
                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลลี้   อ.ลี้ จ.ล าพูน 51110 
ที่  ลพ 0032.307/ พิเศษ                     วันที่   2 มีนาคม 2563 
เรื่อง ขอรายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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 29 กุมภาพันธ์  2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้            
โดยสรุปผลการด าเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. อนุมัตริายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ         

ปี 2563  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ 
2. ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน และให้ความร่วมมือ 

 
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

อนุมัติ 
- ทราบ 
- และให้คณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ และคณะกรรมการวิเคราะห์

ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้ด าเนินการและรายงานเพ่ือองค์กร
ปลอดการทุจริต ปลอดการประพฤติมิชอบต่อไป 

 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   2 มีนาคม 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 29 กุมภาพันธ์  2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้            
โดยสรุปผลการด าเนินการดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้รับทราบ และก าชับให้ทุกกลุ่มงานได้
พิจารณา และให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ก าหนด และปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริต และโปร่งใสต่อไป 

 

 
 (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    2 มีนาคม 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 2 (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2563) 
2. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  2 มีนาคม 2563  เรื่อง 

รายงานผลแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้    
จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3  และขอเผยแพร่ทาง  
websiteLink ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล       

                             

 
(นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วดป 2 มีนาคม 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/


แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

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

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ

1 การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 1ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติด้านจริยธรรม -ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน

และคณะเจ้าหน้าท่ี ในการแสดงถงึ จิตส านึกสาธารณะ และการต่อต้านการทุจริต. √ 26 ธค 2562 1 คร้ัง ทุจริต

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ๒.พฒันาระบบการปฏิบติังานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ -ประกาศค่านิยม MOPH
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร -ประกาศใหเ้จ้าหน้าที่ประพฤติ
3.เพือ่ประกาศเปน็องค์กรใสสะอาด ปราศจาก ปฏิบติัตามหลักคุณธรรม 4
การทุจริต ประการ "พอเพยีง มีวนิัย

สุจริต จิตอาสา
2 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 1.เพือ่กระตุ้นใหเ้จ้าหน้าท่ีตระหนักถงึภัย

ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบ √ 26 ธค 2562 1 คร้ัง ประชาสัมพนัธใ์นเวทีประชมุ

ด้วยส่ือประชาสัมพนัธ ์และส่ือ 2.สร้างวฒันธรรมต้านการทุจริต ไม่นิ่งเฉยต่อ กกบ. และเจ้าหน้าท่ี
electronic การพบเหน็การทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.มีชอ่งทางแจ้งขา่วสารแจ้งขอ้ร้องเรียน
ด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ

3 โครงการส่ือสร้างฐานใหค้วามรู้ 1.เพือ่สร้างฐานใหเ้จ้าหน้าที่มีความคิดและ

ตามรอยพอ่ต้านทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และพฤติกรรมมิชอบ X เร่ิม

2.เพือ่สร้างฐานตามรอยพอ ใหเ้จ้าหน้าท่ีมี มีค 2563
จิตส านึกต่อต้านการทจุริต และต่อต้าน
การประพฤติมิชอบ
3.เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้จากคู่มือ electronic
ตามรอยพอ่ แล้วไม่โกง ในเวทปีระชมุเจ้าหน้าท่ี
ประจ าเดือน และร่วมถาม-ตอบกบัผู้อ านวยการ

หมายเหตุ
ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ

ท่ี กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม
ผลการด าเนินงาน

จ านวน ผลการด าเนินงาน

 



แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

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

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการ "โรงพยาบาลล้ีไร้ทุจริต 1.เพือ่สร้างจิตส านึกใหเ้จ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์
ไร้ประพฤติมิชอบ ในฐานคุณธรรม สุจริต และด ารงตนในพฤติกรรมท่ีดีอยู่บน X ด าเนินการ

4 ประการ "พอเพยีง มีวนิัย สุจริต พืน้ฐานคุณธรรม 4 ประการ เมย 2563
จิตอาสา" และการใหค้วามรู้เร่ือง 2.เพือ่ใหค้วามรู้เจ้าหน้าที่แยกแยะ "ทุจริตคิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ฐาน 2" แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และ

ผลประโยชน์ส่วนรวม
3.เพือ่ปลูกฝ่ังทัศนคติ ค่านิยมในการปอ้งกนั
และต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดจิต
พอเพยีงต่อต้านการทุจริต ในการเสริมสร้าง
การปฏิบติัราชการใหม้ีความโปร่งใส มี
ประสิทธภิาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
พืน้ฐานจิตท่ีพอเพยีง มีความละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

5 กจิกรรมตรวจสอบความโปร่งใส 1.เพือ่ตรวจสอบการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายในการ
การบริหารงานโรงพยาบาลล้ี ปฏิบติังานของโรงพยาบาลล้ี ได้แก่ X ทุกไตรมาส

ค่าตอบแทน, ค่าใชจ้่ายตามโครงการ,
การจัดซ้ือ จัดจ้าง, การใชร้ถราชการ
และการใชท้รัพย์สินอืน่ ๆ
2.เพือ่ปอ้งกนัความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี

หมายเหตุ
ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ

ท่ี กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม
ผลการด าเนินงาน

จ านวน ผลการด าเนินงาน

 



แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3
โรงพยาบาลลี้  จังหวดัล าพูน  ปีงบประมาณ 2563

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

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2563)
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงาน  โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน พ.ศ. ๒๕๖3

ไม่ได้ด าเนินการ

6 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่ 1.บคุลากรใหม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินการ
โรงพยาบาลล้ี สิทธสิวสัดิการตนเอง X มิย 2563

2. บคุลากรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ระเบยีบวนิัยขา้ราชการ

7 มีชอ่งทางส่ือสารใหผู้้ร้องเรียน/ 1.ใหผู้้ร้องเรียน หรือผู้รับบริการได้เขา้ถงึ ชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน
ผู้รับบริการได้ส่งขอ้ร้องเรียน หรือ ชอ่งทางสะดวกส่งขอ้มูลร้องเรียน หรือ √ ตค 2562 -    1.1 ตู้รับเร่ืองร้องเรียน 

ชื่นชม ชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยระบบ electronic กย 2563 เพิม่ความสะดวกใหผู้้รับบริการ
   1.1 ตู้รับเร่ืองร้องเรียน เพิม่ความสะดวกให้    1.2 บอร์ดประชาสัมพนัธ์
ผู้รับบริการ ส่ือสารด้วยระบบ 
   1.2 บอร์ดประชาสัมพนัธส่ื์อสารด้วยระบบ electronic มี Qr code ให้
electronic มี Qr code ใหบ้ริการรับเร่ือง บริการรับเร่ืองร้องเรียน
ร้องเรียน    1.3 มีชอ่งทางร้องเรียนกบั
   1.3 มีชอ่งทางร้องเรียนกบับคุคล บคุคล
        1.3.1 กก.รับขอ้ร้องเรียน - แผนงาน         1.3.1 กก.รับขอ้ร้องเรียน
        1.3.2 หน.บริหาร สามารถร้องเรียนที่หอ้งแผนงาน
        1.3.3 หน.แผนงาน         1.3.2 หน.บริหาร

        1.3.3 หน.แผนงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการแล้ว/วนัด าเนินการ

ท่ี กจิกรรม วตัถปุระสงค์กจิกรรม
ผลการด าเนินงาน

จ านวน ผลการด าเนินงาน

 



                                         
                                                  
                                              
                                           
                                       
              
                                  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
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 
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บอร์ดช่องทางการแจ้งข่าวสารข้อมูล 

1.ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ 
2.แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการประทับใจ และต้นแบบคนดี 

 



    

 

 ตู้รับข้อร้องเรียน วางจุดทุกจุดบริการใน รพ.ลี้ จ.ล าพูน 

 

 

 

 


