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Declaration of Intention to Crusade Against Dishonesty  
“MOPH Zero Tolerance for Dishonesty” for 2020 

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

 

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 October 11th, 2019 

 

Mr. Anutin Charnvirakul 

Minister of Public Health 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  25 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ: หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  25  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  25  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  25  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
  

 




