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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โทร.๐ ๕๔71 8193
ที่ นน.๐4๓๒/57
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.

เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1.เรื่องเดิม
1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (เอกสาร 1)
1.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้จัดทำแผน
ปฏิ บ ั ติ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอเวี ย งสา ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (เอกสาร 2)
2.ข้อเท็จจริง
2.1 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ด ำเนิ น การ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)
เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) เพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความโปร่งใสนำสู่
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้
เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่ อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและ
ลดโอกาสที ่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ตและประพฤติ ม ิ ช อบในหน่ ว ยงาน โดยประเมิ น ผ่ า นข้ อ คำถามตามแบบวัด
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :MOIT)
มีประเด็นการประเมินเป็น 9 ตัวชี้วัด 23 ข้อคำถาม (MOIT)
2.2 คู ่ ม ื อ แนวทางการตอบแบบสำรวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในส่วน MOIT 6 กำหนดให้ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสาร 3)
ข้อมูลประกอบข้อคำถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส และมีคุณธรรมลดการใช้ดุล พินิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ผ่านระบบเครือ ข่ าย
สารสนเทศของหน่วยงานหรืออาจสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น มีรายละเอียดดังนี้
1. มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
2. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้น ำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
/องค์ประกอบ...

-2องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
สู ง สุ ด ของหน่ ว ยงาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และมี ก ารขออนุ ญ าตนาเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน
1.2 มีนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่ว ยงาน
และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2.1 บั น ทึ ก ข้ อ ความลงนามแผนการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของหน่ ว ยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.ข้อพิจารณา
กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ดำเนินการ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอเวี ย งสา
เป็ น ไปตามแนวคิ ด เปิ ด เผยมากขึ ้ น โปร่ ง ใสมากขึ ้ น (More open, to more transparent) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อย และมีความต่อเนื่องเห็นควรใช้ประกาศสำนัก งาน
สาธารณสุข อำเภอเวียงสา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา และเห็นควรทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
4.ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
4.1 ใช้ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.2 ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
4.3 อนุมัติเผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
4.4 อนุมัติเผยแพร่เอกสารตาม (4.1) - (4.2) บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ชอบ/อนุญาต/ดำเนินการตามเสนอ
(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

