
 
คําสั่งโรงพยาบาลลี้ 
ที่   112 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปีงบประมาณ  2563 

 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ มี
คําสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้นั้น 

  เพ่ือให้การดําเนินการด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของโรงพยาบาลลี้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านกา รป้องกัน 
ปรามปรามการทุจริต โรงพยาบาลลี้จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที๋โรงพยาบาลลี้ ดังนี้คือ 

1. นายเผ่าพงศ์  สุนทร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ ประธานกรรมการ 
2. นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
3. นายวิรุตติ์ วิเชยันต์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
4. นางจตุพร สุขจีน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
5. นางสาวรัชฎาพร  ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
6. นางถนอมจิตติ์ ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
7. นางอัจฉรา ตันอุตม์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
1. ประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
3. ประมวลประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลี้เพื่อหาแนว

ทางแก้ไขหรือนําเสนอข้อมูลผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาดําเนินการ 
4. กรณีมีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ ซึ่งไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

หน่วยงาน ให้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนผู้รับบริการ หรือการดําเนินการระดับจังหวัด 
5. ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ ให้

ได้ข้อยุติโดยเร็วและผู้ร้องเรียนพึงพอใจ 
6. จัดระบบพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
7. จัดทําพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลลี้  ให้เป็นปัจจุบัน และเสนอแนวทางการป้องกันกับผู้บริหาร 
/ จัดทําสรุปรายงานผลงาน 



8. จัดทําสรุปรายงานผลงาน รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เป็นรายเดือน และรายปีเสนอผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่
ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่  27   ธันวาคม   2563 

 

            
                                                                         (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   6 มกราคม  2563 
เรื่อง ขออนุมัตปิระกาศใช้คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 
2563  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 

อ้างอิง 

1. คําสั่งโรงพยาบาลลี้ที่ 112 / 2562  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ     
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ    มิชอบ  ประจําปีงบประมาณ  2563 

ทางคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีการดําเนินการจัดทําคู่มือ  
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปีงบประมาณ  2563 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบ
ท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. อนุมัติ และประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้ ปี 

2563 
2. แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้รับทราบ 
3. ประกาศเผยแพร่ใน website 

 

                    
 (นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 

อนุมัติ 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   6 มกราคม  2563 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้   ปีงบประมาณ 
2563 

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วยตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ มี
คําสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ   และเพ่ือเป็นการ
สนองตอบนโยบายการดําเนินการ โรงพยาบาลลี้ได้จัดทําคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลลี้   ปีงบประมาณ 2563   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และปฏิบัติแนวทาง ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กับผู้รับบริการได้รับทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และดําเนินการ 
  

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    6 มกราคม  2563 
หัวข้อ           ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้   
ปีงบประมาณ 2563  และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความที่ ลพ 0032.301/พิเศษ ลงวันที่ 6 มกราคม  2563   เรื่อง  ขออนุมัติประกาศใช้
คู่มือการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้  และขออนุมัติเผยแพร่บน 
website 

2. คู่มือการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้  ปี 2563 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       
                             

                   
        (นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
วดป 6 มกราคม  2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อกํากับห้อยท้าย) 

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

http://www.leehospital.org/


 
 
                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน  2563 
เรื่อง รายงานผลการกํากับติดตามการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 
2563   และขออนุมัติเผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 

อ้างอิง 

1. คําสั่งโรงพยาบาลลี้ที่ 112 / 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ      
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปีงบประมาณ  2563 

2. คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปีงบประมาณ  2563 

ทางคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ตามแนวทาง และได้มีการดําเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และขอรายงานผลการดําเนินการ   

  ครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ 2563   รอบ 6 เดือน   (ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563)  ไม่พบข้อร้องเรียน 

   ครั้งที่ 2   ปีงบประมาณ 2563   ไตรมาส 3 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563            ไม่พบข้อร้องเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขออนุมัติประกาศเผยแพร่ใน website 
 

 

                    
 (นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 

- ทราบ 
- อนุมัติประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    11 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ           รายงานผลการกํากับติดตามการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    
โรงพยาบาลลี้  ปีงบประมาณ 2563   และขออนุมัติเผยแพร่บน website 
 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.บันทึกข้อความที่ ลพ 0032.301/พิเศษ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่องรายงานผลการกํากับติดตาม
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงพยาบาลลี้ ณ วันที่  11 มิถุนายน 2563   และขอ
อนุมัติเผยแพร่บน website 
 Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       
                             

                   
        (นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
วดป 11 มิถุนายน 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อกํากับห้อยท้าย) 

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

http://www.leehospital.org/


 


