
ปฏิทินการด าเนินงานรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมคณะท างาน EB11  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ 

ด าเนนนงาน/จัดท าปฏนทนนการ 
ด าเนนนงาน 

10 พฤศจนกายน 2560 

2. เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอ
อนุมัตนการ ด าเนนนงาน  

เสนอแผนงาน/โครงการ 8  ธันวาคม  2560 

3. แจ้งหนังสือเชนญชวนเข้าร่วม
กลุ่ม เพื่อรณรงค์ด้านความโปร่งใส  

บันทึกแจ้งหน่วยงาน  27  ธันวาคม  2560 

4. รวบรวมรายช่ือสมาชนกกลุ่ม 
ด าเนนนงานเพื่อรณรงค์ด้านความ 
โปร่งใส  

1.รวบรวมรายช่ือ เสนอรายช่ือ 
สมาชนกกลุ่ม สาธารณสุขอ าเภอลง
นาม 
2.แต่งต้ังคณะท างาน นายอ าเภอ
ลงนาม 

ภายใน 29  ธันวาคม  2560 

5. คณะท างานก าหนด
วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
บรนหารงานเพื่อ ความโปร่งใส  

5.1 คณะท างานประชุมจัดท า 
วัตถุประสงค์และแนวทางการ 
บรนหารงานเพื่อความโปร่งใส  
5.2 ท าหนังสือแจ้งแต่ละ
หน่วยงานภายในธันวาคม 

29 ธันวาคม 2560 

6. จัดประชุมผู้เข้าร่วมกลุ่ม ให้ 
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความ 
โปร่งใส การบรนหารความโปร่งใส 
และร่วมจัดท าแผนงาน/กนจกรรม
ใน ปีงบประมาณ 2561 (โดย
ก าหนดกนจกรรมท่ีเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ)  

6.1 จัดท ากนจกรรมให้ความรู้แก่ 
สมาชนกกลุ่ม (ภาคเช้า)  
6.2 จัดท าแผนงาน/กนจกรรมใน 
ปีงบประมาณ 2561 (โดยก าหนด
กนจกรรมท่ีเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ (ภาคบ่าย) 

29  ธันวาคม  2560 

7. ด าเนนนกนจกรรมตามแผนการ 
ด าเนนนงาน/กนจกรรมท่ี 

7. กลุ่ม ด าเนนนกนจกรรมโครงการ 
ตามท่ีก าหนด  
กนจกรรมท่ี 1 ป้ายรณรงค์ความ 
โปร่งใสทุกหน่วยงาน  
กนจกรรมท่ี 2 รณรงค์เรื่องความ
โปร่งใส  
กนจกรรมท่ี 3 จัดท าแผ่นพับ 
วารสาร เพื่อรณรงค์เรื่องความ 
โปร่งใส จัดส่งสตน๊กเกอร์เรื่อง ความ
โปร่งใส 

ก าหนด 8 มกราคม – 31 มีนาคม 
2561 



ขั้นตอนการด าเนินงาน  กิจกรรม ระยะเวลา 
8. คณะท างานตนดตามผลการ 
ด าเนนนงานของกลุ่มและ
แลกเปล่ียน เรียนรู้  

8. คณะท างานตนดตามผลการ 
ด าเนนนกนจกรรมตามแผนการ 
ด าเนนนงานท่ีก าหนด  
- ในรูปแบบเอกสารและการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
–กลุ่มประเมนนบุคลากรใน 
หน่วยงาน มีความตระหนักรู้และ 
เข้าใจปฏนบัตนตน ปฏนบัตนงาน เรื่อง 
ความโปร่งใส 

ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561 

9. คณะท างานจัดท าสรุปผลการ 
ประเมนนผลการด าเนนนงานตาม
แผน ท่ีก าหนด  

9. คณะท างาน ประชุมสรุปผลการ 
ด าเนนนงานตามแผน 

ภายใน 15 มีนาคม 2561 

10. คณะท างานเขียนรายงานผล 
การด าเนนนงานจัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานเพื่อรองรับการประเมนน
จาก  สสจ. ชม.  
 

ส่งแบบส ารวจแนบเอกสาร
หลักฐาน  สสจ. ชม. 

ภายใน 31 มีนาคม 2561 ท้ังนี้
ต้องด าเนนนการให้เสร็จสน้น ภายใน

ใน 131 มีนาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนประชุมกลุ่มบริหารสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

วันเดือนป ี กิจกรรม/งาน สถานที่ 
        13 ตุลาคม 2560 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 

    10 พฤศจนกายน 2560 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
 8 ธันวาคม 2560 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
12 มกราคม 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 

  9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
9 มีนาคม 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 

       12 เมษายน 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
       11 พฤษภาคม 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
 8 มนถุนายน 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 

13 กรกฎาคม 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
       10 สนงหาคม 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 

14 กันยายน 2561 ประชุมกลุ่มงานบรนหาร ห้องประชุม  สสอ.สันทราย 
หมายเหตุ  เวลาประชุม เช้า 09.00  - 16.30 น 

                                     

 


