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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายกมล  ตงศิริ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สนง.สสอ.วาริชภูมิ 
 

2 นายสุรพล  ศรีพรมษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.วาริชภูมิ 

3 นายพงศกร  เกษเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนง.สสอ.วาริชภูมิ 

4 นางศิริอร อุดมมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สนง.สสอ.วาริชภูมิ 

5 นางบุษบา คำยอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตาดโพนไผ่ 

6 นายพรศักดิ์  ฤาไกรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปลาโหล 

7 นางรัตนา  พจนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองท่ม 

8 นางสาวสร้อยทิพย์  แก้วมีสี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ดงคำโพธิ ์

9 นายเติมศักดิ์  พวงพลิา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. คำบิด 

10 นายชัยณรงค์  ศรีเชียงใหม่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. จำปาทอง 

11 นางอุไรวรรณ  ถาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ดอนยาวใหญ่ 

12 นายวชัรินทร์ บญุรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. ดอนส้มโฮง 

13 นางอัญญาพร  เกษเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตาดโพนไผ่ 

14 นายเสกสรร   ถาบตุร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. จำปาทอง 

15 นางรุจิเรศ  ฤาไกรศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. ปลาโหล 

16 นางพิศมัย   ศรีพรมษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. หนองท่ม 

17 นายจิระศักดิ์  พลไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. คำบิด 

18 นส.ปรียาภรณ์  พุ่มกระจนัทร ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. จำปาทอง 

    
 
เริ่มประชุมเวลา  1๖.0๐ น. 
ประธานในที่ประชุม    นายกมล  ตงศิร ิ  สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
 

 
 
 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ตามท่ีได้มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม เพ่ือความโปร่งใสในการทำงาน ที่เราเรียกว่า

ติดปากว่า ชมรมจริยธรรม และมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอด  แต่กิจกรรมจะเน้นหนักไปทางการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม  และ  เนื่องจากมีข้าราชการ และบุคลากรโยกย้าย ผมจึงขอให้มีการกำหนด
ตัวคณะกรรมการชมรม ขึ้นใหม่ และช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ  ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ และ
ทบทวนวัตถุประสงค์ ของชมรม ใหม่นะครับ  โดยหลังจากได้คณะกรรมการชุดใหม่ แล้วผมจะขอให้
ประธานชมรม ดำเนินการประชุมต่อเลยนะครับ   

นายสุรพล  ศรีพรมษา 
ผมเสนอ คุณพรศักดิ์  ฤาไกรศรี เป็นประธานคณะกรรมการ ชุดใหม่  
ท่านสสอ.วาริชภูมิ 
เห็นด้วยครับ  ส่วนกรรมการท่านอ่ืน ผมเสนอให้มาจากกลุ่มวิชาชีพ ใน
หน่วยงานของเราครับ ขอให้แต่ละวิชาชีพ  เพราะในความโปร่งใสในการทำงาน 
จำเป็นต้องได้ความเห็นจากทุกมุมมอง ขอให้เสนอมาเลยครับ 
มติที่ประชุม 
กลุ่ม ผอ.รพ.สต. :  นายชัยณรงค์  ศรีเชียงใหม่ 
กลุ่ม นักวิชาการ : คุณสร้อยทิพย์  แก้วมีสี 
กลุ่ม พยาบาล :  คุณพิสมัย  ศรีพรมษา 
กลุ่ม เจ้าพนักงานาธารณสุข :  คุณศิริอร  อุดมมา 
กลุ่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  คุณสุรพล  ศรีพรมษา 
โดยสรุปคณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. นายพรศํกดิ์  ฤาไกรศรี       ประธานกรรมการ 
๒. คุณพิสมัย  ศรีพรมษา  รองประธานกรรมการ 
๓. คุณสร้อยทิพย์  แก้วมีสี  กรรมการ 
๔. คุณสุรพล  ศรีพรมษา  กรรมการ 
๕. นายชัยณรงค์  ศรีเชียงใหม่  กรรมการ 
๖. คุณวัขรินทร์  บุญรักษา  กรรมการ 
๗. คุณเติมศักดิ์  พวงพิลา  กรรมการ 
๘. นางชุติรัตน์  จันทรา  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายพงศกร  เกษเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว    
                         ไม่มีรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากเป็นประชุมครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
นายสุรพล  ศรีพรมษา 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ผมขอดำเนินการประชุมต่อเลยนะครับ แต่เดิม
ชมรมจริยธรรมของเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับ 



 ๓ 

๑. เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้างให้
เห็นความสำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 
“ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง หรือ คงเดิมไว้ หรืออย่างไรครับ” 
คุณเติมศักดิ์  พวงพิลา 
ผมเห็นว่า ชมรมจริยธรรม ไม่ควรเป็นตรายาง  เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในการ
ตรวจ สอบสมาชิกควรสามารถมีสิทธิ์ตรวจสอบ หรือเข้ารับฟังการตัดสินใจของ
ผู้บริหารที่สำคัญ ๆ ด้วย เป็นผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการใน
เรื่องนั้น ๆ 
สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
ได้ครับ  ผมฝากประธานสำเร็จ  ทำครั้งสั่งเลยนะครับ  กรรมการชมรมจริยธรรม 
มาจะเชิญมาร่วมในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องซ้ือ เรื่องจ้าง  เรื่องสมัครสอบต่าง ๆ โดยเฉพาะความดีความชอบ ผมอยาก
ให้มาร่วมรับรู้รับทราบด้วยกัน ยินดีครับ การทำงานต้องตรวจสอบได้  
คุณพรศักดิ์  ฤาไกรศรี ประธานชมรม ฯ 
รับทราบครับ  
อย่างนั้นวัตถุประสงค์อีกข้อเพ่ิมว่า  “เพ่ือร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่โปร่งใสในการทำงาน” นะครับ 
ส่วนตัวผมอยากเสริม คือ คนเราจะห่างไกลการทุจริตครับ หากรู้จักการให้ การ
แบ่งปั่น ผมอยากเสนอมีวัตถุประสงค์ของชมรม ว่า มีการส่งเสริมการทำความดี 
การมีสำนึกในการให้ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ครับ 

                           คุณพิสมัย  ศรีพรมษา 
                           เห็นดว้ยอย่างมากค่ะ  
                        ที่ประชุม  เห็นชอบ 

คุณพรศักดิ์  ฤาไกรศรี ประธานชมรม ฯ 
                           จากมติที่ประชุม ชมรมของเราจะมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ 

๑. เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้างให้
เห็นความสำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 
๓. เพื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดความไม่โปร่งใสในการทำงาน 
๔. เพื่อส่งเสริมการทำความดี การมีสำนึกในการให้ และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

                           ขอให้คุณสุรพล  ศรีพรมษา  ผู้รับผิดชอบงานความโปร่งใสในการทำงาน (ITA)  
เล่าให้ชมรมฟังสิว่า ชมรมควรดำเนินการหรือมีหลักการในการทำงานอย่างไรบ้าง  ตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งขึ้น 



 ๔ 

 คุณสุรพล  ศรีพรมษา   
  การชมรมเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร และเพื่อส่งเสริมให้ควรให้เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ 
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มประกอบไปด้วยข้าราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้าง  สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่เปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมีการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อม
รับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง
เน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืนมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของ
ตนเองตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยึดแนวทางตาม
พระราชดำริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ
การปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มฯจะมีการจัดประชุมและจัดกิจกรรมเพ่ือที่จะทำให้
กลุ่มสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของหน่วยงานของเราให้มีความโปร่งใสยิงขึ้น 
  คุณพิสมัย  ศรีพรมษา 
                      กลุ่มฯ จะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ค่ะ 
  คุณสุรพล   ศรีพรมษา 
                       ขมรม ฯจะมีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สำหรับสมาชิก
ชมรมทุกท่าน  เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและมีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ขอมติที ่ประชุมว่าเห็นควรจะยกย่องท่านใดในด้านคุณธรรม
จริยธรรมครับ 
  นายกมล  ตงศิริ 
                       ในปีนี้จังหวัดเราจะให้มีการคัดเลือกบุลากรรับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข  ผม
เสนอ คุณพรศักดิ์  ฤาไกรศรี  เป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ระดับจังหวัด 
                       มติที่ประชุม 
                      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ยกย่อง คุณพรศักดิ์  ฤาไกรศรี  เป็นบุคคลต้นแบบใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานแกข่้าราชการสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
   พรศักดิ์  ฤาไกรศรี 
                      ผมในฐานะประธานกรรมการชมรมจริยธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการทำงานขอให้
สมาชิกกลุ่มทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
                          

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.0๐  น 
             .................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายพงศกร  เกษเพชร) 
                                                  ผูช้่วยเลขานุการชมรม STRONG  
                                                สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
 
 
 
            ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         (นายสุรพล  ศรีพรมษา) 
                                                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 


