
(.. , -,iW
ffiorree,-w. uuungon?18J

dru:rgnr:...0tu14.t:r.sa:or:-alqru-.d.rrimruil.d'o.n-:-vrir-??-ia.t.Et--:r-rJ4.ru-Ivrrd'uv-i o .b-dE(.o os06n-o----.

fr_ao _o.\rr.ru.orz:l eil9_d: tud gd .--v-r.c1o-i.nruu...b-.dbon...

d 6 t y a ,, q t v.
t5at ..zuoas!-:vntrlr-o.nur:.u.ru.nr:nomrunr:4oin lln:v.vn:lsa-rorrcu.4-ti.[aav.o.-rn ir.rtrttu4oSn ...

(MOPH Zero Tol.erance)" tJ:v,ftflwr]:vlrru il.fl. Iodbd

dadadurErJu oBurrn:umnn:l uarttBnr:n6uufl::iln1:01141:utavut unvo6nl:u0afl1uul\:uu:u:'11,tun
I

rira n:vu:xarrr:ilqr lnuiguunB'irnr:n:vvt:?iarrr:ilat t6'firJ:snrntonur:lai

nr:riorlrunr:yoin "n:vyl:?.iffror:ruatlaavola i:lfrrurlo3n (MOPH Zero Tolerance)" tl:vsiril'''- - i '' , 
1,

lurj:vlrru v\.fi. tedbd aliufi oto vlqflo^nruu v\.fl. bdben ufioairt#tniln:vvl:?{aror:ru4t1rff1ilvru

rionr:r4oim airrnrna-nrcfl:d6LLrin:uyr:?{ff'rt'r:ruqt i:rrJ:vnqfirJfrti6nurrruuTEJurunr:u3ilr:''- - i -- - q

:rrnr:uaiu6uuavrirfiurlunr:uiur:.r1u triuri {ioa'nti au-nrd firrruiufintou et:'t0aou16'}Jitta

rjrluzua#lqvrdoroo',u ndtarrgr,irtudrfiqn6'm :rlfitnr:rJfrri6munr:urn:oruurttiuo:::rtolti'rvrjrfr

torig Lraua::u'ru::6ufl :uvr:?.i41f,l:ilqt

n:uyr:?{a1fi''r:ilar ro ri ni:v n ro uo nur:r ninr:si o6'runr:v1 oi n " n:vvt:?{ator :6uqt'----a- r

'[aavoro iur6'luqo3rl (MOPH Zero Tolerance)" tJ:vo'rtJruil:vl16u 1\.6. bdbd vt'lnrurtilu

unvnlurd{nqu :runvro'uomuururd Iruool#virurirrJ:vfltflLanur::rninr:riofrrunr:loin r

uavrJ:vnrnrqnul:1.lflinr:sio6'runr:4oim r lu;rJuul lnfographic f;oar:uuvfiruiuttpitolrrirro'.t,

ofll aur:nriunq1il:vnrnrosrur:rnjnr:rio6'runr:vltBm r uravil:vntotonur:unint:rio6'runr:v1oin r

lugrJrruu rnrograir,ic tfififilrido htlps//bit.ly/38AKx[5 raia:ri'arr^rori (On Code) ri'ruufitfiafi

4dJs,oarr4 I

e{tiuuilr tyi0 L!:qil:ru LLavql tuunl:n0 L!

{/

(urusldu 6:fi ra-mn u.rn:)
v

ry 
n:?05'i$n,l 5 n :yylT?{a.101:6uqt

in ur :r t n r : u,vru "; o.l.d #r,r n tu 11 :? { 61,1 6,1 : {uqt 
I

vy
u-l u f r n dun r : ir q,ir u af.,- a qu l r uui n r :qr n l tr

rJfr ffi :rtnr: uyru l #nn:s?l:?.:fl 16.'liiler





 
 
 
 
 

 

 

Declaration of Intention to Crusade Against Dishonesty  

“MOPH Zero Tolerance for Dishonesty” for 2021 

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

 

I, Mr. Anutin Charnvirakul, Minister of Public Health, in my capacity as the highest ranking 

administrator at the Ministry of Public Health hereby declare and demonstrate my intention  
to remain forever loyal to each and every great monarch of the Chakri dynasty. I shall also conduct 

myself as a good and morally righteous person, adhering to correct behaviour based firmly on  
the principles of honesty and integrity, living an honourable life and upholding the values of 

human dignity, showing the courage to stand up for what is right by not being dishonest to the 

country nor tolerating graft and corruption or the use of position for personal gain and benefit 

thus bringing hardship and suffering to the people. I shall also play a leading role in ensuring that 

the personnel of the Ministry of Public Health perform their tasks and responsibilities to the best 

of their abilities in accordance with the six principles of management, namely, honesty, unity, 

responsibility, accountability and transparency, with results based determination and the courage 

to do what is right as well as by adopting the values of the Ministry of Public Health and the 

Ministry of Public Health’s Code of Conduct. 

I hereby pledge that I shall humbly follow in the royal footsteps by espousing the principles set 

forth by the righteous King and will conduct myself in accordance with the Sufficiency Economy 

philosophy with diligence and perseverance perpetuating his noble intent and standing 

steadfastly by the side of those who are truthful and honest for the sake of the long lasting 

stability and prosperity of the Kingdom of Thailand. 

Announcement made on this November 12th, 2020 
 

 

Mr. Anutin  Charnvirakul 

Minister of Public Health 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  1 ธันวาคม 2563 
หัวข้อ: หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
 (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 สาธารณสุขทราบ และนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ฯ สื่อสารบนหน้าเว็บไซต์  
 ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
 (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 สาธารณสุขทราบ และนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ฯ สื่อสารบนหน้าเว็บไซต์  
 ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  


