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ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การปฏบัิตหินา้ที ่ - อัพเดท ปรับปรุง ขั้นตอนการ

ให้บริการหรือการปฏบัิตงิานให้เป็น

ปัจจุบัน และปฏบัิตติอ่ผู้มารับบริการ

ตามขัน้ตอนอย่างเท่าเทียมกัน 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

ได้อัพเดท ปรับปรุงและเผยแพร่

คู่มอืการปฏบัิตงิาน คู่มอืการ

ให้บริการ ประจ าป ี2565  

ใน Website ของโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา ใหท้ั้ง

บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานภายใน

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

และผู้มารับบริการรับทราบ 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2 การใช้งบประมาณ การรับทราบงบประมาณรายจา่ย

ของบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่

ท่ัวถึง 

เผยแพร่แผนการใชจ้่ายงบประมาณ

ให้บุคลากรภายในทราบและจัดให้มี

ชอ่งทางในการตรวจสอบการใชจ้่าย

งบประมาณ 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

ได้เผยแพร่แผนการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าป ี2565 

และผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าป ี2564 ให้บุคลากร

ภายในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยารับทราบ 

และเผยแพร่ขอ้มูลงบประมาณ

ใน Website ของโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

3 การใช้อ านาจ บุคลากรไมท่ราบแนวทางในการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

ก าหนดแนวทางการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานอย่างชัดเจนและปฏบัิตติอ่

บุคลากรภายในอยา่งเป็นธรรม

ประเมินผลการปฏบัิตงิานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน 

อยู่ระหว่างการด าเนนการ

ก าหนดแนวทางการประเมินผล

การปฏบัิตงิานให้แก่บุคลากร 

แตล่ะฝ่าย 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ การรับรู้มาตรการหรือขั้นตอนใน

การขออนุญาตยืมทรัพย์สนิของ

โรงพยาบาลยังไมท่ั่วถึง 

แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพย์สนิของโรงพยาบาลไปใช้

ปฏบัิตงิานให้รับทราบอยา่งทั่วถึงและ

ก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ

ของโรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดท าแนวปฎบัิตใินการยืม-

คืนครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

ของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต การสื่อสารชอ่งทางการร้องเรียน

และมาตรการในการป้องกันความ

เสี่ยงด้านการทุจรติยังไมท่ั่วถึง 

1. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มสี่วนได้

ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส

อันควรสงสัย โดยมมีาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะตอ้ง

ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและ

สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้ 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ

ตอ่ต้านการทุจรติให้แก่บุคลากร  

3. น าผลการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชท้ัีงภายในและภายนอกไป

ปรับปรุงการด าเนนิงานของ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. จัดชอ่งทางการร้องเรียนผ่าน

ทาง Website ของโรงพยาบาล 

2. ด าเนนิการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ในการปฏบัิตงิาน ซึ่งอยู่ระหว่าง

การด าเนนิโครงการ 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

6 คุณภาพการด าเนนิงาน - 1. อัพเดท ปรับปรุงคู่มอืการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ  

2. ปฏบัิตติอ่ผู้มารับบริการตาม

ขั้นตอนอยา่งเท่าเทียม  

3. จัดให้มีช่องทางการประเมนิความ

พงึพอใจในการรับบริการหรือการ

ปฏบัิตงิาน เพื่อน าผลการประเมนิมา

ปรับปรุงการให้บริการหรือการ

ปฏบัิตงิาน 

1. โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย

พะเยาได้อัพเดท ปรับปรุงและ

เผยแพร่คู่มอืการให้บริการ 

ประจ าป ี2565 ใน Website 

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ใหท้ั้งบุคลากรท่ี

ปฏบัิตงิานภายในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยาและผู้มารับ

บริการรับทราบ 

2. จัดให้มีช่องทางการประเมิน

ความพงีพอใจในการรับบริการ

หรือการปฏบัิตงิานผ่าน QR-

Code การประเมินความพงึ

พอใจ 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร การสื่อสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารตา่ง ๆ ของโรงพยาบาล

ไปยังผู้รับบริการยังไมท่ั่วถึง 

1. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน 

และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร

หลากหลายเข้าถึงงา่ย ไมซ่ับซ้อน  

2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ขา่วสารให้ผู้

มารับบริการรับรู้อย่างท่ัวถึง 

3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนท่ี

เข้าถึงงา่ย 

1. ด าเนนิการเปิดเผยคูม่อืการ

ปฏบัิตงิานและคู่มอืการ

ให้บริการผ่านทาง Website  

ของโรงพยาบาล 

2. ด าเนนิการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารตา่ง ๆ ของโรงพยาบาล

ผ่านทาง Facebook เพื่อสื่อสาร

ได้อยา่งรวมเร็วและทันเวลา 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน การให้บริการยังไมเ่ป็นท่ีพึงพอใจ

ของผู้รับบริการบางราย 

จัดให้มีช่องทางการประเมินความพงึ

พอใจในการรับบริการหรือการ

ปฏบัิตงิาน เพื่อน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการให้บริการหรือการ

ปฏบัิตงิาน 

1. จัดชอ่งทางการประเมินความ

พงีพอใจในการรับบริการหรือ

การปฏบัิตงิานผ่านทาง Website  

ของโรงพยาบาลและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด าเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อ

ปรับปรุงการให้บริการเป็นไป

ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

9 การเปิดเผยขอ้มูล  รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน (UP ITA) และเผยแพร่ใน 

Website ของโรงพยาบาล 

1. ปรับปรุงข้อสมูลสารสนเทศ

เพื่อเปิดเผยใน Website ของ

โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

เป็นประจ า 

2. น าเข้าข้อมูลการเปิดเผย

ข้อมูล OIT ในระบบ (UP ITA)  

3. จัดท าและรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ ทุกราย 

ไตรมาส 

4. สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างของ

โรงพยาบาลเป็นรายเดอืน 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ล าดับ รายละเอียดหัวข้อประเมิน ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน  

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

10 การป้องกันการทุจรติ การเสริมสร้างความตระหนักหรือ

ด าเนนิกิจกรรมในการป้องกันการ

ทุจรติ 

สร้างความตระหนักด้านการมี

คุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่ 

บุคลากรของดรงพยาบาล โดยการ

จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม

พัฒนาด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน  

1. ด าเนนิการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ในการปฏบัิตงิาน ซึ่งอยู่ระหว่าง

การด าเนนิโครงการ 

โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 


