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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 4 พฤษภาคม 2565
หัวข้อ: หนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Link ภายนอก: ไม่มี
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สุชาฎา วรินทร์เวช
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พศวีร์ วัชรบุตร
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