
 

 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” 
ประจำปี 2565 

________________ 
 

ข้าพเจ้า นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด     
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า  จะทำหน้าที่นำบุคลากรของสำนักงาน      
สถิติแห่งชาติ ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์    
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง      
ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน 
ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่   
อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
รวมถึงการปฏิบัติตนตามคุณธรรมประจำชาติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และจรรยาบรรณข้าราชการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน
พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

  
          ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

 
  (นางปิยนุช  วุฒิสอน) 

    ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
  



 

 

 
 

Declaration of Intention to Crusade Against Dishonesty 
“Thai People showing Zero Tolerance for Dishonesty” for 2022 

________________ 
 

I, Piyanuch Wuttisorn, Director - General of the National Statistical Office, in my capacity          
as the highest ranking administrator of National Statistical Office 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. In addition, I will ensure that 
the personnel of the National Statistical Office perform their tasks and responsibilities to the best 
of their abilities in accordance with the Twelve Values, including behave themselves in accordance 
with the National Virtue: self-sufficiency, discipline, loyalty, volunteering, and the National Statistical 
Office’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 February         , 2022 

 
 
 (Mrs.Piyanuch  Wuttisorn) 
                                                    Director - General of the National Statistical Office 

       


