
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  เลขท่ี ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสูง  ตาํบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

ชื่อผูประสานงาน   นายประพันธ เม้ียนกลาง  โทรศัพท ๐๘๑ ๙๕๕๙๕๒๘  

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง สถานท่ีปฏิบัติงาน 

๑ นางนันทนา   ประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๒ นายประพันธ  เม้ียนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๓ นางอรทัย  ทองดีนอก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๔ นางสมทรง  กลิ่นพูน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๕ นายสมศักดิ์ สงคทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๖ นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๗ นางศศิธร  หวางกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๘ นางสาวจิณหนิภา เหล็กอยู พนักงานบริการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๙ นายชนะภักดิ์ เกินกลาง พนักงานบริการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๐ นางวรีรัตน ออนดี พนักงานธุรการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๑ นางชมากร  สานุศิษย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บานใหม 

๑๒ นางอัจฉรา  ชิณวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานใหม 

๑๓ นางรัฐชะณู   หาดทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานใหม 

๑๔ นางอุษา  พลพูน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานใหม 
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๑๕ นางอินทิรา  ทองเกษม เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานใหม 

๑๖ นางสาววลัยพร  เอ่ียมพร เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานใหม 

๑๗ นางสาวนุจรี   สมทางด ี เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.บานใหม 

๑๘ นางสาวจิราภรณ  ศิริทรัพย ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.บานใหม 

๑๙ นางสาวอชิรญา  ปจจัง พนักงานบริการ(ผูชวยทันตกรรม) รพ.สต.บานใหม 

๒๐ นางสาวราตรี    เจริญสุข พนักงานธุรการ รพ.สต.บานใหม 

๒๑ นางสาวณิชาภา  บางตํารวจ พนักงานชวยการพยาบาล(แพทยแผนไทย) รพ.สต.บานใหม 

๒๒ นายอุดม  จอมกลาง ยามรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานใหม 

๒๓ นางสุมาลี   ริดกลาง พนักงานทําความสะอาด รพ.สต.บานใหม 

๒๔ นายยงยุธ เถ่ือนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ(ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.โตนด 

๒๕ นางศิราธร สุภัทโรบล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โตนด 

๒๖ นางแววประภา ตอสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โตนด 

๒๗ นางตติยา แทสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โตนด 

๒๘ นางสาวจิตรลดา ดวงกลาง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.โตนด 

๒๙ นายวิทยา ฟองสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.โตนด 

๓๐ นางสาวรุงทิวา ทองวัดพะเนาว เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.โตนด 

๓๑ นางสาวเบญจมาศ เผยกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.โตนด 

๓๒ นายสหพันธ เม้ียนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.โตนด 

๓๓ นายสิทธิพล  หาสุข เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โตนด 
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๓๔ นางสุภาพ เหล็กอยู ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.โตนด 

๓๕ นางสาวสัมฤทธิ์ สังทองหลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.โตนด 

๓๖ นางสาวชวัลกร เสนกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.โตนด 

๓๗ นายละมุม เสนกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.โตนด 

๓๘ นายสุชาติ      ดินขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บานเพชร 

๓๙ นางลูกจันทร   ดินขุนทด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานเพชร 

๔๐ นส.จิรัชญา     วิจบ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัตการ รพ.สต.บานเพชร 

๔๑ นส.อมราภรณ  ใบสูงเนิน เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๒ นางปยะนุช    ตอมสูงเนิน เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๓ นายบัลลังก   กิจไพบูลทว ี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๔ นส.จุฑารัตน   สาลีอาจ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.บานเพชร 

๔๕ น.ส.เพ็ญพักตร  ใบโพธิ์ พนักงานธุรการ รพ.สต.บานเพชร 

๔๖ นางสุภาภรณ  บวรทรัพยสกุล พนักงานผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย รพ.สต.บานเพชร 

๔๗ นางสาวสุภิญญา  เขยกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.บานเพชร 

๔๘ นายนิต  หนากลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานเพชร 

๔๙ นางเจริญ  จูงกลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.บานเพชร 

๕๐ นางสมฉวี แบงกุศลจิต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๑ นางขวัญนรินทร โคกทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๒ นางกนกพร โกยสวัสดิ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 
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๕๓ นางสาวยุพัฒรา เขยกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๔ นางสาวน้ําออย เพชรปรีชาชาญ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๕ นายนันทวัฒน รุนแรง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๖ นางสาวทิวาวรรณ ใกลสุข นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๗ นางศรีไพร เผยกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๘ นางนุชจรี อุราสาย พนักงานชวยการพยาบาล รพ.สต.ดอนชมพู 

๕๙ นางสาวศศิธร กําเนิดกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสถานีอนามัย รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๐ นานสมพันธ ผานกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๑ นางสาวสุภาภรณ ซึมกลาง พนักงานผูชวยเหลือคนไข รพ.สต.ดอนชมพู 

๖๒ นางจินตนา   นันทิประภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ(ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ตลาดแค 

๖๓ นายรัชนิกร  สีน้ําเงิน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๖๔ นายวัลลภ    ทิวฉิมพลี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตลาดแค 

๖๕ นางจอมแกว  พิลานนท เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๖๖ นางจิตโสภา  วงศปติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๖๗ นางลําพูน    เม้ียนกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๖๘ น.ส.กุศลิน    เอกสัจวาที นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๖๙ นายธนัชพงศ  วงศปติศักดิ์ เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๐ น.ส.อภิชญา   จงยอกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๑ น.ส.ขวัญธิดา  เลไธสง เจาพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 
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๗๒ น.ส.กานตธีรา  ข้ึนโพธิ ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๓ น.ส.จริยาภรณ  ยศประสงค พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๔ น.ส.ปริศนา   ขอมีกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ตลาดแค 

๗๕ นางประยูร   ขานโคกกรวด ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.ตลาดแค 

๗๖ นางชอบ   ชะตาดี พนักงานบริการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๗ นางนิ่มนวล  อาษากลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.ตลาดแค 

๗๘ น.ส.ปริษณา  มุงกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.ตลาดแค 

๗๙ นายวิสุทธิ์    แสนกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.ตลาดแค 

๘๐ น.ส.อารยา  นาคทองหลาง พนักงานบริการ (รายวัน) รพ.สต.ตลาดแค 

๘๑ นายทองหลอ  คําทองหลาง รักษาความปลอดภัย รพ.สต.ตลาดแค 

๘๒ นางสุวารี  พานสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.หลุมขาว 

๘๓ นายคณิต  ฟองสันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หลุมขาว 

๘๔ นางนุชนารถ  ฟองสันเทียะ เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.หลุมขาว 

๘๕ น.ส.จิณณาภัทร  เผยกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หลุมขาว 

๘๖ นายธงชัย  ครัวกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หลุมขาว 

๘๗ น.ส.ชุติมา  เศรษฐมาก เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.หลุมขาว 

๘๘ น.ส.ภาฝน  สินปร ุ พนักงานธุรการ รพ.สต.หลุมขาว 

๘๙ น.ส.รุงทิวา  เกาะสูงเนิน ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หลุมขาว 

๙๐ น.ส.อมรทิพย  เพ็งกลาง พนักงานชวยการพยาบาล(แพทยแผนไทย) รพ.สต.หลุมขาว 
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๙๑ นายขวัญใจ  อุปทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.หลุมขาว 

๙๒ นายสรรชัย  ชิณวงศ นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ทากระทุม 

๙๓ นางสาวสุชาดา  ณรงคนอก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ทากระทุม 

๙๔ นางสาวพัชรีพร  บุญเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ทากระทุม 

๙๕ นางสาวเจนจิตร  หมายเงา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.ทากระทุม 

๙๖ นางสาวสุภาพ  อินทรไกร เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ทากระทุม 

๙๗ นางอรุณ  วิชาระโช ผูชวยเจาหนาสาธารณสุข รพ.สต.ทากระทุม 

๙๘ นางสายทิพย  สินพูน พนักงานชวยพยาบาล (ผูชวยแพทยแผนไทย) รพ.สต.ทากระทุม 

๙๙ นางกนกอร  แขวงกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๐ นางสาวนงนุช  มุงออมกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๑ นายบุญสง  แสงบุญ พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.ทากระทุม 

๑๐๒ นายนคร  เนตรภักดี เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.มะคา 

๑๐๓ นาง บัณฑิตา  ธัญญาเรศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

๑๐๔ น.ส.พรรณทิพย  มุงเอ้ือมกลาง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.มะคา 

๑๐๕ นาย โอปน  เนตระกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

๑๐๖ นาง เพ็ญศรี  จันทรทองหลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะคา 

๑๐๗ น.ส.ภคินี  รัตนพลแสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.มะคา 

๑๐๘ น.ส.ยุพวดี  สีหานอก พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.มะคา 

๑๐๙ นาง จรรยพร  สงนอก ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.มะคา 
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๑๑๐ นาง วรนิษฐา  แกนเสลา พนักงานธุรการ รพ.สต.มะคา 

๑๑๑ นาย สมยศ  ศรีแกว พนักงานบริการ รพ.สต.มะคา 

๑๑๒ นาย ประยูร  ศรีแกว พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.มะคา 

๑๑๓ นายบรรจง รวมพล นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๔ นางสาวณัฐนิชา นารถสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๕ นางสาวลิตา หนูพลาย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๖ นายชัชวาล  เจริญวงศ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๗ นางนิตยา ศรีแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๘ นางสาวพัชราภรณ  แกวกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๑๙ นางสาวสรอยสุดา เสง่ียมโคกกรวด พนักงานธุรการ รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๐ นางอารีรัตน  เอ้ือประภาพร ผูชวยงานสถานีอนามัย รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๑ นางสาวมณฑิกาญจณ จงแจงกลาง ผูชวยงานสถานีอนามัย รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๒ นางสัญญา มุงเครือกลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.พลสงคราม 

๑๒๓ นายธนิน สานุศิษย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.มะรุม 

๑๒๔ นางสาวปรียาภรณ พูนแกว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.มะรุม 

๑๒๕ นายศตวรรษ กลิ่นศรีสุข เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะรุม 

๑๒๖ นางอรวรรณ นาคา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.มะรุม 

๑๒๗ นางสาวสํารวม สนิทกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย รพ.สต.มะรุม 

๑๒๘ นางปฑิตตา ดอกพิกุล พนักงานธุรการ รพ.สต.มะรุม 
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๑๒๙ นางจํารัส พรมนอก พนักงานบริการ รพ.สต.มะรุม 

๑๓๐ นายเจริญ ขอแชมกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.มะรุม 

๑๓๑ นางทองนิ้ม เนยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๒ นางรํายอง ปลั่งกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๓ น.ส.ศิริวรรณ ดําเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๔ น.ส.พิมพผกา แชจอหอ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๕ น.ส.อรชร กอหญากลาง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๖ นางโสภี ทองดีนอก ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๗ น.ส.อัมรารัตน ปลั่งกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๘ นายขันติ กกสันเทียะ พนักงานบริการ รพ.สต.บานเหลา 

๑๓๙ นางสายสวรรค ถอนสันเทียะ ผูชวยเหลือคนไข รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๐ นายสิทธิกร แกวอาศา พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานเหลา 

๑๔๑ นางสุมาลี   ดานยางหวาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.บานไพ 

๑๔๒ นางกาญจนา   คุตโค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานไพ 

๑๔๓ นางศิวพร  เนตระกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานไพ 

๑๔๔ นางสุธิดา   เจียวคางพล ู พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานไพ 

๑๔๕ นายบุญเสริม  เจียวคางพลู เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.บานไพ 

๑๔๖ นางฤทัยรัตน  ปญญา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บานไพ 

๑๔๗ นางสมพิส  เฉยกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.บานไพ 
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๑๔๘ นายไพโรจน  มุงกอกลาง พนักงานธุรการ รพ.สต.บานไพ 

๑๔๙ นางลําเอียง  ดาวเรรัมย พนักงานบริการ รพ.สต.บานไพ 

๑๕๐ นายนอม ดาวเรรัมย ยามรักษาความปลอดภัย รพ.สต.บานไพ 

๑๕๑ นายครรชิต หนากลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๒ นางสิริณัฐกุล ทวีผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๓ น.ส.ศรินรัตน มีธันยพงศ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๔ นายนพดล หางกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๕ น.ส.วรลักษณ สันติทวีชนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๖ นายวรวุธ เกาะสูงเนิน เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๗ น.ส.อัญชลี รัตนวิชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๘ นางเขียน ฤทธิ์ครบุรี ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองหวา 

๑๕๙ นายประดิษฐ ฤทธิ์ครบุรี พนักงานบริการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๐ น.ส.จุราพร หาญวงษ พนักงานธุรการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๑ นางอารีย ชาติไธสง พนักงานบริการ รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๒ นางสุดารัตน ฤทธิ์ครบุรี พนักงานชวยการพยาบาล รพ.สต.หนองหวา 

๑๖๓ นายอุทัย  สมสุข นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.สะพาน 

๑๖๔ นายชยุตพงศ เหมันตสันติวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.สะพาน 

๑๖๕ นางวราภรณ วงษประพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.สะพาน 

๑๖๖ น.ส.กัญญา ไพรเขียว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 
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๑๖๗ นางอนุสรา เปรมกมล เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 

๑๖๘ น.ส.กิตติยา บุรินทรสุชาต ิ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.สะพาน 

๑๖๙ นางประภัสสร สงพิมาย เจาพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.สะพาน 

๑๗๐ นางวิไลวรรณ สานคลอง พนักงานธุรการ รพ.สต.สะพาน 

๑๗๑ น.ส.ณัฐนรินทร ซึมกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.สะพาน 

๑๗๒ นางอําภรณรัตน แครนอินทร พนักงานบริการ รพ.สต.สะพาน 

๑๗๓ นายสนาชัย แครนอินทร พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.สต.สะพาน 

๑๗๔ นายเอกชัย  ทองไทย นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.ดอนทาว 

๑๗๕ นางสุชาดา  วานิชบริภันณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๗๖ นางสาวสุภาพร  โพธศร ี เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ดอนทาว 

๑๗๗ นางปยดา  ธนพัฒนไพโรจน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๗๘ นายชรินทร  กอทรายกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ดอนทาว 

๑๗๙ นางขันเงิน  ฟองสันเทียะ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๐ นางสาวณิชกุล  สีนารอด พนักงานธุรการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๑ นางสาวอัญชนาภัทร  อภิพงศนิธ ิ พนักงานบริการ รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๒ นางสาวนุชรี  สังขดานจาก ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๓ นายสมชาย  เอ้ืองคําประเสริฐ ยามรักษาความปลอดภัย รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๔ นางวรรณพร  เอ้ืองคําประเสริฐ ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.ดอนทาว 

๑๘๕ นายวสันต  แทสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.หนองตะครอง 
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๑๘๖ นางสุนีย  จุมกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๘๗ นางสาววิภารัตน  จีนกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๘๘ นางสายรุง แสงกลา เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๘๙ นายอภิสิทธิ์  ซาสังข นักวิฃาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๐ นางปณิชา  มาตรโคกสูง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๑ นางเพ็ชรรุง เมืองกลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๒ นางลําพอง  สังกัดกลาง ผูชวยแพทยแผนไทย รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๓ นางสาวปรียนุช คงพลปาน พนักงานธุรการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๔ นายพงษเทพ  อริยเดช ผูชวยงานคนพิการ รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๕ นายแปน เผยกลาง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๖ นางสาวสุดารัตน เกษเวทิน พนักงานผูชวยเจาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองตะครอง 

๑๙๗ นายเพทาย  สุภัทโรบล นักวิชาการสาธารณสุข (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๑๙๘ นายชาตรี  ใยงูเหลือม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๑๙๙ นส.วรติกานต  แยกโคกสูง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๐ นายพีรพันธ  สุภัทโรบล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๑ นายกฤษณะ  นพคุณ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๒ นางนวรัตน  บัวขาว ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๓ นส.ประเทือง  จองทองหลาง ผูชวยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รพ.สต.นาราดพัฒนา 

๒๐๔ นส.เสาวดี  อินชาง พนักงานธุรการ รพ.สต.นาราดพัฒนา 



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง สถานท่ีปฏิบัติงาน 

๒๐๕ นายบุญเสริม  ฉลากกลาง พนักงานบริการ รพ.สต.นาราดพัฒนา 

จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๔ โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ไมใชงบประมาณ  บาท    

• จากงบปกติของหนวยงาน รวมทุกโครงการ จํานวน   ไมใชงบประมาณ   บาท 

• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จํานวน ไมใชงบประมาณ  บาท  

เปาหมายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• จํานวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีไดรับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมละสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งมีจํานวน รวม  ๒๐๕ คน 

• จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจกัอบรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม  ๑๘  แหง 

• จํานวนหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีใหการสนับสนุนหรืรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๑๘ แหง 

• จํานวนบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเขารวมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๒๐๕ คน 

• จํานวนองคกรคุณธรรม ระดับองคกรสงเสริมคุณธรรม   รวม ๑๘ แหง (โปรดตอบโดยเลือกระดับองคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับองคกรคุณธรรม 
หรือระดับองคกร คุณธรรมตนแบบ)    

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ ๑๒ เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

o บุคลากรสาธารณสุขในอําเภอโนนสูงมีการสรางเสริมวัฒนธรรมในการปราบปรามและตอตานทุจริตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
o จักตั้งชมรมคุณธรรมและพัฒนาเครือขายใหมีการดําเนินงานคุณธรรมจริยธรรม ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
o บุคลากรสาธารณสุขในอําเภอโนนสูงนําคานิยมของกระทวงสาธารณสุข (MOPH) มาเปนบรรทัดฐาน ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต มีบุคคล 

ตนแบบ 



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร / โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมา
ณท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๔) 

ไตรมาสที่ ๒
(ม.ค.-มี.ค.๖๕) 

ไตรมาสที่ ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๖๕) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๕) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ วางระบบรากฐานการสงเสรมิคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
๑.สรางเสริมวัฒนธรรมในการ
ปราบปรามและตอตานทุจริตดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
หนวยงานทุกระดับ 

เพ่ือสรางความเขมแข็งพ้ืนฐานของ
กลไกการปองกันและปราบปราม
ทุจริต 

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง 

๑ ๒๐๕ ๐ ๑     

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๒.จักตั้งขมรมและพัฒนาเครือขาย
ใหมีการดําเนินงานคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือสรางความเขมแข็งในองคกรและ
ภาคี เปนกลไกการปราบปรามทุจริต
การ รวมถึงกรบังคับใชกฎหมายใหมี
ความรวดเร็วเปนธรรม 

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง 

๑ ๒๐๕ ๐ ๑ 

    

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสขุเปนแบบอยางดานการสงเสรมิองคกรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
๓.สงเสรมิใหบุคลากรและหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โนนสูง เปนแบบอยางดานคณุธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเปน
แบบอยางท่ีดีและเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) ดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอโนนสูง 

๑ ๒๐๕ ๐ ๑ 

    

รวม           
 

 

 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง   เลขท่ี ๑๖๖  ถนนมิตรภาพ-โนนสูง  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐ 

ช่ือผูประสานงาน   นายประพันธ เม้ียนกลาง   โทรศัพท ๐๘๑ ๙๕๕๙๕๒๘ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
การดําเนินงาน 

จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
มี/ทํา ไมม ี

๑.แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสรมิคณุธรรมหนวยงาน สสอ.โนนสูง ม ี  ๑ แตงตั้งคณะทํางาน  
๒.จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรม สสอ.โนนสูง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ม ี  ๑ ทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

คุณธรรม สสอ.โนนสูง  
 

๓.สรางความรูความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคณุธรรม กระทรวงสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุธรรม 
สสอ.โนนสูง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใหแกบุคลากรและเครือขาย 

ม ี  ๑ สรางความรูความเขาใจใน
แผนแมบทสงเสรมิคุณธรรม  

 

๔.มีการกําหนดเปนนโยบายสําคญัโดยสอดแทรกการสงเสริมคณุธรรม (ยึดหลักธรรมทางศาสนาหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานในสังกัดตามความเหมาะสม 

มี  ๑ มีการกําหนดเปนนโยบาย
สําคัญ 

 

๕.มีหนวยงาน/องคกรการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือขายรวมมือสนับสนุนสงเสริมคณุธรรมเพ่ิมมากข้ึน ม ี  ๑ มเีครือขาย อสม.  
๖.มีการพัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการดําเนินการสงเสริมคณุธรรมในสังกัด ม ี  ๑ มีการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารจดัการ 
 

๗.มีบุคลากรกลุมเปาหมายในสังกัดไดรับการอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและสรางภูมิคุมกัน ม ี  ๑ มีบุคลากรกลุมเปาหมายใน
สังกัดไดรับการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและสราง
ภูมิคุมกัน 

 

๘.องคกรในเครือขายใหความสําคญักับการจดัอบรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมมากข้ึน ม ี  ๑ องคกรในเครือขายให
ความสําคญักับการจัดอบรม
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมมาก
ข้ึน 
 

 



ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
การดําเนินงาน 

จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
มี/ทํา ไมม ี

๙.มีหนวยงานในเครือขายใหสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และดาํรงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทย 

มี  ๑ มีหนวยงานในเครือขายให
สนับสนุนจดักิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทย 

 

๑๐.มีบุคลากร และประชาชนกลุมเปาหมายในสังกัดเขารวมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ และ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย 

ม ี  ๑ บุคลากร และประชาชน
กลุมเปาหมายในสังกัดเขา
รวมหรือสนับสนุนจดักิจกรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ และ
ดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทย 

 

๑๑.มีเครือขายไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานคุณธรรม ม ี  ๑ มีเครือขายไดรับการพัฒนาให
เปนหนวยงานคุณธรรม 

 

 


