yqv1

ua{u?i4u1 aI.
,u t Yu......H.LI.*.-..-...
o

o

iu

d .-..

rd

dldnrrufr:iunE
nTJU:?,:ff,tE,]tfu61g

rl!'U*r!(!*.....

,u u

renr.........)$..:.(.I..........u.

?Iffi
d.a.u..ot-rr-..orz

br

r'{ rr(

u d

:

?uvt

I

d-

+, .: !?J /.flg.F-.[ ns.l

.......(...1'!,11,..[;it. ..........

*a1

......."...q!....9.................1r

lniariinruu bdben

'---1-"-_---'--__-

4

Lsa{

--.0-!.u"lil.i=l.tuIr1rl.lo.qr.u-r;il.6rin-r;.qiofril.u-nr::t038r.-1].0!.n.r.v.yr.r.?.iatotrflJa?.
-....-..-----T-----T-.-..-=.
-rfior-tui-u.er.o.fr-r.u.

noiYrlriuarna (l:vtvtotvu) nru"lfrrrurFF] "fl:vyr:?'ifirn'l:6uarlaavorpr i':16'ruilqin
(MOPH Zero Tolerance)" rj:ysirfjwil:y:llru v\.fi. lodbd

t:uu
dudr

:f,l.tu0t:?1n1:fl:uyt:?{a1fir:6uat
4q

por.-.JJ:.39.*-

tTO.:tfllJ

-------'-'-fv

o. umnruvfo:*un3"Lun:rrl:vt:rrfioiufi
loen ilflr1FuJ lodbo urfiutol"Lrirailrulru
4q
n rnigr4 nr,rrj: u tru t{rir:r nr:il:v rfi ua ilo::3J rrnvn'lr:r1r-li.l"[a"Lunr:n'r rfi u{rur o cr,rrjr ulrun r nrYp'
"tufltlrJ:su'tru v!.fl. Iodbo-tEdba aoon6orrir-trJ:v16unr:rlfl^;rJrJ:vruo6'runr:4oinuravrJ:vnqfifitoi

6'runr:flolrj:r:r (o) do u.u fi:vuir"Lri'vrnvri:urru6'oqrirrfiunr:l:yffiunrruo::iluayn'rlrh]irta
"[uurirulru (lntegrity and transpar"n, Lr"rrment : tTA) nrt:yll'ulfio".tno',, r].rl.r. n"ruun
d,,od,E

utJuU:vorqntl uasn'osairunr:l:srfiu"Luunru,fiiouay ao

#ld a'rrinrru rj.r-l.t."Luoruyr6'rnrnydn

16'rirrauqrJ:LrHrnr:rJ:rttrunruo::nuavnrr:r}lir'La"[unr:pirrflro'.rru.lrr:rr,'.rrr'.lerYg?,TA)

fl.rr:l:vrrru

fl.fl. l.edbd'jr rilSr,rr:qtanqsfro{tuarr{tonq;rurqoinuavrfr:iu'jrovrJn^rinr,lrirfiruavliur:uilrurru
,

J

o1

d

a

S,'6i

dt

q

u

q

Llnuuano::lrnlra
u. a'r#ntrul#nn:v:,r:?.ialo'r:6uat lnaqutitlflrjfrnr:riofr'runr:4oiFt fl:yr,t:?{
arfil:il4fl ritruniurJ:ufl1flLenu1::rrrinr:rio6'runr:uoinflonn:yytr?.iarfit:ruAll tl:vdrfll!l:yill6u
0u1{fl 0afituaa:n
,o

Ll:{

La nJu

n

iud

-iv^'e
fraonnd'olnllnr:l:vffiunrrufi::lruaun:tr1rJiflaro.luriralrunrnrYg
(lTA) lera6'erTn:.iflr:
:ru:tri':-uriorlrunoiYrJrYuarna (rlrr,rrrtua) nru16'[urFn "nryytr?{6t1[1:6uar"Laavorn
dru6'ru4o3n (MOPH ZeroToterance)" rJ:vdrf i!rl:vl.t'r6u r\.fi. Iodbdtuiufi u firrr., Lodben

v\.fl. Iedbd

3filoou
l5t:rulnlqiu
o o1n1: en srni{rrinrruila-nn:vvt:?{a1o't:6uar fir-narJ:vatriufion:y6'uiprdrfin
6l-Y.
' ,
y
t
"Lriqnarn:fl:uvr:?{a1or:ruqth^juorYl*avtrivrurionr:Tn,r
:
t
.,-1
|
I t
t
u
- -'
airrn{rrnBo.rjruflocriunr:yq3fl
ta.inrsvl:1{41['t:6uatl#finrr:rurra'u tuavl:vtrd':irffuiinrr,rra-nrs6]:fi6rorn:vyr:r{ato't:6uafl
"[unr:lirar:lrufi ufl ulinrrru#no::rrfirraror{rirnr:qrqor.irunr:l:unrflLenLlTrcrinr:rio6'ru
nr:4oim eilzuarionr:r.J:vrfiuqrut::ilravn?1lhlirla1unr:rirrfrurrurolurirarrunrnYo (ttA tu
fl wl :vlr ru v!. fl . Iedbd ua v 6'rfi n r : Yl in r : vr oB n t o qJ : v ur nty u
U9

ru

94

tJ0y{Q1T6U1

e{rrinlrul#4fl:vvr:'r'iaror:ruat rorBuu'ir 16'o-nvirrJ:ynrflrafrur::rainr:riofr.ru
nr:vointo{fl:uvt:'t'ia1D1:6ua? ri:vdrflr!l:v}.t'tru 11.fl. todbd d'ldrt6'u rfiol#virukllunr:l:ynro
tqfitdrutaoinlunr:r5r,rr:rrufirtluhlnuu#no::rrfirra iuiufi a o'urrnr bdben firr{lufron::l
du
t y
du
:ru:snrluno6'runof Yr.irYuarna (l:vnrntvra) nru16'uur6n "niyyt:?{aror:ruarla ayoff1iufr'ruvroipr
(MOPH Zero Tolerance)"

tJ:v,ftilwtJ:vrrru v\.6. lrdbd fiaoprnrdolrYlr1uu'.tonlruBur::rtnr:uilla,
torviru tu{o a nr:uilr]:yfruBnryrnr:rirar:{'nnr: {o (a.o) :yr.t 'lrfrunvrrj:amudnraa-no::rrfirra
ruavnruTilirlalunr:rJfr r.r-fr rru ... " :r uav LE ufl n lil ro na1 :fi ruul d
I

flordua

...

-tcl9/

t0rau0
ol15aurrrfioh]:nfror:rur urnr#uro!roleiI!:aeirrflunr:d'rdriohrira o-nu{Juv,r:ynru
i
o. fiot:rutriorr:u"[ur]runrfltQF]ur:rrrjnr:rio6'runr:rloBFr?o{n:uyr:?{aro.r:rufi?
d4

rJ:v,irtl.rur] :yxl't

il

v!. fl

. Iedbd

to. alu

{!t]:v:t'tru

y!.fi .

rlluil

:v n rn

to

gt

ur : lninr:ri o frrunr:u 3-C
oinrol n:yyt:?{

alo.l:ilau il:ydrfl

tedbd

//
(urus.:r"s fi:fi

.

rlmn

grn:)

I

{n:?n:1gn'nn:syt5?{a161:0JE?
:s i i]fl,an:uvr:?{a161:rutt?

fnut:rrnr:[yru

!

rirurh n aiun, : hn dr ua riu aqu
rJfi

rJh:unr:uilu

m

uui nr:qrn

1

Ua"rn:vfi :? {a101? u?#

Tr

/

rietu :m.au.

.rdo}J:nfiqr:u']siuq

_)Er.

o{lrHuih

taufurrS qlBnrpnru)
BtQntigu#,i ir n''r n: rrn rlil 6r:oqt
r d Ii,[l, b$r
1

1

?-

/(uruaqfiu trql:qa)
Yguun6'i

rn1:n:cil : ? {6115 1: tuqt'

o

Srr

d-ct7-

b

ll,tJ,

bdbm

,,1*t^

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 14 พฤศจิกายน 2563
หัวข้อ: ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH
Zero Tolerance)” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน ที่ 12 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH
Zero Tolerance)” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวัน ที่ 12 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

