
ผู้เข้าร่วมอบรม  
สรุปรายงานผลการอบรม 

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรกัษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ปี ๒๕๖๔ 

อบรมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ที ่ ชื่อ สกุล 
ต ำแหน่ง ปัจจุบันปฏิบัติงำนที่ 

ปัจจุบัน 

1 นางศุภร   เติมทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สสอ.วังสามหมอ 

2 นายอภิเดช กุลศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.วังสามหมอ 

3 น.ส.อาภากานต ์ คลื่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏับิตการ สสอ.วังสามหมอ 

4 น.ส.กมลวรรณ  เสิศสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.วังสามหมอ 

4 น.ส.รัตนา รัตนวิเศษ พนักงานทั่วไป สสอ.วังสามหมอ 

5 นางดอกรัก วันชูเสริฐ พนักงานทั่วไป สสอ.วังสามหมอ 

6 นางสุวรรณา อินทนพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

7 น.ส.วรางคณา วงษ์ด ี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

8 นางวัลลีย์ อาษาไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

9 น.ส.ก าไลมาศ ผลเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

10 น.ส.มลฤดี ธิคะบุตร พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

11 นางส าเร็จ อัศวภูมิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

12 นางฉวีวรรณ จันทไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

13 นายเอนก ผลเดช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

14 นางสมพร สีหาราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองหญ้าไซ 

15 นางอังคณา บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านค าน้อย 

16 น.ส.จารุวรรณ ศรีสร้อย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค าน้อย 

17 น.ส.บุษบา สีพิมสอ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค าน้อย 

18 น่างกิ่งกาญจน์ วิชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค าน้อย 

19 นางจันทร์เพ็ญ มาตนอก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านค าน้อย 

20 นางบุษกร สิงห์หลง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บะยาว 

21 นางสาวสุดารัตน์ ถวิลรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บะยาว 



22 น.ส.อภิญญา กันหาวาปี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บะยาว 

23 นางอารีญา อินทะนู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บะยาว 

24 นายบุญมี เพริดพราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บะยาว 

25 นายเปรมม์ปรีดา อัมวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านค ายาง 

26 นางสุรีรัตน์ อัมวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านค ายาง 

27 น.ส.กนกกาญจน์ ศรีธรรมบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านค ายาง 

28 น.ส.เบญจมาศ เดชราช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค ายาง 

29 นายคชาพล อรรคบุตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค ายาง 

30 นายอดิศักดิ์ เมาแรต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค ายาง 

31 นายทวี ปามาทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านค ายาง 

32 น.ส.มลฤดี กงพาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านค ายาง 

33 นางสมศรี สีณะ พนักงานทั่วไป รพ.สต.บ้านค ายาง 

34 นายสุธีร์ เชื้อแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

35 น.ส.นงค์คราญ พรหมศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

36 นายเทียนชัย วังคะฮาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

37 นายกิตติพงษ์ ภูเต้าสูง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

38 น.ส.นันทัชพร ผลิผล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

39 น.ส.กมลทิพย์ ภูนกยูง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

40 นางสงวน ภูนกยูง พนักงานทั่วไป รพ.สต.บ้านค าโคกสูง 

41 นายเชวง ยอดยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

42 น.ส.จิราภรณ ์ ภูน้ าต้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

43 น.ส.นิตยา ผุยปุโรย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

44 น.ส.นิภาพร จ้านกันหา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

45 น.ส.สุนิสา  ผลเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

46 นางวิจิตตรา จันทะดวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

47 นางสาวชลธิชา วรรณพราหมณ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

48 น.ส.จารุดา พลรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

49 น.ส.จันทร์ฉาย งานจัตุรัส พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.หนองกุงทับม้า 

50 นายบรรจง พรมโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.นาแก-ภูดิน 



51 น.ส.วภิา อันทะโส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นาแก-ภูดิน 

52 นายจักรพงษ์ เรืองเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.นาแก-ภูดิน 

53 น.ส.ภาวนา ภูแข เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านนาตาด 

54 นายมณีกาบ แก้วอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย รพ.สต.นาแก-ภูดิน 

55 นางสาวอนุศรา พรมรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.นาแก-ภูดิน 

56 นายอัษฎาวุธ ภูเหล่าม่วง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.โนนสะอาด 

57 นางวิภารัตน์ ภูเหล่าม่วง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โนนสะอาด 

58 นางมะลิ คลื่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โนนสะอาด 

59 น.ส.สุนัน ฤทธิขัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.โนนสะอาด 

60 นายสงกรานต์ วังแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ค าไฮ 

61 น.ส.จรัญจวน ไทยนอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ค าไฮ 

62 น.ส.ศิริกัลยา แสงลี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ค าไฮ 

63 นางล าใย โพธิ์ธา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ค าไฮ 

64 นางสาวเจนจิรา หาศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ค าไฮ 

65 นายสนิท ผลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านนาตาด 

66 นายธนปติ ศรีหริ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านนาตาด 

67 น.ส.รัชน ี ไชยงค์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนาตาด 

68 น.ส.อมรทิพย์ แสบงบาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านค ายาง 

69 นางสาวฑิมาพร ภูสมตา พนักงานทั่วไป รพ.สต.บ้านนาตาด 

 
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง (๐9.00น.- 
๑๒.00น.)  

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัย การป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง และ การเสริมสร้างให้มีจริยธรรมสุจริตในตนเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ มีแบบทดสอบ 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย รวมทั้ง กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และ มีจริยธรรมสุจริตในตนเอง  
ผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมฯ (คะแนนเต็ม10)  

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 
5.96 ๙.23 



จากตารางพบว่าผลคะแนนข้อสอบเฉลี่ย ดีขึ้นหลังจากการอบรม  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอบรม  

- เจ้าหน้าทีต่ิดภารกิจในการดูแลคนไข้ต้องเวียนมาเข้าอบรม 2 รอบ คือรอบ เช้าและรอบบ่าย  
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมฯ  

ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งต่อไป  
- ติดต่อวิทยากรผู้มีความช านาญจากหน่วยงานอื่นมาเป็นวิทยากร  
 

กิจกรรมที่ ๒ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง (๑๓.๐๐น. - ๑๔.๐๐น.)  
บรรยายให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิง 

ปฏิบัติการ มีแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถน าไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง
ใน หน่วยงาน 
ผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมฯ (คะแนนเต็ม 10) 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 
5.87 ๙.33 

จากตารางพบว่าผลคะแนนข้อสอบเฉลี่ย ดีขึ้นหลังจากการอบรม  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอบรม  

- เจ้าหน้าทีต่ิดภารกิจในการดูแลคนไข้ต้องเวียนมาเข้าอบรม 2 รอบ คือรอบ เช้าและรอบบ่าย  
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมฯ  

ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งต่อไป  
- ติดต่อวิทยากรผู้มีความช านาญจากหน่วยงานอื่นมาเป็นวิทยากร  

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต”ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที (๑๔.๐๐น.-๑๕.๓๐น.)  

บรรยายให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิต
พอเพียงต้านทุจริต”โดยใช้โมเดล “STRONG” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ มีแบบทดสอบก่อนและ 
หลังการจัดกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด 
“จิต พอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG”มาปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ระบบราชการ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลคะแนนเฉลี่ยการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมฯ (คะแนนเต็ม 10) 

ก่อนการอบรม หลังการอบรม 
๖.00 ๙.12 

 



จากตารางพบว่าผลคะแนนข้อสอบเฉลี่ย ดีขึ้นหลังจากการอบรม  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอบรม  

- เจ้าหน้าทีต่ิดภารกิจในการดูแลคนไข้ต้องเวียนมาเข้าอบรม 2 รอบ คือรอบ เช้าและรอบบ่าย  
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมฯ  

ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งต่อไป  
- ติดต่อวิทยากรผู้มีความช านาญจากหน่วยงานอ่ืนมาเป็นวิทยากร  
 
 
 
 
      (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว) 
       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                   ผู้รายงาน 
                 วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สาหรับหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
วัน/เดือน/ป  12 มีนาคม    ๒๕๖4 
หัวข้อ :……EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
             EB ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
             EB ๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑. โครงการโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ปี ๒๕๖๔ 
          ๒. สรุปรายงานผลการอบรมโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัง
สามหมอ ปี ๒๕๖๔ 
 
Linkภายนอก : http://ssowangsammo.com/  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                       ผูอ้นุมัติรับรอง 
 
 

(นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว)                                 (นางศุภร  เติมทรัพย์) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

วันที่   12 มีนาคม  2564                                   วันที่   12 มีนาคม  2564                                    

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

วันที่   12 มีนาคม  2564                                    
 

http://ssowangsammo.com/

