บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ที่ นน 0532. /48
เรื่อง

.วันที่ 28 มกราคม 2565
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ

.
.

ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในการเปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบ
ปีงบประมาณ 2565
เรียน สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
1.ต้นเรื่อง
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็ น ไป
ภายใต้ แ นวคิ ด เปิ ด เผยมากขึ้ น โปร่ ง ใสมากขึ้ น (More open to more transparent) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความโปร่งใสนาไปสู่ก าร
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิด
ธรรมาภิบ าลในหน่ ว ยงาน มีการดาเนิ น งานที่มุ่ง มั่น ให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่ วนรวมเป็นส าคัญ
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยประเมินผ่า นข้อคาถามตามแบบ
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOPH)
มีประเด็นคาถามเป็น 9 ตัวชี้วัด 23 ข้อคาถาม (MOIT)
2.ข้อเท็จจริง
คู่ มื อ แนวทางการตอบแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (MOPH Integrity and
Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วนของ MOIT 8
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบข้อคาถาม
หน่ ว ยงานส่ ง หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การประกาศผลการปฏิ บั ติร าชการในระดั บ ดี เ ด่ น และ
ระดั บ ดี ม าก ในที่ เ ปิ ด เผยให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ที่ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562
ข้อ 9 (6) ที่ระบุให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผล
การปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจูงใจให้พฒ
ั นาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน่ไปใด้ดียิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
1.มีลักษณะเป็นคาสั่ง หรือประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/โ เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ใช้คาสั่งหรือประกาศอย่างเป็นทางการของจังหวัด

2.กาหนดกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานราชการของผู้อื่นผู้มีผลการปฏิบัติงานที่
ไม่ถึงเกณฑ์ โดยกาหนดให้มีระบบการรายงานหรือกากับติดตามอย่างต่อเนื่องสาหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่า
(ต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง) ต้องมีประกาศให้ผู้ที่มีคะแนนการประเมินต่าทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบ
แนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า มี
รายละเอียด มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
2.3 วีธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานรายงานผลการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าต่อผู้บังคับบัญชา
2.4 มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.หากเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังรายใด
ไม่เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติสาหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่า
ค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังหรือเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังคงมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่า
เป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวัง ให้ดาเนินการตากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้าง
เนื่องจากมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ากว่าระดับที่กาหนดแล้วแต่ประเภทของบุคลากรอย่าง
เคร่งครัด (ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.บันทึกข้อความลงนามในคาสั่ง ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าที่ออกให้โดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด(ผู้ว่าราชการ
จังหวัด)
2.มีคาสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่า
3.มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า
4.มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
5.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.ข้อเท็จจริง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ได้ประสานขอข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ได้ข้อเท็จจริงว่าได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการผลเรือนสามัญ
และลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ 2565 ไปยังหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ที่ นน0032.301/193 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีประเมินการปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะจัดทาหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไปยังหน่วยงาน ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านภายหลัง

3.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การ
ดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้ว ยความเรี ยบร้อย จึงขอ
อนุญาตนาข้อมูลตามข้อ 1 และข้อ 2 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
http://www.ssotch.com/index.php/ita/ita2565
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาต

(นางวันทนา เมืองเล็น)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ความเห็นสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
- ทราบ/ดาเนินการ

(นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง

