
กลุ่ม ชมรม STRONG  

การบริหารงานที่โปร่งใส ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน              
ของหน่วยงานภาครัฐ 

สมาชิกกลุ่ม 

นางสาวจินตนา กีเกียง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    หัวหน้าคณะท างาน 
นางสาวลลิตา ฉิมไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

นางสวรรยา หารจริง  เจ้าพนักงานธุรการ        คณะท างาน 

นางเกดสุดา บุญจอม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     คณะท างาน 

นายเสถียรพงษ ์ แก้วจิตร์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     คณะท างาน 

นางสาวศิริพร กองกมล  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน    คณะท างาน 

นายนราธิป โตมา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     คณะท างาน 

นางสาวพัชริดา ขวัญพร้อม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     คณะท างาน 

นางสาวมนัญญา ธรรมพณิตย์ นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

นางสาวสกุณา ขวัญพรม นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

นางสาวสุมาลี ถวิลฤทธิพร เจ้าพนกังานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน    คณะท างาน 

นายพิเชญฐ์ สุริยะเมธากุล ข้าราชการบ านาญ (ครู)       คณะท างาน 

นายภัทรพล บุญยวง  นักวิชาการสาธารณสุข      คณะท างาน 

วัตถุประสงค ์

ในการจัดตั้งกลุ่มการบริหารงานที่ โปร่งใส ระหว่างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้กิจกรรมการจัดท าแผน
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดตั้งกลุ่มดังนี้ 

                   ๑. เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด และก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
ลดโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

                  ๒. เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ด าเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการ
เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 

                  ๓. เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ด าเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและคู่สัญญาเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

                  ๔. เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 



                            ๕. เพ่ือร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือความโปร่งใสสะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

ในการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส ระหว่างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
น้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี่ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ขั้นตอนที่ ๒  
                      จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี เสนอต่อผู้บริหารอนุมัติแผนพร้อมขออนุญาต
น าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็นของหน่วยงานเอง)และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๓  
๑) น าส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผน ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัด 

จ้าง ประจ าปี ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ตามขั้นตอนที่ 
๒ (๑) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ า
หนาวไม่มีเวบไซต์เป็นของหน่วยงานเอง) พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  

๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว รวบรวมแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี  
ในภาพรวมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ประกาศเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว  (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็น
ของหน่วยงานเอง) 

                    ไตรมาสที ่๑ ด าเนินการดังนี้ 
                    หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรายงาน
ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินบ ารุง ดังนี้ เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็นของหน่วยงานเอง)  
พร้อม Print screen หลักฐานการเผยแพร่ 

                    ไตรมาสที ่๒ ด าเนินการดังนี้ 
                    หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรายงาน
ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินบ ารุง ดังนี้ เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน



สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็นของหน่วยงานเอง)  
พร้อม Print screen หลักฐานการเผยแพร่ 
                    ไตรมาสที ่๓ ด าเนินการดังนี้ 

                    หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรายงาน
ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินบ ารุง ดังนี้ เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็นของหน่วยงานเอง)  
พร้อม Print screen หลักฐานการเผยแพร่ 
                    ไตรมาสที ่๔ ด าเนินการดังนี้ 
                    หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรายงาน
ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินบ ารุง ดังนี้ เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็นของหน่วยงานเอง)  
พร้อม Print screen หลักฐานการเผยแพร่ 

ขั้นตอนที่๔  
                       ๑) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
เงินบ ารุง ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ.น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็น
ของหน่วยงานเอง) พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
                  ๒) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประจ าปี ในภาพรวมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอน้ าหนาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  พร้อมขออนุญาตน าผลประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลน้ าหนาว (สสอ .น้ าหนาว ไม่มีเวบไซต์เป็นของ
หน่วยงานเอง) 
  ๓) ส่งผลการวิเคราะห์ฯให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบรายงานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินงานการบริหารงานอย่างโปร่งใส ภายใต้กิจกรรม 

การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้ด าเนินงาน
ภายใต้ตัวชี้วัดดังกล่าว มีมาตรฐานเดียวและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 

 ลงนามวันที่ 1  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

           (นายวัฒนศักดิ์    จันทร์แปลง) 
                                สาธารณสุขอ าเภอน้ าหนาว 


