
 
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-786452-4 

ที ่ พช.๐๐๓๒.301/7224 วันที่   31  สิงหาคม  2564      

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ    
           พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้ วัดที่  ๗ การ
ดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานการจะต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ใน ๒ ไตรมาส คือ 
ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ และผู้บังคับบัญชา จะต้องรับทราบผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๘ นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำหลักฐานเชิง
ประจักษ์  ( Evidence – Based Integrity and Transparency  Assessment )  ในส่ วนของ  EB ๑๘ 

ดังกล่าวต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 
 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทร์เกตุ) 
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี     31  สิงหาคม  2564 
หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและรายงานการ
กำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
๑. โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
๒. โครงการชมรมจริยธรรมหน่วยงานโรงพยาบาลวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

หมายเหตุ 
 
 
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                          ผู้อนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
             วันที่......31.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันที่......31.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ปราโมทย์  นรายศ 
(..นายปราโมทย์  นรายศ...) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
วันที่......31.....เดือน. สิงหาคม...พ.ศ.๒๕๖4  

 
 

  



 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปช่ันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  

 

 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนราชการอําเภอวังโปง และโรงพยาบาลวังโปง 

 
 

                                                                                   ผูจัดทํารายงาน 
นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 



 
 

บทสรุป 
 
 

  โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนเตือนใหประชาชน สังคม และทุกภาคสวน 
ตระหนักในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่นและเพ่ือเปนการประสานความรวมมือ
ระหวางองคกร ภาคีเครือขายหนวยงาน และทุกภาคสวนรวมมือกันในการปองกันการทุจริต ลดปญหา
ทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยสรางภาพลักษณท่ีดีแกอําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ และสรางกลุม
เครือขายปองกันการทุจริตท่ียั่งยืน โดยกําหนดเปาหมายของผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวยสวนราชการใน
อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๙๐ คน หนวยงานท่ีรับผิดชอบประกอบดวย ทุกภาคสวนในอําเภอ
วังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ และโรงพยาบาลวังโปง  

  โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  ไดกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมท่ีวาการอําเภอ
วังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป พิธีเปดเวลา ๐๙.๔๕ น. โดยมี 
นายนาวิน สังฆมาตร  นายอําเภอวังโปง กลาวเปดงาน นําผูเขารวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณในการ
ตอตานการคอรรัปชั่น เพ่ือสรางการรับรูและสงเสริมใหเปนสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

  สรุปผลการประเมินโครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ มีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ 
หนวยงานราชการ ภาคีเครือขาย จํานวน ๙๐ คน รวมประกาศเจตนารมณ ในการตอตานการคอรรัปชั่น 
ปลุกกระแสกระตุนเตือนใหสังคม และทุกภาคสวน สรางการรับรู และตระหนักในผลเสียหายรายแรงท่ี
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น สรางภาพลักษณท่ีดีแกอําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 
                                                                                                     ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 
๑.ความเปนมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีรุนแรงมากข้ึนในประเทศไทย โดยการเปดเผยผลการ
จัดลําดับดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชั่นเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย ( Transparency  International ) 
ประจําปพ.ศ.๒๕๖๓ พบวาประเทศไทยไดคะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูลําดับท่ี 
๑๐๑ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก  จากผลดัชนีวัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชั่นของประเทศ
ตางๆแสดงใหเห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีทุกประเทศตองเรงแกไข มิเชนนั้นจะ
ทําใหเกิดปญหาอ่ืนตามมาไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีสําคัญมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ทุกภาคสงตองรวมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ
ใหประชาชนไดเห็นโดยการรวมกันจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 
  โรงพยาบาลวังโปง รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนราชการในอําเภอวังโปง จึงเห็น
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล เพ่ือเปนการแสดงออกถึงการตอตานคอรรัปชั่น
รวมกันของทุกภาคสวนในสังคม และบูรณาการความรวมมือภายใตแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติ ระยะท่ี ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต กลยุทธท่ี ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวน เพ่ือตานการทุจริตสรางจิตสํานึกและปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รอยละของผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม เขามามีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตไมนอยกวารอยละ ๗๓ 
๒. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือประเมินวาประชาชน สังคม และทุกภาคสวน ตระหนัก ในผลเสียหายรายแรงท่ี 
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น 
  ๒.๒ ระหวางองคกร ภาคีเครือขาย หนวยงาน ประสานความรวมมือและทุกภาคสวนรวมมือ 
กันในการปองกันการทุจริต ลดปญหาทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย 
  ๒.๓ เสริมสรางภาพลักษณจังหวัดเพชรบูรณ 
  ๒.๔ กลุมเครือขายปองกันการทุจริต มีกิจกรรมการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
๓. ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) วันท่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 
  ๓.๑ เปาหมายโครงการ จํานวน ๙๐ คน 
   ๓.๒ สถานท่ี หอประชุมท่ีวาการอําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 
๔. ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ   
  ๔.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาขอมูล วางรูปแบบการดําเนินการ 
  ๔.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานดําเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานท่ี กําหนดวันเวลาในการดําเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน
กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๕ ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแกคณะทํางาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๖ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
 
 



 
 
 
  ๔.๘ ดําเนินการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) วันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
  ๕.๒ การประกาศเจตนารมณตานโกง ปลุกกระแสกระตุนเตือนใหประชาชน สังคม และทุก
ภาคสวนสรางการับรู และตะหนักในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่น สรางภาพลักษณท่ีดีแก
จังหวัดเพชรบูรณ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/2056 วันท่ี    4  มีนาคม  2564      

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

          ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ  
          หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดท่ี ๗ การ
ดําเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต กําหนดใหหนวยงานการจะตองมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ใน ๒ ไตรมาส คือ 
ไตรมาสท่ี ๒ และไตรมาสท่ี ๔ และผูบังคับบัญชา จะตองรับทราบผลการกํากับติดตามการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๑๘ นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
อนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป     5 มีนาคม  2564 
หัวขอ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓  

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  

๒. โครงการชมรมจริยธรรมหนวยงานโรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......5.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......5.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ.... 
วันท่ี......5.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  
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