
 

 

 

  
 

รายงานผลการด าเนนิการด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเตรยีมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

วันอังคาร ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี  

อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้

หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA)” กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนีเ้ริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

จำกนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำส ำนักงำน ป.ป.ช. มีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มี

ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560-2564) และยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ

จะต้องด ำเนินกำรโดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินมีแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับ

หน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้จำกควำมส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำท ำให้“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสทั้งในระดับประเทศและในระดับ

สำกล 

 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                       

จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดอบรมโครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

องค์กรขึ้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวคิดกำรประเมินฯ เกณฑ์กำรประเมิน                       

และกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ให้กับผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของโรงพยำบำล

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 

1. เพื่อให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร ของคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับควำมรู้

ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

2. เพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนในภำพรวมของคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

งบประมาณ

คงเหลือ  

1. หมวดค่าตอบแทน 

   1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

 

2,000 บำท 

 

1,500 บำท 

 

500 บำท 

2. หมวดค่าใช้สอย 

   2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

 

5,000 บำท 

 

 

3,000 บำท 

 

2,000 บำท 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   3.1 ค่ำวัสดุ 

 

3,000 บำท 

 

- 

 

3,000 บำท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  10,000 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 



แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

พ.ย  ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ ฯ  

2.ขออนุมัติด าเนินโครงการ ฯ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 

1. ท าหนังสือเชิญวิทยากร 

2. จัดหาอุปกรณ์ และเตรยีมข้อมลู 

3. ด าเนินการโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1.ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)  

1.ประชุมวางแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
สรุปและประเมินผล 

            

 

สถานที่ในการด าเนินการ 

สถำนที่จัดกิจกรรม           อำคำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ คณะแพทยศำสตร์   

ผลการด าเนินโครงการที่ได้รับ 

1. ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร ของคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับ

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มำกขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

ที่มา: https://budget.up.ac.th/ 

https://budget.up.ac.th/


ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 

 

ที่ 

 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1 กำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำก่อน

เริ่มโครงกำร 

45 5 10   

2 วิทยำกรให้ควำมรู้ 55 5    

3 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 50 10    

4 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่

จัดโครงกำร 

43 10 7   

5 ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรใน

ภำพรวม 

55 5    

6 กำรอบรมครั้งนี้ท ำให้ท่ำนได้รับ

ควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พิ่มขึน้ 

45 10 5   

7 สำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้

ได้จริง 

50 10    

 

ที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 ประชุมวำงแผนด ำเนินโครงกำร ฯ  เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

2 ขออนุมัตดิ ำเนินโครงกำร ฯ เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

3 ท ำหนังสือเชิญวิทยำกร เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

4 จัดหำอุปกรณ์ และเตรียมข้อมูล เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

5 ด ำเนนิกำรโครงกำร เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

6 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนนิโครงกำร  เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

7 ประชุมวำงแผนพัฒนำปรับปรุงตำมสรุปและประเมินผล เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน 



 

ที่ 

 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

8 ก่อนเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ 

ท่ำนมคีวำมรูใ้นเรื่องนี้ 

30 20 10   

9 หลังจำกได้รับกำรอบรม/สัมมนำ 

ท่ำนมคีวำมรูเ้รื่องนีเ้พิ่มขึน้ 

55 5    

10 กำรยกตัวอย่ำงประกอบกำร

บรรยำย 

50 10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

บุคลำกรของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ คณะแพทยศำสตร์ ยังขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ

แนวคิดกำรประเมินฯ เกณฑก์ำรประเมนิและกรอบกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 

 
 


