
           บนัทึกขอความ 
สวนราชการ  ฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จ.ลําพูน โทร 0 5350 4043 ตอ 122 

ที่  ลพ 0032.301/430  วันที่  25 มีนาคม 2565 

เรื่อง  รายงานผลการกําหนดกลไกการกํากับติดตามการปองกันผลประโยชนทับซอนและขออนุญาตเผยแพรบน 
         เว็บไซตของหนวยงาน 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 
 

ตามที่ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองลองไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน ประจําป ๒๕๖5 เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง นั้น 

 

ฝายบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการกําหนดกลไกลการกํากับติดตามการปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ไดแก แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการละทิ้ง ทอดทิ้ง
หนาที่ราชการ แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการเบียดบังหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของ
ตนเองโดยทุจริต แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการเบิกคาตอบแทนเกินสิทธ์ิท่ีควรจะไดรับ แนว
ทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการจัดซื้อจัดจาง แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนการเบิกคาใชจาย
ในการไปราชการใหผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 

จึ ง เ รี ยนมา เพื่ อ โ ปรดทร าบและพิ จ า รณาอนุญาต เผยแพรบน เ ว็ บ ไ ซต ของหน วย ง าน  ท่ี 
www.wnlhospital.go.th ตอไป 
 
 

 
 
               (นายชินพันธ   เลือดนักรบ) 
          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
      

     ทราบ/อนมุัติใหเผยแพร 
 
 

   (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนนิงานตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน แนวทางแกไข ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/อางองิ 

1.การนาํทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 
(รถยนตของราชการ , 
วัสดุสํานักงาน) 
 

การนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช 
- ไมไดขออนุญาตจาก
ผูบังคบับัญชากอน 
- ทรัพยสินสูญหาย 

-จัดทําคูมือ การนํา
ทรัพยสินของทาง
ราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 
-จัดทําแผนการใชวัสดุ 
อุปกรณ 
 

ไมพบวามีเจาหนาที่
ใชนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช
สวนตัว 

 

2.การจดัซื้อจัดจาง
ภายในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการจัดซื้อจัด
จางมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชนทบั
ซอนเนื่องจากตองการ
ติดตอกับภาคเอกชนใน
การจัดซื้อจัดจาง 
-การเสนอราคา 
-การกําหนดราคากลาง 
-การเปดเผยขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 
-การตรวจรับพสัดุ 
-ความสมัพันธกับ
เอกชน 
 

-จัดทําและเผยแพร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อ
จัดจางประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 
-การกําหนดราคา
กลางโดยผูเชี่ยวชาญ
ในรูปคณะกรรมการ 
-การรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง 
-มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ 
-การรายงานการให
หรือรับผลประโยชน
อ่ืนใด 

-มีการจัดทําและ

เผยแพรแผนฯ 

-มีการกําหนด 

ราคากลางฯในรูป 

คณะกรรมการ 
-มีการรายงานผล 
การจัดซื้อจัดจางทุก
เดือน 

ไมมีผลประโยชน
ทับซอนใน
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางภายใน
หนวยงาน
(คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน) 

3.การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
การละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่
ราชการ 

-ไมมายังสถานท่ี 
ราชการเพื่อปฏิบัติ 
ราชการตามหนาที่ 
-มายังสถานที่ราชการ 
แลวแตไมอยูปฏิบัติ 
หนาท่ี 
-ไมปฏิบัติงานตาม 
หนาท่ีที่ไดรบั 
มอบหมาย ปลอยให 
งานคาง 
 

-ใหความรูเรื่อง 
ระเบียบ กฎ 
ขอบังคบัในการ 
ปฏิบัติงานแก 
บุคลากรทกุทาน 
-ควบคมุ กํากับ 
ดูแลใหบุคลากร 
ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ อยาง 
เครงครดั 
-มีการบันทกึ
รายละเอียดการ
ทํางาน ลงเวลาปฏิบัติ
ราชการกอนทํางาน
ทุกเชาและลงเวลา
ปฏิบัติราชการกอน
กลับบาน 

- มีการกําหนดเวลา
ปฏิบัติงาน พบวา
เจาหนาที่มาทาํงาน
ตรงเวลา และมีการ
แจงผูบังคับบัญชา
หากมีธุระสวนตัว
หรือลากิจ 

 

 



 
 

รายงานผลการดําเนินการตามแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
ประเด็นความเสี่ยง ความเส่ียงที่เกิดขึ้น แนวทางแกไข ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/อางอิง 

4.การเบิกคาตอบแทน
เกินสิทธิ์ที่ควรจะไดรับ 

- ตองแกไขเอกสารและ
ทําใหการตั้งเบิกลาชา
ไปอีก 
- เบิกจายไมเปนไปตาม
ความจริง 

- จัดทําแนวทางการ
เบิกคาตอบแทนและ
ประชาสัมพันธผาน
กลุมไลน 
- การเงนิตรวจสอบ 
เรทคาตอบแทนของแต
ละคนโดยละเอียด 
- ผู ไดรับคาตอบแทน
คว ร ท ร า บ เ ร ท ข อ ง
ต น เ อ ง ว า ไ ด
ค า ตอบแทนจํ านวน
เทาใด1.จัดใหมีการลง
เวลาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการทุกครั้งที่มี
กา รป ฏิบั ติ ง า นนอก
เวลาราชการ 
2.ในกรณีเดินทางไป
ราชการ ตรงกับวันที่
ต อ งป ฏิบั ติ ง านนอก
เ ว ล า ร า ช ก า ร ใ ห
ดําเนินการจัดทําบันทึก
การแลกเปลี่ ยน เว ร
นอกเวลาราชการทุก
ครั้งไวเปนลายลักษณ
อักษร 
3.จัดทําเอกสาร
เบิกจายคาตอบแทน 
เปนปจจุบันประจําทุก
เดือน 

- ไมเกิดขอผิดพลาด
ในการเบิก
คาตอบแทน 

 

5.การเบิกคาใชจายใน
การไปราชการ 

- คํานวณระยะทาง, 
เบ้ียเลี้ยงการประชุม ไม
ถูกตอง 
 

-อบรมสรางจิตสํานึก
ด า น จ ริ ย ธ ร ร ม 
คุณธรรม สรางคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกร
ที่ดี 
-จัดทําคูมือการเบิก
จายเงินคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ 

- ไมเกิดขอผิดพลาด
ในการเบิกคาใชจาย
ในการไปราชการ 

 

 



 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

 
ชื่อหนวยงาน :  ฝายบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
วัน/เดือน/ป :    25 มีนาคม 2565 
1. หัวขอ:  รายงานผลการดาํเนนิงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทบัซอน 
 พ.ศ. 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
Link ภายนอก :  ......................................................................................................................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 
 

 
 

(นายชินพนัธ  เลือดนักรบ) (นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต) 
ตําแหนง นกัจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ ตําแหนง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง  

วันที่ 25 มีนาคม 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นายสริภพ  อุตสม) 
ตําแหนง นักวชิาการคอมพวิเตอรปฏิบัติการ 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 
  


