ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ราชการส่วนภูมิภาค) (Integrity and Transparency Assessment–ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

รายละเอียด

30-31 ตุลาคม KPI 60
2560
ตรวจ
ราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัด
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ2562 .ศ.
(เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 6)

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน
สานักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน

6-7
พฤศจิกายน
2560

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ2562 .ศ.
(เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12)

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน
สานักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน

9-10
พฤศจิกายน
2560

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ2562 .ศ.
(เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 และ
เขตสุขภาพที่ 10)

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน
สานักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน

13-14
พฤศจิกายน
2560

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน
ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ2562 .ศ.
(เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2)

ผู้เข้ารับการอบรมดังนี้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลศูนย์ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แห่งละ 2 คน
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 2 คน
สานักงานเขตสุขภาพ แห่งละ 2 คน

ไตรมาสที่ 1 Small Success ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 4 - EB 6
5 มกราคม
2562

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน
ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อ EB 4- EB 6 ronnachai_g@hotmail.com
ซึ่งเป็นคะแนนแบบระดับขั้นของความสาเร็จ ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 เท่านั้น
ที่ ศปท. กาหนดเท่านั้น เป็น ไฟล์ Excel เรียกดูเอกสารที่

2
วันที่

9 มกราคม
2562

ตัวชี้วัด

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

กิจกรรม

รายละเอียด

เว็บไซต์ www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมนู
การดาเนินงาน ITA เลือกเมนูปี 2562 (ระดับจังหวัด ฯ)

หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่กาหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอร์ม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 2 ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง
1) www.stopcorruption.moph.go.th
เลือกเมนูผลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด
(ตัวชี้วัดที่ 60)
2) Group Line : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2) สานักนโยบายและยุทธศษสตร์
3) กองตรวจราชการ
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง

ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1 - EB 11
5 เมษายน
2562

9 เมษายน
2562

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

2.) ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อ EB 1- EB 11
คะแนนร้อยละ ตามแบบฟอร์มที่ ศปท. กาหนดเท่านั้น
เป็น ไฟล์ Excel เรียกดูเอกสารทีเ่ ว็บไซต์
www.stopcorruption.moph.go.th เลือกเมนู
การดาเนินงาน ITA เลือกเมนูปี 2562 (ระดับจังหวัด ฯ)

2) ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้นที่

2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 2 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ
ส่งแบบรายงาน ตก. 2-ตก. 3
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ รอบที่ 2

2) ส่ง ศปท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการ รอบที่ 2
(สาคัญ)********

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 2 ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง
1) www.stopcorruption.moph.go.th
เลือกเมนูผลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด
(ตัวชี้วัดที่ 60)
2) Group Line : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2) สานักนโยบายและยุทธศษสตร์
3) กองตรวจราชการ
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง

ronnachai_g@hotmail.com

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 เท่านั้น
หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่กาหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอร์ม

ไตรมาสที่ 3 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1 - EB 11
5 กรกฎาคม
2562

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

2) ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อ EB 1- EB 11
คะแนนร้อยละ ตามแบบฟอร์มที่ ศปท. กาหนดเท่านั้น
เป็น ไฟล์ Excel

2) ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้นที่
ronnachai_g@hotmail.com

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่กาหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอร์ม

3
วันที่

9 กรกฎาคม
2562

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

รายละเอียด

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 3 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ
ส่งแบบรายงาน ตก. 2-ตก. 3
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ รอบที่ 2

2) ส่ง ศปท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
ราชการ รอบที่ 2
(สาคัญ)********

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 3 ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง
1) www.stopcorruption.moph.go.th
เลือกเมนูผลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด
(ตัวชี้วัดที่ 60)
2) Group Line : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใ2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2) สานักนโยบายและยุทธศษสตร์
3) กองตรวจราชการ
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง

ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1 - EB 11
24 กันยายน
2562

20 กันยายน
2560

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

2) ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งเฉพาะคะแนน
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อ EB 1- EB 11
คะแนนร้อยละ ตามแบบฟอร์มที่ ศปท. กาหนดเท่านั้น
เป็น ไฟล์ Excel

2) ส่ง ศปท. สธ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้นที่

KPI 60
ตรวจ
ราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลคะแนนการประเมินรอบไตรมาสที่ 4 ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง
1) www.stopcorruption.moph.go.th
เลือกเมนูผลคะแนนประเมิน ITA ปี 2562 ระดับจังหวัด
(ตัวชี้วัดที่ 60)
2) Group Line : MOPH ITA /ตรวจประเมิน EBIT 60 /
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2) สานักนโยบายและยุทธศษสตร์
3) กองตรวจราชการ
4) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง

ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1) นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
2) นางสาวนิตยา เหล่าชา
3) นายรณชัย ธูปทอง

ronnachai_g@hotmail.com

ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 เท่านั้น
หมายเหตุ : ขอใช้แบบฟอร์มที่กาหนด ห้ามมิให้
ดัดแปลงแบบฟอร์ม

กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1330 หรือ 08 1931 5388
โทร. 0 2590 1330 หรือ 08 1075 0258
โทร. 0 2590 1330 หรือ 06 2040 0937

