
 

 

 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต  
“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด รวมตานทุจริต (HSS Zero Tolerance)” 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ขาพเจา นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผูบริหารสูงสุดของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวา จะมุงม่ันทําหนาท่ีนําบุคลากรกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพใหยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จะเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนใน
สัมมาชีพดวยความซ่ือสัตย สุจริตเปนหลักสําคัญอยางม่ันคง จะดํารงตนดวยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ไมกระทําการโกงแผนดิน ไมทนตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จะปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ไมแสวงหาผลประโยชนจากการ
ใชตําแหนงอํานาจหนาท่ี ยึดม่ันปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ขอกําหนดจริยธรรมกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ตามคานิยม คนสําราญ งานสําเร็จ 

และขอถวายสัตยปฏิญาณวา จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ตอยอดศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยความเพียร              
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงขางสุจริตชน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนของชีวิต และราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี      ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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(นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค) 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 



 

 

 

 

 
Declaration of against corruption and misconduct 

"HSS Zero Tolerance for corruption and misconduct" for 2022 

 
I am Mr. Tares Krassanairawiwong, Director-General of the Department of Health Service 

Support. I would like to declare and demonstrate my intention that I shall strive to lead the 

Department of Health Service Support personnel to be adhering to the main institutions of 

Thailand which are Thai National, Religion and Monarchy of the Chakri dynasty. I shall also 

conduct myself be a good men’s with morality, adhering to honesty of occupation. I shall living 

an honorable life and upholding of human dignity, determinate to do the right things, don’t 

commit corruption and dose not tolerate to any form of corruption and misconduct. With the 

corporate values of “blesses people successful jobs” I shall perform my duties to the best my 

ability with righteousness, fair, transparent, verifiable and not finding benefits from the use of 

positions of authority. I shall adhere to ethical standards of government officials and 

professional ethics and ethical requirements of Department of Health Service Support. 

I hereby pledge that, I shall humbly in the royal footsteps by espousing the principles 

set forth by 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 my life and Kingdom of Thailand. 

Announced made on December         , 2021 
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(Mr. Tares Krassanairawiwong) 

Director-General 

the Department of Health Service Support 
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