ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------------------------เพื่ อ เป็ น การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงกําหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด สำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอเวีย งสา จั งหวัดน่ าน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานในหน้ าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ทุ กระดับมีจิตสํ านึกในการต่ อต้ านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบน
ทุกรูปแบบ
๓. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของตรวจสอบได้
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนส่ วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อ
การใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเขาข่ายความผิดเกี่ยว
การเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมื่อจะใช้เงินและหรือทรัพย์สินของทางราชการจะต้องใช้อย่างประหยัด
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก
7. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
8. ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแต่ ล ะระดั บ ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ล เพื่ อ มิ ให้ มี ก ารเรี ย กรับ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------------------------เพื่ อ เป็ น การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงกําหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด สำนั กงานสาธารณสุ ขอำเภอเวีย งสา จั งหวัดน่ าน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานในหน้ าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ทุ กระดับมีจิตสํ านึกในการต่ อต้ านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบน
ทุกรูปแบบ
๓. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของตรวจสอบได้
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อ
การใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเขาข่ายความผิดเกี่ยว
การเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมื่อจะใช้เงินและหรือทรัพย์สินของทางราชการจะต้องใช้อย่างประหยัด
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก
7. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
8. ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแต่ ล ะระดั บ ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ล เพื่ อ มิ ให้ มี ก ารเรี ย กรับ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

คำนำ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่ อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้ วยการใช้อํานาจในตําแหน่ง หรือหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้ เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ส าธารณะ ขาดความเป็ น อิ ส ระ ความเป็ น กลางและความเป็ น ธรรม จนส่ งผลกระทบต่ อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม ทําให้ ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้ องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้ บริการ ความเป็นธรรมใน
สั งคม รวมถึงคุณ ค่ าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ (ระดั บองค์ กรจนถึงระดับสั งคมในคู่ มือเล่ มนี้ จะ
สะท้ อ นหลั ก การและแนวคิด ที่ เป็ น สากลพร้ อมข้ อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ ใช้ เพื่ อการป้ องกั นเรื่อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเป็น ๒ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ ๒ การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
มกราคม ๒๕๖4
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คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
๒. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของตรวจสอบได้
๓. เพื่อให้บุคลากรใช้จา่ ยเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
ขอบเขต
เพื่ อ เป็ น การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชนทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ สํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นในทางราชการของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอเวี ย งสา จั งหวั ด น่ า น ที่ ได้ ให้ ค วามหมายของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือ
การกระทําที่ บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก
จนมี ผ ลต่อ การตั ดสิ น ใจ หรือ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในตําแหน่ งหน้ าที่ บุ ค คลนั้ น รับ ผิ ด ชอบอยู่ส่ งผลกระทบต่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการทําหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of
duty) ซึ่งมี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาท หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่ งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่ายงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่ส ามารถทํางานบางอย่างที่
คนอื่นๆทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาท หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทํา
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถนํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
/การบริหาร...

-2การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่ อ เป็ น การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านและเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติ
หนาที่ สํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานในหน้ าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่ อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุก
รูปแบบ
๓. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของตรวจสอบได้
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อการ
ใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเขาข่ายความผิดเกี่ยว
การเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมื่อจะใช้เงินและหรือทรัพย์สินของทางราชการจะต้องใช้อย่างประหยัด
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก
7. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
8. ให้ผู้บั งคับ บัญชาแต่ ละระดับ ควบคุม กํากับ ดูแล เพื่อมิให้ มีการเรียกรับผลประโยชน์ ต่างๆ ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
สํานักงานสาธารณสุขน่าน ได้ให้ความสําคัญในการปรับปรุงงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการ
กระทําผิดวินัยของเจ้าหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่
กําหนดเรื่องสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย ๔ มาตรการสําคัญดังต่อไปนี้
๑. มาตรการการใช้รถราชการ
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน ไม่พบปัญหาเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแต่มีการประกาศมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
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-3๑. กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตําแหน่ง
- มีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชน์ทับซอน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อํานาจในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าการแต่งตั้ง การโยกย้าย การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good
Government)
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและติดตาม
ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน คณะกรรมการจะนําปัญหาหรือความเสี่ยง
ที่ตรวจพบหรือมีข้อทักทวงมากําหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนําไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาวิเคราะห์ในการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่จากการ
ประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชนทับซ้อน
๓. กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้กําชับ
ให้ผู้เกี่ยวของในการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้
อิทธิพลในตําแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีกรณีดังกล่าว สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
จะดําเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดําเนินการทางวินัยกับผู้ ที่เกี่ยวของอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชนทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือดํารงตําแหน่ง
ที่ ห มิ่ น เหม่ ต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาผลประโยชนทั บ ซ้ อ น ที่ อ าจจู ง ใจ ชั ก นํ า สู่ ก ารกระทํ า ผิ ด ตองถอนตั ว จาก
การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง
๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสริมสร้ าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้ เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
๖. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่ อตานการทุจริต เป็ นต้น
เพื่อป้องกันผลประโยชนทับซ้อน สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในซึ่งมีการตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเสี่ยงขององค์ กรทุกไตรมาส หาก
มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในกรณี ต่างๆ คณะกรรมการจะนําปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มา
กําหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนําไปสู่การแก้ไขโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจจะเกิดการทุจริตที่จําเป็นต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
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-48.หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์
8.1 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทํา
• กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ในหน่วยงาน
• ทางไปรษณีย์ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
• ทางโทรศัพท์ : 054718193
• ทางInternet : https:// www.sasuksa.com
• ยื่นด้วยตนเอง : กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การติดตามและประเมินผล
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เสนอผู้บริหารรับทราบ ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

ภาคผนวก
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บรรณานุกรม
บรรณานุกรม
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., 2563

