
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

 
   กรมสุขภาพจิต ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือการประเมิน ประกอบไปด้วย 3 เครื่อง มือ 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
   ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื ่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน  
ในหน้าที่ที ่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์  
อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระ
สำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่น ๆ  
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อคำถาม  
จำนวน 6 ข้อ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู ้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯตลอดจนกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี ้ ยั งให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ 
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   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง
จากผู้มิอำนาจการซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรื อพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อคำถาม
จำนวน 6 ข้อ 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรบัรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการ
ขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการ
จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วยตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้  
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่ 
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ  
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ 

   2) แบบว ัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ ม ีส ่วนได ้ส ่ วนเส ียภายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
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   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่ งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา             
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี ่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนา้ที่
ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี ่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน               
ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีท่ีมีข้อกงัวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ 
   ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั ้งนี ้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ 
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   3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวั ตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย 5 ตัวชี ้ว ัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) 
   ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ใน 5 ประเด็น คือ  
   (1) ข้อมูลพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
   (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
   (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ใน 2 ประเด็น คือ  
   (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน
เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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คะแนนและระดับผลการประเมิน 
   ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
  ผลการประเมิน ITA ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  จากการประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าศูนย์สุขภาพจิตที่ 5  
มีผลคะแนนรวมเท่ากับ 87.99 (ระดับ A) ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายของกรมที่กำหนดอยู่ที ่ 85 คะแนน โดย
คะแนนที่ได้ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
   ด้านการปฏิบัติหน้าที่   92.33 
  ด้านการใช้งบประมาณ   84.50 
  ด้านการใช้อำนาจ   88.13 
  ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 85.83 
  ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  89.17 
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ผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ด้านการปฏิบตัิหน้าที ่                                                                                                                        92.33    
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

1.1 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 
1.2 เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด  0.00 0.00 80.00 20.00 80.00 
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏบิัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทยีมกันมาก
น้อยเพียงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 50.00 50.00 87.50 

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มพีฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อยา่งไร  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

3.1 มุ่งผลสำเร็จของงาน  0.00 0.00 90.00 10.00 77.50 
3.2 ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระสว่นตัว  0.00 0.00 80.00 20.00 80.00 
3.3 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  0.00 10.00 70.00 20.00 77.50 
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพือ่แลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนญุาต หรือให้บรกิาร 
หรือไม่  

หัวข้อการประเมิน มี (%) ไม่มี (%) คะแนน 
4.1 เงิน  0.00 100.00 100.00 
4.2 ทรัพย์สิน  0.00 100.00 100.00 

4.3 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้ 

0.00 100.00 100.00 

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรอืจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสตา่งๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาททีป่ฏิบัตกิันในสังคมแล้ว บคุลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารรับสิง่ดังต่อไปนี้ หรือไม่  

หัวข้อการประเมิน มี (%) ไม่มี (%) คะแนน (%) 
5.1 เงิน  0.00 100.00 100.00 

5.2 ทรัพย์สิน  0.00 100.00 100.00 
5.3 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้ 

0.00 100.00 100.00 

6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพือ่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการ
ตอบแทนในอนาคต หรอืไม่ 

หัวข้อการประเมิน มี (%) ไม่มี (%) คะแนน (%) 

6.1 เงิน  0.00  100.00 100.00 
6.2 ทรัพย์สิน  0.00 100.00 100.00 
6.3 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นตน้ 

0.00 100.00 100.00 
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ด้านการใช้งบประมาณ                                                                                                                        84.50               
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพียงใด 

0.00 20.00 60.00 20.00 75.00 

8. หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

8.1 คุ้มค่า  0.00  0.00 60.00 40.00 85.00 
8.2 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้  10.00 0.00 70.00 20.00 75.00 
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากนอ้ยเพยีงใด   

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย 
เพียงใด 

90.00 10.00 0.00 0.00 97.50 

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานลว่งเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ย
เพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเบกิจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจา้ง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

11.1 โปร่งใส ตรวจสอบได้  0.00 0.00 40.00 60.00 90.00 
11.2 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  90.00 10.00 0.00 0.00 97.50 
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ทา่น มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

12.1 สอบถาม  10.00 0.00 70.00 20.00 75.00 
12.2 ทักท้วง  10.00 0.00 70.00 20.00 75.00 
12.3 ร้องเรียน  10.00 0.00 70.00 20.00 75.00 
ด้านการใช้อำนาจ                                                                                                                             88.13 
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผูบ้ังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็น
ธรรม มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00 30.00 50.00 20.00 72.50 
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14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพยีงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 
(%) 

คะแนน (%) 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของผลงานอยา่งถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด 

0.00 30.00 50.00 20.00 72.50 

15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 

(%) 
คะแนน (%) 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรอืการให้ 
ทุนการศึกษา อยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00 10.00 60.00 30.00 80.00 

16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการใหท้ำธุระส่วนตวัของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 

(%) 
คะแนน (%) 

สั่งการให้ท่านทำธุระ 
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ยเพยีงใด 

90.00 10.00 0.00 0.00 97.50 

17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในส่ิงที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 

(%) 
คะแนน (%) 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทา่นทำในส่ิง 
ที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเส่ียงต่อการทุจรติ มากน้อย 
เพียงใด 

90.00 10.00 0.00 0.00 97.50 

18.การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 

(%) 
คะแนน (%) 

18.1 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ  80.00 10.00 10.00 0.00 92.50 
18.2 มีการซ้ือขายตำแหน่ง  90.00 10.00 0.00 0.00 97.50 
18.3 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพอ้ง  80.00 20.00 0.00 0.00 95.00 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                           85.83 
19.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพยีงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 
(%) 

คะแนน (%) 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารเอาทรัพย์สินของ 
ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากนอ้ยเพยีงใด 

90.00 0.00 10.00 0.00 95.00 

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด 

(%) 
คะแนน (%) 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 

10.00 0.00 50.00 40.00 80.00 
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21. กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมกีารขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ 
อนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

10.00 0.00 60.00 30.00 77.50 

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้องจากหนว่ยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารนำทรัพย์สิน 
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.00 10.00 0.00 0.00 97.50 

23. ท่านรู้แนวปฏบิัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหนว่ยงานของท่าน เกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกตอ้ง มากน้อยเพียงใด 

0.00 10.00 60.00 30.00 80.00 

24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

หน่วยงานของท่าน มกีารกำกับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกนัไม่ให้มี 
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพอ้ง มาก
น้อยเพียงใด 

0.00 10.00 40.00 50.00 85.00 

ด้านการแก้ไขปญัหาการทุจริต                                                                                                             89.17 
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ 
กับการต่อตา้นการทจุริต มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00 0.00 30.00 70.00 92.50 

26. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี  คะแนน (%) 

26.1 ทบทวนนโยบายหรอืมาตรการปอ้งกันการทุจริตใน 
หน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ 

90.00 10.00 90.00 

26.2 จัดทำแผนงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการ 
ทุจริตของหน่วยงาน 

90.00 10.00 90.00 

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของทา่น ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพยีงใด  
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

0.00 0.00 20.00 80.00 95.00 
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28. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

28.1 เฝ้าระวังการทุจริต  0.00 0.00 20.00 80.00 95.00 
28.2 ตรวจสอบการทุจริต  0.00 0.00 20.00 80.00 95.00 
28.3 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 0.00 0.00 20.00 80.00 95.00 
29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปอ้งกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

หน่วยงานของท่าน มกีารนำผลการตรวจสอบของฝ่าย 
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป 
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน 
หน่วยงาน มากนอ้ยเพยีงใด 

0.00 0.00 30.00 70.00 92.50 

30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเดน็ดังต่อไปนี้ 
อย่างไร  

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

30.1 สามารถร้องเรยีนและส่งหลกัฐานได้อย่าง
สะดวก  

0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 

30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 
30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา  

0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 

30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภยัและไมม่ีผลกระทบต่อ
ตนเอง  

0.00 20.00 50.00 30.00 77.50 
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 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่ต่อความโปร่งใสในการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        83.13 
31. ท่านมีความพึงพอใจตอ่ความโปร่งใสในกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกบัการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย (%) 

น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ท่านมีความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

0.00 0.00 60.00 40.00 85.00 

32. ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการอุทรณ์และร้องทุกข์ที่เป็นธรรม 
หัวข้อการประเมิน น้อยที่สุดหรือ 

ไม่มีเลย (%) 
น้อย (%) มาก (%) มากที่สุด (%) คะแนน (%) 

ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบการอุทรณ์และร้องทุกข์ที่
เป็นธรรม 

0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 

33. ท่านมีความเชื่อมั่นวา่การตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 
ทา่นมีความเชื่อมั่นวา่การตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักคุณธรรม ตามความสามารถและผลงาน 

0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 

34. ท่านมีความพึงพอใจตอ่ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำเนินการตามระเบียบ และข้อบังคับของหนว่ยงาน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อความเป็นธรรมและความเสมอ
ภาคในการดำเนินการตามระเบียบ และข้อบังคับของ
หน่วยงาน 

0.00 0.00 70.00 30.00 82.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

  จากกราฟข้างต้น พบว่าศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
   1. ด้านการใช้งบประมาณ มีผลคะแนนเฉลี่ย 84.50 คะแนน โดยข้อคำถามที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกต้อง
ในการเบ ิกจ ่ าย เง ิน  เช ่น ค ่ าทำงานล ่วง เวลา ค ่ าว ัสด ุอ ุปกรณ ์  หร ือค ่ า เด ินทาง ฯลฯ ม ีผลคะแนนเท ่ากับ  
100 คะแนน ส่วนข้อคำถามที ่ได ้คะแนนเฉลี ่ยต่ำสุดคือ การรับรู้ แผนการใช้จายเงินงบประมาณของหน่วยงาน มี  
ผลคะแนนเท่ากับ 75.00 คะแนน 

ลำดับ ประเด็นการพัฒนา แนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ด้านการใช้งบประมาณ (84.50 คะแนน) 
1  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ 

หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (75.00 %) 
1) สื่อสารสร้างการรับรู้เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรในศูนย์ฯ 
2) เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบ 
3) มีช่องทางเสนอแนะความคิดเหน็ / เรื่องร้องเรียน 
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สะดวก และเข้าถึงได้ง่ายจาก 
ช่องทางต่าง ๆ 

2  หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (ใช้งบประมาณ 
อย่างคุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์) (80.00 %) 

3  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท้่าน มีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน) (75.00 %) 

 


