
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตัวช้ีวัดที ่54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
ในระบบ MOPH Integrity and Transparency Assessment System: MITAS 

 

ไตรมาสที่ 1 Small Success ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 4 

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 

ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชงิประจักษ์ (EBIT)  
ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที ่2 มกราคม 
2563 
 
ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ  

วนัที ่3 มกราคม 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 1 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด  
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 1 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26  

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่13 มีนาคม 2563 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 

1) ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) 
ต้ังแต่วันที ่7 มกราคม 2563 ถึงวันที ่2 เมษายน 2563 
 
ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ  

วนัที ่3 เมษายน 2563 

2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 2 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ  
ส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ 
รอบที ่1 ในระบบตรวจราชการออนไลน ์
http://203.157.104.68/e-insreport/index.php  
และส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 ให ้ศปท. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้น 
การตรวจราชการ รอบที ่1 (สำคัญ)******** 
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ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 (ต่อ) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 2 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด 
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 2 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

ไตรมาสที่ 3 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่1 เมษายน 2563 ถึงวันที ่12 มิถุนายน 2563 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 

1) ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) 
ต้ังแต่วันที ่9 เมษายน 2563 ถึงวันที ่8 กรกฎาคม 2563 
 
ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ  

วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 
2) ช่วงเวลาไตรมาสที่ 3 ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ  
ส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ 
รอบที ่1 ในระบบตรวจราชการออนไลน ์
http://203.157.104.68/e-insreport/index.php  
และส่งแบบรายงาน ตก. 1-ตก. 3 ให ้ศปท. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ pankung08@gmail.com เมื่อเสร็จสิ้น 
การตรวจราชการ รอบที ่1 (สำคัญ)******** 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 3 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด  
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 3 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 

หน่วยรับ
ตรวจ  

1,850 
หน่วยงาน 

ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่4 กันยายน 2563 

ศปท. ไม่พิจารณาเปิดระบบเพ่ิมเติม 
ตามที่กำหนดในกรอบเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ผู้ตรวจ
ประเมิน  

คำสั่ง สป. ที ่
3223/2562 
ลงวันท่ี  
15 ตุลาคม 
2562 
 

ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชงิประจักษ์ (EBIT) ต้ังแต่
วันที ่8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที ่8 กันยายน 2563 
 

ศปท. ปิดระบบการตรวจประเมนิ วนัที ่

9 กนัยายน 2563 
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ไตรมาสที่ 4 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB 1-EB 26 (ต่อ) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

จัดเก็บรายงานในระบบ MITAS ประมวลผลคะแนน 
รอบไตรมาสที่ 4 และส่งผลคะแนนการ ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้ทราบทาง 
1) www.stopcorruption.moph.go.th  
เลือกเมนผูลคะแนนประเมิน ITA ปี 2563 ระดับจังหวัด  
2) โปรแกรมประยุกต์ (Application) Line กลุ่ม : MOPH 
ITA /ตรวจประเมิน EBIT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ศปท. ดำเนินการจัดส่งรายงานไตรมาสที่ 4 ไปยัง 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4) กองตรวจราชการ 

 
ผู้ประสานงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
1) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช โทร. 0 2590 1866 หรือ 08 1931 5388 
2) นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง โทร. 0 2590 1330 หรือ 08 9928 3357 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 28 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์  การประเมิน 
ITA (ร้อยละ 90) ในระบบ  MOPH Integrity and Transparency Assessment System: 
MITAS 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

หัวหนา้ 
วันท่ี 28 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี 28 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 




