
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา โทร 054718193           . 
ที ่ นน ๐4๓3.01/222                                     วันที ่   7 มิถุนายน ๒๕๖5                            
เรื ่อง    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ  
           ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

            1.ตน้เรื่อง 
              ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) 
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีความโปร่งใสนำสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
โดยประเมินผ ่านข้อคำถามตามแบบวัดการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity  
and Transparency Assessment :MOIT) มีประเด็นการประเมินเป็น 9 ตัวชี้วัด 23 ข้อคำถาม (MOIT)             
           2.ข้อเท็จจริง 
     คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ในส่วน MOIT 8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
     ข้อมูลประกอบข้อคำถาม 
                       หน่วยงานส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และ  
ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 76 บัญญัติให้ผู ้บังคับบัญชามีหน้าที ่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู ้ที ่อยู ่ใต้บังคั บบัญชา  
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2552 ข้อ 9(6) ที่ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ ่งขึ ้น ส ำหรับ 
ส่วนราชการที่มีการกำหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศ
รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” นอกจากนี้ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ประเภทบุคลากร 5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
     2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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     3. แสดงหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่คำนึงถึง 
คำสั่งการเลื่อนเงินเดือน  

     องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 8 
     ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ 
     รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
     1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร| 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข) 
     3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
     4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

           3.ข้อพิจารณา 
     กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ประสานขอข้อมูลไปยัง 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับแจ้งว่าการดำเนินเกี ่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565) ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัดน่าน เป็นผลให้ไม่
สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมากได้ในขณะนี้ 
ในส่วนของ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะดำเนินการใน
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเวียงสา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 ในข้อคำถาม MOIT 8 จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

           4.ข้อเสนอ 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแนบมาด้วย และขอ
อน ุญาตเผยแพร ่บ ันท ึกข ้อความและหน ังส ื อลงเว ็บ ไซต์สำน ักงานสาธารณส ุขอำเภอเว ี ย งสา 
http://www.sasuksa.com  

           
                                                  (นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)               - ชอบ/ลงนามแล้ว 

                                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ           
                                                                                  (นายเกษตร ปะทิ)                                                                 
                                                                               สาธารณสุขอำเภอเวียงสา 


