
 
                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ขออนุมัติ และให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย  และขออนุมัติ
เผยแพร่บน website 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่องมาตรการป้องกันการ

ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         
โดยได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎระเบียบดังนี้ 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 

2550 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าวด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
6. พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  และให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และหากพบมี
การด าเนินการกระท าผิดวินัยให้มีการด าเนินการตามระเบียบ 

7. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลลี้  

8. บันทึกข้อความที่ ลพ 0032.301/พิเศษ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563  เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย   

เรื่องพิจารณา 
1) ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่อ้างถึง 
2) ขออนุมัติเผยแพร่บน website 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ           
                 อนุมัติ 

             
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
  



                      
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย   

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 

2550 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าวด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
6. พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลลี้  
ข้อสั่งการ 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) 
มาตการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (4) 
มาตรการจัดหาพัสดุ  จึงขอให้ทุกกลุ่มงาน, ทุกงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามเอกสารที่อ้างอิง
โดยเคร่งครัด  และหากพบความเสี่ยงให้มีการรายงานปัญหาตามระบบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และถือปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัด 
 

 
 (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    9 มกราคม 2563 
หัวข้อ     ขออนุมัติ และให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย  และขออนุมัติ
เผยแพร่บน website 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         
โดยได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎระเบียบดังนี้ 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 

2550 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ พ.ศ 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าวด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 
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/


 


