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เรอง...ขออนุมิติวัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภ ูเก็ต
และลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขัน...........................

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมวันที, ๒๓ มกราคม ๒๔๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔ สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการ 
ป้องกันปราบปราม (๑) ข้อ ๒.๖ ที่ระบุว่าให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน (เทฐโ!บุ /'  ลกป 7 โลทรเวลโรท& / /\ร5655ทก6 ท'โ: โโ/ป ตามระเบียบที,สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเปีน 
ประจำทุกปี และต้องผ่านการประเมินร้อยละ ๘๐ ท ั้งน ี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเจ้าภาพหลักได้กำหนด 
ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โโ/ป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ว่า ผู้บริหารสูงสุดจะต้องแสดงเจตจำนงสุจริตและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้เป็นไปตามมติ และระเบียบ ป.ป.ซ. ที่กำหนดข้างต้น จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
๑. วัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตชองสำนักงานสาธารณสุขวังหวัดภูเก็ต 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เวลา ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุข 
วังหวัดภูเก็ต

๒. วัดทำการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขัน 
ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขวังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน กับ หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ใน 
สำนักงานสาธารณสุขวังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัด ในวันท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ภูเก็ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
๑) อนุมิติให้วัดกิจกรรม ตาม ๑ และ ๒
๒) อนุญาตให้นำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และการลงนามข้อตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมือฯ และเอกสารใดที่เกี่ยวข้องเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขวังหวัดภูเก็ต
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ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ((ฬ(ว?เ-เ 26โ0  7๐๒|-ล1^6)” 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภเก็ต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
จ ิ ‘น ิ
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ข้าพเจ้า นายกู้คักดึ๋ กู้เกียรติทูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้บริหารสูงสุด 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ยึดม่ันในสถาบันหลักอันได้แก่ ขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคน 
ดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาขีพ ด้วยความขื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วย 
ความมีเกียรติและคักดศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิงที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง 
ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ดำแหน่งหน้าท่ีหาประโยซนํบน 
ความทุกข์ยากของประขาซน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเติมกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 
อันได้แก่ ขื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดขอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธ๋ึฃองงาน กล้าหาญทำใน 
สิงท่ีถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง 
สาธารณสุข

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สิบสานพระราช 
ปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยความเพียรอันบริสุทธ๋ึ ยืนเคียงข้างสุจริตซน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ของราชาอาณาจักรสืบไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔1-

(นายกู้คักด กู้เกียรติทูล)
นายแพทย์สาธารณสฃจังหวัดภเก็ต

—

\
\

ไ



ประมวลภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระแทว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ลงนาม
และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมวันที่ 
23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ที่ สอดคล้องกับประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกันปราบปราม (1) ข้อ 2.6 ที่ระบุว่าให้ทุก
หน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามระเบียบที่สำนักงาน   ป.ป.ช.  กำหนดเป็นประจำทุกปี และต้องผ่านการประเมิน
ร้อยละ 80 ทั้งนี้  สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเจ้าภาพหลักได้กำหนดประเด็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า ผู้บริหารสูงสุดจะต้อง
แสดงเจตจำนงสุจริตและคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน:   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี    31 พฤษภาคม  2564        
หัวข้อ:   ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
  
Link  ภายนอก ……………………………………………………………................................................................................. 
 
หมายเหตุ............................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
 
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
              สมชาย ผดุงผล                                                             กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล 
           (นายสมชาย ผดุงผล)                                                      (นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                             ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564                        วันที่   31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564                                                   

 
 ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                           วิภ ูสกุลตัน 
 (นายวิภู สกุลตัน)                                                                                                                           

ตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                     วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 
 


