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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 2 มิถุนายน 2565 
หัวข้อ: หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อน
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  2  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  2  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  2  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
  

 


