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ค าน า 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ประชา 
ชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงตระหนักดีว่าการสร้างความเข้าใจ โดยการสื่อสารให้ประชาชนผู้รับบริการ 
รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาที่งานแล้วเสร็จ การระบุหลักฐานที่ 
จ าเป็นในการติดต่อขอรับบริการตลอดจนการแสดงแผนภูมิและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นองค์ประกอบ 
ส าคัญส่วนหนึ่งที่จะ ท าให้ผู้รับบริการบังเกิดความพึงพอใจ 
คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
ของ 

เจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
การด าเนินงานของสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ได้ตามแนวทางการปฏิบัติ ราชการตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ธันวาคม ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 เรื่อง  หน้า  

บทน า 

 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  ๑  

ภารกิจหลัก  ๑  

ภารกิจรอง  ๑  

วิสัยทัศน์  ๒  

พันธกิจ  ๒  

เป้าประสงค์ขององค์กร  ๒  

ค่านิยมขององค์กร  ๒  

นโยบายของผู้บริหาร  ๒  

โครงสร้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  ๔  

ประเภทงานบริการ ขั้นตอนการรับรองสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของ อสม.  ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

หน้าที่ของหน่วยงาน สนักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

 ๒. ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

 ๓. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวง 

 ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอ 

 ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมายเหตุ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสนักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราช กิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  ภารกิจหลัก 

 ๑. ประสานนโยบายการท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
องค์กร 

เอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอ าเภอ /ต าบล 

 ๒. ประเมินผล การด าเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ 

 ๓. ควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 ๔. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ 

 ๕. ด าเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข 

 ๖. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและจังหวัด
ภารกิจรอง 

 ๑. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการ
และการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 ๒. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 

 ๓. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

 



วิสัยทัศน์ 

กงหราเมืองนิเวศสุขภาพชั้นน า  ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ทันสมัย  เป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพ 

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้สูงอายุ  และเมืองสมุนไพรระดับประเทศ 

พันธกิจ 

พัฒนาระบบสุขภาพ  ให้ได้มาตรฐาน  และส่งเสริมให้ประชาชน  องค์กรมีการเรียนรู้   และมีส่วนร่วม  ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เป้าประสงค์ขององค์กร 

๑. ผู้ใช้บริการมีสุขภาพดีมีความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

๒. เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 

๓. บุคลากรมีกระบวนทัศน์และวิธีการทงานในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีความสุข 

 และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

๔. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 

ค่านิยมขององค์กร 

MOPH 

Mastery เป็นนายตนเอง 

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

People centered approach ใส่ใจประชาชน 

Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

นโยบายผู้บริหารหน่วยงาน 

๑. ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตรงต่อเวลาใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 

๓. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๕. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

๖. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ 

๗. เข้าถึง พึ่งได้ใส่ใจบริการ 

๘. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 

๙. รับฟังความเหจนต่าง สร้างสัมพันธภาพพ่ีน้อง 



การให้บริการประชาชนของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  พระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ ได้ ก าหนดให้“หน่วยงาน
จะต้องจัดท าคู่มือสหรับประชชน” โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน ลดระยะของ
ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ ลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ การให้บริการประชาชน
ของหน่วยงาน ในด้าน การขอรับสิทธิช่วยเหลือ ในการ รักษาพยาบาล ของ อสม.มีแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอน
การให้บริการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือ ในการ รักษาพยาบาล (อสม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

โครงสร้าง   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

นายประจวบ  รามณีย ์

สาธารณสขุอ าเภอกงหรา 

นายชาครติ  ด าช่ืน 

นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
 

นางสาวอมลรดา  คงสทุธ์ิ 

นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
 



การใหบ้รกิารประชาชนของหนว่ยงาน  ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกงหรา 

 
ขั้นตอนการให้บริการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือ ในการ

รักษาพยาบาล (อสม.) 

อสม.ผู้ประสงค์ยื่นขอรับรองสิทธิฯ แจ้ง รพ.สต.ในพ้ืนที 

ผอ.รพ.สต.จัดท าเอกสารให้ อสม.ดังนี้ 
1.บันทึกข้อความเรื่อง ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ได้รับการ ช่วยเหลือ 
ยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ  
2.ค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการช่วยเหลือรับการ รักษาพยาบาล  
3.ส าเนาบัตรประชาชน 4.ส าเนาบัตรประจ า ตัว อสม. (ระยะเวลา 30 

นาที) 

อสม.น า เอกสาร ยื่น ณ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกงหรา 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกงหรา 

 1. ตรวจสอบสทิธิ  

2. ออกหนงัสอืรบัรองการมีสทิธิรบัการชว่ยเหลอืในการรกัษาพยาบาล  

(ระยะเวลา 20 นาที) 

อสม.น า เอกสาร ยื่น ณ โรงพยาบาลท่ีเขา้รบัการรกัษา 


