รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เปนขั้นตอนดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 รอบ 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)
(รายตัวชี้วัด)
 รอบ 11 เดือน (ต.ค.-ส.ค.)
ชื่อตัวชี้วัด : รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ
ผูจัดเก็บขอมูล :
1. นางสาวศุภลักษณ ชัยยา
2. นางสาวสุรีรักษ พิลา
3. นางสาวจรรยวรรณ จิตนาน
4.นางสาวพรทิพย ปญญาทะ
โทรศัพท : โทร 0 53908 300 ตอ 73159
โทรศัพท : โทร 0 53908 300 ตอ 73159
คำอธิบาย :
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) หมายถึง การ
ประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิตในทุกมิติ ตั้งแตการ
บริห ารงานของผู บ ริ ห ารและการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ ภ ายในหน ว ยงาน ตลอดจนประเมิ น “ระบบงาน” โดยเฉพาะ
กระบวนการเปดเผยขอมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่มีความโปรงใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ ที่มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจน มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการ
ประเมิน “วัฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปองกันการ
ทุจริตและการปองกันการปฏิบัติงานที่อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่
สะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งลวนแตมีความสำคัญและสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล ที่หนวยงานภาครัฐและเจาหนาที่ของรัฐ พึง
จะตองมีและยึดถึงปฏิบัติไดเปนอยางดี
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) แบงเปน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. การปฏิบัติหนาที่ (Bribery – Fraud)
2. การใชงบประมาณ (Budget Misallocation)
3. การใชอำนาจ (Power Distortion)
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ (Asset Misappropriation)
5. การแกไขปญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement)
6. คุณภาพการดำเนินงานของหนวยงาน (Service Quality)
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารของหนวยงาน (Communication Efficiency)
8. การปรับปรุงระบบการทำงานของหนวยงาน (Procedure Improvement)
9. การเปดเผยขอมูล (Open Data)
10. การปองกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice)

-2 รอบ 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด)
 รอบ 11 เดือน (ต.ค.-ส.ค.)
คำอธิบาย :
หนวยงานคุณธรรม หมายถึง หนวยงานที่มีการบริการจัดการดวยความโปรงใส ซื่อสัตย ประหยัด ยึดมั่น ในสิ่งที่ถูกตองบน
พื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนใหบริการดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยความมีน้ำใจ เคารพใน
ศักดิ์ศรีและคุณคาของผูรับบริการและบุคคลอื่น ปฏิบัติงานดวยความสุขเพื่อประโยชนของประชาชน
ขอมูลผลการดำเนินงาน :
ขั้นตอน
รายละเอียดการดำเนินงาน
รอบปงบประมาณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดดำเนินงานตามคูมือ / แนวทางตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ดังนี้
(11 เดือน :
1. ไดแจงใหกลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานกระทรวง
ต.ค.-ส.ค.)
สาธารณสุขทุกคนในหนวยงาน ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปขึ้นไป เขาทำแบบสำรวจความคิดเห็นดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ในรูปแบบออนไลนตามกำหนด โดยมี
ผูตอบแบบสำรวจ จำนวน 151 คน จากบุคลากรทั้งหมด 160 คน คิดเปนรอยละ 94.37
2. ไดดำเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอรมการประเมินหนวยงานคุณธรรม ประจำปงบประมาณ
2564 โดยมีผลคะแนนการประเมิน 1,000 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนคิดเปนรอยละ
100 พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ดังนี้
2.1ประเมินตนเองลงในแบบฟอรมการประเมินหนวยงานคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในรูปแบบไฟล excel ที่กำหนดแลว
2.2รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินฯ ตามขอ 2.1 ใหกลุมคุมครองจริยธรรม
จัดทำเปนไฟล PDF (.pdf) และสรางโฟลเดอรในแตละขอ พรอมบันทึกเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการตอบลงโฟลเดอรนั้นๆ อยางชัดเจนแลว
2.3รวบรวมตามขอ 2.1 และขอ 2.2 และจัดสงไปยังกลุมคุมครองจริยธรรมทาง e mail :
ethics.dmh@gmail.com ภายในระยะเวลาที่กำหนดแลว
เกณฑการใหคะแนน :
รอบปงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค. – ส.ค.)
1. รอยละของผูเขาทำแบบสำรวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานหนวยงาน
ระดับคะแนน
เปาหมายการดำเนินงานในแตละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน
รอบครึ่งปงบประมาณ
รอบปงบประมาณ
(5 เดือน : ต.ค. – ก.พ.)
(11 เดือน : ต.ค. – ส.ค.)
0.5
รอยละ 40.00-49.99
1.0
รอยละ 50.00-59.99
1.5
รอยละ 60.00-69.99
2.0
≥ รอยละ 70

-3รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด)
2. รอยละของผลการประเมินหนวยงานคุณธรรม

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

ระดับคะแนน

เปาหมายการดำเนินงานในแตละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน
รอบครึ่งปงบประมาณ
รอบปงบประมาณ
(5 เดือน : ต.ค. – ก.พ.
(11 เดือน : ต.ค. – ส.ค.)
1.0
รอยละ 30.00-39.99
1.5
รอยละ 40.00-49.99
2.0
รอยละ 50.00-59.99
2.5
รอยละ 60.00-69.99
3.0
≥ รอยละ 70
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (สวนราชการไมตองใสผลคะแนนมา)
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(รอยละ)

ผลการ
คาคะแนน
คาคะแนนที่ได
ดำเนินงาน
ถวงน้ำหนัก

รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดาเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
(ITA)
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดำเนินการ : ตามคูมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และฉบับปรับปรุง
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : ผูบริหารใหการสนับสนุน และสงเสริมการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :
- กิจกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ตองอาศัยความรวมมือ ของบุคลากรในสถาบันฯ
ทั้งหมด และตองมีการติดตาม รวบรวมเอกสาร จึงตองประสานงานหลายงาน/กลุมงาน ทำใหใชเวลากับการติดตาม
คอนขางมาก
- ขอคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน มีจำนวน
คอนขางมาก และ ขอคำถามสามารถตีความไดหลายประเด็นทำใหผลลัพธที่ไดไมตรงเทาที่ควร
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป : ไมมี
หลักฐานอางอิง : ทางเว็ปไซดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร (ประกาศ/ขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ)

