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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลฉลอง สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้คำขวัญ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งมีการ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจรติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 ในการนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต
ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ด้วย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี ..........30 พฤศจิกายน 2564........................
หัวข้อ: ....1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารหน่วยงาน .
2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3. การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
............................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................
Link ภายนอก …………………………………………………………….................................................................................
หมายเหตุ.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
สมชาย ผดุงผล
(นายสมชาย ผดุงผล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้อนุมัติรับรอง
กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล
(นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วิภู สกุลตัน
(นายวิภู สกุลตัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

