กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของโรงพยาบาลสันทราย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบบริการและแนวทางการดาเนินงาน
จัดทาแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข เขต จังหวัด
2. เพื่อให้มกี ารจัดทาแผนงานปฏิบัตริ าชการ/โครงการทีส่ อดคล้องตามนโยบายฯ และแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่
3. เพื่อให้แผนปฏิบัตริ าชการของโรงพยาบาลสันทรายได้รับการอนุมัติจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
- หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

ประชุมจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติราชการ

- หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

จัดทาและส่งร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ

- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

รวบรวม/ตรวจสอบ
ไม่ผ่าน

ผ่าน
- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ
- หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

ลงนามรับรองร่างแผนปฏิบัติราชการ

เสนอร่างแผนฯ เพื่อพิจารณา

- หัวหน้าฝ่าย
บริหาร

พิจารณาร่างแผน
ผ่าน

- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ

1. ก าหนดช่ วงเวลาจั ด ท าร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ (เดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี)
2. แจ้ ง ทุ กหน่ วยงาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เข้ าร่วมประชุ มจั ด ท าร่ าง
แผนฯ
3. จัดเวทีประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของปีที่ผ่าน
มา และจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณใหม่
1. หน่ วยงาน/ผู้ รับ ผิ ด ชอบ จั ดท าแผนปฏิ บั ติร าชการที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการส่งให้งานพัฒนายุทธศาสตร์

1 สัปดาห์

1. รวบรวมร่างแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด
2. ตรวจสอบความถูกต้องของร่ างแผนฯ ตั วชี้ วัด (สอดคล้ อง
ตามยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาของรพ. และตามบริบทปัญหาของ
พื้นที่) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จานวนเงินงบประมาณ
3. ห ากต รวจสอบ แ ล้ ว ไม่ ผ่ า น (ส่ งร่ า งแ ผ นฯ กลั บ คื น
ผู้รับ ผิด ชอบ เพื่อทาการแก้ ไขให้ ถูกต้ อง) และส่งร่ างแผนฯ ที่
แก้ไขให้งานพัฒนายุทธศาสตร์
1. ส่งร่างแผนปฏิบัติราชการที่ถูกต้องกลับคืนหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ
2. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบลงนามรับรองร่างแผนปฏิบัติราชการ
ที่ถูกต้อง แล้วส่งกลับคืนให้งานพัฒนายุทธศาสตร์
1. เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการที่หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบลง
นามรับรองทั้งหมด ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารพิจารณาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง

1 สัปดาห์

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารตรวจสอบความถูกต้องในร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
2. หั วหน้ า ฝ่ ายบริ ห ารลงนามควบคุ ม /ก ากั บ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

5 วัน

1. เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการให้ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ลงนามความเห็นชอบ

1 วัน

1 สัปดาห์

3 วัน

2 วัน

ไม่ผ่าน

เสนอร่างแผนฯ ขอลงนามความ
เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
สันทราย

อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ

1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลเห็นชอบลงนามร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ

3 วัน

- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

ร่างแผนปฏิบัติราชการ

1. ได้ร่างแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการลงนามความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการโรงพยาบาลแล้ว

1 วัน

เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการขอ
ลงนามอนุมัติ

1. เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านการลงนามความเห็นชอบ
ของผู้อานวยการโรงพยาบาล ให้แก่ งานพัฒนายุทธศาสตร์
สสจ.ชม.

3 วัน

1. รั บ เอกสารที่ ส่ ง กลั บ คื น จาก สสจ.ชม. ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของจานวนเอกสาร (แยกร่างแผนปฏิบัติราชการที่ไม่
ผ่านต้ องมี การแก้ ไข และแผนปฏิ บั ติ ราชการที่ ล งนามอนุ มั ติ
แล้ว)
2. หากเอกสารตรวจสอบแล้ วไม่ ผ่ าน (ส่ ง ร่ างแผนฯ กลั บ คื น
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง) และส่งร่าง
แผนฯ ที่แก้ ไขให้งานพัฒ นายุทธศาสตร์ ภายใน 5 วันหลังรั บ
เอกสาร
1. ส่งแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการลงนามอนุมัติคืนให้
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
2. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบงานรับเอกสารแผนปฏิบัติราชการที่
ได้รับการลงนามอนุมัติ
3. จัดทาโครงการให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับ
การอนุมัติ

-

- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

รับเอกสารและ
ตรวจสอบ
ไม่ผ่าน

ผ่าน

- งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ
- หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

วิธีการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ระยะเวลา

3 วัน

รวมทั้งหมด 42 วัน

