
บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ        วันที่           1 กันยายน 2563 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงาน “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ
การตั้ง   ชมรมฯ บน website 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

เรื่องเดิม 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
( EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ 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” ได้มีการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
เรื่องพิจารณา 

1. เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
2. ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลลี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

 
            
(นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
 

 
 

 

 

 

อนุมัติ 

 
 (นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

 



รายงานผลการตรวจสอบการบริหารด้วยความโปร่งใส 
คณะท างานชมรม “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear”  โรงพยาบาลลี้ จ.ล าพูน 

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2563) 
ประเด็นความเสี่ยง กรอบการป้องกัน ผลการตรวจสอบ ความส าเร็จKPI ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการแก้ไข 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
1.ไม่ได้มีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ จัด
จ้างที่ครบถ้วน 
ทันเวลา 
 
2.การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ 
 
 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง 
e-Bidding ไม่
ทันเวลา 
 
 
 
4.การพิจารณาผล
ประกวดราคา e-
Bidding ไม่ได้มีการ
ด าเนินการขั้นตอน
ตามระเบียบ 

 
1.1.หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ       
จัดจ้างบน website และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
 
2.1 ทบทวนจัดท า WI การตรวจ
รับพัสดุ 
 
 
 
3.1 หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง e-Bidding ให้ทันเวลา 
 
 
 
4.1 จัดท า WI การพิจารณาผล
การประกวดราคา e-Biddng และ
เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงาน และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 

 
1.1 มีการเผยแพร่แผน
จัดซื้อเงินบ ารุง ไตรมาส 1 
 
 
 
2.1 มีการตรวจรับพัสดุที่
ถูกต้องตามระเบียบไม่
ครบถ้วน 
 
 
3.1 ไม่มีรายการ e-
Bidding ที่ไม่ทันเวลา 
 
 
 
 
4.1 มีการจัดท า WI การ
จัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding 
3.2 มีการเผยแพร่ WI 
การจัดซื้อจัดจ้าง e-
Bidding วิธีการปฏิบัติ 

 
1.1 มีการเผยแพร่
แผนจัดซื้อ ฯ ได้
ถูกต้อง ทันเวลา 
 
 
2.1 มีการตรวจรับ
พัสดุที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ > 90% 
 
 
ไม่มีรายการเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
4.1 ข้อร้องเรียน 0 
ราย 
 
 
 

 
ให้มีการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนใน
กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
2.2 ให้มีการ
พัฒนาระบบการ
ตรวจรับพัสดุให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
3.1หัวหน้าพัสดุ
ควบคุมก ากับให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ และให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
4.1  ให้
ผู้เกี่ยวข้องระบบ
พิจารณาประกวด
ราคาด าเนินการ
ตาม WI 

 
งานพัสดุ 
 
 
 
 
หน.บริหาร 
 
 
 
 
หน.พัสดุ 
จนท.พัสดุ 
 
 
 
 
งานพัสดุ 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 

 
มีการด าเนินการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อบนบอร์ด
และ website 
 
 
อยู่ระหว่างการพัฒนา 
 
 
 
 
หัวหน้าพัสดุก ากับ
ติดตาม 
 
 
 
 
มีการจัดท า Flow และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
 
 



ประเด็นความเสี่ยง กรอบการป้องกัน ผลการตรวจสอบ ความส าเร็จKPI ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการแก้ไข 
5.มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เหมาบริการโดยไม่มี
ระบบการแข่งขัน 

5.1 การจ้างเหมาบริการที่ไม่เกิน 
500,000 บาท ให้มีระบบการ
แข่งขัน 

5.1 มีการแก้ไขโดยมีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหมาบริการคนสวน และ 
รปภ. โดยให้มีการแข่งขัน 

5.1 ข้อร้องเรียน 0 
ราย 

5.1 .ให้งานพัสดุ
ด าเนินการตาม
ระเบียบโดยให้มี
ระบบแข่งขัน 

งานพัสดุ มีการจัดท าประกาศ
เผยแพร่ให้มีการแข่งขัน
ในงานจ้างเหมาบริการ 
 

การเบิกค่าตอบแทน 
1.มีการเบิก
ค่าตอบแทนล่วงเวลา
เป็นเท็จ 
 
2.ไม่มีการขออนุมัติ
ขึ้นปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

 
1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบและก ากับการเบิกจ่าย
ให้เป็นจริง 
1.2 ให้ทุกกลุ่มงานจัดท าบันทึก
ขออนุมัติเพ่ือออกค าสั่งขอนุมัติขึ้น
ปฏิบัติงานก่อนการข้ึนปฏิบัติงาน 
โดยแจ้งเหตุผลความเหมาะสม 
และตารางการขึ้นปฏิบัติงานแนบ
ท้ายค าสั่ง 

 
1.1 มีระบบการตรวจสอบ
ตามล าดับของแต่ละกลุ่ม
งาน 
1.2 อยู่ระหว่างการพัฒนา
โดยให้ทุกกลุ่มงานจัดท า
ค าสั่งขออนุมัติขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลา  โดย
เริ่มตั้งแต่เดือน มีค 2563 

 
1.1 ข้อร้องเรียน 0 
ครั้ง 

 
1.1 ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคน และทุก
กลุ่มงานปฏิบัติ
ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงิน 

 
ทุกกลุ่มงาน 

 
มีการตรวจสอบโดย
หัวหน้างาน ,หัวหน้า
กลุ่มงาน, หัวหน้า
การเงินและหัวหน้า
บริหาร 

การเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ, ค่าใช้จ่าย
ในการอบรม, 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน 
1.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
เป็นเท็จ โดยที่ไม่ได้มี
การด าเนินการจริง 
2.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
ในจ านวนเงินที่สูงกว่า
ความเป็นจริง 

 
 
 
 
 
1.1 ให้มีการด าเนินการเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายตาม WI 
1.2 ให้มีการจัดท าธรรมภิบาล
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
1.1 ไม่พบการเบิกจ่ายที่
ไม่เป็นไปตามระบียบฯ 
1.2 มีการจัดท า WI 

 
 
 
 
 
1.1 การเบิกจ่ายที่
เป็นไปตามระเบียบ
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
1.1 ให้มีการ
ถ่ายภาพวิทยากร 
และบรรยากาศผู้
เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
มีการตรวจสอบโดยงาน
การเงิน,หัวหน้าบริหาร 
และ ชมรม Strong 
Check and Clear 
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การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 
1.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการไม่
เป็นไปตามความเป็น
จริง  และมีการเบิก
โดยไม่ประหยัด  
2.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
 

 
 
1.1 จัดท าธรรมาภิบาลการเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
1.2 เผยแพร่ธรรมาภิบาลและ
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 
 
1.1 พบการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ ที่แยก
การเดินทาง และแยกท่ีพัก 

 
 
1.1 การเบิกจ่ายที่
เป็นไปตามระเบียบฯ 
ร้อยละ 100 

 
 
ให้มีการท าธรร
มาภิบาล
ก าหนดการ
เบิกจ่ายที่เป็นไป
โดยประหยัดของ
ราชการ 

 
 
บริหาร 
ทุกกลุ่มงาน 

 
 
มีการตรวจสอบโดยงาน
การเงิน,หัวหน้าบริหาร 
และ ชมรม Strong 
Check and Clear 

การใช้รถราชการ 
1.การใช้รถราชการ
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบการใช้รถ 
2.มีการใช้รถราชการ
ออกนอกเส้นทาง 
3.มีการน ารถยนต์
ราชการซ่อมบ ารุงเกิน
แผนที่ก าหนด 

 
1.1 งานพัสดุมีการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายน้ ามัน 
1.2 งานพัสดุมีการประเมิน
ระยะทางกิโลเมตร กับสถานที่ใน
ใบขอใช้รถ กับการเบิกจ่ายน้ ามัน 
1.3 ใช้ระบบ GPS ในรายงานผล
และการตรวจสอบรถยนต์เป็น
ประจ าเดือน 
1.4 มีการขออนุมัติน ารถยนต์
ซ่อมบ ารุง และตรวจสอบโดยงาน
พัสดุ และหัวหน้าพัสดุ 

 
1.1 มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายน้ ามันตาม
กิโลเมตรที่รถวิ่ง แต่ไม่ได้
ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของสถานที่ไปเชื่อมโยงทุก
ระบบ 
1.2 มีการน ารถซ่อมบ ารุง
เป็นไปตามระบบ 

 
1.1 ข้อร้องเรียนเรื่อง
การใช้รถราชการ 0 
ครั้ง 
 

 
มีการวิเคราะห์
สถานที่ไปราชการ 
กับระยะกิโลเมตร
ที่วิ่ง ให้เชื่อมโยง
ทุกระบบ 

 
พัสดุ 

 
มีการควบคุมก ากับ
เป็นไปตามระบบ มีการ
ตรวจสอบใบขอใช้รถ 
และใบสั่งจ่ายน้ ามัน มี
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
เพ่ือสังเกตุเฝ้าติดตาม 
และมีการพัฒนาน า
โปรแกรมขอใช้รถมา
พัฒนาระบบยานพาหนะ 

การปฏิบัติราชการอ่ืน 
ที่มีความเสี่ยงเรื่อง 

1. มีการสแกนนิ้วมือ 
2. รายงานผู้มาท างานสายให้ 

1.จนท.สแกนนิ้วมือไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน และมี

1.1 จ านวนข้อ
ร้องเรียนการสแกนนิ้ว

1.ให้มีการใช้
ประโยชน์ของ

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

1.มีการตรวจสอบโดย
งานการเจ้าหน้าที่ใน 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เบียดบังเวลา
ราชการ 
- ใช้เวลาราชการ
ท างานส่วนตัว 
- มาสาย/กลับก่อน
เวลา 

ผู้บริหารใน Line กลุ่ม “การลา
เจ้าหน้าที่ รพ.ลี้” เพ่ือให้หัวหน้า
งานควบคุมก ากับพฤติกรรมการ
มาท างานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
3. ให้คุณ/ ให้โทษส าหรับผู้ที่มา
ท างานไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
เวลาท างาน 
4. จัดท าโครงการเสริมสร้างและ
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่คุณธรรมหลัก 
4 ประการ 
- กิจกรรมตอบค าถาม “ท า
อย่างไรให้มีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมหลัก 4 ประการ 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
-จัดกิจกรรมค้นหาค้นต้นแบบ 
  1) ต้นแบบคน “พอเพียง” 
  2) ต้นแบบคน “มีวินัย” 
  3) ต้นแบบคน “สุจริต” 
  4) ต้นแบบคน “จิตอาสา” 
-กิจกรรม “ท างาน ด้วยหัวใจ” 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ทีมีพฤติกรรม
ท างาน ไม่มาสาย, ไม่ลงก่อน ไม่
ลากิจ 
-กิจกรรม “ท าดี มีคนชม” ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีบริการ Service 

ปัญหาเครื่องสแกนนิ้วมือ
ช ารุด มีระบบส ารองการ
สแกนนิ้วมือโดยให้ทุกกลุ่ม
งานรายงานการมา
ปฏิบัติงานของ จนท.ใน
สังกัดในกลุ่มไลน์ “การลา 
จนท.รพ.ลี้” 
2.การรายงานการสแกน
นิ้วมือไม่ต่อเนื่อง จาก
ระบบปัญหาการรายงาน
ของเครื่องสแกนนิ้วมือ 
3.มีกิจกรรม “ท างานด้วย
หัวใจ” ที่ตรวจสอบ จนท.
ที่มาท างานตรงเวลาฯ 
และมอบรางวัลให้ 
4.ปี 2563 มีกิจกรรม
ส่งเสริมการมีวินัยเพิ่ม 

มือ 0 ราย 
1.2 จ านวน จนท.ที่
ได้รับรางวัล “ท างาน
ด้วยหัวใจ” 

ระบบการสแกน
นิ้วมือเข้าท างาน
ให้เป็นประโยชน์
ข้อมูลการเข้า-
อกกงาน ได้แก่  
-No scan เข้า 
-No scan ออก 
-No เข้า-ออก 
-มาสาย 
-ลงก่อน 
  เสนอให้ คกก.
Strong ต้านโกงฯ 
และ คกก.
คุณธรรมพิจารณา 
 
 

ทุกกลุ่มงาน 1.1.ระบบเครื่องสแกน
นิ้วมือ 
1.2.มีการพัฒนาระบบ
โปรแกรมลงชื่อท างาน
บนมือถือผ่าน WIFI ซึ่ง
จ ะ เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลมากกว่าเดิม 
ในรายการรายงานเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล 
และ เชื่ อม โยงกับการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ บิ ก
ค่าตอบแทน โดยจะเริ่ม
ใช้ 1 ตุลาคม 2563 
2.มีการจัดกิจกรรมหา
คนต้ นแบบ  เ พ่ื อ เป็ น
ตัวอย่างการประพฤติ 
ปฏิบัติ 



ประเด็นความเสี่ยง กรอบการป้องกัน ผลการตรวจสอบ ความส าเร็จKPI ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการแก้ไข 
mind และเก็บของได้คืนเจ้าของ 
เป็นต้น 
-จัดกิจกรรม “คนดี ศรี รพ.ลี้” 
เพ่ือเป็นตัวอย่างของคนคุณธรรม 
จริยธรรม และให้รางวัล/ติดบอร์ด 

การทุจริตด้านการเงิน
และบัญชี 

-สุ่มตรวจสอบเอกสารการรับ – 
จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

1.พบมีการออก
ใบเสร็จรับเงิน 1 ราย มี
การพิมพ์ใบเสร็จออก
ต่อเนื่องใช้เลขใบเสร็จ 2 
เลข และรายละเอียด 
print ออกจากระบบไม่มี
เลขใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์
ต่อเนื่อง 
2.มีการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน และไม่
ปรากฎเลขท่ีใบเสร็จ
ยกเลิกในรายละเอียด 
Print ออกจากระบบ 

ไม่พบข้อร้องเรียนการ
ทุจริตเจ้าหน้าที่ 

1.ให้มีการแจ้ง
รายละเอียดเลขท่ี
ใบเสร็จรับเงินที่
ไม่ปรากฏใน
รายละเอียด ฯ 
และสาเหตุไม่
ปรากฏเลขท่ี
ใบเสร็จ 
2.ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ต่อเนื่องแนบท้าย
การส่งเงิน
ประจ าวัน 

งานห้องเก็บเงิน 
งานการเงินและ
บัญชี 

มีการด าเนินการแก้ไขใน
ระบบด้านการเงินที่มี
ข้อจ ากัดในการยกเลิก
ใบเสร็จ และกรณีการใช้ 
2 ใบเสร็จ เพื่อออก
ใบเสร็จ 1 ฉบับ 
เนื่องจากมีรายการ
ค่าใช้จ่ายมากล้นใน 1 
ใบเสร็จ ท าให้ใช้ใบที่ 2 
ต่อเนื่อง 

 
 



 
 
 



โรงพยาบาลลี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    1 กันยายน 2563 
หัวข้อ           รายงานผลการด าเนินงาน “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติ
เผยแพร่ประกาศการตั้ง   ชมรมฯ บน website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความกลุ่มงานการจัดการทั่วไปที่ ลพ 0032.301/พิเศษ  ลงวันที่  1 กันยายน 2563  เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินงาน “ชมรม STRONG ต้านโกง Check and Clear” และขออนุมัติเผยแพร่
ประกาศการตั้ง   ชมรมฯ บน website 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล   
 

       
            

(นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วดป 1 กันยายน 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/

