
ritufiqn
fi ao .booy tl vldd n5u?t:?.iff'tD't:6uafl

t

^dvudnUUFl'l'lUUY] A{Y?9lUIJY|UT ooooo

CtlO r,lqninrUU bdbsr

16ol 'uoriril:vnrfln:uvr:'l{4101:flJa? tio': tonur:rainr:nofrrunr:yqim "f,rrsyr:?{a1D'rrfuat1 I ----{-

trivruria nr :uoBn (MoP H Zero To[era nce) " rJ:ysirfl {uil:ylr ru tl!. 6. ledbbI

d d u a u u , yo t dt:EJu ulutt?\?tua15'tTilata{u'lflilna{u?fl/ rJ0'tu?un1: L:.lvlururaquu4nuuV

(dr u : u n r :T: s vr u r u r a vi'rtrJ vl n uvir z ry'rir u': u n r :dr #n m u ui rr q r n r vr fi o- ob/
Vo a u 4 y o a u a
hlo'lu?un1T?vlulauvluMau:il:1'l,t uuttavr{0'tu?un1T?ytu1aun1:a1fi't:ruatd5uo:ynuu.:u - -{- ---- -- i r

AdrY
a{vra{il1F.t?rJ il:snr6n:vvr:?'r4101:ruar i6or ronur:rajnr:riorlrunr:ua3n r qiruru a ru.jut. - a --

riru n:vyr:'r{410'r:ilat Tna:-g:rumidrnr:n:syr:1{a1['r:ruq?J kifiil:vnrorTor14

tamur:riajnr:rior1runt:4oBm "fl:uvr:?{a1or:ruqrtriuurionr:r4o?m (MOPH Zero Tolerance)" ri:sohfl

tltJ:vlrru ?\.4. Iedbb a.t:-ufi a vrqainrau y,r.fl. redbo nfio'L#r{nrnrn:a-tn-nn:syr:?{a1[1:ru4r iarairc
#.:nln:vvt:?{41f,'trtuarivr'trivrurionr:4oSn irrnJ:vvlqfirJn^rifimumr:rnirfiul"Lunt:uiur:.:ru u il:vnr:
o'uki'rrri {jo#srd au-rrd finru:-url^qt0u rlr?oaortd1ilirta rj,:tuzua#:rqrdrooo',, n#rrarryvir"lufr'rvr"

y 4 ra ua o '

Qna0.i :?3Jn{n1:uflunflufll}.Jr.r'rrl:61uvn{a:ufi:::J $asQ::u1u:Tfun:syl:']{alfi'tTtuafl (MOPH code of

co nd ucl) ri'ri a-u vr-nri " nisyi:1 {a1or:rua r"[aa y o r n iur firuy {B fi] "1!

n:vviT?{4101:ruart rodril:vnrnrio.r lrmur:tninr:riafr'runr:yoim "fl:uyrT'l{r -'i
ri'la

arot:ruqthimurf onr:uoirt (MOPH Zero Tolerance)" r-]:vqirflrul:vlrru v!.Fl. bdbb ri'rnrurtyuuav
nruro'tnqrs nr:fi totri'virudtJ:snrn r mtrd.:firirrrriru doar:"Luunto.:ux :ufirdo#.rrr:rooutarj

arrur:n rE u n rril:snrn r mr:r:#anr ori (en code) vi'r uraula*ofiU

d d i s, a t u ,y
a'i t: u utJ'l t?\ 0 LU : Fl y{ 0 1 : tu't fi 1 [u u fl 1 : a 0 LU n ? u

flottaa{n?lrriun'o

%n1il
(uruq'qru "nt ryoutltila)
il #pr n :vvt :: afl 'jfi 't ?iuqfl

ETTf;EI

ffi
https ://bit. I y / Zrilz9X

dr#ntr u! a-o n:u vt :?{ a1 D1 i{u qt
d'aaAtY

fl uuufl ur)nl:fl 0r)1un1T4aTrl nTyyt:1{a161:ilqz

Tm:. o bdc(o o,ensnoflu:a1T o bdc(o 
",6n6no



  

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
  ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า  
จะท าหน้าที่น าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก ่
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  

  และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา 
ผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน 
ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
ประกาศ ณ วันที่           พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 





  

 
 
 
 
 
 

 

Declaration of Intention to Crusade Against Dishonesty 
“Ministry of Public Health Zero Tolerance for Dishonesty” for 2019 

---------------------------- 
 
I, Clinical Professor Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D., 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  
MOPH 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 5th, 2018 

 
Clin. Prof. Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D. 

Minister of Public Health 
 




