


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.  
บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

1. พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองในวันตอ่ตา้นคอร์รปัชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ภายใตแ้นวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
สถานที ่ บริเวณโถงช้ัน 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 
 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทจุริต (MOPH Zero 
Tolerance)” 

 ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ตามประธานในพิธี 
  

2. พิธีมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ระดับ A  
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
สถานที ่ บริเวณโถงช้ัน 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  
เจ้าหน้าทีก่ระทรวงสาธารณสุข และผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน 

 

3. ชมนิทรรศการ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผน่ดิน” 
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
สถานที่  บริเวณโถงช้ัน 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 



 
 

คำกล่าวรายงาน 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วันท่ี 6 ธันวาคม  ๒๕62 เวลา 08.00-08.10 น.  
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

  นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะร่วมกัน
ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมสร้าง
วัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง 
สอดรับกับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
กำหนดเป็นวาระแห่งชาติมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต  ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต     
มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาใช้ในการดำเนินชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้  กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนดหัวข้อหลักกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) คือ 
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยจัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕64) ที่กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ ๒๐ ปี  

นอกจากนี้ ... 



-2- 
 นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน 
ปราบปรามและเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้น
การป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการ
บริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี(ด้านสาธารณสุข) ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบายรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม นโยบายเร่งด่วน ข้อ 8 การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจำ ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64)  
สู่การปฏิบัตอิย่างยั่งยืนและเปน็รูปธรรม 

  บัดนี้  ได้เวลาสมควรแล้ว ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ขอกราบเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้เกียรตินำกล่าวประกาศเจตนารมณ์  “กระทรวงสาธารณสุข  
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่ องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 

          ขอกราบเรียนเชิญ 

 



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.  

บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
-------------------------------- 

 

  ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มา
รวมกัน อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน 
และมีความยินดีที่ จะประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2563 
  โอกาสนี้  ผมขอเชิญ ชวนทุ กท่ านได้ กล่ าวคำประกาศเจตนารมณ์   
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้  
  ข้าพเจ้า ..... (กล่าวชื่อตนเอง).... ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง 
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  
จะเป็นคนดี มีคุณธรรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้ วยความมี เกียรติ  และศักดิ์ ศรี  
ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ 
การทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ ใช้ ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยาก 
ของประชาชน  
  และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  
สืบสานพระราชปณิ ธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม  
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 
ขณะกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์  
แสดงสัญลักษณ์กำมอืขวา ไว้ท่ีหน้าอกด้านซ้าย  
(บริเวณหัวใจ) ตามรูป 
เมื่อกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เสร็จสิ้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 3 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำข่าว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ฯ ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำข่าว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ฯ ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  3  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  3  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  3  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 




