
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง        

วันที่  10  มีนาคม ๒๕๖4  เวลา ๑3.00 น. 
ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
............................................................... 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางสาวนงนุช   มารินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
2.นางมยุรี หมั่นคิด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.นายพิเชษฐ์ หมั่นคิด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4.น.ส.ณัฎฐ์ภัทร ์ เหลืองธาดา นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
5.น.ส.วริศรา    ภิชัย  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
6.นายคณิน กาบิน  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
7.นางอ าไพ ศรีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8.นายณัฐกร เพ็งพวง  นักวิชาการสาธารณสุข 
9.น.ส.ณัฐณิชา   ใจทนงค์  พยาบาลวิชาชีพ  
10.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญุสุข  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
11.นางพิศมัย    จันกิต ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
12.นางจันทร์จิรา   หมั่นยืน พนักงานช่วยการพยาบาล 
13.น.ส.อัญชณีย์   ปาระนันท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
14.น.ส.วิภารัตน์    วันด ี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
15.นางพศิกา    จันทร์สมบัต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
16.นางยุพิน     มณีวรรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
17.น.ส.ทิพวรรรณ  สุริค า พนักงาบัตรรายโรค 
18.นางนงลักษณ์   ปงธิยา พนักงานประจ าห้องทดลอง 
19.นางเบญจวรรณ จะมณี พนักงานบริการ 
20.นางบัวผัน     สีมา  พนักงานบริการ 
21.นางสุพรรณี      สุขเกษม พนักงานบริการ 
22.นางพัชรีย์     นามลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23.น.ส.วัชรินทร์     ด้วงอ้าย พนักงานบริการ 
24.น.ส.รมิดา     โยธิน  พนักงานบริการ 
25.ว่าที่ร.ต.นิเวศน์  มณีรัตน์ นายช่างเทคนิค 
26.นายอดิศักศ์     บ่อแก้ว พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
27.นายจาตุรงค์     ธนาค า นักเทคนิคการแพย์ 
28.นายมานิต     พัฒนา เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
29.น.ส.เจนจิรา     พยาใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
30.น.ส.ณัฐยา     ไชยสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
31.นางจันตนา    สิทธิขันแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32.น.ส.ฉันทิกา    ยาธัญ  นักโภชนากรปฏิบัติการ 
33.นางสุดาพร     แก้วจันทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34.นายยศวร    ดวงจันทร์โชคดี พนักงานเปล 



35.นายสมมาตร    กาเรือง พนักงานขับรถยนต์ 
36.นายเฉลิม       นัยติ๊บ  พนักงานเปล 
37.นายภาณุวัฒน์   ธุวะค า จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
38.ว่าที่ ร.ต.จรัล     จันกิต ิ นายช่างเทคนิค 
39.นายเรืองฤทธิ์    ลวนค า พนักงานผลิตน้ าประปา 
40.น.ส.กิ่งแก้ว     วันด ี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
41.น.ส.กัลยา     บุญสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
42.นายเอกพล     สัตย์ธรรม พนักงานบริการ 
43.นายสุริยา     มั่นใจ พนักงานบริการ 
44.นายดาวเรือง    ค าศรี  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
45.นางสุขไสย    มีโชค  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
46.นายภาณุพงษ์  ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
47.น.ส.ปาริฉัตร์   มีโชค  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
48.นางชยุตา      สาตราคม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
49.นายวศินภัทร์  ไพศาลยศกุล นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
50.นายกฤตเมศร์  ชุมภูค า พนักงานขับรถยต์ 
51.นางธัญชนก    ยาสมุทร ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
52.นางวันทนา   มหานิล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
53.น.ส.กัลยา      คุณหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
54.นางมยุรี   หมั่นคิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 56.นางสาลินี    คิดด ี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 57.นางอ าไพ ศรีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

58.นายณัฐกร เพ็งพวง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
59.นางกนกพิชญ์  ก้างยาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
60.น.ส.รัตนาภรณ์ บุญุสุข  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
61.น.ส.เกศรินทร์   ปะระมะ นวก.พัสดุ 
62.นางปาริชาติ     อบสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
63.น.ส.สุฑาทิพย์   สารใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
64.น.ส.วิภารัตน์    วันด ี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
65.นายจักรกฤฎิ์  สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
66.นางยุพิน     มณีวรรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
67.น.ส.ทิพวรรรณ  สุริค า พนักงาบัตรรายโรค 
68.นางอรุณี       สิทธิขันแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
69.นางเบญจวรรณ จะมณี พนักงานบริการ 
70.นางบัวผัน     สีมา  พนักงานบริการ 
71.นางสุพรรณี      สุขเกษม พนักงานบริการ 
72.นางพัชรีย์     นามลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
73.นายอดิศักดิ์      บ่อแก้ว พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
74.น.ส.รมิดา     โยธิน  พนักงานบริการ 
75.น.ส.จินดารัตน์   แก้วฟู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



76.นายอดิศักด์ิ   บ่อแก้ว พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
77.นายวิทยา      สอนเสนา นวก.สาธารณสุข 
78.น.ส.ชนกนันท์  ขันยอด นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
79.นายสุริยา   มั่นใจ  พนักงานบริการ 
80.นางวาสนา      ด้วงวงศ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
- ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.  โดย นางจินตนา   อินสม รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

วาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ให้ท่ีประชุมทราบ 
  ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อประเมิน EB.21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย
งาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐตลอดจนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเข้ารับการประเมิน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี  ๒  ทบทวนและรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

วาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

วาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอพิจารณา 
4.1 การจัดอบรมตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

-  กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ไม่น้อยกวา 50% 
ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล 

 
 

  วาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐  น. 
 
 
 ลงชื่อ........พัชรีญา  เงินสัจจา..........      ลงชื่อ.......จินตนา  อินสม............. 
                  (นางพัชรีญา  เงินสัจจา)                           (นางจินตนา  อินสม) 
                    ผู้จดบันทึกการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


