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นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานจงัหวัดภเูก็ต เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานถือปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
อันเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจงัหวัดภเูก็ต 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายใหน้ายพเิชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี 
เปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 

ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายใหน้ายพเิชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี 
เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น" 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 ถนนนริศร ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายใหม้ีว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตจังหวัดภเูก็ต ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภเูก็ต 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายใหน้ายปิยพงศ ์ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท าหน้าที่ประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภเูก็ต ครั้งที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายใหน้ายปิยพงศ ์ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท าหน้าที่ประธานการประชุม
คณะท างานในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภเูก็ต 



ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายใหน้ายปิยพงศ ์ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท าหน้าที่ประธานในพิธีเปิด
โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดภูเก็ต  ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.  
ณ ห้องประชุมอัครา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโฟร์พ้อยทส์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ นางสาวลัดดา คาวิจิตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นด้านการ
พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 

วันนี้ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้ง
ที่ 1/2564 ประจ าเดือนมกราคม 2564 โดยก่อนการประชุมฯ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานที่
ประชุมฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ นางสาวลัดดา คาวิจิตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นด้านการพัฒนา
ชุมชน ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรคนดีศรีภูเก็ต “ภูเก็ตเรืองนาม คนงามน้ าใจ” แก่นางติยะดา อินทร์เสนา 
เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจและเพื่อการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทัว่ไป 

วันนี้ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้ง
ที่ 12/2563 ประจ าเดือนธันวาคม  2563  โดยก่อนการประชุมฯ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประธานที่ประชุมฯให้เกียรติมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภูเก็ต ภูเก็ตเรืองนาม คนงามน้ าใจ แก่ น.ส.ติยะดา อินทร์เสน
ตามที่มีการเสนอข่าวใน Social Media กรณีการท าความดี ของน.ส.ติยะดา อินทร์เสนา ซึ่งเก็บกระเป๋าเงินได้ระหว่าง
นั่งรอลูกทัวร์จ านวน 103,580 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบรางวัล ประกาศยกย่องชุมชน องค์กรและอ าเภอคณุธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของจังหวัดภูเก็ต จ านวน 8 หน่วยงาน 

วันนี้ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้ง
ที่ 1/2564 ประจ าเดือนมกราคม 2564 โดยก่อนการประชุมฯ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานที่
ประชุมฯ ให้เกียรติมอบรางวัล ประกาศยกย่องชุมชน องค์กรและอ าเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
จังหวัดภูเก็ต จ านวน 8 หน่วยงาน 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ แก่เด็กหญิงภัทรวดี บชากรณ์ 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวสังกัด เทศบาลนครภูเก็ต 

วันนี้ 28  มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้ง
ที่ 1/2564 ประจ าเดือนมกราคม 2564 โดยก่อนการประชุมฯ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานที่
ประชุมฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ แก่เด็กหญิงภัทรวดี บชากรณ์ นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวสังกัด เทศบาลนครภูเก็ต ในโอกาสสอบได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน ในการทดสอบ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
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จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน มอบสิ่งของแก่ผู้เปราะบางทางสังคม 
และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ 
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จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน มอบสิ่งของแก่ผู้เปราะบางทางสังคมและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติด
เตียงและผู้สูงอายสุิ่งพร้อมมอบสิ่งของจําเป็นแก่การดํารงชีพ วันนี้ (26 มกราคม 2564) ที่ศาลาโรงครัววัดไชยธาราราม 
(วัดฉลอง ) อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ตพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางวันดี วุ่นจิ๋ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาด หน่วยงานที่เกี่ยว
ผู้นําท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมกันมอบสิ่งของเครื่อง อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขตตําบลวิชิต ฉลอง กะรนและ
ตําบลรา ไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่เป็นผู้เปราะบางทางสังคม หลัง จากนั้นได้ลงพื้นทีเ่ยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือช่วย
ผู้ยากไร้ และเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ ป่วยติดเตียงและ
ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตําบลราไวย์ ฉลองและตําบลกะรน อําเภอเมือง 
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จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับยี่ฉิว ยี่ชุน จ ากัด  มอบข้าวสารแก่หน่วยงานและองคก์รเครือข่ายทีด่ าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
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วันนี้ (2 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอซิมบี้ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบข้าวสารจาก
บริษัท ยี่ฉิว ยี่ชุน จ ากัด (CSR Phuket Center)น าโดย MR. Fu, Biao ประธานบริษัทฯ MR.Zhang Shubin  
และ นายวศุ โกยศิริพงศ์ รองประธานบริษัทฯ ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด
ภูเก็ต โดยสนับสนุนข้าวสารแก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มคนเปราะบางใน พื้นที่ 
จังหวัดภูเก็ต จ านวน 5,888 ถุง ปริมาณ 29,440 กิโลกรัม โดยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ด าเนินการมอบข้าวสารแก่ผู้กลุ่มคนเปราะบาง ครอบคลุมทั้ง 3 อ าเภอ และในวันนี้ได้ส่งมอบข้าวสารแก่หน่วยงาน 
และองค์กรเครือข่าย จ านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย 1) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 
2) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต 3) มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย 4) มูลนิธิบ้านฟุตบอลเยาวชน 5) บ้านเด็ก
ฮอลแลนด์ 6) บ้านลุงพิทักษ์ 7) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต  8) กลุ่ม GIVE A HUG สุขใจที่ให้กัน   
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสาร 400 ถุง รวม 2,000 กิโลกรัม จากชาวไทยซิกข์
กรุงเทพมหานครเพื่อน าไปช่วยเหลอืผู้ประสบปัญหาด้านสังคมในพืน้ทีจ่งัหวัดภเูก็ต 



2 

 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ลานด้านหน้าอาคารคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานรับมอบข้าวสารจ านวน 
400 ถุง รวม 2,000 กิโลกรัม จากนายเลิศชัย ศรีกุเรชา และคณะชาวไทยซิกข ์กรุงเทพมหานคร 
 โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต// นางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต//นายโสภณ ทองไสย 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต//ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนมูลนิธิSOS สาขาภูเก็ต อพม.ภูเก็ต และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ  
 ส าหรับข้าวสารที่ได้จากการรับมอบในวันนี้จังหวัดภูเก็ตโดย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต  CSR Phuket Centerและ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จะร่วมด าเนินการส่งต่อข้าวสารทั้งหมดนี้เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนเบ้ืองต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป 
 และในวันนี้  นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ตและอพม. ภูเก็ต ร่วมกับ อบต.เกาะเเก้ว และCSR Phuket Center น าทีม ไทยซิกข์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและ
มอบข้าวสารแก่ครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก จ านวน10 ครอบครัว ในพื้นที่ต าบลตลาด
ใหญ่ และต าบลเกาะแก้วด้วย 


