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เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1.ต้นเรื่อง
1.1 ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)
เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) เพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความโปร่งใสนำสู่
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด
ธรรมาภิบ าลในหน่ ว ยงาน มีการดำเนิ นงานที่ มุ ่ง ให้เ กิด ประโยชน์ต ่ อ ประชาชนและส่ ว นรวมเป็น สำคั ญ
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยประเมินผ่านข้อคำถามตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :MOIT)
มีประเด็นการประเมินเป็น 9 ตัวชี้วัด 23 ข้อคำถาม (MOIT)
1.2 คู ่ ม ื อ แนวทางการตอบแบบสำรวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในส่ว นของ MOIT 7 กำหนดให้ ห น่ว ยงานมี ห ลักเกณฑ์การบริห ารและพัฒ นาบุคลากร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลประกอบข้อคำถาม
หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ มีรายละเอียดดังนี้
1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดระดับ
จังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาล
ศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ใช้คำสั่งหรือประกาศอย่างเป็น
ทางการของจังหวัด
2. กำหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ โดยกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์
การประเมินต่ำ (ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง) ต้องมีการประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนการประเมินต่ ำ
ทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
2.3 วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานรายงานผล
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
2.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. หากเจ้าหน้าที่…

-23. หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง
รายใดไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ำกว่าค่า
เป้ า หมายหรื อ ระดั บ ที ่ ค าดหวั ง หรื อ เข้ า รั บ การพั ฒ นาแล้ ว แต่ ย ั ง คงมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านต่ ำ กว่า
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ให้ด ำเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ออกจาก
ราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้างเนื่องจาก
มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ำกว่าระดับที่กำหนด แล้วแต่ประเภทของบุคลากรอย่างเคร่งครัด
(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนิน การกับ เจ้าหน้าที่ผ ู้มีผ ลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ำที่ออกโดยผู้บริห ารสูงสุดระดับจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.ข้อเท็จจริง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้ประสานขอข้อมูลไปยัง
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ข้อเท็จจริงว่าได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และ
วิธ ีการประเมิน ผลการปฏิบ ัติร าชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ และลู กจ้างประจำสังกั ดสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่ นน 0032.010/193
ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะจัดทำหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านในภายหลัง
3.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้
การดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอ
อนุญาตนำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
- ทราบ/อนุญาต

(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)
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สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

