
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพตอ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
 

 
 
 
 



 

ค าน า 
   
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพต ได้จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพตเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนทั้งกับหัวหน้ำหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำน  เปรียบเสมือนแผนที่     
บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร  และเพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร 
มีคู่มือแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 
 
        
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพต 
           ๙  ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การปฏิบัติงานตามภารกจิหลัก 

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
กระบวนงาน: ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักในแต่ละข้ันตอนออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
๒. เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนตำมภำรกิจหลักร่วมกันทั้งภำยในภำยนอก 
๓. เพ่ือประกันควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ได้รับมอบหมำยให้ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๔. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักมีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
ขอบเขต  
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนเมื่อได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรพิเศษ  
หรือมอบหมำยให้บริหำรโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรทั้งอ ำเภอ  ครอบคลุมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๑. รับมอบหมำยภำรกิจตำมภำรกิจหลัก 
๒. รวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย 
๓. จัดท ำร่ำงกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร 
๔. เตรียมข้อมูล/กำรน ำเสนอโครงกำร 
๕. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือว่ำงกรอบกำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำน 
๖. แจ้งแนวทำงปฏิบัติตำมโครงกำรให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
๗. จัดซื้อจัดจ้ำงจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสถำนที่ ฯลฯ 
๘. ด ำเนินงำนกิจกรรมตำมโครงกำร 
๙. ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหว่ำงด ำเนินงำนโครงกำร 
๑๐. สรุปผล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจนสิ้นสุกโครงกำร 

 
ความหมายส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ มีชื่อย่อเป็นทางการว่า สสอ. มีฐำนะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำพ 
ตำมมำตร ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สำธำรณสุขอ ำเภอมีหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขในอ ำเภอ 
 
รปูแบบองค์การ 
 โครงสร้ำงองค์กรของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ  ประกอบด้วย 
 ๑.ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นหน่วยบริหำรก ำกับดูแล สถำนบริกำรปฐมภูมิในพ้ืนที่อ ำเภอให้แก่โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ  มีสำธำรณสุขอ ำเภอเป็นหัวหน้ำ และมีข้ำรำชกำร พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำง แบ่งกำรท ำงำนเป็น ๓ กลุ่มงำน  ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงำนบริหำร 
  ๑.๒ กลุ่มงำนวิชำกำร 



  ๑.๓ กลุ่มงำนส่งเสริมและป้องกันโรค 
 ๒.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  เป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ที่ตั้งหน่วยบริกำรอยู่ในหมู่บ้ำน/ต ำบล  มีผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเป็นหัวหน้ำ  อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของสำธำรณสุขอ ำเภอ 
 
การบริหาร 
 ตำมมำตรำ ๖๓  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๕๓  มีหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขใน
อ ำเภอศรีบรรพต ซึ่งเรียกว่ำ สำธำรณสุขอ ำเภอ 
 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ตำมมำตร ๖๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขในอ ำเภอศรี
บรรพตและตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ 
 ๒.ด ำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ 
 ๓.ก ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุข  ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพมีคุณภำพ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
 ๔.ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ให้เป็นไปตำมนโยบำยกระทรวง 
 ๕.พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่อสำรสำธำรณะในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวง 
 ๖.ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 
ขั้นตอนกำรท ำงำน 

(Work Flow) 
ผังงำน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

(ต ำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย) 
๑.รับมอบหมำยภำรกิจตำมภำรกิจ
หลัก 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 

๒.รวบรวมข้อมูลของโครงกำรที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ภำยใน ๓ วัน ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ 

๓ . จั ดท ำ ร่ ำ งกำรปฏิบั ติ ง ำนตำม
โครงกำร 

 ภำยใน ๒ วัน ผู้รับผิดชอบงำนที่เก่ียวข้อง 

๔.เตรียมข้อมูล/กำรน ำเสนอโครงกำร 
 

 ภำยใน ๗ วัน ผู้รับผิดชอบงำนที่เก่ียวข้อง 

๕.ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงกรอบ
กำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำน 

 ๑-๕ วัน สำธำรณสุขอ ำเภอ 

๖.แจ้งแนวทำงปฏิบัติตำมโครงกำรให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 ๒-๗ วัน งำนธุรกำร 

๗.จัดซื้อจัดจ้ำงจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ 
เตรียมสถำนที่ ฯลฯ 

 ภำยใน ๑๕ วัน งำนพัสดุ , ผู้รับผิดชอบงำนที่
เกี่ยวข้อง 

๘.ด ำเนินงำนกิจกรรมตำมโครงกำร 
 

 ระบุในโครงกำร ผู้รับผิดชอบงำนที่เก่ียวข้อง 

๙.ปรับปรุงขั้นตอน กิจกรรมระหว่ำง
ด ำเนินงำนโครงกำร 

    No           ๑-๒ วัน สำธำรณสุขอ ำเภอ 

๑๐.สรุปผล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรจนสิ้นสุกโครงกำร 

                   Yes ภำยใน ๑๕ วัน ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอที่
รับผิดชอบโครงกำร 

 
 
             จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงกำร 
 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรก ำหนดกำรปฏิบัติ กำรอนุมัติ 
 
  กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน 
 
  แสดงถึงทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของงำน 
 
   
 
 
 
 



แผนผัง/ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
 
 
ขั้นตอนที่ ๑ รับมอบหมายภารกิจตามภารกิจหลัก   
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพต             
โดยภำรกิจหลักนี้นับเฉพำะ  โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรพิเศษ หรือมอบหมำยให้บริหำรโครงกำรที่
ต้องด ำเนินกำรทั้งอ ำเภอ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมองพัทลุงปฏิบัติโดยตรงต่อผู้รับบริกำร และ
ภำคเครือข่ำย โดยเมื่อได้รับมอบภำรกิจให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ลงรับหนังสือ/ค ำสั่ง  โดยงำนธุรกำร 
 ๒.เสนอหนังสือ/ค ำสั่ง เพื่อสำธำรณสุขอ ำเภอวินิจฉัยสั่งกำร มอบหมำยงำนให้ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอกลุ่มงำน/ฝ่ำย ที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
 
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.รวบรวมข้อมูลของโครงกำร  เช่น ตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย  โดยหำกขำด
ส่วนใดไปให้ติดตำมจำกผู้เกี่ยวข้อง 
 ๒.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑  ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓ วันท ำกำร หลังจำกท่ีได้รับมอบหมำยจำกสำธำรณสุขอ ำเภอ ตำมขั้น
ที่ ๑ ข้อที่ ๒ 
 
ขั้นที่ ๓ จัดท าร่างการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ  หรือผู้รับผิดชอบงำน เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นท่ี ๒ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เก่ียวข้องตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย มำจัดท ำเป็นร่ำงขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมโครงกำร 
ระบุวันเริ่มต้น กำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน อำจท ำเป็นแบบปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ Time line ที่เข้ำใจง่ำย และระบุ
ผู้รับผิดชอบรำยกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๒.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒ วันท ำกำร หลังจำกได้รับข้อมูลตำมขั้นตอนที่ ๒ ข้อ ๑ 
 
ขั้นตอนที่ ๔ เตรียมข้อมูล/การน าเสนอโครงการ 
 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นตอนที่ ๓ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เก่ียวข้องตำมโครงกำรที่ปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ 
Time line จ ำนวนชุดตำมท ำหนังสือเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม ที่จะเข้ำประชุมในขั้นที่ ๕ 
 ๒.จัดท ำกำรน ำเสนอ ได้แก่ ไฟล์น ำเสนอโครงกำร(ถ้ำจ ำเป็นต้องม)ี 
 ๓.ท ำหนังสือเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม เพื่อเชิญประชุมคณะท ำงำน 
 ๔.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗ วันท ำกำร  หลังจำกได้รับจำกได้รับเอกสำรทั้งหมดจำกขั้นตอนที่ 
๓ ข้อ ๑ 
 
ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมคณะท างาน เพื่อวางกรอบการท างาน/ปรับการท างาน 
 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน เมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ ๔ แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ส่งหนังสือเชิญคณะท ำงำนประชุม(หนังสือตำมข้ันที่ ๔ ข้อ ๓ 
 ๒.จัดประชุมเพ่ือวำงกรอกำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำน(จ ำนวนครั้งตำมเหมำะสมของโครงกำร) 
  ๒.๑ น ำเสนอกำรด ำเนินกำรในที่ประชุม โดยใช้จัดท ำเอกสำร ที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวโครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่
เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่ ปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ Time line แลไฟล์น ำเสนอโครงกำร(ถ้ำจ ำเป็นต้องมี) ตำมขั้นตอนที่  
๔ 



   
๒.๒ รวบรวมมติกรอบกำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำนจำกท่ีประชุม 
๒.๓ เรียบเรียงมติเป็นกรอบ หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 ๓.ให้ด ำเนินกำรตำม ข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑-๕ วันท ำกำร(ตำมควำมเร่งด่วนของโครงกำร) 
 
ขั้นที่ ๖ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นตอนที่ ๕ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.เสนอหนังสือแก่ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 ๒.แนบหนังสือตำมข้อ ๑ ด้วยเอกสำร น ำเสนอกำรด ำเนินกำรในที่ประชุม โดยใช้จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตั ว
โครงกำร ค ำสั่ง คู่มือที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่ ปฏิทินเวลำ/กิจกรรม หรือแบบ Time line และไฟล์น ำเสนอโครงกำร(ถ้ำ
จ ำเป็นต้องม)ี และกรอบกำรท ำงำน/ปรับกำรท ำงำนจำกท่ีประชุม 
 ๓.ส่งหนังสือพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้ผู้เกี่ยวข้องตำมโครงกำรทรำบ 
 ๔.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒-๗ วันท ำกำร(ตำมควำมเร่งด่วนของโครงกำร) 
 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสถานที่ 
 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ทีรับผิดชอบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง เมื่อได้รับงบประมำณ หรือเมื่อยืมเงินทดรองรำชกำรแล้ว  ให้
ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.เสนอหนังสือแก่ผู้มีอ ำนำจเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมโครงกำร  
 ๒.จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมโครงกำร 
 ๓.มอบพัสดุตำมโครงกำรให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ๔.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันท ำกำร(ตำมควำมเร่งด่วนของโครงกำร) 
 
ขั้นตอนที่ ๘ ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ซักซ้อมกำรปฏิบัติก่อนเริ่มกิจกรรมโครงกำร 
 ๒.ด ำเนินกิจกรรม ตำมปฏิทินเวลำ/กิจกรรม  หรือแบบ Time line และกรอบท่ีคณะท ำงำนท ำไว้ตำมข้ันที่ ๕ 
 ๓.ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๒ ให้แล้วเสร็จภำยในกรอบก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมโครงกำร 
 
ขั้นตอนที่  ๙ ปรับปรุงข้ันตอน กิจกรรมระหว่างการด าเนินโครงการ 
 กรณีเป็นโครงกำรที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง  มีระยะเวลำเตรียมกำร หรือรูปแบบกำรท ำงำนที่เป็นงำนใหม่หรือไม่เคยท ำมำ
ก่อน ให้ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ประชุมคณะท ำงำน หรือ หำรือผู้เกี่ยวข้องถอดบทเรียนตำมโครงกำร เพ่ือหำช่องทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินโครงการ 
 ๒.ด ำเนินกำรขั้นนี้ จ ำนวนรอบของกำรปรับปรุงงำนขึ้นกับควำมยำกง่ำย และมติของคณะท ำงำน 
 ๓.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๒ ให้ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมเท่ำที่จ ำเป็น 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปผล/รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 เมื่อสิ้นสุด กิจกรรมสุดท้ำยของโครงกำรจบลงให้ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผู้รับผิดชอบงำน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.ประชุมคณะท ำงำน หรือหำรือผู้เกี่ยวข้องถอดบทเรียนตำมโครงกำร เพ่ือหำช่องทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินโครงกำร 
 ๒.เปรียบเทียบกำรด ำเนินโครงกำร กับแนวทำงตำมคู่มือกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพตเพ่ือหำทำงปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนต่อไป 
 ๓.ท ำหนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อ ๒ และ ข้อ ๓ 
 ๔.ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑-๓ ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร หรือตำมควำมเหมำะสมเท่ำที่จ ำเป็น 
 
 
 
 
 

 
 
 


