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ก ำหนดกำร 
ประชุมวิพำกษ์ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
วันที่ 27 กรกฎำคม 2565  

ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อำคำร 3 ชั้น 4  
โรงแรมทีเค. พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

------------------------ 
 

วันที่ 27 กรกฎำคม 2565  

เวลา 08.00-08.30 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 08.30-09.00 น. - พิธีเปิดโครงการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
  โดย นายรุ่งเรือง  กิจผาติ 
   หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง 

เวลา 09.00-12.00 น. - วิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-16.30 น. - วิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
    (ต่อ) 

โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- น าเสนอผลการวิพากษ์ 
 

---------------------------- 
 
หมำยเหตุ 1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 2. ภาคเช้า อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. 
  ภาคบ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30-14.45 น. 



                                 
แบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ระหว่างวันที่  26 – 27 กรกฎาคม  2565 

โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

*************************************************************************************** 
ช่ือผูป้ระสานงาน..........................................................นามสกุล......................................................................... 
ท่ีอยู่ใช้ท าบิลเบิก (รบกวนกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในวันเข้าพกัค่ะ) 

              หน่วยงาน .............................................................................................................................................. 
เลขท่ี...............................ถนน.........................................................ต าบล...........................................................  
อ าเภอ............................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
E-mail: ………………........................มือถือ........................................... โทรสาร.............................................  
TAX ID / เลขที่ผู้เสียภาษี (หน่วยงาน) ................................................................................... (ขอ้มูลส าคญัตอ้งกรอก) 
การจองห้องพกั           ห้องพกัเด่ียว  (Standard room)   ราคา 1,450.-/บาท/ห้อง/คนื   รวมอาหารเชา้    จ านวน.............ห้อง 
                                    ห้องพกัคู่       (Standard room)   ราคา 1,500.-/บาท/ห้อง/คืน   รวมอาหารเชา้    จ านวน.............ห้อง  
ห้องที่ 1 ช่ือผูเ้ขา้พกั................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
              พกัคู่กบั     ................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
ห้องที่ 2 ช่ือผูเ้ขา้พกั................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
              พกัคู่กบั     ................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
ห้องที่ 3 ช่ือผูเ้ขา้พกั................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน   .................................................... 
              พกัคู่กบั     .................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน   ....................................................           
 เขา้พกัวนัท่ี   ........................................................ เวลา..................น.  ออกวนัท่ี...........................................................          
หมายเหตุ      
                   1.  รบกวนโทรเช็คห้องก่อนจะโอนเงนิทุกคร้ัง กรณีเช็คห้องว่างภายในวันเดียวกัน รบกวนช าระมัดจ าก่อนห้องละ 1 คืน  
                   2.  ผู้เข้าพกัจะต้องโทรเช็คสถานะห้องว่างกับทางแผนกส ารองห้องพกัก่อนส่งใบจองและโอนเงินทุกคร้ัง 

                   3.  หลังจากกรอกแบบฟอร์มจองห้องพกัและโอนเงินมัดจ าแล้ว  ให้ส่งหลักฐานแบบฟอร์มการจองห้องพกัและสลิปโอน 

                        เงนิ ตามอีเมลล์  E-mail : front@tkpalace.com , rsvn_tkpalace@hotmail.com  

                   4.  หลังจากส่งเมลล์แล้วให้โทรเช็คกับทางเจ้าหน้าทีฝ่่ายส ารองห้องพกัทุกคร้ังเพ่ือตรวจสอบเอกสารของท่านภายในวัน 

                        เดียวกนัโดยติดต่อ คุณสุพชิญ์ชา/คุณอ้อมทพิย์ เบอร์โทร 02-574-1588 ต่อ 7000-7001 

                   5.  ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ า กรณียกเลิกหรือไม่เข้าพกัตามวันที่ระบุในใบจอง  

                   6.  เวลาเข้าพกัเร่ิมต้ังแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป 

 

 
 
 
                                                 โดยติดต่อ คุณสุพิชญช์า / คุณออ้มทิพย ์ เบอร์โทร 02-574-1588 ต่อ 7000 , 7001  
                                         ***  Sales of Groups  :  คุณพิมพผ์กา  กุลนิชนนัท ์ เบอร์โทร 02-574-1588  Ext. 4018  *** 
                   โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 54/7 หมู่ 3 ซ.แจง้วฒันะ 15 ถ.แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลกัส่ี กทม. 10210 
 

บญัชีในการโอนเงิน : บริษทั รักสยาม พรอพเพอร์ต้ี แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์2004 จ ากดั 

             ธนาคารกรุงไทย  สาขาแจง้วฒันะ  

      บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ี 096-6-00916-9 

mailto:front@tkpalace.com


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือเชิญประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
 กรุงเทพฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือเชิญประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2-3 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
 กรุงเทพฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  

 




