
สรุปผลโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักคุณธรรมในการท างานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรม                
การท างานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญคือตัวบุคลากรที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ที่ก าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและแบบแผนความประพฤติให้เจ้าหน้าที่                
ได้ปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้บริการประชาชน                
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการสามารถตรวจสอบได้                   
และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้จัดท าโครงการอบรมเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกัน                 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญและ             
การรักษาวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ            
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑26  
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการ ป .ป.ช.                
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้าง ปลุกจิตส านึกในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมทั้งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ 

3. เป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ านวน 100 คน 

4. วิธีด าเนินการ 
 ๑ ขั้นเตรียมการ 
 ๑.๑ จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
 ๑.๒ จัดหาวิทยากร สถานที่จัดอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ อาหารเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  

 ๒ ขั้นด าเนินการ 
 ๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ านวน 100 คน 

 ๒.๒ สรุปประเมินผลการจัดอบรม  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
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6. เนื้อหาหลักสูตร/วิทยากร 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย 
และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     
พ.ศ.๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้น 
 ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61 
หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑26 
 ๓. ประกาศคณะกรรมการ ป .ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด            
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ๔. วิทยากร  

-  นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง  
   นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
-  นางสาวรวีวรรณ ยัญญจันทร์  
   เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

8. งบประมาณ ขอสนับสนุนงบประมาณ จากเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 
กิจกรรม รายการ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน  

8.1 กิจกรรมวัดความรู้ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน 
ก่อน-หลัง ด าเนินการอบรม 

  

 - จัดท าแบบสอบถามระบบ QR Code กระดาษ จ านวน 20 แผ่น ไม่มีค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งสิ้น ไม่มีค่าใช้จ่าย 

8.2 จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

 - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 100 คน × 1 วัน 8,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 100 คน × 2 มื้อ 5,000 บาท 
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก  600 บาท/ชม. × 3 ชม. x 2 คน 

 
3,6๐๐ บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 16,600 บาท 

8.3 จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์สร้างจิตส านึก 

  

 - สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
สร้างจิตส านึกด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผ่นป้ายไวนิลและแผ่นป้ายรณรงค์ 1,190 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 1,190 บาท 
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8.4 กิจกรรมประชุมคณะท างานสรุป 
และประเมินผลการด าเนินงาน 

  

 - ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท × 17 คน × 1 วัน 1,36๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 17 คน × 2 มื้อ 850 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,210 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 

(สองหม่ืนบาทถ้วน) 
*หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

 
9. ตัวช้ีวัด 

1.  กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังผ่านการอบรม 
2.  ร้อยละ 90 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ 

10. การประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบวัดความรู้ ก่อน-หลัง ด าเนินกิจกรรม 
 2.  แบบวัดความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญและการรักษาวินัย 

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม 
๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
๔. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  

เกิดจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
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ก าหนดการอบรม 
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 
เวลา 08.00 น. – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  - พิธีเปิดการอบรม โดย แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล 
  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. - การบรรยายเรื่อง “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม”   
  โดย คุณรวีวรรณ ยัญญจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. - การบรรยายเรื่อง “วินัยข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ 
  วินัยพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจ า” 
  โดย นายณัฐพัฒน์ เริกหริ่ง นิติกรช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. - ตอบปัญหาข้อซักถามทั่วไปและพิธีปิดการอบรม 

 

-------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. – 10.45 น. 
     และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
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ประเมินผลโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 
 1.  ผู้ประเมินได้จัดท าแบบประเมินผลโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ สรุปได้ดังนี ้
 
  1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ีได้เสนอโครงการ 100 คน 
   จ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม  105 คน 

คิดเป็นร้อยละ 105 
 

  1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ีได้เสนอโครงการ 100 คน 
   จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 140 คน 
   คิดเป็นร้อยละ  140 
 
   ที่มา : บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และแบบรับสมัครเข้าร่วมอบรมในระบบ Google form 
 
 ความหมายของความพึงพอใจในการอบรม จากระดับคะแนนค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 มากที่สุด  ระดับคะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑-๕.๐๐ 
 มาก  ระดับคะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑-๔.๒๐ 
 ปานกลาง  ระดับคะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑-๓.๔๐ 
 น้อย  ระดับคะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑-๒.๖๐ 
 น้อยที่สุด  ระดับคะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๘๐ 
 
 ความหมายของความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อการอบรม จากระดับคะแนน ดังนี้ 
 มากที่สุด  ระดับคะแนนระหว่าง  ๘๐-๑๐๐% 
 มาก  ระดับคะแนนระหว่าง  ๖๑-๘๐% 
 ปานกลาง  ระดับคะแนนระหว่าง  ๔๑-๖๐% 
 น้อย  ระดับคะแนนระหว่าง  ๒๑-๔๐% 
 น้อยที่สุด  ระดับคะแนนระหว่าง  ๐-๒๐% 
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 2. ระดับความพึงพอใจ/หลักสูตรการอบรม/วิทยากร/สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจ/หลักสูตรการอบรม/วิทยากร/สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 

  หมายเหตุ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสิ้น 140 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 
 
   จากตารางแสดงระดับความพึงพอใจ/หลักสูตรการอบรม/วิทยากร/สถานที่จัดอบรม/เอกสารประกอบ 
การอบรม สรุปได้ดังนี้  

   2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ 
ทับซ้อน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 26 คน (45.6%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35  
   2.2 ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร
อยู่ในระดับมาก 28 คน (49.1%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37  
   2.3 การน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ในองค์กร 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร อยู่ในระดับมาก 28 คน (49.1%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
ความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน 

26 
(45.6%) 

25 
(43.9%) 

6 
(10.5%) 

- - 4.35 

2. ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 

25 
(43.9%) 

28 
(49.1%) 

4 
(7%) 

- - 4.37 

3. การน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการ/ 
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร 

25 
(43.9%) 

28 
(49.1%) 

4 
(7%) 

- - 4.37 

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ต่อโครงการ/กิจกรรมเหมาะสม 

30 
(52.6%) 

22 
(38.6%) 

5 
(8.8%) 

- - 4.44 

5. การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 29 
(50.9%) 

23 
(40.4%) 

5 
(8.8%) 

- - 4.42 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลา/สถานที่ 
ในการจัดกิจกรรม 

26 
(45.6%) 

27 
(47.4%) 

4 
(7%) 

- - 4.39 

7. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 26 
(45.6%) 

26 
(45.6%) 

5 
(8.8%) 

- - 
4.37 

8. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 30 
(52.6%) 

25 
(43.9%) 

2 
(3.5%) 

- - 4.50 

9. เห็นด้วยกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ในปีงบประมาณต่อไป 

34 
(59.6%) 

18 
(31.6%) 

5 
(8.8%) 

- - 4.51 
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   2.4 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อโครงการ/กิจกรรมเหมาะสม 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อโครงการ/กิจกรรมเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 30 คน(52.6%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44 
   2.5 การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากที่สุด 
29 คน (50.9%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 
   2.6 ความเหมาะสมของระยะเวลา/สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นต่อเหมาะสมของระยะเวลา/สถานที่ในการจัดกิจกรรม  
อยู่ในระดับมาก 27 คน (47.4%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39 
   2.7 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้ 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก 26 คน
(45.6%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.37 
   2.8 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
30 คน (52.6%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 
   2.9 ความเห็นด้วยกับการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 
    ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป อยู่ในระดับ
มากที่สุด 34 คน (59.6%) อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 
 
  3. ระดับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องวินัยข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3.1 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องวินัยข้าราชการและผลประโยชน์                
ทับซ้อน (ก่อนเข้ารับการอบรม) มีคะแนนอยู่ในระหว่าง 10 ถึง 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน     
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 42.72 คะแนน มีความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ปานกลาง 
 

 
 หมายเหตุ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสิ้น 140 คน ท าแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมจ านวน  
81 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.86  
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  3.2 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องวินัยข้าราชการและผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (หลังเข้ารับการอบรม) มีคะแนนอยู่ในระหว่าง 40 ถึง 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 73.28 คะแนน มีความรู้หลังการอบรมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก 
 

 
 หมายเหตุ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสิ้น 140 คน ท าแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมจ านวน 61 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.57 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากผู้รับการอบรม  
  - ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรมด้วย 
  - อยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อและประชาสัมพันธ์ เรื่องการต้านโกงให้คนในหน่วยงานได้ตระหนักถึง  
ประโยชน์ส่วนรวมค่ะ 
  - ดีมาก 
   - อยากให้มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความตระหนักในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน 
   - ดีมากค่ะ 
   - อาหารอร่อยมากๆ 

 5. สรุปผลโครงการ 
   5.1 โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรม จ านวน 105 คน และเข้าร่วมอบรมจ านวน 140 คน  
   5.2 การประเมินผลโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรม โดยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องวินัย
ข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเข้ารับการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งภายหลังจากการอบรม พบว่า
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องวินัยข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในระดับมาก 
   ๕.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้านของหลักสูตรการอบรม วิทยากร และสถานที่จัดอบรม
เอกสารประกอบการอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ๖. ข้อเสนอแนะจากผู้จัดโครงการ 
  ๖.๑ เห็นควรจัดการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
  ๖.๒ เห็นควรเชิญผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มาร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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ภาคผนวก 



โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

วันที่ 18 สงิหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



ค ำกล่ำวรำยงำน 
โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมพญำยอ ชั้น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

--------------------------------------------------------- 

เรียน  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ / คณะผู้บริหำร / กรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน
  
 กระผม ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จ าอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอขอบพระคุณ รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการแพทย์ เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันนี้ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ 
และถือเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
น ามาซึ่งการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศ ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม ด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักคุณธรรมในการท างาน บนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญคือตัวบุคลากรที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบของทางราชการที่ก าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติ และแบบแผนความประพฤติให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตน และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และปราศจากผลประโยชน์ 
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรจึงได้จัดท าโครงการอบรมเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

ในการนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอขอบคุณรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ / คณะ
ผู้บริหาร / กรรมการบริหารโรงพยาบาล / คณะวิทยากร / เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ 
ซึ่งมีส่วนท าให้การด าเนินงานครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้กล่าวเปิด โครงการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เป็นล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำกล่ำวเปิด 
โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
นำงสำววลีรัตน์ ไกรโกศล 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
--------------------------------------------------------- 

เรียน คณะผู้บริหำร / กรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน 
  ดิฉัน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในวันนี้  
  ด้วยแนวทางการพัฒนาหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นหน่วยงานคุณธรรม มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการท างาน 
บนพ้ืนฐานความรู้คู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรม การท างานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ 
คือตัวบุคลากรที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ ที่ก าหนดไว้ 
เป็นหลักปฏิบัติและแบบแผนความประพฤติให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 
  ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าโครงการนี้ ท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้
แก่บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และขอเป็นก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้บริการประชาชน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม 
  บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  และจริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ค่ะ 
 
 
 

 



24/8/2563 สมคัรเขา้รว่มอบรมโครงการเสรมิสรา้งวนัิย คณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjbpsz1pahnruE1jka3_zEvJhqnp1nDwqntbBJZ35mDGjtnQ/viewform 1/1
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สมคัรเขา้รว่มอบรมโครงการเสรมิสรา้งวนัิย
คณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ
วันที� 18 สงิหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
หอ้งประชมุพญายอ ชั �น 5 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภเูบศร 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ�มเตมิกรุณาตดิตอ่ 
กลุม่งานบรหิารทั�วไป โทร.2517 หรอื 2518
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ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเหตุ
1 ว่ำทีร้่อยตรี ณัฐวุฒิฑ์ จ ำอยู่ กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
2 นำง ปณัชดำ อ่อนน้อม กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
3 นำงสำว สุชญำ กูลศิริ กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
4 นำย ทรงยศ วรฤทธิเรือง กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
5 นำง วิมลรัตน์ บุญอินทร์ กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
6 นำงสำว พงษ์ลดำ รัตนภำนพ กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
7 นำง สุมำลี นวลน้อย กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
8 นำย ชำคร กระจ่ำงมล กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
9 นำงสำว วรรณภำ ศรีวัฒนปัญญำ กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
10 นำย สมปอง เพ็งเต็ม กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
11 นำง สำยพิน จินตะบุตร กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
12 นำง ดวงใจ พึง่สม กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
13 นำง ฐิตำพร เสน่ห์พูด กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 2517
14 นำง นงนุช นิพนธ์กิจ กลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร 2518
15 นำง วนิดำ ก้ำนแก้ว กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
16 นำง มยุรี ทำฑิตย์ กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
17 นำย วัชระนันท์ ตำท้ำว กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
18 นำงสำว ธนิดำ ล้ีเจริญ กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
19 นำงสำว ประภำณี มั่งมี กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
20 นำงสำว พรวรรณ เลิศศักด์ิวิมำน กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
21 นำงสำว สุดำรัตน์ รักหน้ำที่ กลุ่มงำนกำรเงิน 2513
22 นำงสำว อภิญญำ สุนิปำ กลุ่มงำนบัญชี 2544, 2545
23 นำงสำว ธิรำ สิทธิสิน กลุ่มงำนบัญชี 2544, 2545
24 นำงสำว ศิริเกษ ดวงเนตร กลุ่มงำนบัญชี 2544, 2545
25 นำงสำว สุพรรษำ เอี่ยมจ ำรัส กลุ่มงำนบัญชี 2544, 2545
26 นำย ณัฏฐกรณ์ นฤภัย กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ 2543
27 นำงสำว นุสรำ ทรำวดีพิมุข กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ 2543
28 นำงสำว สำยรุ้ง คงประสพ กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 2509
29 นำง สมหมำย ขุนโยธำ กลุ่มงำนพัสดุ 2535
30 นำงสำว ชนันท์พรรัตน์ จินดำรัตน์ กลุ่มงำนพัสดุ 2535

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563

วันที ่18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชมุพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ชื่อ- นำมสกุล



ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเหตุ

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563

วันที ่18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชมุพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ชื่อ- นำมสกุล
31 นำย พรรษวุฒิ เขียวมณี กลุ่มงำนพัสดุ 2535
32 นำย นำยดิเรก หมำยทรัพย์ กลุ่มงำนพัสดุ 2535
33 นำงสำว  ปำริชำติ ยุทธะพำทีกูล โสตทัศนศึกษำ 2516
34 นำย ญำณวุฒิ ศรีนวล โสตทัศนศึกษำ 2516
35 นำย ชลำธิป พำนพำ กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 2503
36 นำง ค ำภำ บุญมี กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 2503
37 นำง รมิดำ คงเจริญ กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 2515, 2520
38 นำงสำว  สุวรรณำ ดีใจ ตำ หูคอจมูก 3231
39 นำง ประพิมพ์ อวย กลำง  ตำ หูคอจมูก 3231
40 นำงสำว  อรดำ อิ่มเอิบ ศูนย์แพทยศำสตร์ฯ 7002
41 นำงสำว  ทัศพร แย้มภักดี ศูนย์แพทยศำสตร์ฯ 7002
42 นำง ศิริพร พูลทรัพย์ กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด 2219, 2227
43 นำง ธิดำรัตน์ ชูศรี กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ 2101
44 นำย สุพระลักษณ์ รัศมีรัตน์ ทันตกรรม 4321
45 นำง สุจินตนำ นำมี ทันตกรรม 4300
46 นำงสำว สุนิษำ ค ำแสน ทันตกรรม 4300
47 นำย ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ เภสัชกรรม 2149
48 นำย ก ำพล พงษ์โต เภสัชกรรม 2149
49 นำง วิไลวรรณ เหมเพ็ชร ศูนย์พัฒนำคุณภำพ 2335
50 นำง นำฎอนงค์ ผิวอ่อน ศูนย์พัฒนำคุณภำพ 2335
51 นำง พรเพ็ญ ดวงดี ธเนศวร 2426, 2428
52 นำงสำว กัญญำณัฐ พยัคฆ์ งำนจ่ำยกลำง 3198
53 นำย สุพัฒพงษ์ ชัยปรีดำ งำนซักฟอก 3179
54 นำง อภิญญำ จินดำรักษ์ งำนเคร่ืองมือพิเศษ 3548, 6323, 6324, 6320
55 นำงสำว อรุณวรรณ วงษ์เดิม งำนเคร่ืองมือพิเศษ 6321
56 นำงสำว ฐิติมำ เขื่อนวัง ห้องปฏิบัติกำรสวนหัวใจ 6603
57 นำงสำว ณิชำกร ตัวละมูล ห้องปฏิบัติกำรสวนหัวใจ 6603
58 นำงสำว ทิพวรรณ สมหวัง ห้องปฏิบัติกำรสวนหัวใจ 6603
59 นำงสำว สุชำดำ วิจิตรประพันธ์ พิเศษรวมอำยุรกรรม 6501
60 นำง มัลลิกำ ชีพสมทรง พิเศษรวมอำยุรกรรม 6501



ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเหตุ

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563

วันที ่18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชมุพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ชื่อ- นำมสกุล
61 นำย โยธิน เงำทอง นิติเวชศำสตร์ 3172
62 นำงสำว อรยำ เข็มทอง ศัลยกรรมกระดูก 3173
63 นำงสำว สำยทิพย์ สุขสวัสด์ิ วิกฤตทำงเดินหำยใจ 6301
64 นำงสำว นริศรำ ภูเดช สูตินรีเวชสำมัญ 5301
65 นำงสำว ณัฐวดี ศรีขนะ สูตินรีเวชสำมัญ 5301
66 นำงสำว เรวดี อำนุภำพศรีธำดำ เด็กสำมัญ 3314
67 นำง แสงตะวัน สุพัฒนคูณ เด็กสำมัญ 3314
68 นำงสำว นรำภรณ์ อำรีมิตร CCU 6616
69 นำงสำว วนิดำ อินทชิต CCU 6615
70 นำง นว ลศรี  บำลทิพย์ อำยุรกรรม ชำย 1 6517,6518
71 นำงสำว พัชรี ค ำภิรมย์ อำยุรกรรม ชำย 1 6517,6518
72 นำงสำว มำธวี อุปรำช อำยุรกรรม ชำย 1 6517,6518
73 นำงสำว อัจฉรำ บวบทอง อำยุรกรรมชำย2 6515
74 นำงสำว อรจิรำ เสำเงิน อำยุรกรรมชำย2 6515
75 นำงสำว ลภัสรดำ ศิวพรชัยกุล งำนควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ 3361
76 นำง อุษณี วงษ์ไชยแย้ม งำนประกันสุขภำพ 2100
77 นำงสำว พอฤทัย ศรีบุญเรือง งำนประกันสุขภำพ 2100
78 นำง รุ้งนภำ หอระตะ OPDจักษุ 2108
79 นำง พยงค์ภรณ์ พงษ์พรม อำยุรกรรมหญิง 6414
80 นำงสำว ถนอมศรี ทองเทศ อำยุรกรรมหญิง 6414
81 นำงสำว มินตรำ คุณำกรกีรติ อำยุรกรรมหญิง 6414
82 นำงสำว กุลยำ เนตรธำรธร อำยุรกรรมหญิง1 6414
83 นำงสำว นันท์นภัส ทำประเสริฐ RICU 06-5716-3328
84 นำงสำว นัชชำ หำดเจียง RICU 06-5716-3328
85 นำง พรเพ็ญ จันทศร ไอซียูศัลยกรรม 4201
86 นำงสำว สุวิมล เสือสำ ไอซียูศัลยกรรม 4201
87 นำงสำว เจนจิรำ ท้ำวอุดม กิจกรรมบ ำบัด 6111
88 นำงสำว นัฐพร บัวเผ่ือน เทคนิคกำรแพทย์ 3530
89 นำงสำว วริศรำ ปรำกฎชื่อ ศัลยกรรมหญิง 3272
90 นำงสำว ชนิตำ กิตติวีรำพัชร์ สูติกรรมพิเศษ 5439



ล ำดับ หน่วยงำน หมำยเหตุ

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปีงบประมาณ 2563

วันที ่18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชมุพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ชื่อ- นำมสกุล
91 นำง วิชชุดำ โสมเกษตรินทร์ สูติกรรมพิเศษ 5439
92 นำงสำว ยุพำภรณ์ ซ่ือตรง สูติกรรมพิเศษ2 5415, 5416
93 นำง อุบล บัวเรือง ห้องคลอด 3318, 3319
94 นำงสำว ณัชชำ สำสะเดำะห์ ห้องคลอด 3318, 3319
95 นำง กันตำ โกสุมภ์ พิเศษสุวัทนำ 3169
96 นำง แสงสม เพิม่พูน วิกฤตอำยุรกรรม 6617
97 นำงสำว ณภัทร ภำค ำ วิกฤตอำยุรกรรม 6617
98 นำย ณัชพล แสงสว่ำง วิกฤตอำยุรกรรม 6617
99 นำงสำว อุมำภรณ์ เจริญจิตร วิสัญญี 3538
100 นำงสำว มุทิตำ แก้วถมยำ วิสัญญี 3538
101 นำง ประสำทพร เอี่ยมพำนิชกุล ผู้ป่วยนอก 2123
102 นำงสำว วัชรี กิติมศักด์ิ ผู้ป่วยนอก 2123
103 นำย ช ำนำญ มงคลแสน กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 3527
104 นำงสำว ลลิตำ ค ำมำ ห้องผ่ำตัด 3535, 3532
105 นำงสำว นภำภร โพธิศ์รี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4101
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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Email address *

10 points

ก. ผูใ้ดกระทําการขัดกันแหง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์สว่นรวมแลว้ยอ่มไมผ่ดิ
จรยิธรรม

ข. ผูใ้ดกระทําการขัดกันแหง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์สว่นรวมอาจไมผ่ดิทจุรติ

ค. ผูก้ระทําผดิทจุรติทกุเรื�อง คอื การขัดกันแหง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์สว่นรวม

ง. ผดิทกุขอ้

10 points

ก. 5 รูปแบบ

ข. 7 รูปแบบ

ค. 9 รูปแบบ

ง. 10 รูปแบบ

10 points

ก. การทําธรุกจิกับตนเอง หรอืเป็นคูส่ัญญา

ข. การรับผลประโยชน์ตา่ง ๆ

ค. การทําโครงการสาธารณะลงในพื�นที�

ง. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหนา้ที�สาธารณะหรอืหลังเกษียณ

10 points

ก. การเปิดเผยขอ้มลูราชการ

ข. การปกปิดขอ้มลูราชการ

ค. การบดิเบอืนขอ้มลูภายในราชการ

ง. การรูข้อ้มลูภายในเพื�อประโยชน์ของตนเอง

แบบทดสอบกอ่นการอบรมโครงการเสรมิสรา้ง
วนัิย คณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภเูบศร ประจําปีงบประมาณ 2563
วันอังคารที� 18 สงิหาคม 2563 
ณ หอ้งประชมุพญายอ ชั �น 5 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ

โปรดตรวจสอบกอ่นการสง่ทกุครั �ง 
**สามารถสง่คําตอบไดเ้พยีงครั �งเดยีวและไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คําชี�แจง : ใหผู้เ้ขา้อบรมโครงเสรมิสรา้งวนัิย คณุธรรมจรยิธรรมในการป้องกันการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ  
                โปรดอา่นรายละเอยีดกอ่นสอบ 
                 1. กรอกขอ้มลูของทา่นใหค้รบถว้น กอ่นเริ�มทําขอ้ทําแบบทดสอบ
                 2. ทําแบบทดสอบใหค้รบทั �ง 10 ขอ้ แลว้คลกิปุ่ มสง่
                 3. ทา่นสามารถดคูะแนนไดท้ันทหีลังการสอบ 

* Required

Your email

ชื�อ- นามสกลุ *

Your answer

หน่วยงานของทา่น *

Your answer

1. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง *

2. รปูแบบของการกระทําที�เป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชน์
สว่นรวมมกีี�รปูแบบ *

3. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม ไมไ่ดห้มายถงึขอ้ใด
*

4. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม หมายถงึขอ้ใด *
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10 points

ก. การทําธรุกจิกับบคุคลที�ตนเองรูจั้ก

ข. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั �งเพื�อประโยชน์ทางการเมอืง

ค. การนําทรัพยส์ว่นตัวไปใชใ้นราชการ

ง. การใชอ้ทิธพิลเขา้ไปมผีลตอ่การตัดสนิใจของเจา้หนา้ที�รัฐเพื�อใหเ้กดิประโยชน์แกส่ังคม

10 points

ก. พ่อคา้ขายของบนทางเทา้ที�จุดผ่อนปรน

ข. เจา้หนา้ที�ของรัฐนําโทรศัพทข์องทางราชการกลับที�พักหลังเลกิงาน

ค. เจา้หนา้ที�รัฐทําอาชพีเสรมิหลังเวลาราชการ

ง. ผูต้รวจสอบบัญชภีาครัฐรับงานพเิศษเป็นที�ปรกึษาใหก้ับบรษัิทที�ตอ้งถกูตรวจสอบ

10 points

ก. การแจง้เบาะแสหรอืการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ

ข. การประกาศใหส้าธารณชนรับรู ้

ค. การชมุนุมประทว้ง

ง. การวา่กลา่วตักเตอืน

10 points

ก. ตนเองไดรั้บประโยชน์หรอืใหง้านสามารถดําเนนิตอ่ไปสูค่วามสําเร็จ

ข. การทจุรติเป็นเรื�องไกลตัว

ค. ไมม่ผีลกระทบกับตนเองโดยตรง

ง. ถกูทกุขอ้

10 points

ก. กลัวคนอื�นรูว้า่ทําผดิ

ข. กลัวตนเองถกูลงโทษ

ค. แมไ้มม่ใีครรู ้ก็ไมก่ลา้ที�จะทําผดิ

ง. ผดิทกุขอ้

10 points

ก. การใหใ้บประกาศเกยีรตคิณุแกผู่ทํ้าความดี

ข. การลงโทษทางกฎหมาย

ค. การยกยอ่งชมเชย

ง. การตฉินินนิทา

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.

Never submit passwords through Google Forms.

reCAPTCHA
Privacy Terms

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

5. รปูแบบการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม คอืขอ้ใด *

6. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมที�แสดงออกถงึการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส์ว่นรวม *

7. ความไมท่นตอ่การทจุรติที�รนุแรงที�สดุใน 4 ขอ้นี� คอืขอ้ใด *

8. สาเหตทุี�ทําใหบ้คุคลทนตอ่การทจุรติจะเกดิขึ�นเมื�อใด *

9. ลักษณะของความละอายตอ่การทจุรติระดับสงู หมายถงึอยา่งไร *

10. การควบคมุทางสงัคมไมใ่หม้กีารกระทําที�ผดิ ควรจะทําโดยวธิใีด *

Submit

 Forms

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScGVkj83EwyL4eEd_uPDl74oGgGX-VHoHauy2WChyPmdWgQHQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGVkj83EwyL4eEd_uPDl74oGgGX-VHoHauy2WChyPmdWgQHQ/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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81 responses

Accepting responses

Insights

Average
42.72 / 100 points

Median
40 / 100 points

Range
10 - 70 points

Frequently missed questions

Question Correct responses

1. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง 12 / 81

2. รูปแบบของการกระทําที�เป็นการขัดกันระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกับประโยชน์สว่นรวมมกีี�รูปแบบ 14 / 81

3. การขัดกันระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวม ไมไ่ดห้มายถงึขอ้ใด 15 / 81

Total points distribution

Summary Question Individual
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แบบทดสอบกอ่นการอบรม 

Questions Responses 81 Total points: 100

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/1wD5tXDGQirEJBZ7v-l9wrzIHHNvkk3zU5L3V2rbxmbQ/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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4. การขัดกันระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวม หมายถงึขอ้ใด 36 / 81

5. รูปแบบการขัดกันระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวม คอืขอ้ใด 32 / 81

6. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมที�แสดงออกถงึการขัดกันระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวม 31 / 81

7. ความไมท่นตอ่การทจุรติที�รุนแรงที�สดุใน 4 ขอ้นี� คอืขอ้ใด 40 / 81

Scores

Email Score / 100

natcha2517@gmail.com 30

apinya8011@gmail.com 30

bbeam1501@gmail.com 30

brahmnporchai@hotmail.co.th 60

rawadee3314@gmail.com 60

deardia2y@hotmail.com 60

nursemathavee@gmail.com 20

chompoo-sor@hotmail.com 40

saranyasabsin@gmail com 20

Release scores



26/8/2563 แบบทดสอบกอ่นการอบรม - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1wD5tXDGQirEJBZ7v-l9wrzIHHNvkk3zU5L3V2rbxmbQ/edit#responses 3/8

ชื�อ- นามสกลุ

81 responses

หน่วยงานของทา่น

81 responses

ปารชิาต ิ ยทุธะพาทกีลู

พอฤทัย ศรบีญุเรอืง

นาฏอนงค ์ผวิออ่น

ศศชิา ผันเจรญิ

อมุาภรณ์  เจรญิจติร

สพุชิฌาย ์ผ่องพันธ์

นางรุง้นภา หอระตะ

นางสาวพงษ์ลดา รัตนภานพ

นางอภญิญา จนิดารักษ์

บรหิารทั�วไป

ศัลยกรรมชาย

ทันตกรรม

บัญชี

อายรุกรรมหญงิ

RICU

ศนูยแ์พทยศาสตรฯ์

หอ้งปฏบิัตกิารสวนหัวใจ

อบุัตเิหตแุละฉุกเฉนิ
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1. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง

12 / 81 correct responses

2. รปูแบบของการกระทําที�เป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมมกีี�รปู
แบบ

14 / 81 correct responses

0 10 20 30 40

ก. ผูใ้ดกระทําการขดักนัแหง่ผล
ประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน์

สว่นรวมแลว้ยอ่มไมผ่ดิจรยิธรรม

✓ ข. ผูใ้ดกระทําการขดักนัแหง่ผล
ประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน์

สว่นรวมอาจไมผ่ดิทจุรติ

ค. ผูก้ระทําผดิทจุรติทกุเรื�อง คอื การ
ขดักนัแหง่ผลประโยชนส์ว่นบคุคล

และผลประโยชนส์ว่นรวม

ง. ผดิทกุขอ้

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

12 (14.8%)12 (14.8%)12 (14.8%)

32 (39.5%)32 (39.5%)32 (39.5%)

37 (45.7%)37 (45.7%)37 (45.7%)

0 10 20 30 40

ก. 5 รปูแบบ

ข. 7 รปูแบบ

ค. 9 รปูแบบ

✓ ง. 10 รปูแบบ

38 (46.9%38 (46.9%38 (46.9%

26 (32.1%)26 (32.1%)26 (32.1%)

3 (3.7%)3 (3.7%)3 (3.7%)

14 (17.3%)14 (17.3%)14 (17.3%)
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3. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม ไมไ่ดห้มายถงึขอ้ใด

15 / 81 correct responses

4. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม หมายถงึขอ้ใด

36 / 81 correct responses

0 10 20 30 40 50

ก. การทําธรุกจิกบัตนเอง หรอืเป็นคู่
สญัญา

ข. การรับผลประโยชนต์า่ง ๆ

✓ ค. การทําโครงการสาธารณะลงใน
พื�นที�

ง. การทํางานหลงัจากออกจาก
ตําแหน่งหนา้ที�สาธารณะหรอืหลงั

เกษียณ

13 (16%)13 (16%)13 (16%)

11 (13.6%)11 (13.6%)11 (13.6%)

15 (18.5%)15 (18.5%)15 (18.5%)

42 (51.9%)42 (51.9%)42 (51.9%)

0 10 20 30 40

ก. การเปิดเผยขอ้มลูราชการ

ข. การปกปิดขอ้มลูราชการ

ค. การบดิเบอืนขอ้มลูภายในราชการ

✓ ง. การรูข้อ้มลูภายในเพื�อประโยชน์
ของตนเอง

14 (17.3%)14 (17.3%)14 (17.3%)

2 (2.5%)2 (2.5%)2 (2.5%)

29 (35.8%)29 (35.8%)29 (35.8%)

36 (44.4%)36 (44.4%)36 (44.4%)
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5. รปูแบบการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม คอืขอ้ใด

32 / 81 correct responses

6. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมที�แสดงออกถงึการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

31 / 81 correct responses

0 10 20 30 40

ก. การทําธรุกจิกบับคุคลที�ตนเองรูจั้ก

✓ ข. การนําโครงการสาธารณะลงใน
เขตเลอืกตั �งเพื�อประโยชนท์างการ

เมอืง

ค. การนําทรัพยส์ว่นตวัไปใชใ้น
ราชการ

ง. การใชอ้ทิธพิลเขา้ไปมผีลตอ่การ
ตดัสนิใจของเจา้หนา้ที�รัฐเพื�อใหเ้กดิ

ประโยชนแ์กส่งัคม

7 (8.6%)7 (8.6%)7 (8.6%)

32 (39.5%)32 (39.5%)32 (39.5%)

8 (9.9%)8 (9.9%)8 (9.9%)

34 (42%)34 (42%)34 (42%)

0 10 20 30 40 50

ก. พอ่คา้ขายของบนทางเทา้ที�จดุ
ผอ่นปรน

ข. เจา้หนา้ที�ของรัฐนําโทรศพัทข์อง
ทางราชการกลบัที�พักหลงัเลกิงาน

ค. เจา้หนา้ที�รัฐทําอาชพีเสรมิหลงั
เวลาราชการ

✓ ง. ผูต้รวจสอบบญัชภีาครัฐรับงาน
พเิศษเป็นที�ปรกึษาใหก้บับรษัิทที�ตอ้ง

ถกูตรวจสอบ

9 (11.1%)9 (11.1%)9 (11.1%)

41 (50.6%)41 (50.6%)41 (50.6%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

31 (38.3%)31 (38.3%)31 (38.3%)
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7. ความไมท่นตอ่การทจุรติที�รนุแรงที�สดุใน 4 ขอ้นี� คอืขอ้ใด

40 / 81 correct responses

8. สาเหตทุี�ทําใหบ้คุคลทนตอ่การทจุรติจะเกดิขึ�นเมื�อใด

55 / 81 correct responses

0 10 20 30 40

ก. การแจง้เบาะแสหรอืการรอ้งทกุข์
กลา่วโทษ

ข. การประกาศใหส้าธารณชนรับรู ้

✓ ค. การชมุนุมประทว้ง

ง. การวา่กลา่วตกัเตอืน

27 (33.3%)27 (33.3%)27 (33.3%)

13 (16%)13 (16%)13 (16%)

40 (440 (440 (4

1 (1.2%)1 (1.2%)1 (1.2%)

0 20 40 60

ก. ตนเองไดรั้บประโยชนห์รอืใหง้าน
สามารถดําเนนิตอ่ไปสูค่วามสําเร็จ

ข. การทจุรติเป็นเรื�องไกลตวั

ค. ไมม่ผีลกระทบกบัตนเองโดยตรง

✓ ง. ถกูทกุขอ้

21 (25.9%)21 (25.9%)21 (25.9%)

2 (2.5%)2 (2.5%)2 (2.5%)

3 (3.7%)3 (3.7%)3 (3.7%)

55 (67.9%)55 (67.9%)55 (67.9%)
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9. ลักษณะของความละอายตอ่การทจุรติระดับสงู หมายถงึอยา่งไร

50 / 81 correct responses

10. การควบคมุทางสงัคมไมใ่หม้กีารกระทําที�ผดิ ควรจะทําโดยวธิใีด

61 / 81 correct responses

0 10 20 30 40 50

ก. กลวัคนอื�นรูว้า่ทําผดิ

ข. กลวัตนเองถกูลงโทษ

✓ ค. แมไ้มม่ใีครรู ้กไ็มก่ลา้ที�จะทําผดิ

ง. ผดิทกุขอ้

11 (13.6%)11 (13.6%)11 (13.6%)

10 (12.3%)10 (12.3%)10 (12.3%)

50 (50 (50 (

10 (12.3%)10 (12.3%)10 (12.3%)

0 20 40 60 80

ก. การใหใ้บประกาศเกยีรตคิณุแกผู่ ้
ทําความดี

✓ ข. การลงโทษทางกฎหมาย

ค. การยกยอ่งชมเชย

ง. การตฉินินนิทา

13 (16%)13 (16%)13 (16%)

61 (75.3%)61 (75.3%)61 (75.3%)

7 (8.6%)7 (8.6%)7 (8.6%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Email address *

10 points

ก. ผูใ้ดกระทําการขัดกันแหง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์สว่นรวมแลว้ยอ่มไมผ่ดิ
จรยิธรรม

ข. ผูใ้ดกระทําการขัดกันแหง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์สว่นรวมอาจไมผ่ดิทจุรติ

ค. ผูก้ระทําผดิทจุรติทกุเรื�อง คอื การขัดกันแหง่ผลประโยชน์สว่นบคุคลและผลประโยชน์สว่นรวม

ง. ผดิทกุขอ้

10 points

ก. 5 รูปแบบ

ข. 7 รูปแบบ

ค. 9 รูปแบบ

ง. 10 รูปแบบ

10 points

ก. การทําธรุกจิกับตนเอง หรอืเป็นคูส่ัญญา

ข. การรับผลประโยชน์ตา่ง ๆ

ค. การทําโครงการสาธารณะลงในพื�นที�

ง. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหนา้ที�สาธารณะหรอืหลังเกษียณ

10 points

ก. การเปิดเผยขอ้มลูราชการ

ข. การปกปิดขอ้มลูราชการ

ค. การบดิเบอืนขอ้มลูภายในราชการ

ง. การรูข้อ้มลูภายในเพื�อประโยชน์ของตนเอง

แบบทดสอบหลงัการอบรมโครงการเสรมิสรา้ง
วนัิย คณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภเูบศร ประจําปีงบประมาณ 2563
วันอังคารที� 18 สงิหาคม 2563 
ณ หอ้งประชมุพญายอ ชั �น 5 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ

โปรดตรวจสอบกอ่นการสง่ทกุครั �ง 
**สามารถสง่คําตอบไดเ้พยีงครั �งเดยีวและไมส่ามารถแกไ้ขได ้

คําชี�แจง : ใหผู้เ้ขา้อบรมโครงเสรมิสรา้งวนัิย คณุธรรมจรยิธรรมในการป้องกันการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ  
                โปรดอา่นรายละเอยีดกอ่นสอบ 
                 1. กรอกขอ้มลูของทา่นใหค้รบถว้น กอ่นเริ�มทําขอ้ทําแบบทดสอบ
                 2. ทําแบบทดสอบใหค้รบทั �ง 10 ขอ้ แลว้คลกิปุ่ มสง่
                 3. ทา่นสามารถดคูะแนนไดท้ันทหีลังการสอบ 

* Required

Your email

ชื�อ- นามสกลุ *

Your answer

หน่วยงานของทา่น *

Your answer

1. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง *

2. รปูแบบของการกระทําที�เป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชน์
สว่นรวมมกีี�รปูแบบ *

3. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม ไมไ่ดห้มายถงึขอ้ใด
*

4. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม หมายถงึขอ้ใด *
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10 points

ก. การทําธรุกจิกับบคุคลที�ตนเองรูจั้ก

ข. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั �งเพื�อประโยชน์ทางการเมอืง

ค. การนําทรัพยส์ว่นตัวไปใชใ้นราชการ

ง. การใชอ้ทิธพิลเขา้ไปมผีลตอ่การตัดสนิใจของเจา้หนา้ที�รัฐเพื�อใหเ้กดิประโยชน์แกส่ังคม

10 points

ก. พ่อคา้ขายของบนทางเทา้ที�จุดผ่อนปรน

ข. เจา้หนา้ที�ของรัฐนําโทรศัพทข์องทางราชการกลับที�พักหลังเลกิงาน

ค. เจา้หนา้ที�รัฐทําอาชพีเสรมิหลังเวลาราชการ

ง. ผูต้รวจสอบบัญชภีาครัฐรับงานพเิศษเป็นที�ปรกึษาใหก้ับบรษัิทที�ตอ้งถกูตรวจสอบ

10 points

ก. การแจง้เบาะแสหรอืการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ

ข. การประกาศใหส้าธารณชนรับรู ้

ค. การชมุนุมประทว้ง

ง. การวา่กลา่วตักเตอืน

10 points

ก. ตนเองไดรั้บประโยชน์หรอืใหง้านสามารถดําเนนิตอ่ไปสูค่วามสําเร็จ

ข. การทจุรติเป็นเรื�องไกลตัว

ค. ไมม่ผีลกระทบกับตนเองโดยตรง

ง. ถกูทกุขอ้

10 points

ก. กลัวคนอื�นรูว้า่ทําผดิ

ข. กลัวตนเองถกูลงโทษ

ค. แมไ้มม่ใีครรู ้ก็ไมก่ลา้ที�จะทําผดิ

ง. ผดิทกุขอ้

10 points

ก. การใหใ้บประกาศเกยีรตคิณุแกผู่ทํ้าความดี

ข. การลงโทษทางกฎหมาย

ค. การยกยอ่งชมเชย

ง. การตฉินินนิทา

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.

Never submit passwords through Google Forms.

reCAPTCHA
Privacy Terms

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

5. รปูแบบการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม คอืขอ้ใด *

6. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมที�แสดงออกถงึการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส์ว่นรวม *

7. ความไมท่นตอ่การทจุรติที�รนุแรงที�สดุใน 4 ขอ้นี� คอืขอ้ใด *

8. สาเหตทุี�ทําใหบ้คุคลทนตอ่การทจุรติจะเกดิขึ�นเมื�อใด *

9. ลักษณะของความละอายตอ่การทจุรติระดับสงู หมายถงึอยา่งไร *

10. การควบคมุทางสงัคมไมใ่หม้กีารกระทําที�ผดิ ควรจะทําโดยวธิใีด *

Submit

 Forms

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdumfvkKYgt0Rn2JldEEvecl_ArgGxKqgh_vewI5PARqEPnsA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdumfvkKYgt0Rn2JldEEvecl_ArgGxKqgh_vewI5PARqEPnsA/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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61 responses

Accepting responses

Insights

Average
73.28 / 100 points

Median
70 / 100 points

Range
40 - 100 points

Frequently missed questions

Question Correct responses

1. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง 15 / 61

Scores

Total points distribution

Summary Question Individual
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แบบทดสอบหลงัการอบรม 

Questions Responses 61 Total points: 100

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/1lSNg96H6odmMYW5Eew4jp4vANSpIjYX7sGsk-lWlgVY/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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ชื�อ- นามสกลุ

61 responses

Email Score / 100

suchaya.k@hotmail.com 90

ponglada22@gmail.com 100

wimonrat39@gmail.com 100

mikimamyam@gmail.com 100

ying_narak26@hotmail.com 60

minttaao.22@gmil.com 80

naraporn749@gmail.com 100

kwang.babyz@gmail.com 100

590201039@bcn ac th 60

ธริา สทิธสินิ

โยธนิ เงาทอง

มนิตรา คณุากรกรีติ

อษุณี วงษ์ไชยแยม้

นภาภร โพธิ�ศรี

วา่ที� ร.ต.ณัฐวฒุฑิ ์จําอยู่

นันทน์ภัส ทาประเสรฐิ

นรศิรา ภเูดช

กรรณกิาร ์เมาลทิอง
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หน่วยงานของทา่น

61 responses

1. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง

15 / 61 correct responses

CCU
กลุม่งานบรหิารทั�วไป

ตกึ อายรุกรรม ชาย 1 
บรหิารทั�วไป

พเิศษรวมอายรุกรรม
วสิญัญี

สงัคมสงเคราะห์
หอ้งปฏบิตักิารสวน…

อายรุกรรม
อายรุกรรมชาย2

เด็กพเิศษ
แย

0

1

2

3

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%1 (1.6%1 (1.6%1 (11 (11 (1111

0 5 10 15 20 25

ก. ผูใ้ดกระทําการขดักนัแหง่ผล
ประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน์

สว่นรวมแลว้ยอ่มไมผ่ดิจรยิธรรม

✓ ข. ผูใ้ดกระทําการขดักนัแหง่ผล
ประโยชนส์ว่นบคุคลและผลประโยชน์

สว่นรวมอาจไมผ่ดิทจุรติ

ค. ผูก้ระทําผดิทจุรติทกุเรื�อง คอื การ
ขดักนัแหง่ผลประโยชนส์ว่นบคุคล

และผลประโยชนส์ว่นรวม

ง. ผดิทกุขอ้

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

15 (24.6%)15 (24.6%)15 (24.6%)

25 (425 (425 (4

19 (31.1%)19 (31.1%)19 (31.1%)
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2. รปูแบบของการกระทําที�เป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมมกีี�รปู
แบบ

61 / 61 correct responses

3. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม ไมไ่ดห้มายถงึขอ้ใด

34 / 61 correct responses

0 20 40 60 80

ก. 5 รปูแบบ

ข. 7 รปูแบบ

ค. 9 รปูแบบ

✓ ง. 10 รปูแบบ

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

61 (100%)61 (100%)61 (100%)

0 10 20 30 40

ก. การทําธรุกจิกบัตนเอง หรอืเป็นคู่
สญัญา

ข. การรับผลประโยชนต์า่ง ๆ

✓ ค. การทําโครงการสาธารณะลงใน
พื�นที�

ง. การทํางานหลงัจากออกจาก
ตําแหน่งหนา้ที�สาธารณะหรอืหลงั

เกษียณ

4 (6.6%)4 (6.6%)4 (6.6%)

4 (6.6%)4 (6.6%)4 (6.6%)

34 (55.7%)34 (55.7%)34 (55.7%)

19 (31.1%)19 (31.1%)19 (31.1%)
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4. การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม หมายถงึขอ้ใด

49 / 61 correct responses

5. รปูแบบการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม คอืขอ้ใด

46 / 61 correct responses

0 10 20 30 40 50

ก. การเปิดเผยขอ้มลูราชการ

ข. การปกปิดขอ้มลูราชการ

ค. การบดิเบอืนขอ้มลูภายในราชการ

✓ ง. การรูข้อ้มลูภายในเพื�อประโยชน์
ของตนเอง

8 (13.1%)8 (13.1%)8 (13.1%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

49 (8049 (8049 (80

0 10 20 30 40 50

ก. การทําธรุกจิกบับคุคลที�ตนเองรูจั้ก

✓ ข. การนําโครงการสาธารณะลงใน
เขตเลอืกตั �งเพื�อประโยชนท์างการ

เมอืง

ค. การนําทรัพยส์ว่นตวัไปใชใ้น
ราชการ

ง. การใชอ้ทิธพิลเขา้ไปมผีลตอ่การ
ตดัสนิใจของเจา้หนา้ที�รัฐเพื�อใหเ้กดิ

ประโยชนแ์กส่งัคม

3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)

46 (75.4%)46 (75.4%)46 (75.4%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

10 (16.4%)10 (16.4%)10 (16.4%)
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6. ขอ้ใดเป็นพฤตกิรรมที�แสดงออกถงึการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

44 / 61 correct responses

7. ความไมท่นตอ่การทจุรติที�รนุแรงที�สดุใน 4 ขอ้นี� คอืขอ้ใด

39 / 61 correct responses

0 10 20 30 40 50

ก. พอ่คา้ขายของบนทางเทา้ที�จดุ
ผอ่นปรน

ข. เจา้หนา้ที�ของรัฐนําโทรศพัทข์อง
ทางราชการกลบัที�พักหลงัเลกิงาน

ค. เจา้หนา้ที�รัฐทําอาชพีเสรมิหลงั
เวลาราชการ

✓ ง. ผูต้รวจสอบบญัชภีาครัฐรับงาน
พเิศษเป็นที�ปรกึษาใหก้บับรษัิทที�ตอ้ง

ถกูตรวจสอบ

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

15 (24.6%)15 (24.6%)15 (24.6%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

44 (72.1%)44 (72.1%)44 (72.1%)

0 10 20 30 40

ก. การแจง้เบาะแสหรอืการรอ้งทกุข์
กลา่วโทษ

ข. การประกาศใหส้าธารณชนรับรู ้

✓ ค. การชมุนุมประทว้ง

ง. การวา่กลา่วตกัเตอืน

15 (24.6%)15 (24.6%)15 (24.6%)

6 (9.8%)6 (9.8%)6 (9.8%)

39 (6339 (6339 (63

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)
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8. สาเหตทุี�ทําใหบ้คุคลทนตอ่การทจุรติจะเกดิขึ�นเมื�อใด

56 / 61 correct responses

9. ลักษณะของความละอายตอ่การทจุรติระดับสงู หมายถงึอยา่งไร

47 / 61 correct responses

0 20 40 60

ก. ตนเองไดรั้บประโยชนห์รอืใหง้าน
สามารถดําเนนิตอ่ไปสูค่วามสําเร็จ

ข. การทจุรติเป็นเรื�องไกลตวั

ค. ไมม่ผีลกระทบกบัตนเองโดยตรง

✓ ง. ถกูทกุขอ้

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

1 (1.6%)1 (1.6%)1 (1.6%)

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

56 (91.8%56 (91.8%56 (91.8%

0 10 20 30 40 50

ก. กลวัคนอื�นรูว้า่ทําผดิ

ข. กลวัตนเองถกูลงโทษ

✓ ค. แมไ้มม่ใีครรู ้กไ็มก่ลา้ที�จะทําผดิ

ง. ผดิทกุขอ้

3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)

7 (11.5%)7 (11.5%)7 (11.5%)

47 (77%)47 (77%)47 (77%)

4 (6.6%)4 (6.6%)4 (6.6%)
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10. การควบคมุทางสงัคมไมใ่หม้กีารกระทําที�ผดิ ควรจะทําโดยวธิใีด

56 / 61 correct responses

0 20 40 60

ก. การใหใ้บประกาศเกยีรตคิณุแกผู่ ้
ทําความดี

✓ ข. การลงโทษทางกฎหมาย

ค. การยกยอ่งชมเชย

ง. การตฉินินนิทา

3 (4.9%)3 (4.9%)3 (4.9%)

56 (91.8%56 (91.8%56 (91.8%

2 (3.3%)2 (3.3%)2 (3.3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

แบบประเมนิความพงึพอใจ โครงการเสรมิสรา้ง
วนัิย คณุธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภเูบศร ประจําปีงบประมาณ 2563
วันอังคารที� 18 สงิหาคม 2563 
ณ หอ้งประชมุพญายอ ชั �น 5 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ

* Required

ชื�อ-นามสกลุ

Your answer

หน่วยงานของทา่น

Your answer

1. ทา่นไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจ เกี�ยวกบัคณุธรรมความโปรง่ใสและผลประโยชนท์ับซอ้น *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

2. ทา่นไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในองคก์ร *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

3. ทา่นสามารถนําความรูท้ี�ไดรั้บจากโครงการ/กจิกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิานใหเ้กดิ
ประโยชนภ์ายในองคก์ร *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

4. วทิยากรสามารถถา่ยทอดความรูต้อ่โครงการ/กจิกรรมเหมาะสม *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ
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นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

นอ้ยที�สดุ

1 2 3 4 5

มากที�สดุ

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

5. การบรกิารดา้นอาหารและเครื�องดื�ม *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

6. ความเหมาะสมของระยะเวลา/สถานที�ในการจัดกจิกรรม *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

7. ความพงึพอใจของทา่นตอ่ภาพรวมการจัดโครงการ *
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

8. ทา่นเห็นดว้ยกบัการจัดโครงการ/กจิกรรมในปีงบประมาณตอ่ไปหรอืไม ่*
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

9. ความเหมาะสมของสื�อการเรยีนรู ้*
1 คอื นอ้ยที�สดุ, 2 คอื นอ้ย, 3 คอื ปานกลาง, 4 คอื มาก, 5 คอื มากที�สดุ

ขอ้เสนอแนะ

Your answer

Submit

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe4_KGDVGKuKKbWDA7Yd78hlUAdLlgj-O_wmN-9YXKTe_o0wA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4_KGDVGKuKKbWDA7Yd78hlUAdLlgj-O_wmN-9YXKTe_o0wA/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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57 responses

Accepting responses

ชื�อ-นามสกลุ

54 responses

โยธนิ เงาทอง

ณัฐวด ีศรชีนะ

นราภรณ์ อารมีติร

นายดเิรก หมายทรัพย์

นางสาวมาธว ีอปุราช

นันทน์ภัส ทาประเสรฐิ

อรุณวรรณ วงษ์เดมิ

นลนิี ตาดเดมิ

นางนว ลศร ี บาล ทพิย ์

Summary Question Individual

แบบประเมนิความพงึพอใจ

Questions Responses 57
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หน่วยงานของทา่น

53 responses

1. ทา่นไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจ เกี�ยวกบัคณุธรรมความโปรง่ใสและผลประโยชนท์ับซอ้น

57 responses

CCU
กลุม่งานบรหิารทั�วไป

ควบคมุและป้องกนักา…
ทนัตกรรม

ประสาทวทิยา
วสิญัญี

สตูนิรเีวชสามญั
หอ้งสวนหวัใจ
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2. ทา่นไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในองคก์ร

57 responses

3. ทา่นสามารถนําความรูท้ี�ไดรั้บจากโครงการ/กจิกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิัตงิานใหเ้กดิประโยชน์
ภายในองคก์ร

57 responses
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4. วทิยากรสามารถถา่ยทอดความรูต้อ่โครงการ/กจิกรรมเหมาะสม

57 responses

5. การบรกิารดา้นอาหารและเครื�องดื�ม

57 responses
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6. ความเหมาะสมของระยะเวลา/สถานที�ในการจัดกจิกรรม

57 responses

7. ความพงึพอใจของทา่นตอ่ภาพรวมการจัดโครงการ

57 responses
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8. ทา่นเห็นดว้ยกบัการจัดโครงการ/กจิกรรมในปีงบประมาณตอ่ไปหรอืไม่

57 responses

9. ความเหมาะสมของสื�อการเรยีนรู ้

57 responses
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ขอ้เสนอแนะ

14 responses

-

ใหท้กุหน่วยงานเขา้ร่วมอบลมดว้ย

อยากใหม้กีารจัดกจิกรรมตอ่และประชาสัมพันธ ์เรื�องการตา้นโกงใหค้นในหน่วยงานไดต้ระหนักถงึประโยชน์สว่นรวมคะ่

ดมีาก

อยากใหม้กีารสรา้งกจิกรรมเพื�อกระตุน้ใหค้นในองคก์รเกดิความตระหนักในการป้องกันการปราบปรามการทจุรติภายใน
หน่วยงาน

ดมีากคะ่

ไมม่ี

อาหารอร่อยมากๆ
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