
 

                      บันทึกข้อความ      

ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
ท่ี รน ๐๓๓๒/๒๒๓           วนัที่  18  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต  
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์   

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  
 

  ด้วยงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ได้จัดท ำโครงกำร เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต อ ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ปีงบประมำณ 2564 
และมีพิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” ในเวทีกำรอบรมกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ 
2564  ในวันที่  22 กุมภำพันธ์  2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์            
เพื่อขับเคล่ือนกำรประเมนิ ITA  ปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 
 

งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ขอเรียนเชิญท่ำนให้เกียรติเป็นประธำน ในพิธีกำร
ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”  ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น 

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีประกำศเจตนำรมณ์ฯ ตำมวัน เวลำ สถำนที่ข้ำงต้น 
 
 

                                            
(นายน าพล   เวฬุวนารักษ์) 

                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      บันทึกข้อความ      

ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
ท่ี รน ๐๓๓๒/ว ๒๒4           วนัที่  18  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกะเปอร์,ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทกุแห่ง  
 

  ด้วยงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ได้จัดท ำโครงกำร เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต อ ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ปีงบประมำณ 2564 
และมีพิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH 
Zero Tolerance)” ในเวทีกำรอบรมกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ 
2564  ในวันที่  22 กุมภำพันธ์  2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์            
เพื่อขับเคล่ือนกำรประเมนิ ITA  ปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 
 

งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ขอเรียนเชิญท่ำนและบุคลำกร ให้เกียรติร่วมในพิธี
กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”  ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น 

 

จึงเรียนมำเพื่อให้เกียรติเข้ำร่วมในพิธีประกำศเจตนำรมณ์ฯ ตำมวัน เวลำ สถำนที่ข้ำงต้น 
 
 

                                            
(นำยน ำพล   เวฬุวนำรักษ์) 

               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                               สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียง 

ตำมโครงกำรเสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ  เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  ปีงบประมำณ 2564 

วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2564 

ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 
………………………………………………………………………………. 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต อ าเภอกะเปอร์       
จังหวัดระนอง  ปงีบประมาณ 2564 

โดย สำธำรณสขุอ ำเภอกะเปอร์ 
กล่ำวรำยงำนโดย 

นำยน ำพล  เวฬุวนำรักษ์  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 
เวลา 09.30 – 10.00 น.  ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกันและประกาศเจตนารมณ์ 

                                  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ัน 

เวลา 10.00 – 12.00 น.  การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
     โดย นำงสุภำพร  สุดใจใหม่ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
เวลา 12.00  – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 13.30 น  การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน (ต่อ) 
     โดย นำงสุภำพร  สุดใจใหม่ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
เวลา 13.30 – 16.30 น.   การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงต้านทุจริต 

     วินัยและการรักษาวินัยทางราชการ 

     ข้าราชการสมัยใหม่ กบัแนวคิด “จิตพอเพียงต้านทจุริต”  
                                                    หรือโมเดล STRONG 
     โดยวิทยำกร จำกอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทำงกฎหมำย 

และกำรบังคับคดีจังหวัดระนอง  
 
……………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

   1.ภาคเช้า อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-11.45 น 

     2.ภาคบ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น   
 

   
 



ค ำกล่ำว 
 

พิธีประกาศเจตนารมณ์“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย นายอ านาจ เทพรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 09.30-10.00 น. 

ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
-------------------------------- 

ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มา รวมกัน 
อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน  และมีความยินดีที่
จะประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวง สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปี 2564  

โอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้กล่าวค าประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ 
บัดนี้  

ข้าพเจ้า ..... (กล่าวชื่อตนเอง).... ขอประกาศเจตนารมณ์ว่ า จะซื่อตรง 
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มี
คุณธรรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง 
ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่
กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ  การทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หา
ประโยชน์บนทุกข์ยาก ของประชาชน และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตาม
รอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้าง
สุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

 
 

ขณะกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์  
แสดงสัญลักษณ์ก ามือขวา ไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย    
(บริเวณหัวใจ) ตามรูป 
เมื่อกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์เสร็จสิ้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน   

 

 



ภาพกิจกรรม 
พิธีประกาศเจตนารมณ์“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 

ตามโครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2564 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 09.30-10.00 น. 
ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 

................................................................................ 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  


