กำหนดการพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 08.00-09.30 น.
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
--------------------------1. พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รปั ชั่นสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
สถานที่
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 07.00 น. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
และผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐8.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
และผู้มีเกียรติทุกท่าน เคารพธงชาติ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero
Tolerance)”
ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ตามประธานในพิธี
2. พิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระดับ A
ประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
สถานที่
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 09.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับ A จำนวน 14 หน่วยงาน
เวลา 09.15 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงสาธารณสุข และผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน
3. ชมนิทรรศการ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
ประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
สถานที่
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 09.30 น. ชมนิทรรศการ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ถึงบริเวณพิธีเวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
2. การแต่งกาย ผู้บริหารใส่เสื้อซาฟารีสีขาว ส่วนบุคลากรสาธารณสุข ใส่เสื้อยืดสีขาว (คอปก)
หรือเสื้อยืด T-Shirt สีขาว

คำกล่าว
พิธีประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 08.00-08.30 น.
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
--------------------------------

ท่ านผู้ บริ ห าร ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ได้ มา
รวมกัน อยู่ ณ ที่ แห่ งนี้ ทุ กท่ านล้ วนมีจิ ตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณ แผ่นดิ น
และมี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะประกาศเจตนารมณ์ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2563
โอกาสนี้ ผมขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นได้ ก ล่ า วคำประกาศเจตนารมณ์
“กระทรวงสาธารณสุ ข ใสสะอาด ร่ ว มต้ า นทุ จ ริ ต (MOPH Zero Tolerance)”
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้
ข้าพเจ้า ..... (กล่ าวชื่ อตนเอง).... ขอประกาศเจตนารมณ์ ว่า จะซื่อตรง
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระมหากษั ต ริ ย าธิ ราชเจ้ า ในพระบรมราชจั ก รี ว งศ์ ทุ ก พระองค์
จะเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรรม ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นในสั มมาอาชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต เป็ น หลั ก สำคั ญ มั่ น คง ดำรงตนอยู่ ด้ ว ยความมี เ กี ย รติ และศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษ ย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ
การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ และไม่ ใ ช้ ต ำแหน่ ง หน้ า ที่ ห าประโยชน์ บ นทุ ก ข์ ย าก
ของประชาชน
และขอถวายสั จ วาจาว่ า จะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามรอยพระยุ ค ลบาท
สื บ สานพระราชปณิ ธ าน รั ก ษา ต่ อ ยอด ศาสตร์ ข องพระราชาผู้ ท รงธรรม
ดำเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงด้ ว ยความเพี ยรอั น บริสุ ท ธิ์
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ขณะกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์
แสดงสัญลักษณ์กำมือขวา ไว้ที่หน้าอกด้านซ้าย
(บริเวณหัวใจ) ตามรูป
เมื่อกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เสร็จสิ้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 3 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ: หนั งสื อเชิญ ดร. พงศธร พอกเพิ่ม ดี ผู้ ช่ว ยปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น เกียรติในพิ ธีประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิ ด “กระทรวงสาธารณสุ ขใสสะอาด ร่ว มต้ านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
หนั งสื อเชิญ ดร. พงศธร พอกเพิ่ มดี ผู้ ช่ วยปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น เกียรติในพิ ธีประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้ แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุ ขใสสะอาด ร่ว มต้านทุ จริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

