
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น อ ำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน โทร. 054 718714 

ที ่  นน 1033/46            วันที ่   11  มกรำคม  2566 

เรื่อง    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนและเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับดีเด่น 

 และระดับดีมำก รอบ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะบน 
เว็บไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 

  1.ต้นเรื่อง 
  ด้วยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำน
มีควำมโปร่งใสน ำสู่กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมำภิบำลในหน่วยงำน มีกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็น
ส ำคัญและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนโดยประเมินผ่ำนข้อค ำถำมตำมแบบวัดกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT มีประเด็น
กำรประเมินเป็น ๙ ตัวขี้วัด ๒2 ข้อค ำถำม (MOIT)   

2.ข้อเท็จจริง 
คู่มือแนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของ

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในตัวชี้วัดที่ ๓ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ใน
ส่วน MOIT 7 หน่วยงำนมีกำรรำยงำนกำรประเมินและเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรใน
หน่วยงำน และเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับดีเด่น และระดับดีมำก ในที่เปิดเผยให้ทรำบรอบปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 และรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
หน่วยงำนส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรประกำศผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก ในที่

เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน ที่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๗6 
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชำเพ่ือใช้ประกอบกำร
พิจำรณำแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑0๑๒/ว๒๐  ลงวันที่  ๓ กันยำยน  ๒๕๕๒ ข้อ ๙(๖) ที่ระบุ 
"ให้ผู้บังคับบัญชำตำมข้อ 2 (ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ในระดับดีเด่นและดีมำกในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกยองชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผล
กำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส ำหรับส่วนรำชกำรที่มีกำรก ำหนดระดับผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรเกินกว่ำ  ๕  ระดับ ให้ผู้ประเมินประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับสูงกว่ำ
ระดับดีขึ้นไป" นอกจำกนี้ ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ประเภทบุคลำกร ๕ ประเภท ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข มีรำยละเอียด ดังนี้ 
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๑. มีลักษณะเป็นประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร โดยผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
๒. ผู้บังคับบัญชำ ต้องสั่งกำรให้น ำประกำศรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

ของบุคลำกรในหน่วยงำน ระดับดีเด่น และดีมำก ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน มีแบบฟอร์มกำรเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

๓. แสดงหลักฐำนประกำศรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรใน
หน่วยงำนระดับดีเด่น และดีมำก ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖5 และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยไม่ค ำนึงถึงค ำสั่ง
กำรเลื่อนเงินเดือน 

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน และคะแนน ข้อ MOIT 7 
ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ 
รอบ ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖5 (๑  เมษำยน  ๒๕๖5 - ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖5) 
๑. มีบันทึกข้อควำมลงนำมในประกำศผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรในหน่วยงำน 

ระดับดีเด่น และดีมำก (ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข) มีกำรขออนุญำตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

2. มีประกำศรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรในหน่วยงำนระดับ
ดีเด่น และดีมำก (ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ หนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) 

๓. มีหลักฐำนประกำศรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรใน
หน่วยงำน ระดับดีเด่น และดีมำก (ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข) รอบ 2 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 (๑ เมษำยน ๒๕๖5 - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖5) 

4. แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 
3. ข้อพิจารณา 
กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ได้รับหนังสือแจ้งจำก กลุ่มกฎหมำย 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ตำมหนังสือที่ นน 0033.005/180  ลงวันที่  10  มกรำคม  2566 เรื่อง 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนและเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับดีเด่นและ
ระดับดีมำก ประจ ำปีปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่  2 (1 ตุลำคม 2565)  ส่วนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนและเปิดเผยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำนระดับดีเด่นและดีมำก 
(ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  โดยจะด ำเนินกำรในรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณถัดไป 
ดังนั้น เพ่ือให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไตรมำส ๒ ในข้อค ำถำม MOIT 7  จึง
เห็นควรแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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4. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
 1. ลงนำมในหนังสือแจ้งเวียนสถำนบริกำรในสังกัดท่ีแนบมำพร้อมนี้  

                      2. ขออนุญำตเผยแพร่บันทึกข้อควำมขึ้นเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
https://www.ssonamuen.com/index.php/ita/ita2566/category/32-2566-moit7 และติดประกำศ
บอร์ดประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
                          

            

                       

              (นำยรัฐศำสตร์   ขันยอด) 
                             นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 
 
 
 

                                                                                                   
 

                                                    
 
 
    

                                                               

   (นำยชวลิต   รวมศิลป์) 
                                                สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
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