
a1'U';i1ertn1';i ____ f)~f.J-~1W~~-~-~J.itl_~_{~~(l_;::JJ:1j_()_~eh"W1ei01j __ _l'Y\j_. __ o __ ~~~o __ ®j;n~o. __________________________________ _ . . 
.:::a Qtl .::1 ~ 

'VI m5 .. Q~.CFJVJl ... Q®/.~~~-~---······------- - ---------------- - - - -- - -1'U'VI _______ CFl __ ~~l"'JrJf.J ___ ~_<n>_ct ______ __ ________________ __ ___ _____ _ 

b~il.:l ____ ".l!~~~-ir~l\ljJ."1J.D.'l1~~-~~~1~.1~01j_\1A~~~]~JJJ.~. (<j1~1J~~lJ~-~1J:~.JJ."11DJ.A~JJ.JDJ.A~~~~~~~-~-~-1A~ 
lil~~5';i';i1J m:::'Vl';i1-:!~151';iru~"ll ';i:::~:::~ l!l (VUI. l!l<t'<::>b-l!lctG'Jio) • 

' ' 
m1lVIir -:!~an~ 1J-:J1'UCJ 'V15Pl1~(;1~ LLG'l:::.fl1';in lilelTW1Wl1';i Vi ~5 ol!l®~.o®/l!l~~b G'l-:J1'UVi • • 

@ ~ -:JVI1~1J l!lctbct n~1J-:J1'U~'V15Pl1~(;1~ LLG'l:::.n1';inlila1'U1CJm';i 1~~ua'Uir~1~~ ~ 1~';i-:Jn1';ith:::"111J1vnn,; 
" 'I q .. 

(~1-:!) LLe.J'UtJfi\J~';i1"1Jn1';i~1'Un1';iG1-:JL~~1J~ru5';i';i1J lil~~5';i';i1J m:::'Vl';i1-:!~151';iru~"ll ';i:::CJ:::~ l!l ('V'l.Pl. l!l<tbb-l!lct~o) :t.J • • 

1'U1'U~ l!lrn ~-:!VI1~1J l!l<tbct L1G'l1 o~.oo-®b.oo 'U. ru ~e:J-:!U';i:::"1J1JLL1J~b'UL~~ l!J-rn e:J1~1';i rn .ff'U c( h-:!LL';i1JViL~ . • 
'V'l1LG'l6il LLe:J'Ur; ~e:J'UL'l'Ui'U ~'U'ULL{)-:J-J\Pll'U::: n';i-:Jb'Vl'V'l., L~mtJ~1am~1~~ljG11'U1~G11'UL~~1~ljG11'U , ~ 

1'Un1';i'\J~V11';i';i1"1Jn1';i 1'Un1';i~11Jfl~ ~11J~~~'U11iJ LLG'l:::~11lv11L'i1'Un1';i1'V'l1n,; (~1-:!) LLe.J'UUflU~';i1"1Jn1';i~1'Un1';i 

G1-:J~~1J~ru5';i';i1J lil~~5';i';i1J m:::'Vl';i1-:!~151';iru~"ll ';i:::~:::~ l!l ('V'l.Pl. l!lctbb-\vct~o) e:J~1-:JljG11'U~1l.J e.J~n~'UG1m';i'\.Jfiu~ 
.. , \.1 6.J 

1~'1J';i';iG'le.JG'l~1L~Iil(;11l.JLthVImCJm:::'Vl';i1-:J~151';iru~"ll ~a m:::'Vl';i1-:J~151';iru~"ll LU'Ue:J-:J~m~ru5';i';i1J~'ULL'\J'\J .. , , , 
e:J~1-:l~-:l~'U '111~ LU1VI1J1CJ(;11l.JLLe.J'ULLl!'IJ'Vl.fl1~ 1~ ~'V15Pl1~(;1~"1J1~ ,r'U 

n~ 1J-:!1'U~ 'V15Pl1~(;1~ LLG'l:::.fl1';ifi lilel 1'U1~n1';i "1Je:Je:J'UiJ~1 ~.U 1';i1"1Jn1';i LLG'l:::'V'liJ n-:J1'U';i1"1Jn1';i , . . 
1'UG1-:Jn~ L~'Uvm1tJ11"11n11L~a~~m1tJ1:::"111l1'V'l1n,; (~1-:J) LLe.J'UtJfiu~11"11m1~1'Um1G1-:JL~~1J~ru51';i1J lil~~5';i';i1J • :t.J • 

m:::'Vl11-:!~1511ru~"ll 1:::~:::~ l!l ('V'l.Pl. l!lctbb-l!lct~o) ~-:Jd "llm-Dn~1~rl1'V'l1VI'U:::L~'U'V11-:J~-:J1tJLLG'l:::n~u . , 
lil1n-:JutJ1:::1J1ruPl'U~tJfiu~ m11'1 a~ 1'Un11'Vlli!~(;l m:::'Vl11-:J~1511ru~"ll tJ1:::-;htl -:J'IJU';i:::mru 'V'l .Pl. l!lctbct 

\.1 6.J , , 

b~';i-:!n11~m:::~u MOPH ITA 2022 "lle:J-:!VIt.h~-:!1'Ub'UG1-:Jn~~1Un-:!1'UU~~m:::'Vl';i1-:!~1511ru~"ll 11"1ln1';i'\J~V11';i • 
G11'U.fJ:Um~ '\.J';i:::-;htl-:Ju'\.J';i:::1J1ru 'V'l.Pl. l!l<t'<::>ct ~-:J11~~avh~VIir-:J~ad 

~-:JL~~'U1J1L~a1tJ1~oWiil11ru1e:J'U~m1L~'U'Vl1-:J1tJ11"1Jm';j~-:J.U1-:J~'UI'ia1tJ~1~ ~mU'U'V'l1:::~ru , , 

('U1-:!~11~"111~1 1~'U'Vl~L1"1J) 

iJ'n:'j L~11:::'1-1'U bCJ'\J1~ LLG'l::: LLe.J'U'1J1'U1qj n1';ioW LP!~ 
Q.l II I t{ ~ 0 

VI1VI'U1nG'll.J-:!1'U~'V15Pl1~(;11LLG'l:::.fl1';inlile:J1'U1~n11 , . 

('U1~~-:!L~e:J-:l filile.J1~) • 
~1VIoU1~tJ~n~1';i:::~um:::'Vl11-:J tJij~';i1"1ln11LL'Vl'U 

~1VIoU1Pl'U~tJfiu1lm11'ia~1'Un11'Vllil~(;l 
~ :t.J • 

m:::'Vl11-:J~1511ru~'1J 

~ l6.1 (;l.A . lr:1:btf . 



Cl.l .q Cl.l " Cil 

frl. 'U1.:1611'ln'UI'l'U'UV1 LVWG1Yl'j'HU • 
.q Cil 4' Cilca. A 

~- 'U1.:1611'l(IJ"ti1'j~ fll'jG'IVJtlYI'j'Hl..J 

.., .. 
<ilo. 'U1-:JG11'l'U.:~~n~ru Yl~'U11'1 

" Q.J A 4' odril 

<i)<i). 'U1-:JG'I1'l'U'UVJ'UI'l~ nn~m€1 •• 
<i>l!l. 'U1-:JG'11'ln'Um iH'qJ 

.... "' .. 
<ilm. 'U1-:JG'I1d'Vll'lm'j'j(IJ .f1G'I.:JWV1€l.:J 

" 
<i>c£. 'U1-:IG'I1'l~1~'U YleJI'II'I1'U'U'l'i' 

.., "" 
<ilct:. 'U1-:JG'I1'l"lfqJqJm ~1l..l1~ 

<i>b. 'U1-:JG'I1'l"lfm.n'jru 1nG1~~w.~ 

<ilfrl. 'U1-:JG'I1'lnl'l~Yl'j ~'j~ LI'II'J'j 

'11 ni LI'I11~~'U 1~u1 ~ LL~ ~ LLe.J'U"ll1'U1qjn1'j~ Lfll~ 

unVJ~Yl~1n1~1'11'1~un~n11 

unVJ~Yl~1n1~1'11'1~un~n11 

unVJ~Yl~1n1~1'11'1~un~n11 

uniLI'I11~~'UL~'U1~LL~~LLe.J'UUn~m1 

uniLI'I11~~'UL~'U1~LL~~LLe.J'UUn~m'j 

unVJ~Yl~1n1~1'11'1~un~n11 

uniLI'I11~~'UL~'U1~LL~~LLe.J'UUn~m'j 

unVJ~Yl~1n1~1'11'1~un~n11 

uniLI'I11~~'UL~'U1mL~~LLe.J'UUn~m1 

uniLI'I11~~'UL~'U1~LL~~LLe.J'UUn~m1 
Q.JQ ~ Q.J.Q 

'Und"tl1n11L.:J'ULL~~'Uqj"tl 

'I.JniLI'I11~~'UL~'U1~LL~~LLe.J'U 

unVJ~Ylmmul'll'l~ • 

uni"lf1n11~G'I~ • 
uniLI'I11~~'UL~'U1~LL~~LLe.J'U 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
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เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 2 สิงหาคม 2565 
หัวข้อ: โครงการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2 -3 
 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   
 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 โครงการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย 2 -3 
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Link ภายนอก: ไม่มี 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  2  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  2  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

 




