
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภเก็ต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
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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
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\
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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 
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ......สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต...กลุ่มงานบริหารทั่วโป...โทร.๐๗๖-๒๑๑๓๓๐................
ท ภก ๐๐๓๒■ ๐๐๑/  &&ปี............................ วันที ท ั้.พฤษภาคม ๒๕๖๔
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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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^  (นำ^สมสุข สัมหันธ่ประทิป)
เภสัชกรเข่ียวซาญ (ด้านเภสัชสา3ารส!สุช่)

(น ายก ู้ด ักด  ก ู้เก ียรต ก ูล) 
นายแพทยสาธาร^ลุขจังห^ ภู1̂
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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 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔1-

(นายกู้คักด กู้เกียรติทูล)
นายแพทย์สาธารณสฃจังหวัดภเก็ต
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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 
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รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันแผน
ส่งเสริมคุณธรรม โดยกิจกรรมเน้นให้บุคคลกรมคุณธรรม จริยธรรม หลีกเลี่ยง/ละเว้นการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ การดำเนินการจะดำเนินการในลักษณะส่งเสริมและป้องกัน   

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และ ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564) ตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
จริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งระบุปัจจัยข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโดยผู้บริหาร  

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการ
ป้องกันปราบปราม (1) ข้อ 2.6 ที่ระบุว่าให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็น
ประจำทุกปี และต้องผ่านการประเมินร้อยละ 80 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะเจ้าภาพหลักได้กำหนด
ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ว่า ผู้บริหารสูงสุดจะต้องแสดงเจตจำนงสุจริตและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง        
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการดำเนินงานป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริต
ของประเทศให้น้อยลง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีข้อตกลง ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ร่วมกันบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒)  ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู ้อื ่น เรียก รับ หรือ ยอมที่จะรับทรัพย์สิน ห รือ
ประโยชน์อื่นใดแทนตน หรือญาติของตน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓)  ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือการกระทำท่ีเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
 ๔) ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 
 ๕) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้
ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 บันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และร่วมกันผลักดันการดำเนินงาน
เพ่ือป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ สามารถร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ทบทวน และแก้ไขได้ 
กรณีที่มีสถานการณ์ นโยบาย และกรอบแนวทางการปฏิบัติมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงาน  โดยประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของหน่วยงานและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สาธารณรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. จัดอบรมเพื่อใหค้วามรู้เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตระหนักในการป้องกันการ
ทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564  โดยวิทยากร จาก สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูก็ต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ต้องไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางการเมืองเหนือผลประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวม การบริหารให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นกระทรวงสีขาว ที ่ป้องกันการทุจริตเน้นความโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชน ป ระกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 บัญญัติห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 ๑. เพื่อใหบุคลากรทุกประเภทของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีความรู  ความเขาใจ 
ในเรื่องผลประโยชนทับซอน กฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถ
นําไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 2. เพ่ือปลุก ปลูก สร้างจิตสำนึกบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้มีจิตสำนึก
ความคิดแบบฐานสอง (Digital Thinking) สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน  
 3. เพื่อสรางภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และระบบ
ราชการ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน ศรัทธา 

การอบรมมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน จัดอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. แต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมและองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานและขับเคลื่อนการดำเนินการตาม 
แผนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้คณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและ
องค์กรคุณธรรม ไดยได้มีการประชุมเพ่ือจัดทำแผนงานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปี 
2565 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2564 รวมทั้ง ได้ติดตมประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  

                   ประชุมจัดทำแผนและลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงาน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผลสรุปพบว่า มีประเด็นที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ในวิธีที่
ไม่มีการแข่งขัน ทำให้มีการการต่อรองหรือการสู้ราคาของผู้ขาย  การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา การเบิกค่าตอบแทน การใช้รถราชการ มีผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังตาราง 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพสัด ุ ลำดับ 3 ( ปานกลาง  =  6 คะแนน ) 

การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม และสัมมนา ลำดับ 4 ( ต่ำ  =  2  คะแนน )  

การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ 4 ( ต่ำ  =  3  คะแนน ) 

การใช้รถราชการ ลำดับ 3 ( ปานกลาง  =  8 คะแนน )     

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต ได้ปฏิบัติตามแนวทาง ได้รับการอบรม และดำเนิน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของปีงบประมาณ 2564 ปรากฏว่าไม่มีบุคลากรที่เข้าข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือปฏิบัติงาน
ใดๆ ทีม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
   
   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 



                                                                                     
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน:   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
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1 * ® * 1  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
^ 5 ^ !5 ^  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

( ) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔)
( / ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔)

ซ่ือซมรม ชมรมจริยธรรมและองค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สถานท่ีต้ัง ๔๘/ ๑ ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภเูกต็ ๘๓๐๐๐
ซ่ือผู้ประสานงาน นางวิลาวัณย์ มาตย์แสง โทรศัพท์ ๐๙๓๔๗๙๓๙๓๐
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบํติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๔๖๔

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
ดำเนินการแล้ว ยังมิใด้ดำเนินการ (คน)

๑ .กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าพัฒนาชุมซน ๑ ๑ 0 -บุคลากรสำนักงานสาธารพสุฃจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในชุมชน
จำนวน ๓ แห่ง คือ ก่ิงแก้ว ต.รัษฎา ต.ป่าคลอก และท่าเทียบเรือ ต.รัษฎา
โดยแบ่งเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดขององค์กรเนิน ๓ ทีม ๆละแห่ง

๒.กิจกรรมทำบุญเล้ียงพระ ถวายสังฆทาน ๑ ๑ 0 -บุคลากรสำนักงานสาธารณสุฃจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญเล้ียงพระ
รดน้ําฃอพรผู้สูงอายุ ถวายสังฆทาน รดน้ําฃอพรผู้สูงอายุโดยพร้อมเพรียงกัน 

-กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ๓.กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ๒๔
พธีิถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เปีนข้าราชการ - - - ปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือเนินข้าราชการท่ีดีและเนินพลัง
ท่ีดืและพลัง'ของแผ่นดิน ของแผ่นดิน

๔.กิจกรรมร่วมใจทำความสะอาด - ๑ ๑ 0 -กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพ้ืนท่ีภายในและอาคารสำนักงานสาธารณสุข
อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (81ฐ 0.63กเก5 อ3)/ )  องค์กรมีความสะอาดและปลอดภัย
(8เ3 (1เ6ลกเก5 0ล)ป ต่อเจ้าหน้าท่ีและประซาซนผู้มารับบริการ

1
ลงซ่ือ........................ } ^ . . ....................... ผู้รายงาน

( ^ .า.ยคู้?!?^ 5 เ.̂ .ย.ร? ปี??.)
0 1นายแพทยญ่าธารผสุจํจังหวัดภูเกตตาแหนง่...........’.......................... ....................



( ) รอบ ๖  เดือน

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏินัติการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

แบบฟอร์มที่ ๓

( / ) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ช่ือชมรม ชมรมจริยธรรมและองค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ตั้ง ๔๘/ ๑  ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
ชื่อผู้ประสานงาน นางวิลาวัณย์ มาตย์แสง โทรศัพท์ ๐๙๓๔๗๙๓๙๓๐
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ท้ังส้ิน ๔ กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ผลสำเร็จ งบประมาณ หน่วยงาบ ระยะเวลาท่ีดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖!5 ผลการ 
ดำเนินการกิจกรรม ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ท่ีใซ้(บาท) ท่ีรับผิดซอบ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔

เซิงปริมาณ เซิงคุณภาพ (ตค-ธค๖๓)(มค-มีค๖๔ (เมย-มีย๖๔ (กค-กย๖๔)
๑.กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าพัฒนาชุมซน ■ ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีมีความ ■ บุคลากรมีจิตอาสาร่วมใจ - ■ คณะกรรมการซมรม ■ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

พึงพอใจ ช่วยกันทำความดีเพ่ือส่วนรวม จริยธรรม สสจ.ภูเก็ต ร่วมกันปลูกป่าขายเลนในชุมซน จำนวน ๓ แห่ง
คือ ก็งแก้ว ต.รัษฎา ต.ป่าคลอก และท่าเทียบเรือ
ต.รัษฎา โดยแบ่งเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดขององค์กร
เป็น ๓ ทีมๆละแห่ง

๒.กิจกรรมทำบุญเล้ียงพระ ถวายลังฆทา! ■ ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีมีความ ■ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม - ■ คณะกรรมการขมรม ■ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
รดน้ําฃอพรผู้สูงอายุ พึงพอใจ ทำงานร่วมกันได้ดี ประซาซน จริยธรรม สสจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญเล้ียงพระ ถวายสังฆทาน รดน้ํา

ได้รับบริการท่ีมีความสุข ขอพรผุ้สฺงอายโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ ะ ผลสำเร็จเซิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน
ผลสำเร็จเซิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ



- /  เ* ผลสำเร็จ งบประมาถ, หน่วยงาน ระยะเวลาท่ีดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 ผลการ 
ดำเนินการกิจกรรม ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ท่ีใข้(บาท) ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔

เซิงปริมาณ เซิงคุณภาพ (ตค-ธค๖๓)(มค-มีค๖๔ (เมย-มีย๖๔ (กค-กย๖๔)
๓ . กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ -ร้อยละของเจ้าหน้าพ่ืมีความ -บุคลากรมีระเบียบวินัย - ■ คณะกรรมการชมรม -กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชกา สุขในการทำงานมากข้ึน มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการ จริยธรรม สสจ.ภูเก็ต ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชการของ
ท่ีดีและพลังชองแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าท่ีและยึดหลัก ข้าราชการบรรจุใหม่ เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ เป็นพลังของแผ่นดิน

๔.กิจกรรมร่วมใจท ำความสะอาดอาคาร -ร้อยละชองเจ้าหน้าท่ีม ีความ ■ บุคลากรม จิีตอาสาร่วมกัน - ■ คณะกรรมการชมรม -กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพ้ืนท่ีภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ความสุขในการปฏิบัติหน้าท่ี ทำกิจกรรมเพ่ือให้สภาพแวดล้อม จริยธรรม สสจ.ภูเก็ต และอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สะอาดปลอดภัยในการให้บริการ (6เ5 ด.รลทเท3 อลV) องค์กรมีความสะอาด
ประขาชน และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าท่ีและประซาซนผ ูม้า

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน
๑.บุคลากรทุกคนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการปฏินัติการของซมรมจริยธรรม 
๒.ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานตามแผนปฏินัติการส่งเสริมคุณธรรมของขมรมจริยธรรม 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกตจากการดำเนินงาน
-แผนการดำเนินงานของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมบางช่วงต้องชะลอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา-19 (00'Vเอ--19) และต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไมให้เกิดการแพร่ระบาด โดยฏินัติตามมาตรการ 0^ เแไๆโ/\

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ลงซ่ือ ................... ผู้รายงาน(นายเ^กด ณู้กยรด๊ถูล)
'"นายแพทยสัก'สก•ร&ชุฬ:5หว4เล่ีต

ตำแหน่ง.



                                                                                     
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน:   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี ....27 สิงหาคม 2564.......        
หัวข้อ:  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปี 
2564............................................................................................................................. ........      
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       
................................................................................................................ .......................................................            
Link  ภายนอก 
……………………………………………………………................................................................................. 
 
หมายเหตุ.............................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................................................................. .........................................
.................. 
 
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
            สมชาย ผดุงผล                                                     กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล 
          (นายสมชาย ผดุงผล)                                             (นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                    ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต      
  วันที่  ..27.  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564                  วันที่  ..27.  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                          วิภู สกุลตัน 
                                                        (นายวิภ ูสกุลตัน)                                                                                                                                                    
                                       ตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                         วันที่  ..27.  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 


