
 

 

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ   กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล าพูน 51110 
 
ที่     ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑ / พิเศษ                               วันที่ 1  กันยายน  2563 
เรื่อง  รายงานผลการก ากับติตาม กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 4/๒๕๖๓ ณ ๓๑ สิงหาคม 2563 และขออนุมัติเผยแพร่บน 
website 
 
               ตามท่ีโรงพยาบาลลี้ ได้จัดท าประกาศโรงพยาบาลลี้ กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและก าหนดให้มีการบันทึกอุบัติการณ์และ
แนวทางแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ นั้น 
 
          กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ขอรายงานผลการก ากับติตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข รอบที่ 4  ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบเรียน      
มาพร้อมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  และขออนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการก ากับ
ติดตามกรอบแนวทางบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลี้ ต่อไป 
                                                          
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

- ทราบ 
- ให้มีการด าเนินการตามระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลลี้ และให้มี

การพัฒนาแก้ไข และรายงานอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    1 กันยายน 2563 
หัวข้อ       รายงานผลการก ากับติตาม กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบท่ี 4/๒๕๖๓ ณ ๓๑ สิงหาคม 2563 และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ    โรงพยาบาลลี้    

จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (ณ 31 สิงหาคม 2563) 

2. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  1 กันยายน 2563  เรื่อง รายงาน
ผลการก ากับติตาม กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 4/๒๕๖๓ ณ ๓๑ 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/


 
 

แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขตาม Flow Chart  
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน 

ณ ๓๑ สิงหาคม 2563 
ใบรายงานอุบัติ

การณ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่เกิด
อุบัติการณ์ 

ประเด็น รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

2001000014 
งานการ
เจ้าหน้าที่ 

27 ธค 
2563 

สรุปวันลาผิดพลาดท าให้เจ้าหน้าที่
เสียสิทธิรับเงินค่าตอบแทน ฉ11 

เจ้าหน้าที่ลาผักผ่อนออกนอกประเทศวันที่ 23-
30 พฤศจิกายน 2562 รวม 8 วัน ( 5 วันท า
การ) โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีวันท า
การ 21 วัน สามารถลาได้ 6 วันท าการ หากลา
เกิน 6 วันจะไม่มีสิทธิได้เงิน ฉ.11 แต่งาน
เจ้าหน้าที่มีการสรุปวันลาในเดือนนี้ 8 วันโดยนับ
รวมวันหยุดราชการด้วย ซึ่งท าให้มีจ านวนวันลา
เกินใ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ฉ.11 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2562 

1.จัดท า Flow งาน ให้งานการ
เจ้าหน้าที่หลังสรุปวันลา ฯ 
ประจ าเดือน กรณีมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
สิทธิรับเงินค่าตอบแทนให้งานการ
เจ้าหน้าทีแ่จ้งเจ้าตัวและร่วม
ตรวจสอบทบทวนพร้อมหาข้อมูล
ยืนยันในการท างานครบ 15 วัน 

นส.ธาวิณี อินธิยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flow การส่งหลักฐานเบกิค่าตอบแทน ฉ11 และค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏบิตัสิ่วนตวั

- ตรวจสอบวันลา ขอัมูลการอบรม/ไปราชการ เปน็ประจ าเดือน
- ตรวจสอบจ านวนวันปฏบิติังาน ครบ 15 วันท าการ (ไม่รวม OT)
ส าหรับการท าหลักฐานเบกิจ่าย

ครบ 15 วันท าการ ไม่ครบ 15 วันท าการ

-จัดท าบนัทึกขออนุมัติเบกิจ่ายค่าตอบแทน - แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้รับสิทธิ 
 ฉ 11 และค่าตอบแทนไม่ท าเวชฯ    1) ยนืยนัเปน็จริง ใหง้ดการเบกิจ่ายใหก้บัเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีสิทธิในเดือนนั้น ๆ
ประจ าเดือน ส่งใหก้ารเงิน    2) จนท.ยนืยนัมีวันปฏบิติังานครบ 15 วันท าการ ใหม้ีการตรวจสอบหลักฐาน
ภายในวันท่ี 20 เดือนถดัไป ยนืยนัการมาปฏบิติังานในวันท่ีมีขอ้ปญัหาวันนั้น ๆ

-จัดท าบนัทึกขออนุมัติเบกิจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11 และค่าตอบแทนไม่ท าเวชฯ
ประจ าเดือน ส่งใหก้ารเงิน ภายในวันท่ี 20 เดือนถดัไป

จนท.ท่ีไม่มีสิทธิได้รับ

   1) ยนืยนัเปน็จริง ใหง้ดการเบกิจ่ายใหก้บัเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีสิทธิในเดือนนั้น ๆ
   2) ยนืยนัสิทธิได้รับ หา/ส่งหลักฐานยนืยนัการปฏบิติังาน

หวัหน้าบริหาร

- ตรวจสอบความถกูต้อง
- เสนอความเหน็การขออนุมัติจ่ายเงิน

เสนอ "อนุมัติจ่าย" เสนอ "ไม่อนุมัติจ่าย"

-แจ้งขอปญัหางานการเจ้าหน้าท่ี
-งานการเจ้าหน้าท่ีทบทวน

-ด าเนินการเบกิจ่ายเงิน
-เบกิจากงบประมาณ
 1) ฉ11 ขา้ราชการ, พกส.กลุ่มบริการ
-เบกิจากบ ารุง
 1) ไม่ท าเวชปฏบิติัส่วนตัว
 2) ฉ 11 กลุ่มขา้ราชการ Back office, พกส กลุ่ม Back office,
พนักงานราชการ และลูกจ้าง

งานการเงิน

งานการเจ้าหน้าท่ี

 
 
 



 
 
 
 

แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขตาม Flow Chart 
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน 

ณ ๓๑ สิงหาคม 2563 
ใบรายงานอุบัติ

การณ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่เกิด
อุบัติการณ์ 

ประเด็น รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

2008000017 
งานการเงินและ

บัญชี 

10 มิย 
2563 

เอกสารสูญการเงินและบัญชีสูญ
หายระหว่างการด าเนินการ 

 หนังสือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
ที่ สธ 0608.01.4/1686  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2562  เรื่อง  ขอแจ้งหนี้ค่าบริการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ  โดยเรียกเก็บเงินค่าทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ เป็นรายการ RADIOGRAPHIC 
UNITS  และ X-Ray ประจ าเดือนเมษายน 2562 
จ านวนเงิน 6,500 บาท สูญหาย เหตุ
เกษียณหนังสือผิดฝ่าย, ระบบการส่งเอกสารไม่มี
ประสิทธิภาพ  

1.เกษียณหนังสือผิดฝ่าย ให้สาร
บรรณ/หัวหน้าบริหาร เพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ความถูกต้องการเกษียณหนังสือ 
2.งานพัสดุส่งเอกสารให้การเงินให้
มีการลงชื่อรับในทะเบียนการส่ง
เอกสาร 

-งานธุรการ 
-หน.บริหาร 
-งานพัสดุ 
-งานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขตาม Flow Chart 
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน 

ณ ๓๑ สิงหาคม 2563 
ใบรายงานอุบัติ

การณ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่เกิด
อุบัติการณ์ 

ประเด็น รายละเอียดการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1911000099 
งานพัสดุ 

21 สค 
2563 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding  e-Bidding อาหารผู้ป่วยปี 2563  จนท.ไม่ได้ 
Upload รายละเอียดใบเสนอราคา ท าให้เกิด
ความสับสนของผู้เสนอราคา เจ้าเถินร้องมาเสนอ 
12 เดือน, แก้วลูนเสนอ 11 เดือน ระบบ e-Gp 
แจ้งผลผู้เสนอราคาต่ าสุด ตุลาคม 2562 และท า
การยกเลิก 15 พย 2562 จึงมีการยกเลิก e-
Bidding และท าการสอบราคาใหม่ 

1.จัดท า Flow แนวทางปฏิบัติ e-
Bidding 
2.ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ปฏิบัติงานให้มีความรอบคอบ และ
รัดกุม 

-นางกรรณิการ์ 
เตียมวงค์ 
-นางอัจฉรา ตันอุต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนเปิดซองราคาการจัดซ้ือ จัดจ้างด้วยวิธ ีe-Bidding

ผู้รบัผิดชอบ กิจกรรม การปฏิบัติ ระยะเวลา จุดควบคุม
-จัดท าเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง

1.จนท.พสัดุ ประสานแต่งต้ังกรรมการพจิารณาผล 30 วัน การก าหนด Spec
การประกวดราคา และกรรมการตรวจรับพสัดุ หลังรับงบประมาณ

1.จนท.พสัดุ ออกค าส่ังแต่งต้ัง -ออกค าส่ังแต่งต้ังกรรมการพจิารณาผลการประกวด 10 วัน การแต่งต้ังกรรมการ
กรรมการ ฯ และกรรมการตรวจรับพสัดุ หลัง Spec ได้รับอนุมัติ

-ใหก้รรมการลงนามรับทราบในค าส่ัง

1.จนท.พสัดุ การตรวจทานเอกสาร -จนท.พสัดุน าเอกสารท่ีพร้อมในการขึ้นเวป eGP 3 วัน ความถกูต้อง สมบรูณ์
2.หวัหน้าพสัดุ จัดซ้ือ/จัดจ้างกอ่น ใหห้วัหน้าพสัดุตรวจทาน หลัง Spec ได้รับอนุมัติ เอกสาร

ขึ้นเวป eGP -หวัหน้าพสัดุตรวจทานเอกสารจัดซ้ือ/จัดจ้าง eGP

1.จนท.พสัดุ ฝ่าน -จนท.พสัดุน าเอกสารท่ีถกูต้อง สมบรูณ์ Upload 3 วัน การตรวจทานใน
ขึ้นเวป eGP ระบบ eGP

1.หวัหน้าพสัดุ หวัหน้าพสัดุ -หวัหน้าพสัดุตรวจทานความถกูต้องในบนเวป eGP 1 วัน การตรวจทานใน
ตรวจทานในระบบเวป ระบบ eGP

1.กรมบญัชกีลาง ระบบ eGP - ส่งเมลตรงใหก้รรมการพจิารณาผลการประกวด ทันที การรับเมลของ
ราคา และกรรมการตรวจรับ คกก.

1.จนท.พสัดุ การพจิารณา ในวนัพิจารณาประกวดราคา 1 วัน -การ Print out
2.กก.พจิารณา ผลการประกวดราคา -จนท.พสัดุประสานงานกรรมการร่วมพจิารณา เอกสารการเสนอราคา
ผลการประกวด e-Bidding ผลการประกวดราคาตามเวลาท่ีก าหนด
ราคา - จนท.พสัดุเตรียมพร้อมระบบคอมพวิเตอร์ในการเวป
3.งาน IT eGP เพือ่เปดิดูขอ้มูลการเสนอราคาในระบบ
4.หวัหน้าพสัดุ -จนท.พสัดุ print out เอกสารเสนอราคาและ

ใบเสนอราคาในระบบ eGP ท้ังหมด
-กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบ
เอกสารการเสนอราคาตามระเบยีบ

�           �       
�  �                  

eGP
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ผ่าน -จนท.พสัดุจัดท ารายงานสรุปผลการพจิารณา
ประกวดราคา eGP เสนอผู้เกีย่วขอ้งลงชื่อ
ได้แก ่กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา,
จนท.พสัดุ, หวัหน้าพสัดุ

1.ผอก การอนุมัติ - ผอก.พจิารณาลงนามเอกสารรายงานผลการ 1 วัน การอนุมัติผลการ
ผลการประกวดราคา พจิารณาประกวดราคา ประกวดราคา

ผ่าน

1.จนท.พสัดุ ท าสัญญา -จนท.พสัดุท าหนังสือแจ้งผู้เสนอราคาท าสัญญา 7 วัน -การท าหนังสือแจ้ง
2.ผู้ชนะการเสนอราคา ภายใน 7 วัน ท าสัญญา

-จนท.พสัดุประสานการตรวจรับตามขอ้ก าหนด -การเรียกหลักฐาน
ในเอกสารการจัดซ้ือฯ ค้ าประกนัสัญญา
-จนท.พสัดุจัดท าใบตรวจรับพสัดุในระบบ eGP
และใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุลงนาม

1.จนท.พสัดุ การตรวจรับพสัดุ 7 วันหลัง -การส่งพสัดุ
2.กก.ตรวจรับพสัดุ การส่งมอบงาน -การตรวจรับงาน

ผ่าน -จนท.พสัดุประสานงานการตรวจรับพสัดุ
-กก.ตรวจรับพสัดุตรวจรับพสัดุตาม Spec

1.จนท.พสัดุ ส่งเอกสารจัดซ้ือ -จนท.พสัดุส่งเอกสารใหง้านการเงิน 3 วัน การส่งเอกสารฯ
2.การเงินฯ จัดจ้างใหก้ารเงินฯ -งานการเงินตรวจสอบความถกูต้องเอกสาร

การจัดซ้ือ ฯ

1.งานการเงิน -งานการเงินจ่ายเงินตามขอ้ก าหนด 1.eBidding ภายใน 7 วันท าการ  การจ่ายเงิน
2.เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วัน
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