
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร. 0-5476 - 1043           
ที่ นน 09๓๒. /78                              วันที่  14 มีนาคม 2565    
เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น  
       และระดับดีมาก ในการเปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และ รอบปีงบประมาณ  
       พ.ศ.  2565 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

  1. ต้นเรื่อง 
ด้วยปีงบประมาณ2565ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ( MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA) เป็นไปภายใต้แนวคิด 
เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความโปร่งใสน าสู่การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มี
การด าเนินงานที่มุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยประเมินผ่านข้อค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  มีประเด็นการประเมิน 9 ตัวชี้วัด 23 ข้อ
ค าถาม (MOIT)    

2.ข้อเท็จจริง 
  คู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Integrity and  
Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วน MOIT 8 หน่วยงานมี
การรายงานการประเมินและเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผล
การปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อมูลประกอบข้อค าถาม 
  หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ใน
ที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา76 
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9(6) ที่
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พลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยก
ย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับส่วน
ราชการที่มีก าหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” นอกจากนี้ ต้องด าเนินการตามกฎหมายประเภทบุคลากร 
5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวง   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
           /1.มีลักษณะ... 



-2- 
 

1. มีลักษณะเป็นประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้น าประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.  แสดงหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน 
หน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไม่ค านึงถึง
ค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน 

2.ข้อพิจารณา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสานข้อมูลไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากร

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับแจ้งว่าการด าเนินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รอบที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัดน่านเป็ นผลให้ไม่สามารถ
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  ดีมาก ของส านักงาน
สาธารณสุขจังน่านได้ในขณะนี้ ส่วนการประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก (ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ไม่
สามารถด าเนินการได้ในรอบ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 ) โดยจะ
ด าเนินการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณถัดไปเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 ในข้อค าถาม MOIT 8 จึงเห็นควรแจ้งใน
หน่วยงานในสังกัดเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปราดทราบ และพิจารณาดังนี้ 
  1.ขออนุญาตน าเผยแพร่ประกาศฯดังกล่าวบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน https://web.ssobanluang.com ต่อไป 
 
 

      (นางดาวรุ่ง  งามสม) 
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

      

      ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

        ชอบ/ลงนามแล้ว 

 

                                              (นายชวลิต  รวมศิลป์) 
                     สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
 
 

https://web.ssobanluang.com/


 
 

 
 

  

ที่ นน ๐9๓๒ /32      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
    ถนนน่าน – พะเยา ต าบลป่าคาหลวง 
    อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นน ๕๕190 

   14  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง     ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก      .  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานในส านักงาน 

           สาธารณสุขอ าเภอทุกกลุ่ม 

สิงที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดน่าน รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับ ดีเด่น ดีมากฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย 64-30 ก.ย.64) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ขอส่งประกาศจังหวัดน่าน รายงานการ
ประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับ ดีเด่น ดีมากฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย 64-30 ก.ย.64) ลงวันที่ 10 
มีนาคม  2565 อยู่ในขั้นตอน การพิจารณากลั่นกรองของจังหวัดน่าน จึงแจ้งมายังท่าน เพ่ือแจ้งให้บุคลากร
เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือทราบ  ตามรายละเอียดที่ส่งมานี้  

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทางเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง https://web.ssobanluang.com  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อไป  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 

                     
 

                                                            (นายชวลิต  รวมศิลป์) 
                                                         สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
โทรศัพท์ ๐-54 761 043     
โทรสาร  045 761 043 

https://web.ssobanluang.com/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน…บริหารทั่วไป…………………………………………………………………. 
ชื่อหน่วยงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน……………………………… 
วัน/เดือน/ปี:  …..11.......มีนาคม…พ.ศ.๒๕๖5……………………………………… 
หัวข้อ:  MOIT 8 ก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
           ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. บันทึกข้อความรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก 
๒. ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมากของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2 (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 
2564 ) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565  

           3. หนังสือแจ้งหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
           4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 
Linkภายนอก: …… ……………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง                                                                                 

                                                                                                  
                     ( นางดาวรุ่ง  งามสม)                                                                        (นายชวลิต  รวมศิลป์) 
            ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                           ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
       วันที่ …...11.. เดือน…มีนาคม…พ.ศ.…๒๕๖5…                         วันที่ …..11... เดือน…มีนาคม …พ.ศ.…๒๕๖5……    
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                            

                                                                   
                                                        (นางสาวอักษราภัค  ค าเขียว) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
วันที่ …11.... เดือน…มีนาคม…พ.ศ.…๒๕๖5… 

 


