
I 

fi'J U 
~ ~5 o\v(9)~/l o(s.JWJ !31'U~'tJ ntJ'i m~t?i e:1 l?i'1'W m~VFil 11'1 

~ ~ ' 
m~'VI~l\1~151~ru~'ll 

' .c::tt. ff Q.l v d 

()'U'UI'ld1'U'U'VI "il\IV!ll'l'U'U'VItJ~ (9)(9)000 
' 

MD Ylq!3l~n1ti'W tvctbct 

b~e:J" 'llm~ti'Ub :UqJdJ'Wbntl~~1 'U'~5-u~~m!31 b"ill'l'U1~~ru 1 

b~ti'U 

~lti~'W~'tJ~ u~ m~t?i t~l?i'1'Wfl1~'Vl "il'1 ~ m~'VI~l~~151~ru~'ll n1Vl'WI'l~ l'llfl~\lm~~ru~\lrli''Wt?i t~l?i'1'U 

flt~1-ru-B''W~1fl~ ('tJ~~b'V1!311'VIv) tJ~~~1U\ItJ'tJ~~~1ru Yl.!31. \vctbb mv11?i'bb'Udfll'l "m~'VI~l~151~ru~'ll~~~ml'l ~1~1?i'1'W 
' 

'Vl"il'1~ (MOPH Together Against Corruption)" 1'W1'W~ \v(9) 6'Ul1fl~ ~ nm oo.CS:::ct 'W. ru l()\l.ff'W (9) mm~ m 

&i n~1U rn1'U'tJ~ l'lm~'VITI\1~151~ru~'ll b~ m~~l?l 'W~ 1'1~1\1 n1'!XtJ flmmm~~~15~ru~ 'll bJ tlt~mu~~ bJVJ'Ut?i e:~m~ "il'11'1 
" " 'I . 'I ' , 

~~1\lbfl~ e:1"1l1m1 t~\ln 'Wm~'VI "il'11'l'llt~\lm~'VI~l"~151~ru~'ll~ biJ ~bb ~ \lbb~~~ "~ 'U ~~t~l'l"il'Ubb~l'l\lt~t~nfi \lm1~li "~ 'U , .. . , 
'llmm~~l\1~151~ru~'lJ1'Wm~bu'Uvrulm1'W~b~'"l'V!1J1~'VIflfl'W1'Uvrulm1'Wiib"il~'U1~ru~"il~'W-ru'lJt~mum~e:~'llt~\ln1U~ 

' ' "' 
'VIfl'lli11'l"il1nm~ufiu~Vlif1~ an~\lfJ\IbU'Um~-u~~'ll1G1~~'W~m'Vl~m<fru~~'lJmmmt~~l"~151~ru~'ll1'Wm~u'1Vl1~"1'U 
' ~ ' 
~ bU 'W 1ul'l~~ nu~~~1iit11~ t11~ bu 1Vl~1ti'llt~\lbbt:..~'W'tJ~ u~ ~1'llm~~ 1'Wm~u t~\ln'W 'tJ~1u'tJ~1~m~'Vl "il'11'lb~~-u~~q~ 
iJ'lle:J'U m~~l\1~151~ru~'ll ~~tl~~ tv (Yl.!31. \vctbb-\vctoo) ~e:J "m~'VI~d\1~151~ru~'ll 'tJ~e:JI'l"il1flfli~"il'11'lb~~-u~~nffi , '\ , IDir I 

iJ'lle:J'U" bb~~tJ~~~ 1'11~fl1'll1 t1J (Motto)~ 11 "m~'VI~l\1~151~UJ~'ll 1~~~ml'l ~l~l?i'1'W'Vl "il'11'1" (Together Against 

Corruption : TAC) 

i!J'W~'tJ~tJ'i m~t?i t~l?i'1'Wm~ "il'1 ~ m~~l\1~1u1~ru~ 'll 'llm~ vu :U t1j'Vi1'W b~~~ flmm1'Wvrulti\11'W ~~ 
(9). 1'1X bfl m~ ~d~ 1 'U'~6-u~~fl1!3ll"ill'l'U1~~ru m~t?i t~l?i'1'Ufl1~'VI "il'11'1 bb~~-u~~fl1~b"il~'U1~~ru'W lti'U1tl 

' 
1l.i -ru'llt~\l'll1 t1J bb~~ 'lle:J\1 n°1ir ~'Vl fl'lliJ l'l"il1 flfl1~'tJ ~u~wu 1~ (No Gift Policy) 'll t~" m~'VI~l\1 ~1u1~ru ~'ll 
b~t~\11'W1'Wt?it~l?i'1'Wfle:J1-ru-ti'U~1fl~ ('tJ~~b'V1!311'VIv) -u~~~1U\ItJ'tJ~~~1ru Yl.!31. \vctbb mv'U;lbb'Wlfll'l "m~'VI~l\1~151~ru~'ll 

' 
1~~~ml'l ~l~l?i'1'W'Vl"il'1~ (MOPH Together Against Corruption)" 1'W1'W~ \v(9) 6'Ul1fl~ \vctbct bd~1 oc;i.CS:::ct 'U. 

ru l()\l.ff'W (9) mm~ m &imhun\11'WU~I'lm~'VI~l\1~151~ru~'ll ll'lt1-r~~'W~~11m~m~'VI~l\1~151~ru~'ll 1'!Xbnt1~~ 
q <d • 'I 

b u'U-u~~51'W'l11fl~1l b "iJ ~'U1~~ru 1 

~v.1 '!Xbnv~~-ru~t~tJ 1 tJtJ~~fl1!31 bnv~~flrub :UI'l'llbnm~Vlth CJ\11'W 1 'UG1\Inl'lm~'VI~l"~151~ru~'ll 
'I 'll q 

~1~t:..~~m~'tJ~~biJ'U ITA 'tJ~~~1U\IU'tJ~~~1ru Yl.!31. tvctbct "il1fl~1Ufl\11'W tJ.'tJ .'ll. t:..~~fl~bb'W'W~~~u A (c;ict.oo~cs:::.~~) 
' ' q .c::tt. ell I 1,.1 

~1tl~~be:Jtll'l~1~~\I'VI~\1~11'lltl 

~"b~ti'W~1b~e:J 1 'tJ~I'l1 'IX bn m~ Lii1~l~Yi6tJ~~m!3lb"il~'W1~~ru 1 bb~~-ru~t~u 1D'tJ~~m!3lbn v~~ fl ru 

I f ' 
t:P''' 

('U1t.J~~L~B~ fl'il~1~) 
' 

lX1VIU1~tJ~moJ1';l~vlUfl'S~Vl';l"l~ tJ~U1i';l1'1HI1';lLLVl'U 
lX1VIU11'1'U~tJfiu1in1';l~v~1'Un1';lVl'il~~'~ 

'U :..J , 

' 



0 I QJ 

fl1bCU1fliltJtJ 
tl cu 

fi'JU. 
~ ~5 0~(9)~/1 '\jt!lJ 

MO ~t;)l"l~mm.J ~<tb<t 

b~m -um~v'Ub:U~bth.Jbnv1~1'U~6th~ml"lb~~'U11l.lru"1 

' ' 
~~Vi~~111~1CJ r11Vf'U\91fl1'j 

~1VI"l'U~tJf1D'~m1~t1~1'Un11Yl~~~ m~Yl11.:.!~1511ru~-u n1'V1'U~~~1fl1.:.!n111tu1.:.JI"i"1'U~t1~1'U 
\1 d..J .. , 

fltJ{1'tJi'U~1fl~ (tJ1~bY11"11Ylv) tJ1~~1U.:.J'UU1~l.l1ru oW. I'll. ~b mv1~bb'Udfl~ "m~Yl11~1511ru~-u~~~m~ ~1l.l~1'U 
' 

Vl~~~ (MOPH Together Against Corruption)" 1'Ul'U~ ~C9l 5'U11fll.l ~ b1m o~.~<t 'U. ru.1m.ff'U C9l B1fl11 rn 

~flkn1rn1'UtJ~~m~TI.:.J~1511ru~-u b~Bm~~'U~~~1i!fl1~'Ufl~1mm~11~1511ru~-ubJvtll.l1''Ubl.f1~bJYl'U~Bm1Yl~~~ 
, 'I .. , 'I 

~11-:.~bfl~ tl~ 1m:1 tJ.:.~n 'Ufl11Yl ~~~-utJ.:.~m~Yl11.:.1~1511ru~-u~ L-if l.lbb ~ .:.~bb~~~ .:.~~ 'U ~~tl~~'Ubb~~.:.~tJBflfi .:.~m1l.lli .:.~~ 'U 'I - , , 

-umm~Yl11.:.J~1511ru~-u1'Um1btl'Um11v-:.~1'U~b~'lm!1~Vlflfl'U1'Uml?m1'Uiib~~'U11llru~~~bJ1'u-utJ~~m~.:.~fi'TI!~ 
Vlfl"llU~~1flm1tJ~D'~m.J1~ Bfl~.:.~V'.:.~btl'Um1tJ1~"1!1G1uw'U5m~~m~ru~~-utJ.:.~m~Yl11.:.!~1511tu~-u1'Um1LJ~'V111.:.!1'U 
~ b tJ 'U 1tJ~1l.l~ fl511l.l1ii 'U1~ 't11~ bD1'V1l.l1V"UB\lbbtJ'UtJ~ D'~ 11"11fl11~ 1'Ufl11tl B\ln 'U tJ11'UU11l.lfl1~Vl ~~ ~ bb~~tJ1~~'1~ 
ii"lltl'U m~11\l~1511ru~-u 1~v~~ ~(~.I'll. ~b-lv<t~o) ~tl "m~Yl11\l~1511tu~"ll tJ~tJ~~1flfl11Yl~~~bb~~tJ1~f1~ 

'I , 'I 91 

ii"llB'U" bb~~'U11~ ml.lri1-u1 ru (Motto) ~ 11 "m~Yl':i1\l~1511tu~-u 1~~~m~ ~1l.l~ 1'UY1 ~~ ~" (T ("IOI"ther Ao::linst 
, Q.l , 'I -::;,- ".;)'-"' 

Corruption : TAC) 

~'U~tJ~D'~m1~B~1'Um~~~~ m~1.:.1~1511ru~-u -um~wb:UtyVi1'U bl.f1~fl~im1'Um11m1'U ~\l\1 
C9l. 1 ~bn m~ ~1l.l 1 'U~fitJ1~fl11"1L~~'U11l.ltUfl11~ tl~ 1'Ufl11Yl~~ ~ bb~~tJ1~fl1~b~~'U1':il.ltU'U 1V'U1V 

' 
1li 1'LJ"lltl\l"lll ~ bb~~"lltl\l ri'1'11 ~Vl fl"l!U ~~ 1 fl fl11tJ ~D'~wt:h~ (No Gift Policy) -u tl\l m~Yl11\l~1511tu ~-u 
b~v'l1'U1'Uviv~1'UfltJ{1'tJi'U~1fl~ (tJ1~bY11"11Ylv) tJ1~~1U\l'UU1~l.l1ru ~.I'll. ~b mv1~bb'Udfl~ "m~Yl11\l~1511ru~-u 
1~~~m~ ~1l.l~1'UVl~~~ (MOPH Together Against Corruption)" 1'Ul'U~ ~(9) 5'U11fll.l ~<tb<t b1~1 o~.~<t 'U. 

ru 1m.ff'U C9l mfl11 rn &iflci'1i1fl'l1'Utl~~m~Yl11\l~1511ru~-u 1~v1'~l.l'U~~11m1m~Yl11\l~1511ru~-u 1~Lnv1~ 
' "' ' 

b tl'Uth~B1'Uu1fl~11 b~~'U11l.lru"1 

h1 ~bnv1~1''Ul.lv'U 1 'UtJ1~ml"l bnv1~flrub :a~"llbnv1~wt.h v\l1'U 1 'UG1-:.~n~m~Yl11\l~1511ru~-u 
'I 'ill , 

vtl~c.J~m1tJ1~Lii'U ITA tJ1~~1U\l'UU1~l.l1ru ~.I'll. ®ctb<t ~1fl~1i1fl'l1'U tJ.tJ."ll. c.JG'lfl~bL'U'U1~~'U A (~<t.oo~~.~~) 
q Cit, Cil I iJ' 

11VG'l:::btJV~~1lJ~\lYl~\llJ1~1V 

~\lb~V'Ul.l1b~ B1tJ1~ 1 ~Ln m~ b-if1~1l.l~6tJ1~n11"1b~~'U11l.ltU "1 LbG'l~1''Ul.l€l'U 1'UU1~n11"1Lnm~~ru 
b:U~"l!bnv1~"1 ~1l.l1''U L 1~1 ~m'U~oif1\l~'Uv1B1 tJ 

" 
QJ .. 

"1!Bbb~l'l\lfld1l.l'U'U()€J 

J,.ly 

N ('UlE.d'lb~tl'l fi'<iJt:.,n~) 
' 

'«1VIU1~tl~m~TH~~Ufm~Vl~'N tJ5u1i~l'llnl~bb Vl'U 

'«1VIU1{'\'U~tlnu1im~~v~l'Unl~Wil~~ 
~ ';,1 ' 

'1'1{'11{ I ~l'l vh.1~ Vll'U 

l!J~ '1'1(]{'\~fmJu l!:l<n>cr 



.,; " 11tl"l1B bb 'U'U'V11tl 

'Vl11'l~BA'UEJot.Jnu~n11~B~1'Un11'Vl~~~ n1~'V11'"J'l611511W61"ll ~'"J'U 
qj d.J 'i q 

~ 615 okl<O>~/'"J t:y, D 0j a.:J1'UVi f'l 0 'VHlA~n1ti'U kl~ct' 
b~B'l "liB b~ti'U b~ru btl'Ubnf.l1~b 'UVJ5tJ 1~fl1Ab~ ~'U11~H1Jn11~B~1'Un11'Vl~~~ bba ~tJ1~n1A b~~'U11~H1J ... ' 

'UbtJ'U1tJbi-ru"llB'l"ll1qJbba~"llB'ln111aVJn"!fiJ\11~1nm1tJl)u~'Vl1!1~ (No Gift Policy) m~'V111'l611511W6!"ll 
b~B'lb'U1'U~B~1'U~e~1.rtJ.a'tJ611na (tJ1~b'VlA1vm) tJ1~\i'1U.:JutJ1~:w1ru w.A. kl~b 

"" b1E.I'U 

(9). ~e:l1t.!1~Jn1':iii1fi 1'UV:i~tJ':i~'U 'Uii11 li'1'HU?l 'U 
'IJ ' 

h bfl'U1Bn1':ich.TrN1 'W Vl~ fl'U':i~ n'Wii1'1lmvm vl-1'15 1 ~ 
' 

~. ~e:l1'W1t.Jnl':iii1mu'W1A~'Wbbvi -1 '15 1 ~ 
'IJ 

cr. ~e:l1'W1t.JnT~ b-:J'l"lt.J1U1flU1'W bb .W1 (mr1m'J :wVl1'15'W) 
'IJ 

b. ~B1'W1 tif11':iii1mu'W~U':i'B-1 Al1Lfl1'l"l?lm'W'l"lt.J 1U1 fl ( B-:JA m ':i:WVl1'15'W) 
'IJ ' 



กำหนดการพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”  
ในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕65 บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

--------------------------- 
 

1. พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
(ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Together Against Corruption)” 
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
สถานที ่ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 08.00 น. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  

และผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
เวลา ๐8.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  

และผู้มีเกียรติทุกท่าน เคารพธงชาติ 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน 
 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทจุริต (MOPH 
Together Against Corruption” และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล 
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ตามประธานในพิธี 
  

2. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA (95-100 คะแนน) และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน 
ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85.00-94.99) 
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
สถานที ่ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 09.00 น.  มอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ AA (95-100 คะแนน) 
จำนวน 1 หน่วยงาน 

 มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน 
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A (85.00-94.99) 
จำนวน 13 หน่วยงาน 

เวลา 09.30 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน 

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 
  และผู้มีเกียรติทุกท่าน ถึงบริเวณพิธีเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 
 2. การแต่งกาย ผู้บริหารใส่เสื้อซาฟารีสีขาว ส่วนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ใส่เสื้อยืดสีขาว (คอปก)  

 หรือเสื้อยืด T-Shirt สีขาว 
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง
 หนังสอืเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง
 หนังสอืเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหนง่ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบตัิการ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันที่  12  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 วันที่  12  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

พศวีร์  วัชรบุตร 
(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  12  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
 




