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กระบวนการและกรอบเวลาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ  
           และกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖2 

ขั้นตอน/กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

   1. ทุกกลุ่มงาน ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทบทวนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี ๒๕๖๒ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการณ์ 
การบรรลุตัวชี้วัดตามภารกิจ  

 
 
- แต่ละกลุ่มงาน ด าเนินงาน ตามเครื่องมือ 
โดยยังไม่มีการรวมกลุ่มใหญ่ 

วันที่ ๗ - 1๕ 
กันยายน ๒๕6๑ 

   2.ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความ
คิดเห็นผู้บริหารระดับจังหวัดและอ าเภอ 
บุคลากรสังกัด ทุกระดับ เพื่อทบทวน
ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
รับรองกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ
จัดท าร่าง Master Plan ประจ าปี ๒๕๖๒   

- ตัวแทนผู้บริหาร ระดับ สสจ. /คปสอ. 
- ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ระดับ สสจ. /รพ./สสอ. 
- ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ ระดับ สสจ. /
คปสอ./ตัวแทน รพ.สต. 
รวม 180 คน 

ในวันที่ 1๙ 
กันยายน ๒๕6๑ 
ห้องประชุมไตรลักษณ ์

   3. คณะท างานสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ 
ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) กรอบค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ และรวบรวม Master 
Plan ประจ าปี ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ ์   

 
- คณะท างานยุทธศาสตร์ ตามค าสั่งฯ 
รวม 50 คน 

  วันที่  ๑๙- 2๔ 
กันยายน ๒๕6๑ 

   ๔. เสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ กรอบ
ค ารับรองแผนปฏิบัติราชการ  ปี 256๒  

กบห. วันที่ 2๕ กันยายน 
๒๕๖๑   

   ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการชีแ้จงกรอบ
งบประมาณ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และส่งมอบ
กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒ 
และ Master Plan ประจ าปี ๒๕๖๒ ให้กลุ่ม
งาน คปสอ. และหน่วยงานในสังกัด  

๑. ผู้บริหาร สสจ. หวัหน้ากลุ่มงานฯ 
๒. ผู้บริหาร คปสอ.  
๓. นักยุทธฯ ทุกระดับ  
๔ .การเงิน สสจ./การเงิน รพ./การเงิน สสอ. 
รวม ๑๕๐ คน 

วันที่  2๖ กันยายน   
๒๕6๑   
ห้องประชุมปัญญานสุติ 

   ๖. หนว่ยงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับ
ยุทธศาสตร์ และงานประจ า ดังนี้ 
     ๖.๑ ระดับกลุ่มงาน  
     ๑) ท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ 
และงานประจ า  
     ๒) ประชุมน าเสนอ วิพากษ์และเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ และงาน
ประจ า ของกลุ่มงาน 
๓) ปรับแผนปฏิบัติการ ตามที่ได้รับการ
เสนอแนะเสนออนุมัติ  

 
 
 
ผู้รับผิดชอบงานระดับกลุ่มงานใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
วันที่  2๖ กันยายน – 
๑๐ ตลุาคม ๒๕6๑ 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕6๑ 
 
ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕6๑ 
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ขั้นตอน/กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

๖.๒ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
๑) โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จัดท า
แผนการเงินการคลัง (Planfin) แบบสมดุล 
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติ 
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
จัดท าแผนเงินบ ารุง แบบสมดุล และแผนงาน
สร้างเสริมสุขภาพ เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด อนุมัติ 
3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จัดท าแผน
บริหารจัดการ เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด อนุมัติ 

 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบงานระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 
 
โดย ให้หน่วยงาน ท าหนังสือขออนุมัติ
แนบแผนเงินบ ารุง 

 
 
 
 
ให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 
๒๐ ตลุาคม ๒๕6๑ 
 
 
ให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 
๒๐ ตลุาคม ๒๕6๑ 
 
 
ให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 
๒๐ ตลุาคม ๒๕6๑ 

     ๖.๓ ระดับ คปสอ.  
     ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ คปสอ.  
            
 
     2) ประชุมน าเสนอ วิพากษ์และเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการ คปสอ.  
 
     3) คปสอ.ปรับแผนปฏิบัติการ คปสอ. 
ตามท่ีได้รับการเสนอแนะเสนออนุมัติ 

 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบงานระดับ คปสอ. 

 
วันที่  2๖ กันยายน – 
๑๐ ตลุาคม ๒๕6๑ 
 
วันที่ ๑๗ - ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕6๑ 
 
ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 
๓๐ ตลุาคม ๒๕6๑ 

   ๗. ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดกับผู้บริหาร
หนว่ยงานในสังกัดระดับกลุ่มงาน และ คปสอ.  

- ผู้บริหาร สสจ./คปสอ. 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 
- ทีมยุทธศาสตร์ สสจ./ คปสอ. 
- ตัวแทน รพ.สต./อสม. 
รวม ๔๐0 คน 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕6๑ 
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ผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการทุกระดับ  ปี ๒๕๖๒ 
ประเภทแผน ผู้เสนอ ผู้เห็นชอบ ผู้อนุมัติ ระยะเวลาอนุมัติแล้วเสร็จ 

๑.แผนปฏิบัติการ
กลุ่มงาน ใน สสจ. 

.หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

  (เว้นไว้ก่อน)ผู้ว่ารนายประวิตร  ศรีบุญรัตน์ 
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นธุ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่

ได้รับมอบหมาย  

- เสนอภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕6๑ 
- ตรวจสอบ ประสานแก้ไข 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 

๒.แผนปฏิบัติการ 
คปสอ. 

๑. รองประธาน คปสอ. 
๒. ประธาน คปสอ. 

โซน ๑ อ าเภอเมือง 
      นายไพรัตน์  สงคราม 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
โซน ๑ อ าเภอสหัสขันธ์ 
      นางสาววิมลรัตน์  ภูผาสขุ 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
โซน ๑ อ าเภอดอนจาน 
      นางฉวีวรรณ  ชมภูเขา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

แผนปฏิบัติการ คปสอ. 
 
- เสนอภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕6๑ 
 
- ตรวจสอบ ประสานแก้ไข 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติภายในวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕6๑ 
 

 
๓.แผนปฏิบัติการ 
รพ. ตาม Planfin 

๑. ผู้เขียน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
๒. ผอ.รพ. 

โซน ๒ อ าเภอกุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง เขาวง นาคู  
      นางสาววิมลรัตน์  ภูผาสขุ 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ 

แผนปฏิบัติการ รพ./สสอ./รพ.สต. 
 
- เสนอภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕6๑ 
 
- ตรวจสอบ ประสานแก้ไข 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติภายในวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕6๑ 
 
- ส่งคืนแผนฯฉบับอนุมัติ 
ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน     ๒๕6๑ 

๔.แผนปฏิบัติการ 
สสอ. 

๑. ผู้เขียน 
๒. สาธารณสุขอ าเภอ 

โซน ๓ อ าเภอสมเด็จ ค าม่วง สามชัย นามน  
      นางฉวีวรรณ  ชมภูเขา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
๕.แผนปฏิบัติการ 
รพ.สต. 

๑. ผอ.รพ.สต. 
 
สาธารณสุขอ าเภอ (ผู้เห็นชอบ
โครงการฯ) 

โซน ๔ อ าเภอกมลาไสย ฆ้องชัย ร่องค า 
      นายไพรัตน์  สงคราม 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
โซน ๕ อ าเภอยางตลาด ห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคันโท 
      นายไพรัตน์  สงครามนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้าน
เวชกรรมป้องกัน) 
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