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อันดับ
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ูนย ก านโยบายสื่อ คณะนิเท าสตร

หรือคอมเมนต
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เปนการสราง
ความเกลียดชังดวยคําพูด
รวมถงการ ชสื่อประเภทตาง
เชน ภาพวาด วิดีโอ และเพลง
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จิตอาสาชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
“พายุปาบึก”

CPI ตกอันดับ

วิ่งระดมทุน
ซื้ออุปกรณการแพทย ใสบาตรเพื่อ

สุขภาพพระสงฆ

คลิปสะทอน
พฤติกรรมขับขี่

บนทางเทา

อุบัติเหตุ
ชวงปใหม

จิตอาสากูวิกฤต
PM 2.5

• Hate Speech 
• เหตกุารณทะเลาะววิาท

ในงานบวช
• ปญหาเดก็วยัรนุ
ตดิเกมออนไลน 

ฆาตวัตาย
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อุบัติเหตุ
ชวงสงกรานต

หางสรรพสนิคา
รวมรณรงคลดการใช

ถุงพลาสติก

กาวคนละกาว อสีาน
ชวยเหลอื 

8 โรงพยาบาล

เผยขอมลูลกูหนี ้กยศ.
ผดินดัชาํระหนี้
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ตลาดลดขยะ 
เนนภาชนะธรรมชาติ

ลดขยะพลาสติก
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เด็กขี้กลัวหวาดระแวง

เลี้ยงแบบเร่งรัด
เด็กต่อต้าน

เลี้ยงอ้วน
เด็กเอาแต่ใจ

เลี้ยงอิสระไร้กฎเกณฑ์กติกา
เด็กอาจสร้างปัญหาให้สังคม

เลี้ยงแบบสำลักความรัก
เด็กเงอะงะไม่มั่นใจ

เลี้ยงอวดรวย
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เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 16 กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ: 10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย มกราคม-มิถุนายน 2562 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย มกราคม-มิถุนายน 2562 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  16  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 วันท่ี  16  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  16  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
  

 


