
 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ 5  เดือน   (ต.ค. - ก.พ.) 
   รอบ 11 เดือน  (ต.ค. - ส.ค.) 

ชื่อตัวชีวั้ด : ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตัวชี้วัดในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA ) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวหทัยชนนี  บุญเจริญ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

1. นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา 
2. นางสาวสุรีรักษ์  พิลา 
3. นางสาวจรรยวรรณ  จิตนาน 
4.นางสาวพรทิพย์  ปัญญาทะ 
5.นางสาวณัฐธิดา  ศิริตัน 

โทรศัพท์ :  โทร 0 53908 300 โทรศัพท์ :  โทร 0 53908 300 ต่อ 73155 
คำอธิบาย :  
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) หมายถงึ การ
ประเมนิตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ที่ครอบคลุมการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสงักัดกรมสุขภาพจติในทุกมิติ 
ตัง้แต่การบรหิารงานของผู้บรหิารและการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนประเมนิ  “ระบบงาน” 
โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่มคีวามโปร่งใสรวมถึงขัน้ตอนและกระบวนการ
ปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานและมคีวามเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัติลอดจนมคีุณลกัษณะทีด่ตีามหลกัธรร
มาภบิาล รวมไปจนถงึการประเมนิ “วฒันธรรม” ในหน่วยงานทีมุ่่งเน้นการสรา้งเสรมิวฒันธรรมและค่านยิมสจุรติ และ
ประเมินแนวทางในการป้องกนัการทุจรติและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ตลอดจนประเมนิผลการปฏบิตังิานในภาพรวมทีส่ะทอ้นไดจ้ากการรบัรูข้องผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีภายใน และผูม้สี่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มี
คุณธรรมและมธีรรมาภบิาล ทีห่น่วยงานภาครฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐั พงึจะตอ้งมแีละยดึถอืปฏบิตัไิดเ้ป็นอย่างด ี
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) แบ่งเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
          1.การปฏิบัติหน้าท่ี (Bribery – Fraud) 
          2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
          3. การใช้อำนาจ (Power Distortion) 
          4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (Asset Misappropriation) 
          5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) 
          6. คุณภาพการดำเนินงานของหนว่ยงาน (Service Quality) 
          7. ประสิทธิภาพการส่ือสารของหน่วยงาน (Communication Efficiency) 
          8. การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (Procedure Improvement) 
         9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
        10. การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วดัที่เป็นขั้นตอนดำเนินงาน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ 5  เดือน   (ต.ค. - ก.พ.) 
   รอบ 11 เดือน  (ต.ค. - ส.ค.) 

หน่วยงานคุณธรรม หมายถงึ หน่วยงานทีม่กีารบรกิารจดัการดว้ยความโปร่งใส ซือ่สตัย ์ประหยดัยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง
บนพืน้ฐานทางศลีธรรม วฒันธรรม และหลกักฎหมาย ตลอดจนใหบ้รกิารดว้ยจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี ดว้ยความมี
น ้าใจ เคารพในศกัดิศ์รแีละคุณค่าของผูร้บับรกิารและบุคคลอื่น ปฏบิตังิานดว้ยความสขุเพือ่ประโยชน์ของประชาชน 
 
 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 
รอบครึ่งปีงบประมาณ 

(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)  
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ได้ดำเนินงานตามคู่มือ / แนวทางตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 
ดังนี ้

1. ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทุกคนในหน่วยงาน ท่ีปฏิบัติงานครบ 1 ปีขึ้นไป เข้าทำแบบสอบถาม
ความคิดเห็นด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรูปแบบออนไลน์
ตามกำหนด โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 147 คน จากบุคลากรท้ังหมด 158 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.04 
2. ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มการประเมินหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนการประเมิน 1,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ประเมินตนเองลงในแบบฟอร์มการประเมนิหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ Excel ท่ีกำหนดให้แล้ว 

2.2 รวบรวมเอกสาร / หลักฐานประกอบการประเมินฯ ตามข้อ 2.1 ให้กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรมจัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) และสร้างโฟลเดอร์ในแต่ละข้อ พร้อมบันทึก
เอกสาร / หลักฐานประกอบการตอบลงในโฟลเดอร์นั้นๆ อย่างชัดเจน 

2.3 รวบรวมตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 และจัดส่งไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ทาง e-mail: ethics.dmh@gmail.com  ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดแล้ว    

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) 
1. ร้อยละของผู้เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 
รอบครึ่งปีงบประมาณ 

 (5 เดือน : ต.ค. – ก.พ.) 
รอบปีงบประมาณ 

 (11 เดือน : ต.ค. – ส.ค.) 
0.50 - ร้อยละ 45.00 - 49.99 
1.0 - ร้อยละ 50.00 – 54.99 
1.5 - ร้อยละ 55.00 – 59.99 
2.0 - ≥ ร้อยละ 60.00 

 
2. ร้อยละของผลการประเมินประเมินหน่วยงานคุณธรรม  

ระดับคะแนน เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 
รอบครึ่งปีงบประมาณ รอบปีงบประมาณ 

mailto:ethics.dmh@gmail.com%20%20ภายใน
mailto:ethics.dmh@gmail.com%20%20ภายใน


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ 5  เดือน   (ต.ค. - ก.พ.) 
   รอบ 11 เดือน  (ต.ค. - ส.ค.) 

 (5 เดือน : ต.ค. – ก.พ.)  (11 เดือน : ต.ค. – ส.ค.) 
1.0 - ร้อยละ 40.00 - 49.99 
1.5 - ร้อยละ 50.00 - 59.99 
2.0 - ร้อยละ 60.00 – 69.99 
2.5 - ร้อยละ 70.00 – 79.99 
3.0 - ≥ ร้อยละ 80.00 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา) 
 

ตัวชีวั้ด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

1. รอ้ยละของผลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดักรม
สุขภาพจติ (ITA) 
2. มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิคุณธรรมระดบั
หน่วยงาน 
3. รอ้ยละของผูเ้ขา้ท าแบบส ารวจความคดิเหน็ดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
4. รอ้ยละของผลการประเมนิหน่วยงานคุณธรรม 

    

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ตามคู่มือคำอธิบายตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการดำเนินงาน : ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนนิงานในปีต่อไป : ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง :  
เอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานของหนว่ยงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามแบบฟอร์มตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ (แบบ Open Data Integrity & Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 


