
I 

R'JU .. 
~ ~5 o\vC9Jg}j/ '\$J ~~ ~'U~'IJ~'U1ifl11~el~T\.ln11'Vl"il~~ 

m~VI11.:J~1u11tu~"ll · , 
~ t( Q.J Q.l Qj 

m.J'U~11'U'UVI "il.:!Vl1t'I'U'UVI'U1 C9lC9looo , 

flo 'V'1~12l~mCJ'U lvctbct 

b~v.:~ "llBm1l.leJ'Ubfl11~~vi'1~11'1J1~"1l1~l.l'Vr'Wfin"ilm1l.l1tu1.:~r1'1 , 

' ' 
~-rVi~\l1J1~1tl rl1Vf\Jt'ln1~ 

~ 1CJI21 'U~ tJfi u&J fl11~· vl'i' 1'Ufl11VI "il~ ~ fl1~VI11.:!~1511UJ~ '1J fl1Vl'Ut'l~ t'lbfl1.:!fl"'11UJ1.:!rl'J 'U~· vl'i' 1'U 
\.1 d.J 'I 'I 

flv~-rtJoff'U~1flft ('IJ1~bVII211VICJ) 'IJ1~~1U.:J'U'IJ1~l.J1tu 'V'1.121. lOO:'o::>b mCJ1~bb'UdRI'I "m~VI11.:!~1511tu~'ll~~~mt'l ~1l.J~1'U 

Vj"il~~ (MOPH Together Against Corruption)" 1uf'U~ lvC9l 5w1fll.J ~ nm o~.~ct 'U. ru 1cwff'U C9l el1fl11 rn 

&imhurn'Mlc;rl'lm~VITI.:J~1u1100'll b~vm~~'U~~G'I111n1Vf'UAmmm~11~1u11~'1JbJCJ~'Ubl&l~bJVI'U~vm1VI"il~~ 
. 'I " 'I 'I 'I 

~f1-:Jbfl~ v•li 1CJtf el.:Jrl'Ufl11VI "il~ ~'1JB.:Jf11~VI11.:1~1511UJ~ 'llvf boll l.JbboU .:JbbG'l~cf .:J~'U ~ftelt'l"il'Ubb~t'l~elelfli'f .:Jm1l.Jl.J'.:!~'U ' , ' 
'1Jv.:~m~11.:J~1u1100'll 1'Um1btl'Umhm1'U~b-;J'l'Vl'U1~VIflfl'U1'Uvrt11m1'Wiib"il~'U11l.lru~"il~b.i-r'U'1Jam~el"llmn1'1!ft 

'I 'I • cv 

'Vlfl"lltil'l"il1nm1tJ~u&Jvru1~ an~.:~ET.:~btl'Um1'1J1~"111~l.J~'Ufim'V'Ic;rm~ru~~'1Jmm~VI11.:!~1u11M1'1l1'Urm'U~Vl11.:~1'U 
~ b'iJ'U 1'1Jml.lm nu11l.l1ii 'U1ft '111~ bU1Vll.J1CJ'llmbbt:.J'U'IJ~ u&111"11m1~ 1'Um1u mn'U 'IJ11'U'IJ11l.lm1'Vl "il~~bl&l~'IJ1~YI~&l 
ii"llv'U m~VI11.:J~1u11tu~"ll 1~CJ~~ ~v ('V'1.121. lOO:'o::>b-lvcfivllo) fiv "m~VI11.:J~1u11tu~'ll 'IJ6'1vt'l"il1flfl11VI"il~~bb6'1~'1J1~fl~ 

" 'I , .. , 

iJ "lJB'U" bb6'1~'U11't ~1l.J~1"ll1 t1J (Motto) vf 1' 1 "m~VI11.:1~1511tu?j '1J 1~~~el11'1 ~ 1l.ll'i' 1'UVj "il~ ~" (Together Against 

Corruption : TAC) 

12l'U~ tJ fi,j'&) fl11~· vl'i' 1'Ufl11VI "il1~ fl1~VI11.:1~1511UJ~'1J '1J elfld 1l.J el'U bfl'J1~~Vh'U vl1'1J,11 
" ~ 'I 'I 'I 

'1.h~"ll1~l.l'Vr'U5n "ilfl11l.J1tu1-:~r11'W v1vl'i'1'Uflv1-rtJ-tl'U~1flfl ( tJ1~b Vll211 VI CJ) 'IJ1~,f1th'U'IJ1~mru 'V'I.I21 . lvctbb 

.fl1CJ11'i'Lb'U1~1'1 m~VI11.:!~1511tu?j'1J1~~~el11'1 1'1lJI'11'UVj"il~~ (MOPH Together Against Corruption) 

1'W1'U~ lvC9l 5'U11fll.J \vctbct bdft1 o~.~ct 'U. ru 1m.ff'U C9l el1fl11 rn &imi1'1!n.:~1'U'l.Jc;rl'lfl1~VI11.:!~1511tu?j"ll 
11CJ ft~ La CJ 1'!~1l.l~.:~~~.:~l.J1~1CJ ~.:~d 1~ii'Vl'l!.:~~vi'i.:~flru~m1l.lfl11'U bCJ'U1CJ ~mi11 VICJ bfl b D ft 'U1eJ ~'~ bbfl~ i .:~ 
bbft ~'U 1.:1~ 11 .flVI1lJ'U VI v.:J1 'U bbtl1 ~ ~ 1'1 fl11~ mi1 bbft ~ fl11l.J fl11~ 1 CJ~el ~11 el.:J rl fl1 bbft ~.fl1 'V'Ic;rfl'l~tU 

. 'U 

~mffiVICJ bflbtJft 'U1eJI'Ibbfl~~.:~ ~1mLil1 

~.:~ b~CJ'Ul.J1b ~el 1 tJ1t'IVI11'U bb6'1~~"i111ru1t Vfm1l.JB~bfl11~~-rr1-:~~'U~a 1 tJm CJ ~'U~tJ5u~ m1 

~eJ~1'Ufl11VI"il~~ m~VI11.:1~1u11tu~"ll '1JeJ'lleJ'UfltulJ1 ru 1vm~d , , , 

'llmb~t'l.:~fl11lJ'I!'UneJ 

~J~ 
( 

('U1CJ~.:~b~m n"ilt:.J1~) 
' 

Vf1Vlih~tJ1r,~11~~'Uf11~VIYJ.:J tJ5'U1i11"1lfl11bbVI'U 

Vf1VloU112l'U~'l.Jfi'U1ifl11~el~1'Ufl11VI"il~~ 
'U ~ , 



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 

  
 


