
 

 

 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  
Assessment 

  EB 18  

  หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 18 (1.1) 

 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 





 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โรงพยาบาลบึงสามพัน 

 
 

                                                                                   ผู้จัดท ารายงาน 
นายนัธทวัฒน์  เกศทอง 



 
 

บทสรุป 
 
  โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชน สังคม และทุกภาค
ส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพ่ือเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลด
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ และสร้าง
กลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน โดยก าหนดเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยส่วน
ราชการในอ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๙๐ คน หน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย ทุกภาค
ส่วนในอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลวังโป่ง  

  โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีเปิดเวลา ๐๙.๔๕ น. โดยมี 
นายสุทธิศักดิ์ จงขจรพงษ์ ปลัดอ าเภอ รักษาราชการแทนนายอ าเภอบึงสามพัน กล่าวเปิดงาน น าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เป็นสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  สรุปผลการประเมินโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย จ านวน ๙๐ คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ปลุกกระแสกระตุ้นเตือนให้สังคม และทุกภาคส่วน สร้างการรับรู้ และตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   นายนัธทวัฒน์  เกศทอง 
                                                                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยการเปิดเผยผลการ
จัดล าดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย ( Transparency  International ) 
ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓ พบว่าประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ล าดับที่ 
๑๐๑ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก  จากผลดัชนีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของ
ประเทศต่างๆแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิ
เช่นนั้นจะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส าคัญมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกภาคส่งต้องร่วมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและ
เจตนารมณ์ให้ประชาชนได้เห็นโดยการร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
  โรงพยาบาลบึงสามพัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนราชการในอ าเภอบึงสามพัน จึงเห็น
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่ น
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม และบูรณาการความร่วมมือภายใต้แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วน เพ่ือต้านการทุจริตสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๓ 
๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือประเมินว่าประชาชน สังคม และทุกภาคส่วน ตระหนัก ในผลเสียหายร้ายแรงที่ 
เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๒.๒ ระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ประสานความร่วมมือและทุกภาคส่วนร่วมมือ 
กันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย 
  ๒.๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ๒.๔ กลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต มีกิจกรรมการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๓. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ๓.๑ เป้าหมายโครงการ จ านวน ๙๐ คน 
   ๓.๒ สถานที่ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ   
  ๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาข้อมูล วางรูปแบบการด าเนินการ 
  ๔.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานด าเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ ก าหนดวันเวลาในการด าเนินงาน และกิจกรรมหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๕ ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่คณะท างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 



  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
  ๔.๘ ด าเนินการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) วันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๕.๒ การประกาศเจตนารมณ์ต้านโกง ปลุกกระแสกระตุ้นเตือนให้ประชาชน สังคม และทุก
ภาคส่วนสร้างการับรู้ และตะหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  
Assessment 

  EB 18  

  หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 18 (1.3) 

 หนังสือเสนอแบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
 

 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบึงสามพัน  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
หัวข้อ      รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ๑. โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
              ๒. โครงการชมรมจริยธรรมหน่วยงานโรงพยาบาลบึงสามพัน 
.................................................................................... ......................................................................................
................................................................................................................................................... ....................... 
 
 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                           นัธทวัฒน์                                             มณีรัตน์ 
                   (นายนัธทวัฒน์  เกศทอง)                              (นางมณีรัตน์  จิตนันท์) 
         ต ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      ต ำแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
                วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔                            วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

จักรกฤษ 
(นายจักรกฤษ  โก๋งซัง) 

ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  

 


