
 
 
 
 

คู่มือการปฏบิัติงานตามภารกิจ 
และขั้นตอนการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 



บทน า 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ตำมมำตรำ 63 แห่ง พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยเหลือ
นำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในอ ำเภอดอนตูม      
และตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

(1) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  
(2) ด ำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  
(3) ก ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุข ในเขตพ้ืนที่  อ ำเภอ

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภค            
ด้ำนสุขภำพ  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ให้เป็นไปตำม นโยบำย
ของกระทรวง  

(5) พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่อสำรสำธำรณะด้ำนสุขภำพ ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
คู่มือกำรปฏิบัติงำน จึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรท ำงำนทั้งกับ หัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติงำน

ในหน่วยงำน จัดท ำขึ้นไว้เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดของกำรท ำงำนในหน่วยงำนออกมำ เป็นระบบและครบถ้วน 
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร  ระบุถึงขั้นตอนและ
รำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม กระบวนกำร นั้น มักจัดท ำขึ้นส ำหรับลักษณะงำนที่
ซับซ้อน มีหลำยขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลำยคน สำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปฏิบัติงำน  

 
รูปแบบองค์กร 

โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ประกอบด้วย  
1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นหน่วยบริหำรก ำกับดูแล สถำนบริกำรปฐมภูมิในพ้ืนที่  อ ำเภอได้แก่

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล ภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ มีสำธำรณสุขอ ำเภอเป็นหัวหน้ำ    
และมีข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำง แบ่งกำรท ำงำนเป็น 3 กลุ่มงำน
ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มงำนพัฒนำวิชำกำรและคุณภำพบริกำร กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค  



2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่ตั้งหน่วยบริกำรอยู่ใน  หมู่บ้ำน/ต ำบล      
มีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเป็นหัวหน้ำ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสำธำรณสุขอ ำเภอ        
 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

1. พระรำชบัญญัติวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
2. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2540  
4. พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 2542  
5. พระรำชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ 2542  
6. พระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน 2551  
7. พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน พ.ศ.2556  
8. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ 2558  
9. พระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวก พ.ศ.2558  
10. พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559  
11. พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535  
13. พระรำชบัญญัติส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535  
14. พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554  
15. พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545  
16. พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
กระบวนการ 

ขั้นตอนที่ 1 รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก 
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ

ดอนตูม โดยภำรกิจหลักนี้นับเฉพำะ โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรพิเศษ หรือมอบหมำยให้
บริหำรโครงกำรที่ต้องด ำเนินทั้งอ ำเภอ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมปฏิบัติโดยตรง
ต่อผู้รับบริกำร และภำคีเครือข่ำย โดยเมื่อได้รับมอบภำรกิจให้ปฏิบัติดังนี้ 

   (1) ลงรับหนังสือ/ค ำสั่ง โดยงำนธุรกำร 
   (2) เสนอหนังสือ/ค ำสั่ง เพ่ือสำธำรณสุขอ ำเภอวินิจฉัยสั่งกำร มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบงำนที่ 

รับผิดชอบโครงกำร /ฝ่ำย ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
   ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำนตำม โครงกำรพิเศษ หรือ 

มอบหมำยให้บริหำรโครงกำรที่ต้องด ำเนินทั้งอ ำเภอ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) รวบรวมข้อมูลของโครงกำร เช่น ตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย 

โดยหำกขำดส่วนใดไปให้ติดตำมจำกผู้เกี่ยวข้อง 
   (2) ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภำยใน 2 วันทำกำร หลังจำกได้รับมอบหมำยจำกสำธำรณสุข

อำเภอ ตำมข้ันที่ 1 ข้อที่ 2 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าร่างการปฏิบัติตามโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นตอนที่ 2 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย มำจัดท ำเป็นร่ำงขั้นตอนกำรจัด

กิจกรรมโครงกำร ระบุวันเริ่มต้น กำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน อำจท ำเป็นแบบปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ 
Time line ที่เข้ำใจง่ำย และระบุผู้รับผิดชอบรำยกิจกรรมให้ชัดเจน 

  (2) ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภำยใน 2 วันท ำกำร หลังจำกได้รับจำกได้รับข้อมูลตำมขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูล/การน าเสนอของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นตอนที่ 3 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) จัดทำเอกสำร ที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวโครงกำร คำสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่ ปฏิทินเวลำ/

กิจกรรม หรือแบบ Time line จ ำนวนชุดตำมคณะท ำงำนที่จะเข้ำประชุมในขั้นที่ 5 



   (2) จัดท ำกำรน ำเสนอ ได้แก่ ไฟล์น ำเสนอโครงกำร (ถ้ำจ ำเป็นต้องมี) 
     (3) ท ำหนังสือเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม เพื่อเชิญประชุมคณะท ำงำน 

   (4) ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วันทำกำร หลังจำกได้รับจำกได้รับเอกสำรทั้งหมด
จำกข้ันตอนที่ 3 ข้อ 1 

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางกรอบการทำงาน/ปรับการทำงาน 
ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 4 แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ส่งหนังสือเชิญคณะท ำงำนประชุม (หนังสือตำมข้ันที่ 4 ข้อ 3) 
   (2) จัดประชุมเพ่ือวำงกรอบกำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำน (จ ำนวนครั้งตำมเหมำะสมของโครงกำร) 
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นตอนที่ 5 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) เสนอหนังสือแก่ผู้มีอำนำจเพื่อลงนำม 
   (2) แนบหนังสือตำมข้อ (1) ด้วยเอกสำร น ำเสนอกำรดำเนินกำรในที่ประชุม โดยใช้จัดทำเอกสำรที่

เกี่ยวข้อง เช่น ตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เก่ียวข้องตำมโครงกำรที่ ปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ Time line และ 
ไฟล์น ำเสนอโครงกำร (ถ้ำจ ำเป็นต้องมี) และ กรอบกำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำนจำกที่ประชุม 
     (3) ส่งหนังสือพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ ผู้เกี่ยวข้องตำมโครงกำรทรำบ 

   (4) ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จภำยใน 1-5 วนัท ำกำร (ตำมควำมเร่งด่วนของโครงกำร) 
ขั้นตอนที่ 7 จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสถานที่ ฯ 
ผู้ที่รับผิดชอบงำนพัสดุ เมื่อได้รับงบประมำณ หรือเมื่อยืมเงินทดรองรำชกำรแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) เสนอหนังสือแก่ผู้มีอำนำจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมโครงกำร 
   (2) จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมโครงกำร 
   (3) มอบพัสดุตำมโครงกำรให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   (4) ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วันทำกำร (ตำมควำมเร่งด่วนของโครงกำร) 
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    (1) ซักซ้อมกำรปฏิบัติก่อนเริ่มกิจกรรมตำมโครงกำร 
    (2) ดำเนินกิจกรรมตำม ปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ Time line และกรอบที่คณะทำงำนทำไว้  

ตำมข้ันที่ 5 
   (3) ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 1-3 ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วันท ำกำร (หรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ตำม

โครงกำร) 
 



ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหว่างการด าเนินโครงการ 
กรณีเป็นโครงกำรที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีระยะเวลำเตรียมกำร หรือรูปแบบกำรท ำงำนที่เป็นงำนใหม่

หรือไม่เคยท ำมำก่อน ให้ผู้รับผิดชอบงำนที่รับผิดชอบโครงกำร ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ประชุมคณะทำงำน หรือ หำรือผู้เกี่ยวข้องถอดบทเรียนตำมโครงกำร เพ่ือหำช่องทำงในกำรปรับปรุง

กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 
   (2) ดำเนินกำรขั้นนี้ จำนวนรอบของกำรปรับปรุงงำนขึ้นกับควำมยำกง่ำย และมติของคณะทำงำน 
   (3) ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 1-3 ให้ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมเท่ำท่ีจ ำเป็น 
ขั้นตอนที่ 10 สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการ 
เมื่อสิ้นสุด กล่ำวคือกิจกรรมสุดท้ำยของโครงกำรจบลงให้ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ประชุมคณะทำงำน หรือหำรือผู้เกี่ยวข้องถอดบทเรียนตำมโครงกำร เพ่ือหำช่องทำงในกำรปรับปรุง

กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 
   (2) เปรียบเทียบกำรดำเนินโครงกำร กับแนวทำงตำมคู่มือกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม เพ่ือหำทำงปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนต่อไป 
   (3) ทำหนังสือรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรตำมข้อ 2 และข้อ 3 
   (4) ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 1-3 ภำยในวัน 15 วันทำกำร หรือตำมควำมเหมำะสมเท่ำที่จ ำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการให้บริการ 
 

กระบวนการส่ง - เบิกเงิน ฉ 11 

 
 
 
 
 
 
 



การส่ง-เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมรับ-จ่ายวัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

การส่งหนังสือราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจและข้ันตอนการให้บริการ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
วัน/เดือน/ปี   :  28  พฤศจิกำยน  2565 
หัวข้อ          :  คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
รายละเอียดข้อมูล 
                  คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
 
Link ภายนอก : http://www.dontoomhealth.com 
หมายเหตุ       
:............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
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