
 
บันทึกข้อความ 

 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ        วันที่           1 กันยายน 2563 
เรื่อง   ขอรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางควบคุมความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

เรื่องเดิม 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
( EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ ก าไก 
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน) 

2. ค าสั่งโรงพยาบาลลี้ที่   104 /2562  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างาน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   

คณะท างานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ ขอรายงานผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางควบคุม 
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 

เรื่องพิจารณา 
1. เพ่ือโปรดทราบ และ 
2. ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

                                                          
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

อนุมัติ 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    1 กันยายน 2563 
หัวข้อ           ขอรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563  และขออนุมัติเผยแพร่บน website  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 1 กันยายน 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 

 

http://www.leehospital.org/


สรุปผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563  (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 
ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
ผลการด าเนินการ 

1. การจัดหา
พัสดุ 

1.ไม่ได้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัด
จ้างที่ครบถ้วน ทันเวลา 
 
2.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ 
 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding ไม่
ทันเวลา 
 
4.การพิจารณาผลประกวดราคา e-
Bidding ไม่ได้มีการด าเนินการขั้นตอน
ตามระเบียบ 
 
5.มีการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการโดยไม่
มีระบบการแข่งขัน 

1.1มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนเงิน
บ ารุงปีงบประมาณ 2563 บนเวป รพ.ลี้ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์งานพัสดุ 
2.1 มีการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ แต่ยังพบ
ปัญหา ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบครบถ้วน 
และอยู่ระหว่างพัฒนา 
2.2 หัวหน้าพัสดุได้ควบคุมก ากับเจ้าหน้าที่พัสดุ
ให้ปฏิบัติให้ทันเวลา เป็นประเภทงานจ้างเหมา
บริการที่ไม่ทันเวลา 
4.มีการจัดท า WI เผยแพร่ในเวทีผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ การดู
เอกสารพร้อมหน้าจอคอมพิวเตอร์ในวันพิจารณา
ผลการประกวดราคา 
5.มกีารด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา
บริการคนสวน และ รปภ. (บุคคลธรรม) โดยมี
การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

จนท.พัสดุ 
 
 
หน.บริหาร 
จนท.พัสดุ 
 
หน.บริหาร 
จนท.พัสดุ 
 
หน.บริหาร 
จนท.พัสดุ 
 
 
จนท.พัสดุ 
หน.บริหาร 
 

30 ตค 2562 
 
 
31 มีค 2563 
 
 
30 กย 2563 
 
 
30 ตค 2562 
 
 
 
30 ตค 2562 

  เผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 
2563 วันที่ 15 เมย 2563 
(ภายใน 15 วัน หลังรับอนุมัติ) 
X อยู่ระหว่างการพัฒนา 
 
 
 มีการด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 
มีการจัดท า WI และแจ้ง ที่
ประชุม กกบ. 
 
 
 มีการด าเนินการ ตค 
2562 
 

2.การเบิก
ค่าตอบแทน 

1.มีการเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลาเป็น
เท็จ ได้แก่ ไม่มีการแลกเวร  
2.ไม่มีการขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาก่อนการปฏิบัติงาน 

1.แจ้งก าชับให้ในที่ประชุมคณะกรรมบริหาร 
และให้ทุกกลุ่มมงานถือปฏิบัติ 
2.ให้ทุกกลุ่มงานบันทึกชี้แจงเหตุผลขออนุมัติข้ึน
ปฏิบัติงานนอกเวลา และออกค าสั่งของทุกกลุ่ม
งาน และให้หัวหน้าเป็นผู้ควบคุมก ากับการขึ้น
ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเอกสารการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทน 

ทุกกลุ่มงาน 30 ตค 2563  มีการด าเนินการตามระบบ 
 
ด าเนินการ แต่ยังพบปัญหา
ไม่มีการส่งตารางเวร 



ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ผลการด าเนินการ 

3.การเบิก
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ, 
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม, ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดู
งาน 

1.มีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ โดยที่
ไม่ได้มีการด าเนินการจริง 
2.มีการเบิกค่าใช้จ่ายในจ านวนเงินที่สูง
กว่าความเป็นจริง 

1.จัดท าธรรมาภิบาลร่วมกัน และเผยแพร่ 
2.การเงิน, บริหารเข้มงวดการตรวจสอบตาม WI 

ทุกกลุ่มงาน 
การเงิน 
บริหาร 

30 ตค 2562  มีการจัดท า WI การเบิก-
จ่าย 

4.การเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ 

1.มีการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง  และมีการ
เบิกโดยไม่ประหยัด  
2.มีการเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

1.จัดท าธรรมาภิบาลร่วมกัน และเผยแพร่ 
2.การเงิน, บริหารเข้มงวดการตรวจสอบตาม WI 

ทุกกลุ่มงาน 
การเงิน 
บริหาร 

30 ตค 2562 X อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

5.การใช้รถ
ราชการ 

1.การใช้รถราชการส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบการใช้รถ 
2.มีการใช้รถราชการออกนอกเส้นทาง 
3.มีการน ารถยนต์ราชการซ่อมบ ารุงเกิน
แผนที่ก าหนด 

1.ควบคุมทะเบียนใบขอใช้รถยนต์ราชการโดย
งานคลังพัสดุ 
2.ควบคุมใบสั่งจ่ายน้ ามัน โดยจ่ายน้ ามันคู่กับใบ
ขอใช้รถ 
3.ใช้ GPS ควบคุมการบริหารจัดการรถยนต์ 
4.งานยานพาหนะดูแลการส่งรถยนต์ซ่อมบ ารุง 
โดยพัสดุควบคุมข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุง และ
ใช้ข้อมูลประกอบพิจารณาการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

ยานพาหนะ 
พัสดุ 
บริหาร 

30 ตค 2562  มีการด าเนินการตามระบบ
เสนอผู้บริหาร และมีการก าชับ
กับพนักงานขับรถ กรณีไม่
ปฏิบัติตามข้อระเบียบโดย
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
ทั่วไป 

การปฏิบัติ
ราชการอ่ืน ที่มี
ความเสี่ยงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ

1. เบียดบังเวลาราชการ 
- ใช้เวลาราชการท างานส่วนตัว 
- มาสาย/กลับก่อนเวลา 

1. มีการสแกนนิ้วมือ 
2. รายงานผู้มาท างานสายให้ผู้บริหารใน Line 
กลุ่ม “การลาเจ้าหน้าที่ รพ.ลี้” เพ่ือให้หัวหน้า
งานควบคุมก ากับพฤติกรรมการมาท างานของ

การ
เจ้าหน้าที่ 
บริหาร 
คกก.

30 ตค 2562  มีการตรวจสอบโดย คกก.
ชมรมคุณธรรม เพื่อมอบ
ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม 
“ท างาน ด้วยหัวใจ” 



ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ผลการด าเนินการ 

ซ้อน 
 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
3. ให้คุณ/ ให้โทษส าหรับผู้ที่มาท างานไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดเวลาท างาน 
4. จัดท าโครงการเสริมสร้างและกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่คุณธรรมหลัก 4 ประการ 
- กิจกรรมตอบค าถาม “ท าอย่างไรให้มีความสุข
บนพื้นฐานคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
-จัดกิจกรรมค้นหาค้นต้นแบบ และมอบใบ
ประกาศเกียรติบัตร 
  1) ต้นแบบคน “พอเพียง” 
  2) ต้นแบบคน “มีวินัย” 
  3) ต้นแบบคน “สุจริต” 
  4) ต้นแบบคน “จิตอาสา” 
-กิจกรรม “ท างาน ด้วยหัวใจ” ส าหรับเจ้าหน้าที่
ทีมีพฤติกรรมท างาน ไม่มาสาย, ไม่ลงก่อน ไม่ลา
กิจ 
-กิจกรรม “ท าดี มีคนชม” ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มี
บริการ Service mind และเก็บของได้คืน
เจ้าของ เป็นต้น 
-จัดกิจกรรม “คนดี ศรี รพ.ลี้” เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ของคนคุณธรรม จริยธรรม และให้รางวัล/ติด
บอร์ด 

คุณธรรม  คกก.Strong ต้านโกง 
Check and Clear มีการ
ตรวจสอบเริ่มแรก และจะมีการ
น าเสนอข้อมูลการ Scan นิ้วมือ
การท างานของเจ้าหน้าที่เพือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 คกก.Strong ต้านโกง 
Check and Clear มีการ
ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน
ประจ าวันพบมีการใช้ใบเสร็จ 2 
ฉบับ ออกใบเสร็จเป็น 1 ฉบับ 
เนื่องจากมีข้อมูลค่าใช้จ่ายมาก 
และให้มีการบันทึกหมายเหตุส่ง
ประจ าวัน 
 คกก.Strong ต้านโกง 
Check and Clear ตรวจสอบ
เอกสารการรับเงิน พบมีการ
ยกเลิกใบเสร็จแต่ไมป่รากฏใน
ระบบการ Print ส่งรายงาน
ประจ าวัน และให้มีการ
ด าเนินการแก้ไข และให้บันทึก
หมายเหตุไว้ในการน าส่งเงิน
ประจ าวัน 

 


