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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 มกราคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ 
 ที่เป็นงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทข้ึนไป ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง
 การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ 
 ที่เป็นงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทข้ึนไป ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง
 การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

 


