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แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 10 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือสื่อสารประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
 (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ และขอความอนุเคราะห์
 เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และเอกสาร
 ที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือสื่อสารประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
 (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ และขอความอนุเคราะห์
 เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และเอกสาร
 ที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหนง่ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบตัิการ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันที่  10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 วันที่  10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

พศวีร์  วัชรบุตร 
(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  10  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
 




