
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู�มือแนวทางการปฏิบตังิานตามภารกิจหลัก 
ภารกิจ: ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน

อื่นท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
 

 
 
 



 
 

คํานํา 
   
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง  ได�จัดทําคู�มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เพ่ือเป&นเครื่องมือ
ในการทํางานท้ังกับหัวหน�าหน�วยงานและผู�ปฏิบัติงาน  เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส�นทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มต�นและมี
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ  และเพ่ือให�เป&นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ท่ีกําหนดให�ส�วนราชการมีคู�มือแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป&น
มาตรฐานเดียวกัน 
 
 
        
        สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
           ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 

กระบวนงาน: ปฏิบัติงานร�วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข"องหรือได"รับ
มอบหมาย 
 
วัตถุประสงค+  

๑. เพ่ือให�มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแต�ละข้ันตอนออกมาเป&นลายลักษณKอักษร 
๒. เพ่ือให�เกิดความเข�าใจกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักร�วมกันท้ังภายในภายนอก 
๓. เพ่ือประกันความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีได�รับมอบหมายให�ร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
๔. เพ่ือให�การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักมีความโปร�งใสตรวจสอบได� 

 
ขอบเขต  
 คู�มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หมายถึง การปฏิบัติงานเม่ือได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ  
หรือมอบหมายให�บริหารโครงการท่ีต�องดําเนินการท้ังอําเภอ  ครอบคลุมข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

๑. รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก 
๒. รวบรวมข�อมูลของโครงการท่ีได�รับมอบหมาย 
๓. จัดทําร�างการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๔. เตรียมข�อมูล/การนําเสนอโครงการ 
๕. ประชุมคณะทํางานเพ่ือว�างกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 
๖. แจ�งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
๗. จัดซ้ือจัดจ�างจัดหาวัสดุ อุปกรณK เตรียมสถานท่ี ฯลฯ 
๘. ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
๙. ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหว�างดําเนินงานโครงการ 
๑๐. สรุปผล/รายงานผลการดําเนินงานโครงการจนสิ้นสุกโครงการ 

 
ความหมายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีชื่อย�อเป,นทางการว�า สสอ. มีฐานะเป&นนิติบุคคล เป&นส�วนราชการบริหารส�วนภูมิภาพ 
ตามมาตร ๖๓ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สาธารณสุขอําเภอมีหน�าท่ีเป&นผู�ช�วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาข�าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในอําเภอ 
 
รูปแบบองค+การ 
 โครงสร�างองคKกรของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ประกอบด�วย 
 ๑.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เป&นหน�วยบริหารกํากับดูแล สถานบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีอําเภอให�แก�โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล  ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีสาธารณสุขอําเภอเป&นหัวหน�า และมีข�าราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ�าง แบ�งการทํางานเป&น ๓ กลุ�มงาน  ได�แก� 
  ๑.๑ กลุ�มงานบริหาร 



  ๑.๒ กลุ�มงานวิชาการ 
  ๑.๓ กลุ�มงานส�งเสริมและปYองกันโรค 
 ๒.โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  เป&นหน�วยบริการปฐมภูมิ ท่ีตั้งหน�วยบริการอยู�ในหมู�บ�าน/ตําบล  มีผู�อํานวยการ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลเป&นหัวหน�า  อยู�ภายใต�การกํากับดูแลของสาธารณสุขอําเภอ 
 
การบริหาร 
 ตามมาตรา ๖๓  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 
๒๕๕๓  มีหน�าท่ีเป&นผู�ช�วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาข�าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
อําเภอเมืองพัทลุง  ซ่ึงเรียกว�า สาธารณสุขอําเภอ 
 
อํานาจหน"าท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ตามมาตร ๖๓ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีหน�าท่ีเป&นผู�ช�วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาข�าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอําเภอ
เมืองพัทลุง และตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข�อ ๒๑ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 
 ๑.จัดทําแผนยุทธศาสตรKด�านสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 
 ๒.ดําเนินการและให�บริการด�านการแพทยKและการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 
 ๓.กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานสาธารณสุข  ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเพ่ือให�การ
ปฏิบัติงานเป&นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพมีคุณภาพ มีการคุ�มครองผู�บริโภคด�านสุขภาพ 
 ๔.ส�งเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ ให�เป&นไปตามนโยบายกระทรวง 
 ๕.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ ให�เป&นไปตามนโยบายของ
กระทรวง 
 ๖.ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ข้ันตอนการทํางาน 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 

(ตําแหน�ง/กลุ�ม/ฝeาย) 
๑.รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจ
หลัก 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

๒.รวบรวมข�อมูลของโครงการท่ีได�รับ
มอบหมาย 

 ภายใน ๓ วัน ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ 

๓ . จั ด ทํ าร� า งการปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงการ 

 ภายใน ๒ วัน ผู�รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข�อง 

๔.เตรียมข�อมูล/การนําเสนอโครงการ 
 

 ภายใน ๗ วัน ผู�รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข�อง 

๕.ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางกรอบ
การทํางาน/ปรับการทํางาน 

 ๑-๕ วัน สาธารณสุขอําเภอ 

๖.แจ�งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให�
ผู�เก่ียวข�องทราบ 

 ๒-๗ วัน งานธุรการ 

๗.จัดซ้ือจัดจ�างจัดหาวัสดุ อุปกรณK 
เตรียมสถานท่ี ฯลฯ 

 ภายใน ๑๕ วัน งานพัสดุ , ผู�รับผิดชอบงานท่ี
เก่ียวข�อง 

๘.ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
 

 ระบุในโครงการ ผู�รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข�อง 

๙.ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหว�าง
ดําเนินงานโครงการ 

    No           ๑-๒ วัน สาธารณสุขอําเภอ 

๑๐.สรุปผล/รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการจนสิ้นสุกโครงการ 

                   Yes ภายใน ๑๕ วัน ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

 
 
             จุดเริ่มต�น และสิ้นสุดโครงการ 
 
  การตัดสินใจ เช�น การกําหนดการปฏิบัติ การอนุมัติ 
 
  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
  แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
   
 
 
 

แผนผัง/ข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 



 
 
ข้ันตอนท่ี ๑ รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก   
 ข้ันตอนนี้เป&นข้ันตอนแรกของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง โดย
ภารกิจหลักนี้นับเฉพาะ  โครงการท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ หรือมอบหมายให�บริหารโครงการท่ีต�อง
ดําเนินการท้ังอําเภอ เนื่องจากเป&นโครงการท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมองพัทลุงปฏิบัติโดยตรงต�อผู�รับบริการ และภาค
เครือข�าย โดยเม่ือได�รับมอบภารกิจให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ลงรับหนังสือ/คําสั่ง  โดยงานธุรการ 
 ๒.เสนอหนังสือ/คําสั่ง เพ่ือสาธารณสุขอําเภอวินิจฉัยสั่งการ มอบหมายงานให�ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอกลุ�มงาน/ฝeาย ท่ี
เก่ียวข�องดําเนินการ 
 
ข้ันตอนท่ี ๒ รวบรวมข"อมูลของโครงการท่ีได"รับมอบหมาย 
 ๑.รวบรวมข�อมูลของโครงการ  เช�น ตัวโครงการ คําสั่ง คู�มือท่ีเก่ียวข�องตามโครงการท่ีได�รับมอบหมาย  โดยหากขาด
ส�วนใดไปให�ติดตามจากผู�เก่ียวข�อง 
 ๒.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑  ให�แล�วเสร็จภายใน ๓ วันทําการ หลังจากท่ีได�รับมอบหมายจากสาธารณสุขอําเภอ ตามข้ัน
ท่ี ๑ ข�อท่ี ๒ 
 
ข้ันท่ี ๓ จัดทําร�างการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ  หรือผู�รับผิดชอบงาน เม่ือได�รับข�อมูลตามข้ันท่ี ๒ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ตัวโครงการ คําสั่ง คู�มือท่ีเก่ียวข�องตามโครงการท่ีได�รับมอบหมาย มาจัดทําเป&นร�างข้ันตอนการจัดกิจกรรมโครงการ 
ระบุวันเริ่มต�น การดําเนินงานแต�ละข้ันตอน อาจทําเป&นแบบปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line ท่ีเข�าใจง�าย และระบุ
ผู�รับผิดชอบรายกิจกรรมให�ชัดเจน 
 ๒.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑ ให�แล�วเสร็จภายใน ๒ วันทําการ หลังจากได�รับข�อมูลตามข้ันตอนท่ี ๒ ข�อ ๑ 
 
ข้ันตอนท่ี ๔ เตรียมข"อมูล/การนําเสนอโครงการ 
 ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ หรือผู�รับผิดชอบงาน เม่ือได�รับข�อมูลตามข้ันตอนท่ี ๓ ให�ปฏิบัติดังนี้ 

๑.จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข�อง เช�น ตัวโครงการ คําสั่ง คู�มือท่ีเก่ียวข�องตามโครงการท่ีปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ 
Time line จํานวนชุดตามทําหนังสือเสนอผู�มีอํานาจลงนาม ท่ีจะเข�าประชุมในข้ันท่ี ๕ 
 ๒.จัดทําการนําเสนอ ได�แก� ไฟลKนําเสนอโครงการ(ถ�าจําเป&นต�องมี) 
 ๓.ทําหนังสือเสนอผู�มีอํานาจลงนาม เพ่ือเชิญประชุมคณะทํางาน 
 ๔.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑-๓ ให�แล�วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ  หลังจากได�รับจากได�รับเอกสารท้ังหมดจากข้ันตอนท่ี 
๓ ข�อ ๑ 
 
ข้ันตอนท่ี ๕ ประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางกรอบการทํางาน/ปรับการทํางาน 
 ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ หรือผู�รับผิดชอบงาน เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๔ แล�วให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ส�งหนังสือเชิญคณะทํางานประชุม(หนังสือตามข้ันท่ี ๔ ข�อ ๓ 
 ๒.จัดประชุมเพ่ือวางกรอการทํางาน/ปรับการทํางาน(จํานวนครั้งตามเหมาะสมของโครงการ) 
  ๒.๑ นําเสนอการดําเนินการในท่ีประชุม โดยใช�จัดทําเอกสาร ท่ีเก่ียวข�อง เช�นตัวโครงการ คําสั่ง คู�มือท่ี
เก่ียวข�องตามโครงการท่ี ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line แลไฟลKนําเสนอโครงการ(ถ�าจําเป&นต�องมี) ตามข้ันตอนท่ี  
๔ 
   



๒.๒ รวบรวมมติกรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากท่ีประชุม 
๒.๓ เรียบเรียงมติเป&นกรอบ หรือแนวทางการดําเนินงานโครงการ 

 ๓.ให�ดําเนินการตาม ข�อ ๑ ให�แล�วเสร็จภายใน ๑-๕ วันทําการ(ตามความเร�งด�วนของโครงการ) 
 
ข้ันท่ี ๖ แจ"งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให"ผู"เก่ียวข"องทราบ 
 ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ หรือผู�รับผิดชอบงาน เม่ือได�รับข�อมูลตามข้ันตอนท่ี ๕ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.เสนอหนังสือแก�ผู�มีอํานาจลงนาม 
 ๒.แนบหนังสือตามข�อ ๑ ด�วยเอกสาร นําเสนอการดําเนินการในท่ีประชุม โดยใช�จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข�อง เช�น ตัว
โครงการ คําสั่ง คู�มือท่ีเก่ียวข�องตามโครงการท่ี ปฏิทินเวลา/กิจกรรม หรือแบบ Time line และไฟลKนําเสนอโครงการ(ถ�า
จําเป&นต�องมี) และกรอบการทํางาน/ปรับการทํางานจากท่ีประชุม 
 ๓.ส�งหนังสือพร�อมเอกสารท่ีเก่ียวข�องให�ผู�เก่ียวข�องตามโครงการทราบ 
 ๔.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑-๓ ให�แล�วเสร็จภายใน ๒-๗ วันทําการ(ตามความเร�งด�วนของโครงการ) 
 
ข้ันตอนท่ี ๗ จัดซ้ือจัดจ"าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ+ เตรียมสถานท่ี 
 ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ ทีรับผิดชอบงานจัดซ้ือจัดจ�าง เม่ือได�รับงบประมาณ หรือเม่ือยืมเงินทดรองราชการแล�ว  ให�
ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.เสนอหนังสือแก�ผู�มีอํานาจเพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างพัสดุตามโครงการ  
 ๒.จัดซ้ือจัดจ�างพัสดุตามโครงการ 
 ๓.มอบพัสดุตามโครงการให�ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ๔.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑-๓ ให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ(ตามความเร�งด�วนของโครงการ) 
 
ข้ันตอนท่ี ๘ ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
 ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ หรือผู�รับผิดชอบงาน ให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ซักซ�อมการปฏิบัติก�อนเริ่มกิจกรรมโครงการ 
 ๒.ดําเนินกิจกรรม ตามปฏิทินเวลา/กิจกรรม  หรือแบบ Time line และกรอบท่ีคณะทํางานทําไว�ตามข้ันท่ี ๕ 
 ๓.ดําเนินการตามข�อ ๑-๒ ให�แล�วเสร็จภายในกรอบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ตามโครงการ 
 
ข้ันตอนท่ี  ๙ ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหว�างการดําเนินโครงการ 
 กรณีเป&นโครงการท่ีมีกิจกรรมต�อเนื่อง  มีระยะเวลาเตรียมการ หรือรูปแบบการทํางานท่ีเป&นงานใหม�หรือไม�เคยทํามา
ก�อน ให�ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ หรือผู�รับผิดชอบงาน ให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ประชุมคณะทํางาน หรือ หารือผู�เก่ียวข�องถอดบทเรียนตามโครงการ เพ่ือหาช�องทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินโครงการ 
 ๒.ดําเนินการข้ันนี้ จํานวนรอบของการปรับปรุงงานข้ึนกับความยากง�าย และมติของคณะทํางาน 
 ๓.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑-๒ ให�ดําเนินการตามความเหมาะสมเท�าท่ีจําเป&น 
 
ข้ันตอนท่ี ๑๐ สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 เม่ือสิ้นสุด กิจกรรมสุดท�ายของโครงการจบลงให�ผู�ช�วยสาธารณสุขอําเภอ หรือผู�รับผิดชอบงาน ให�ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ประชุมคณะทํางาน หรือหารือผู�เก่ียวข�องถอดบทเรียนตามโครงการ เพ่ือหาช�องทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินโครงการ 
 ๒.เปรียบเทียบการดําเนินโครงการ กับแนวทางตามคู�มือกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง เพ่ือหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานต�อไป 



 ๓.ทําหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามข�อ ๒ และ ข�อ ๓ 
 ๔.ให�ดําเนินการตามข�อ ๑-๓ ภายใน ๑๕ วันทําการ หรือตามความเหมาะสมเท�าท่ีจําเป&น 
 
 
 
 
 

 
 
 


