KPI 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

2562
จำนวน 26 ข้ อ
EB1 – EB 26

• หลักการประเมินตนเอง
Self-Assessment ข้อเท็จจริ งที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity
And Transpanrency Assessment : EBIT

เป็ นกลไกการขั บเคลื่อนการบริ หารราชการแผ่ นดินที่มี ธรรมาภิบาลเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรั บปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้ การบริ หารราชการของสานั กงานสาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาลใน
สังกัดสานั กงานเขตสุ ขภาพที่ 12 ให้ มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี ้วัดที่ 44 : ร้ อยละของหน่ วยงานในสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ITA
2561

90.12

สถำนกำรณ์ : หน่ วยงานในสั งกัดเขตสุ ขภาพที่ 12 ผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ITA 2560

88.66

เป้ าหมาย

มาตรการดาเนิ นงาน
ในพืน้ ที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลั พธ์

รอบ 1

เสริ มสร้ างความโปร่ งใส
และวัฒนธรรมสุ จริ ต

แบบสารวจหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ EB1-EB 26

หน่ วยงานผ่ านเกณฑ์ ITA
1.ระดับ 5 ในไตรมาส 1(EB1EB4)
2.80%ในไตรมาส 2 (EB1-EB26)

รอบ 2

เสริ มสร้ างความโปร่ งใส
และวัฒนธรรมสุ จริ ต

แบบสารวจหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ EB1-EB 26

หน่ วยงานผ่ านเกณฑ์ การประเมิน
ITA 90%

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่ม่ งุ เน้ น

Small success

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

EB 1 – EB 4

EB 1 - EB 26

EB 1 - EB 26

EB 1 - EB 26

162 หน่ วย
สสจ. 7 แห่ ง รพศ/รพท. 10 แห่ ง
รพช. 65 แห่ ง สสอ. 80 แห่ ง

ปฏิทินการประเมิน ITA ของสานักงานเขตสุ ขภาพที่ 12ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
แผนการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

26 ธันวาคม
2561

ไตรมาสที่ 1 Small Success ประเมินหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ EBIT ข้ อ EB 1-EB 4
ระดับ 1 ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
EB1
EB 2
EB3-4
ผู ้ตรวจประเมินระดับเขต ประชุ มตรวจหลักฐานเชิ งประจักษ์ ส่งคะแนนให้ ศปท.สธ.

ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562

25 มีนาคม
2562

ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิ งประจักษ EBIT ข้ อ EB 1-EB 26
ผูต้ รวจประเมินระดับเขต ประชุมตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่งคะแนน
ให้ ศปท.สธ. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562
25 มิถุนายน ไตรมาสที่ 3 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ EBIT ข้ อ EB 1-EB 26
ผูต้ รวจประเมินระดับเขต ประชุมตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่งคะแนน
2562
ให้ ศปท.สธ. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
26 สิ งหาคม ไตรมาสที่ 24ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ EBIT ข้ อ EB 1-EB 26
ผูต้ รวจประเมินระดับเขต ประชุมตรวจหลักฐานเชิ งประจักษ์ ส่งคะแนน
2562
ให้ ศปท.สธ. ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562

โดยให้ผู้
ประสาน ITA
ระดับจังหวัดนา
หลักฐานให้ผู้
ประเมินระดับ
เขตตรวจสอบ
สถานที่ ณ ห้อง
ประชุม
สานักงานเขต
สุขภาพที่ 12

