวมท้ังหมด 43,700 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ ( People Excellence ) 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

รวมท้ังหมด 0.00 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 
 

แผนงานปกติ 
1. พัฒนาการด้าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(ตรวจสอบภายใน) 
ปีงบประมาณ 2564 

7,500 

รวมท้ังหมด 7,500 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศ 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์

รวมท้ังหมด 0.00 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 
 

แผนงานปกติ 
1.  ประชุมติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของ คปสอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  
ปีงบประมาณ 2564 

27,000 

2.  การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ อ้าเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อปีงบประมาณ 2565 6,000 

3.  การจัดการคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2564 2,500 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564 3,750 

5. พัฒนาการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปีงบประมาณ 
2564 

20,000 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 
ประเภทแผนงาน รวม (บาท) 

 

แผนงานปกติ 
6. การพัฒนาการคุณภาพข้อมูลประชากรและคุณภาพเวชระเบียน 
 อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2564  

3,200 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปี 2565 171,900 

รวมท้ังหมด 234,350 



แผนยุทธศาสตร์อ าเภอแม่ลาน ปีงบประมาณ 2563 

ประเภทแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1  
(Promotion Prevention  
Protection Excellence ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(Service Excellence ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
(People Excellence ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(Governance Excellence ) 

 
โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

4   แผนงานโครงการ 
83,800 บาท 
ร้อยละ  11.86 

………. แผนงานโครงการ 
……………. บาท 
ร้อยละ ……….. 

  …….แผนงานโครงการ 
………. บาท 

ร้อยละ   
 

………. แผนงานโครงการ 
……………. บาท 
ร้อยละ ……….. 

 

แผนงานปฏิบัติการงาน
ปกติ/นโยบาย 

 19 แผนงานโครงการ 
337,113 บาท 
ร้อยละ 47.72 

2  แผนงานโครงการ 
43,700  บาท 
ร้อยละ 6.19 

 

1   แผนงานโครงการ 
  7,500  บาท 
ร้อยละ  1.06 

7 แผนงานโครงการ 
234,350  บาท 
ร้อยละ  33.17 

รวมเงินทั้งสิ้น 
706,463 บาท 

33 แผนงานโครงการ 

 23 แผนงานโครงการ 
420,913  บาท  
ร้อยละ  59.58 

2  แผนงานโครงการ 
 43,700 บาท 
ร้อยละ 6.19 

  1  แผนงานโครงการ 
7,500  บาท  
ร้อยละ  1.06 

7  แผนงานโครงการ 
234,350 บาท 
ร้อยละ  33.17 

 




