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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
มอบหมายให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้พิ จารณาและลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริ ย ธ รรม แทนประธ าน ก. พ. จึ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการจริ ย ธ รรมป ร ะ จ ำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๗ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษา
จริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายวินัย
นายสรรเสริญ
นายรุ่งเรือง
นางสาวสุดคนึง
นายไพจิตร
พลอากาศเอก วีรวิท
นายธงชัย

วิริยกิจจา
นามพรหม
กิจผาติ
ฤทธิ์ฤาชัย
ปวะบุตร
คงศักดิ์
กีรติหัตถยากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)
เลขาธิการ ก.พ.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 4 พฤษภาคม 2565
หัวข้อ: หนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

