
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม 

(รอบ ๖ เดือน) 
โรงพยาบาลโนนไทย 

 
แบ่งเป็น ๔ ส่วน โดยผลงานรอบ ๖ เดือน เป็นผลงานสะสม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑  บทน า 

เพ่ือให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างและอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี กรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ ฯลฯ 

 
ส่วนที่ ๒  การประเมินสถานการณ์การทุจริต 

เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน (อันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รายละเอียดสามารถดูได้จากขั้นตอน
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบ) 
 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงาน  

๓.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ด้านการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามมาตรา ๕๘/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ผลการด าเนินงานการรายงานผลการติดตามมาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) ตรวจสอบ 
กลั่นกรอง รายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รายงานผลการก ากับ ติดตาม มติ-ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ที่ ศปท. ได้ด าเนินการ 

๓.๒ ด้านการคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานติดตามคุ้มครองจริยธรรม 
ในหน่วยงาน 

๓.๓ ภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้กรอกผลการด าเนินงานในส่วนที่ ๓ ตามแบบรายงานสรุปผลฯ 

 
ส่วนที่ ๔ บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

เพ่ือทราบผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
ด้านคุ้มครองจริยธรรม ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง 
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 

ทั้งนี้ สามารถปรับการรายงานผลการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 



แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม 
โรงพยาบาลโนนไทย 

 
 

 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 

งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

หมายเหตุ 

สร้าง
จิตส านึก

และปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน 

การทุจริต 

งบ 
บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

ผล
เบิกจ่าย 

งานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

          

           
           
           
งานด้านคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

          

           

          รอบ ๖ เดือน 

          รอบ ๑๒ เดือน 

๒ 



           
           
งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง           
           
           
           

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

ค าอธิบายแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระบุปีงบประมาณที่รายงานผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่รายงาน 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ 
    งานด้านการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ                                        

ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการก ากับ
ติดตาม มติ ข้อสั่งการ ของ ศอตช./คตช./ครม. 

    งานด้านคุ้มครองจริยธรรม ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการงานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
    อ่ืน ๆ  ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการนอกเหนือจากงานด้านการป้องกันการทุจริต  งานด้านคุ้มครองจริยธรรม และงานด้าน

ปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัด ระบุชื่อตัวชี้วัดของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ (ถ้ามี) 
เป้าหมาย ระบุเป้าหมายของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ (ถ้ามี) 
 แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การด าเนินงานของ งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานด าเนินการ เช่น ระบุวัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ จ านวน

๓ 



หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วม ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานจัดงาน/กิจกรรม/โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร 
งบประมาณ (ถ้ามี) งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
     งบบูรณาการ งบประมาณบูรณาการที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
     งบหน่วยงาน งบประมาณหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
     ผลเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ระบุค าอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ระบุปัจจัยที่เป็น ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินการของ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
ผู้รายงาน ระบุชื่อผู้รายงาน ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
โทรศัพท์ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงาน 
โทรสาร ระบุเบอร์โทรสารของผู้รายงาน  
E-mail ระบุ E-mail ของผู้รายงานหรือหน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ระบุวัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
 

  

๔ 



 
 


