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แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 10 กุมภาพันธ ์2565 
หัวข้อ: หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.02/ว 91 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งสำเนา
 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 93 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม  
 ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ถึง กรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงาน
 สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 องค์การเภสัชกรรม 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.02/ว 91 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งสำเนา
 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 93 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม  
 ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ถึง กรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงาน
 สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 องค์การเภสัชกรรม 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  

 


