
บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ        วันที่           9 มกราคม 2563 
เรื่อง   ขออนุมัติตั้งชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศการตั้ง   
ชมรมฯ บน website 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

เรื่องเดิม 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
( EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่ โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่) 

2. ค าสั่งโรงพยาบาลลี้ที่   105 /2562  ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2562 เรื่อง  ตั้งแต่งตั้งคณะท างานชมรม       
“ STRONG ต้านโกง Check and Clear” 

ทางคณะท างานชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” ได้จัดท าประกาศแนว
ทางการ 

ด าเนินงาน และวัตถุประสงค์ฯ  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
เรื่องพิจารณา 

1. อนุมัติประกาศใช้ประกาศ “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” 
2. ขออนุมัติให้ชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
3. ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน และให้ความร่วมมือ 
4. ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

 
 

 

 

อนุมัติ 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 มกราคม 2563 
เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ  “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and 
Clear” 

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

เอกสารอ้างอิง 

1. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  9 มกราคม 2563  เรื่อง ขอ
อนุมัติตั้งชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศการตั้ง   
ชมรมฯ บน website 

2. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เรื่อง การด าเนินงาน “ชมรม STRONG ต้านโกง 
Check and Clear” โดยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้ถือ
ปฏิบัติ 

ข้อสั่งการ 
เพ่ือเจ้าหน้าที่ได้ยึดปฏิบัติแนวทางการด าเนินการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์  ทับซ้อน  

จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ทุกคน ได้ยึดถือปฏิบัติที่ได้วางไว้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และถือปฏิบัติตามแนวทาง 

 
 (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    9 มกราคม 2563 
หัวข้อ           ขออนุมัติตั้งชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติเผยแพร่
ประกาศการตั้ง   ชมรมฯ บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  9 มกราคม 2563  เรื่อง 
ขออนุมัติตั้งชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศการ
ตั้ง   ชมรมฯ บน website 

2. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เรื่อง การด าเนินงาน “ชมรม STRONG ต้านโกง 
Check and Clear”โดยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้
ถือปฏิบัติ 

3. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เรื่อง การด าเนินงาน “ชมรม STRONG ต้านโกง 
Check and Clear” 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 9 มกราคม 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/


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
วันที่ 29 ตุลาคม 2562  ประชุมชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะท างานชมรม“ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 2 

 

ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นส.รัชฎาพร  ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

2 นางชูชีพ   โพชะจา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

3 นายพงศกร  คันธา เภสัชกรช านาญการ   

4 นางสังวาล  ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

5 นางปรียานุช พุฒตาล นักกายภาพบ าบัดช านาญการ   

6 นายวิรุตต์ วิเชยันต์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ   

7 นางผ่องศรี สาริวาท จพง.รังสีการแพทย์ช านาญการ   

8 นางบุณยาพร รัตนพงค์ จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.ชนง   

9 นางสุภาวดี สถากูล จพง.สาธารณสุขช านาญงาน   

10 นส.เสาวลักษณ์ ไชยมาลา นวก.พัสดุ   

11 นส.กิ่งแก้ว ทามูล นวก.การเงินและบัญชี   

12 นส.กัญจพร ศรีนวลวงค์ นวก.สาธารณสุข   

13 นายถวิล ชัยยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2   

14 นายสมหมาย กันแกสน พนักงานบริการ   

15 นางอัจฉรา ตันอุตม์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

     

     

     

     

     

     

     
 


