ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
“กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจาปี 2561
ข้าพเจ้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของกรมควบคุมโรค ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ตเป็ นหลั กส าคั ญมั่ นคง ด ารงตนอยู่ ด้ วยความมี เกี ยรติ และศั กดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ กล้ ายื นหยั ดในสิ่ ง
ที่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ก ระท าการโกงแผ่ น ดิ น ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ ใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห ากิ น บนความทุ ก ข์ ย าก
ของประชาชน และทาหน้าที่นาบุคลากรกรมควบคุมโรคปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ รวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และจรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค
ข้ า พเจ้ า ขอถวายสั จ วาจาว่ า จะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามรอยพระยุ ค ลบาท และศาสตร์
ของพระราชาผู้ ท รงธรรม จะด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ยความเพี ย รอั น บริ สุ ท ธิ์
สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

Declaration of Intention on Morality and Transparency in the Operation of
“The Department of Disease Control Anti-Corruption 2018”
I, Dr. Suwannachai Wattanayingcharoenchai, being the highest ranking executive as the
Director General of the Department of Disease Control, 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 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 in ensuring that the personnel of the
Department of Disease Control perform their tasks and responsibilities to the best of their
abilities as well as by adopting the values of the Ministry of Public Health and the
Department of Disease Control’s Code of Ethics.
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 January 30th, 2018
Dr.Suwannachai Wattanayingcharoenchai, M.D.
Director General of the Department of Disease Control

