
 

                      บันทึกข้อความ      

ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
ท่ี รน ๐๓๓๒/8           วนัที ่ 5  มกรำคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต  
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์   

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  
 

 ด้วยงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ได้จัดกิจกรรม ประกำศเจตนำรมณ์    
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” และ
ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซ้ือจัดหำและ
กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ในวันที่ 6 มกรำคม 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ เพื่อขับเคล่ือนกำรประเมิน ITA  ปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงกลไกใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 
 

งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ขอเรียนเชิญท่ำนให้เกียรติเป็นประธำน ในพิธีกำร
ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”  ในวันที่ 6 มกรำคม 2565 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 10           วนัที่  5  มกรำคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทกุแห่ง  
 

  ด้วยงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ได้จัดกิจกรรม ประกำศเจตนำรมณ์    
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” และ
ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซ้ือจัดหำและ
กำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ในวันที่ 6 มกรำคม 2565 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ เพื่อขับเคล่ือนกำรประเมิน ITA  ปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงกลไกใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 

 

งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ขอเรียนเชิญท่ำนและบุคลำกร ให้เกียรติร่วมในพิธี
กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต “กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero 
Tolerance)”  ในวันที่ 6 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00 น 

 

จึงเรียนมำเพื่อให้เกียรติเข้ำร่วมในพิธีประกำศเจตนำรมณ์ฯ ตำมวัน เวลำ สถำนที่ข้ำงต้น 
 
 

                                            
(นำยน ำพล   เวฬุวนำรักษ์) 

               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                               สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำกล่ำว 
 

พิธีประกาศเจตนารมณ์“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดย นายอ านาจ เทพรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม ๒๕65 เวลา 09.00-09.30 น. 

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

ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้มา  รวมกัน อยู่ ณ   
ที่แห่งนี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน  และมีความยินดีที่จะ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวง สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปี 2565  

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

ข้าพเจ้า ..... (กล่าวชื่อตนเอง).... ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นใน
สถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติ
ตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง   ด ารงตนอยู่ด้วยความมี
เกียรติ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง
ชอบธรรม ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช
ปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
 
 



 
 
ขณะกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์  

แสดงสัญลักษณ์ก ามือขวา ไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย    
(บริเวณหัวใจ) ตามรูป 
เมื่อกล่าวค าประกาศเจตนารมณ์เสร็จสิ้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน   

 

 



ภาพกิจกรรม 
พิธีประกาศเจตนารมณ์“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

ในการปฏิบัติหน้าท่ี และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
และ 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม ๒๕65 เวลา 09.30-10.00 น. 
ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
................................................................................ 

 

 

 



 

 

 


