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ผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ
1

รายละเอียดหัวข้อประเมิน
การปฏิบัตหิ น้าที่

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
-

ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
กาหนดขั้นตอนการให้บริการหรือการ 1. โรงพยาบาลจัดทาคู่มอื การ
ปฏิบัตงิ านอย่างชัดเจน และปฏิบัตติ อ่ ปฏิบัตงิ านทั้งหมด 24 ฉบับ
ผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่า ได้แก่
เทียมกัน
1. ขั้นตอนการรับหนังสือ
2. ขั้นตอนการขอใช้ห้อง
ประชุม
3. ขั้นตอนการขอฝากส่ง
เอกสารและพัสดุทางไปรษณีย์
4. งานเลขานุการองค์กร
แพทย์
5. ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์
6. หอพัก
7. ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
8. ประกันภัย
9. เบิกสวัสดิการพนักงาน
10. เบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัตงิ านนอกเวลาทาการ
11. เงินเดือน ประกันสังคม
ลูกจ้างชั่วคราว
มาตรการ
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ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลาดับ

รายละเอียดหัวข้อประเมิน

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

มาตรการ
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ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
12. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
13. การรับสมัครพนักงาน
และลูกจ้างชั่วคราว
14. การลาฝึกอบรม-ลา
ศึกษาต่อ
15. การลา
16. การลงเวลาปฏิบัตงิ าน
17. กระบวนการจัดทาเสนอ
คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่าย
(ที่มหาวิทยาลัยจัดสรร)
18. กระบวนการจัดทาเสนอ
คาขอตัง้ งบประมาณประจาปี
(งบประมาณแผ่นดิน)
19. กระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
20. กระบวนการจัดทาขอ
อนุมัตดิ าเนินโครงการ
21. ขั้นตอนการจัดซื้อ
22. การเงินรับ
หน่วยธาลัสซีเมีย
23. การรับเงิน นาส่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

รายละเอียดหัวข้อประเมิน

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

มาตรการ
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ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
24. งานแจ้งซ่อม/บารุงรักษา
2. โรงพยาบาลจัดทาคู่มอื การ
ให้บริการ จานวน 10 ฉบับ
ได้แก่
1. คู่มือการให้บริการผู้ป่วย
นอก
2. คู่มอื การให้บริการผู้ป่วยใน
3. คู่มอื การให้บริการผู้ป่วย
อุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
4. คู่มอื การให้บริการ
ห้องคลอด
5. คู่มอื การให้บริการ
ห้องผ่าตัด
6. คู่มอื การให้บริการ
เวชระเบียน
7. คู่มอื การให้บริการห้อง
จ่ายยา
8. คู่มอื การให้บริการ
ห้องปฏิบัตกิ ารเทคนิค
การแพทย์
9. คู่มอื การให้บริการรังสี
วินจิ ฉัย

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ

รายละเอียดหัวข้อประเมิน

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

มาตรการ
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การใช้งบประมาณ

การรับทราบงบประมาณรายจ่าย
ของบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่
ทั่วถึง

เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้บุคลากรภายในทราบและจัดให้มี
ช่องทางในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

3

การใช้อานาจ

บุคลากรไม่ทราบแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

กาหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านอย่างชัดเจนและปฏิบัตติ อ่
บุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามระดับ
คุณภาพของผลงาน
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ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
10. คู่มอื การให้บริการ
กายภาพบาบัด
โรงพยาบาลได้เผยแพร่แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2564 และผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี 2563
ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล
รับทราบในโครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากรและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่
6-7 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ขอ้ มูล
งบประมาณใน Website ของ
โรงพยาบาล
อยู่ระหว่างการดาเนนการ
กาหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านให้แก่บุคลากร
แต่ละฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลาดับ

รายละเอียดหัวข้อประเมิน

4

การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอนใน แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
1. จัดทาแนวปฏิบัตใิ นการขอใช้
การขออนุญาตยืมทรัพย์สนิ ของ ทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาลไปใช้
รถตู้ของโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลยังไม่ทั่วถึง
ปฏิบัตงิ านให้รับทราบอย่างทั่วถึงและ ตรวจสอบการใช้รถตู้อย่าง
กากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ
สม่าเสมอ
ของโรงพยาบาลอย่างสม่าเสมอ
2. จัดทาแนวปฎิบัตใิ นการยืมคืนครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของโรงพยาบาล
การสื่อสารช่องทางการร้องเรียน 1. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้
1. จัดช่องทางการร้องเรียนผ่าน
และมาตรการในการป้องกันความ ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส
ทาง Website ของโรงพยาบาล
เสี่ยงด้านการทุจริตยังไม่ทั่วถึง
อันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ 2. จัดดาเนินโครงการเตรียม
ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง ความพร้อมสาหรับการประเมิน
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและ
ITA เมื่อวันอังคารที่ 23
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
โดยท่านคณบดีเป็นประธาน
ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ในการดาเนินโครงการดังกล่าว
3. นาผลการตรวจสอบจากผู้สอบ
3. เข้ารับการตรวจนับวัสดุคง
บัญชีทั้งภายในและภายนอกไป
คลังจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ปรับปรุงการดาเนินงานของ
และนาข้อเสนอแนะของผู้สอบ
โรงพยาบาล
ไปปรับปรุงระบบการบริหาร
พัสดุของโรงพยาบาล ทาให้ไม่มี
เงื่อนไขในรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย
ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

มาตรการ
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ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลาดับ
6

รายละเอียดหัวข้อประเมิน
คุณภาพการดาเนินงาน

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
-

มาตรการ
1. จัดทาและเผยแพร่คู่มอื การ
ให้บริการด้านต่าง ๆ
2. ปฏิบัตติ อ่ ผู้มารับบริการตาม
ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม
3. จัดให้มีช่องทางการประเมินความ
พึงพอใจในการรับบริการหรือการ
ปฏิบัตงิ าน เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการหรือการ
ปฏิบัตงิ าน
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ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
โรงพยาบาลจัดทาคู่มือการ
ให้บริการ จานวน 10 ฉบับ
ได้แก่
1. คู่มือการให้บริการผู้ป่วย
นอก
2. คู่มอื การให้บริการผู้ป่วยใน
3. คู่มอื การให้บริการผู้ป่วย
อุบัตเิ หตุฉุกเฉิน
4. คู่มอื การให้บริการห้อง
คลอด
5. คู่มอื การให้บริการห้อง
ผ่าตัด
6. คู่มอื การให้บริการเวช
ระเบียน
7. คู่มอื การให้บริการห้องจ่าย
ยา
8. คู่มอื การให้บริการ
ห้องปฏิบัตกิ ารเทคนิค
การแพทย์
9. คู่มอื การให้บริการรังสี
วินจิ ฉัย

ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลาดับ

รายละเอียดหัวข้อประเมิน

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
ไปยังผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง
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การปรับปรุงระบบการทางาน

การให้บริการยังไม่เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
10. คู่มอื การให้บริการ
กายภาพบาบัด
รวมทั้งจัดให้มชี อ่ งทางการ
ประเมินความพีงพอใจในการรับ
บริการหรือการปฏิบัตงิ านผ่าน
ทาง Website ของโรงพยาบาล
1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
1. ดาเนินการเปิดเผยคูม่ อื การ
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ปฏิบัตงิ านและคู่มอื การ
และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
ให้บริการผ่านทาง Website
หลากหลายเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
ของโรงพยาบาล
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้ผู้ 2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์
มารับบริการรับรู้อย่างทั่วถึง
ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่
ผ่านทาง Facebook เพื่อสื่อสาร
เข้าถึงง่าย
ได้อย่างรวมเร็วและทันเวลา
จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึง 1. จัดช่องทางการประเมินความ
พอใจในการรับบริการหรือการ
พีงพอใจในการรับบริการหรือ
ปฏิบัตงิ าน เพื่อนาผลการประเมินมา การปฏิบัตงิ านผ่านทาง Website
ปรับปรุงการให้บริการหรือการ
ของโรงพยาบาลและนาผล
ปฏิบัตงิ าน
การประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัตงิ านอย่างสม่าเสมอ
2. ดาเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
มาตรการ
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ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลาดับ

รายละเอียดหัวข้อประเมิน

ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

มาตรการ

รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน (UP ITA) และเผยแพร่ใน
Website ของโรงพยาบาล

9

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลยัง
เปิดเผยใน Website ไม่ครบถ้วน

10

การป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างความตระหนักหรือ สร้างความตระหนักด้านการมี
ดาเนินกิจกรรมในการป้องกันการ คุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่
ทุจริต
บุคลากรของดรงพยาบาล โดยการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
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ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการเป็นไป
ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
1. ปรับปรุงข้อสมูลสารสนเทศ
เพื่อเปิดเผยใน Website ของ
โรงพยาบาล
2. นาเข้าข้อมูลการเปิดเผย
ข้อมูล OIT ในระบบ (UP ITA)
3. จัดทาและรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ทุกราย
ไตรมาส
4. สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างของ
โรงพยาบาลเป็นรายเดือน
1. ดาเนินโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการประเมิน ITA เมื่อ
วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564
2. ดาเนินการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัตงิ าน ซึ่งอยู่ระหว่าง
การดาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

