ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**********************
ข้าพเจ้า นายสุขสันต์ สินทา สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า
จะทาหน้าที่นาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้ยึดมัน่ ในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะ
เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่
ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบ
ธรรม ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์บนความทุกข์
ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์
สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน
รักษา ต่อยอดศาสตร์ ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอานาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

(นายสุขสันต์ สินทา)
สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง

Declaration of Intention to Crusade Against Dishonesty
“MOPH Zero Tolerance for Dishonesty” for 2020
****************
I, Mr. Sooksun Sinta, Public Health Executive, 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 behavior based firmly on
the principles of honesty and integrity, living an honorable 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 on 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 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 whit diligence and perseverance perpetuating his noble intent and standing
steadfastly by side of the 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 25th, 2019

Mr.Sooksun Sinta
Public Health Executive

