
 
บันทกึขอความ 

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

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/10107 วันท่ี    24  ธันวาคม  2564      

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

          ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 โครงการ “การจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) 
เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment :MOIT) ตัวชี้วัดท่ี 7 การ
ดำเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต MOIT 17 กำหนดใหหนวยงานการจะตองมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของ ประจำปงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖5   ใน ๒ 
ไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี ๒ และไตรมาสท่ี ๔ และผูบังคับบัญชา จะตองรับทราบผลการกำกับติดตามการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปกรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ การจัดงานวันตอตานคอรรับชั่นสากล 
(ประเทศไทย) วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบรอยแลวจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขออนุญาตนำเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 

 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 
 

บทสรุป 
 
 

  โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖4  
จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนเตือนใหประชาชน สังคม และทุกภาคสวน ตระหนักใน
ผลเสียหายรายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชัน่และเพื่อเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกร 
ภาคีเครือขายหนวยงาน และทุกภาคสวนรวมมือกันในการปองกันการทุจริต ลดปญหาทุจริตคอรรัปชั่นใน
ประเทศไทยสรางภาพลักษณที่ดีแกอำเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ และสรางกลุมเครือขายปองกันการ
ทุจริตที่ยั ่งยืน โดยกำหนดเปาหมายของผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวยสวนราชการในอำเภอวังโปง  
จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน ๙๐ คน หนวยงานที่รับผิดชอบประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดเพชรบูรณ  และโรงพยาบาลวังโปง  

  โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖4 
จังหวัดเพชรบูรณ  ไดกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖4 ณ หอประชุมศูนยราชการ ศาลากลาง
จังหวัดเพชรบูรณ   จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป พิธีเปดเวลา ๐๙.๔๕ น. โดยมี 
นายกฤษณ  คงเมือง ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ กลาวเปดงาน นำผูเขารวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ
ในการตอตานการคอรรัปชั่น เพ่ือสรางการรับรูและสงเสริมใหเปนสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม จำนวน 12๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

  สรุปผลการประเมินโครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖4  จังหวัดเพชรบูรณ มีผู เขารวมกิจกรรมประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน
ราชการ ภาคีเครือขาย จำนวน 12๐ คน รวมประกาศเจตนารมณ ในการตอตานการคอรรัปชั่น ปลุก
กระแสกระตุนเตือนใหสังคม และทุกภาคสวน สรางการรับรู และตระหนักในผลเสียหายรายแรงที่เกิดข้ึน
จากการทุจริตคอรรัปชั่น สรางภาพลักษณท่ีดีแก จังหวัดเพชรบูรณ  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 
                                                                                                     ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 
๑.ความเปนมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที ่รุนแรงมากขึ ้นในประเทศไทย โดยการเปดเผยผลการ
จัดลำดับดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชั่นเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย ( Transparency  International ) 
ประจำปพ.ศ.๒๕๖4 พบวาประเทศไทยไดคะแนน ๓5 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนอยูลำดับท่ี ๑๑0 
จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก  จากผลดัชนีวัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชั่นของประเทศตางๆ
แสดงใหเห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นยังคงเปนปญหาสำคัญท่ีทุกประเทศตองเรงแกไข มิเชนนั้นจะทำให
เกิดปญหาอื่นตามมาไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญมีความจำเปนอยางยิ่งที่ทุก
ภาคสงตองรวมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณให
ประชาชนไดเห็นโดยการรวมกันจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 
  โรงพยาบาลวังโปง รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ จึงเห็น
ความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล เพื่อเปนการแสดงออกถึงการตอตานคอรรัปชั่น
รวมกันของทุกภาคสวนในสังคม และบูรณาการความรวมมือภายใตแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติ ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต กลยุทธท่ี ๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวน เพื่อตานการทุจริตสรางจิตสำนึกและปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 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 ) วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖4 จังหวัดเพชรบูรณ 
  ๓.๑ เปาหมายโครงการ จำนวน 12๐ คน 
   ๓.๒ สถานท่ี หอประชุมศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ 
๔. ข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสำคัญ   
  ๔.๑ จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาขอมูล วางรูปแบบการดำเนินการ 
  ๔.๓ จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ กำหนดวันเวลาในการดำเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน
กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๕ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแกคณะทำงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๖ ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
 
 



 
 
 
  ๔.๘ ดำเนินการจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ จำนวนผูเขารวมกิจกรรมการจัดงานวันตอตานคอรรัปชัน่สากล ( ประเทศไทย ) วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖4 คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
  ๕.๒ การประกาศเจตนารมณตานโกง ปลุกกระแสกระตุนเตือนใหประชาชน สังคม และทุก
ภาคสวนสรางการับรู และตะหนักในผลเสียหายรายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่น สรางภาพลักษณที่ดีแก
จังหวัดเพชรบูรณ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการการจัดงานวันตอตานคอรรัปช่ันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
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