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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 


