
                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้   อ.ลี้ จ.ล าพูน 51110 
ที่  ลพ 0032.307/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ขอรายงานผลการก ากับติดตามตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้    จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  และขอเผยแพร่ทาง website 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

  ด้วยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ  2562   ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้            
โดยสรุปผลการด าเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. เพ่ือโปรดทราบ  
2. ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ 
3. ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน และให้ความร่วมมือ 

 
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

อนุมัติ 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน 2563 
เรื่อง รายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้    
จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3   

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ  2562   ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่  11 มิถุนายน 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้            
โดยสรุปผลการด าเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐาน “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

 

 
 (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    11 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ       ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลลี้    จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  และขอเผยแพร่ทาง website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ    

โรงพยาบาลลี้    จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (ณ 11 มิถุนายน 2563) 
websiteLink ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       

                             

 
(นางอจัฉรา ตนัอตุม์) 

นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

วดป 11 มิถุนายน 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/


แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ

1 การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 1ปลูกฝังค่านิยมและทศันคติด้านจริยธรรม -ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน

และคณะเจ้าหน้าที่ ในการแสดงถึง จิตส านึกสาธารณะ และการต่อต้านการทจุริต. √ 26 ธค 2562 1 คร้ัง ทจุริต

เจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริต ๒.พฒันาระบบการปฏบิติังานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ -ประกาศค่านิยม MOPH
ตามหลักธรรมาภบิาล และหลักการบริหาร -ประกาศใหเ้จ้าหน้าที่ประพฤติ
3.เพื่อประกาศเปน็องค์กรใสสะอาด ปราศจาก ปฏบิติัตามหลักคุณธรรม 4
การทจุริต ประการ "พอเพยีง มีวนิัย

สุจริต จิตอาสา

หมายเหตุ
ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ

ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

จ านวน ผลการด าเนินงาน
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แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ
หมายเหตุ

ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ
ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ผลการด าเนินงาน

2 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 1.เพื่อกระตุ้นใหเ้จ้าหน้าที่ตระหนักถึงภยั 1.ติดประชาสัมพนัธห์น้า รพ.
ต่อต้านการทจุริต และประพฤติมิชอบ การทจุริตและประพฤติมิชอบ √ 26 ธค 2562 3 คร้ัง 2.ประชาสัมพนัธใ์นเวทปีระชุม

ด้วยส่ือประชาสัมพนัธ ์และส่ือ 2.สร้างวฒันธรรมต้านการทจุริต ไม่นิ่งเฉยต่อ กกบ. และเจ้าหน้าที่
electronic การพบเหน็การทจุริต และประพฤติมิชอบ 3.ติดประกาศเจตนารมณ์หน้า

3.มีช่องทางแจ้งข่าวสารแจ้งข้อร้องเรียน หอ้งประชุม
ด้านการทจุริต ประพฤติมิชอบ 3.ประชาสัมพนัธบ์น website

รพ.ล้ี

รูปประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งการทจุริต

3 โครงการส่ือสร้างฐานใหค้วามรู้ 1.เพื่อสร้างฐานใหเ้จ้าหน้าที่มีความคิดและ

ตามรอยพอ่ต้านทจุริต ไม่ทนต่อการทจุริต และพฤติกรรมมิชอบ 9 มีค 2563 √ 1 คร้ัง

2.เพื่อสร้างฐานตามรอยพอ ใหเ้จ้าหน้าที่มี



แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ
หมายเหตุ

ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ
ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ผลการด าเนินงาน

จิตส านึกต่อต้านการทจุริต และต่อต้าน กิจกรรมสร้างฐานความรู้
การประพฤติมิชอบ คุณธรรม กับการใหค้วามรู้
3.เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้จากคู่มือ electronic จิตพอเพยีง ต้านทจุริต
ตามรอยพอ่ แล้วไม่โกง ในเวทปีระชุมเจ้าหน้าที่ มีการจัดท าในวนัประชุม
ประจ าเดือน และร่วมถาม-ตอบกับผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่

  เปน็การใหค้วามรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ ร.9
   และใหค้วามรู้ตามหลักของ
ปปช. 

4 โครงการ "โรงพยาบาลล้ีไร้ทจุริต 1.เพื่อสร้างจิตส านึกใหเ้จ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์
ไร้ประพฤติมิชอบ ในฐานคุณธรรม สุจริต และด ารงตนในพฤติกรรมที่ดีอยู่บน X ไม่ได้ด าเนินการจัดอบรม

4 ประการ "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต พื้นฐานคุณธรรม 4 ประการ เนื่องจากสถานการณ์
จิตอาสา" และการใหค้วามรู้เร่ือง 2.เพื่อใหค้วามรู้เจ้าหน้าที่แยกแยะ "ทจุริตคิด ไวรัส COVID-2019



แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ
หมายเหตุ

ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ
ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ผลการด าเนินงาน

ผลประโยชน์ทบัซ้อน ฐาน 2" แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.เพื่อปลูกฝ่ังทศันคติ ค่านิยมในการปอ้งกัน
และต่อต้านการทจุริต และสร้างฐานคิดจิต
พอเพยีงต่อต้านการทจุริต ในการเสริมสร้าง
การปฏบิติัราชการใหม้ีความโปร่งใส มี
ประสิทธภิาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
พื้นฐานจิตที่พอเพยีง มีความละอายต่อการ
ทจุริตประพฤติมิชอบ

5 กิจกรรมตรวจสอบความโปร่งใส 1.เพื่อตรวจสอบการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการ พบข้อพฒันาปรับปรุงเร่ือง
การบริหารงานโรงพยาบาลล้ี ปฏบิติังานของโรงพยาบาลล้ี ได้แก่ 20 พค 2563 1 print out สรุปการน าส่งเงิน ทกุไตรมาส

ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่ายตามโครงการ, เลขที่ใบเสร็จข้าม เนื่องจาก
การจัดซ้ือ จัดจ้าง, การใช้รถราชการ 1)ออกใบเสร็จที่มีข้อความยาว 
และการใช้ทรัพย์สินอื่น ๆ ท าใหใ้ช้ใบเสร็จ 2 ฉบบั
2.เพื่อปอ้งกันความเส่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อน 2)การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ เสนอแนะแนวทาง

1)ใหบ้นัทกึข้อมูลสาเหตุรายงาน
print out ใบเสร็จที่ข้าม



แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ
หมายเหตุ

ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ
ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ผลการด าเนินงาน

2)ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่ข้าม
ประกอบการน าส่งเงินประจ าวนั

6 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 1.บคุลากรใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ จากการระบาดไวรัส COVID-19 ไม่
โรงพยาบาลล้ี สิทธสิวสัดิการตนเอง √ งดการจัดอบรมฯ ได้มีการปรับ

2. บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง เปล่ียนเปน็ปฐมนิเทศโดย
ระเบยีบวนิัยข้าราชการ หวัหน้าบริหาร-งานการเจ้าหน้าที่

และมีการท าแผ่นพบัปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่



แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ
หมายเหตุ

ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ
ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ผลการด าเนินงาน

7 มีช่องทางส่ือสารใหผู้้ร้องเรียน/ 1.ใหผู้้ร้องเรียน หรือผู้รับบริการได้เข้าถึง ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน
ผู้รับบริการได้ส่งข้อร้องเรียน หรือ ช่องทางสะดวกส่งข้อมูลร้องเรียน หรือ √ ตค 2562 -    1.1 ตู้รับเร่ืองร้องเรียน 

ชื่นชม ชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยระบบ electronic กย 2563 เพิ่มความสะดวกใหผู้้รับบริการ
   1.1 ตู้รับเร่ืองร้องเรียน เพิ่มความสะดวกให้    1.2 บอร์ดประชาสัมพนัธ์
ผู้รับบริการ ส่ือสารด้วยระบบ 

   1.2 บอร์ดประชาสัมพนัธส่ื์อสารด้วยระบบ electronic มี Qr code ให้
electronic มี Qr code ใหบ้ริการรับเร่ือง บริการรับเร่ืองร้องเรียน
ร้องเรียน    1.3 มีช่องทางร้องเรียนกับ
   1.3 มีช่องทางร้องเรียนกับบคุคล บคุคล
        1.3.1 กก.รับข้อร้องเรียน - แผนงาน         1.3.1 กก.รับข้อร้องเรียน
        1.3.2 หน.บริหาร สามารถร้องเรียนที่หอ้งแผนงาน
        1.3.3 หน.แผนงาน         1.3.2 หน.บริหาร

        1.3.3 หน.แผนงาน

ตู้รับขอ้ร้องเรียน วางจุดทุกจุดบริการใน รพ.ลี้ จ.ล าพูน



แบบรายงานติดตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2563

R รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีคนาคม 2563)

R ไตรมาส 3 (เมย - 11 มิย 2563)

0 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการ ด้านการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ .ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ
หมายเหตุ

ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ
ที่ กิจกรรม วตัถุประสงค์กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
จ านวน ผลการด าเนินงาน

8 กิจกรรม “แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการปอ้งกัน 1. ปลุกจิตส านึกการกระท าความดี ต้านโกง กิจกรรมสร้างฐานความรู้
ผลประโยชน์ทบัซ้อน จิตพอเพยีงต้านทจุริต” ต้านการทจุริต และท าใหบ้คุลกรสามารถแยก คุณธรรม กับการใหค้วามรู้

แยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ √ 9 มีค 2563 จิตพอเพยีง ต้านทจุริต

ส่วนรวม มีการจัดท าในวนัประชุม
2.เจ้าหน้าทีม่ีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ เจ้าหน้าที่
ได้รับความรู้จากคู่มือ electronic   เปน็การใหค้วามรู้ตามหลัก
3. เพือ่กระตุ้นให้เจ้าหน้าทีม่ีการประพฤติ ปรัชญาของ ร.9
ปฏบิติัตนบนพื้นฐานตามหลักคุณธรรม 4    และใหค้วามรู้ตามหลักของ
 ประการ  พอเพยีง มีวนิัย สุจริต จิตอาสา ปปช. 



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้   อ.ลี้ จ.ล าพูน 51110 
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ขอรายงานผลการก ากับติดตามตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้    จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  และขอเผยแพร่ทาง website 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

  ด้วยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ  2562   ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้            
โดยสรุปผลการด าเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. เพ่ือโปรดทราบ  
2. ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ 
3. ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน และให้ความร่วมมือ 

 
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

อนุมัติ 
 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   11 มิถุนายน 2563 
เรื่อง รายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้    
จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3   

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ด้วยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ  2562   ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  ณ วันที่  11 มิถุนายน 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้            
โดยสรุปผลการด าเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บนพื้นฐาน “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

 

 
 (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    11 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ       ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลลี้    จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  และขอเผยแพร่ทาง website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ    

โรงพยาบาลลี้    จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (ณ 11 มิถุนายน 2563) 
websiteLink ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       

                             

                                
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 11 มิถุนายน 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 26 ธันวาคม 2562  นายแพทย์เผ่าพงศ์ สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ น าคณะผู้บริหาร 

และคณะเจ้าหน้าที่ประกาศร่วมต่อต้านการทุจริต และให้บุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 
ประการ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
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การประกาศต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน 
 

 



 

 

 

 

 



 

  ด ้    ด         ศ                          

 
 
 
 



 
บอร์ดช่องทางการแจ้งข่าวสารข้อมูล 

1.ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
2.แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการประทับใจ และต้นแบบคนดี 

 



    

 

 ตู้รับข้อร้องเรียน วางจุดทุกจุดบริการใน รพ.ลี้ จ.ล าพูน 

 

 

 

 




