
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 

1. คะแนนกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. 

 

 

2. คะแนนของหน่วยงานเทียบกับคะแนนกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. 

 
หมายเหตุ : ดำเนินการสำรวจบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต คู่ขนานกับแบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. 
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3. รายละเอียดข้อคำถาม 
ประเด็นคำถาม คะแนน 

ด้านการปฏิบัติหน้าที ่
1) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
       1.1 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
       1.2 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

74.53 

2) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกผู่้มาติดตอ่ท่ัว ๆ ไป กับผู้มาตดิต่อท่ีรูจ้ัก 
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกันมากนอ้ยเพียงใด   
3) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  
       3.1 มุ่งผลสำเร็จของงาน 
       3.2 ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
       3.3 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏบิัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  
5) ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคญัต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่   
6) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่   
ด้านการใช้งบประมาณ  
7) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด   

 
 
 
 
 
 
 
 

72.59 

8) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
      8.1 คุ้มค่า 
      8.2 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงคข์องงบประมาณที่ตั้งไว ้
9) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด   
11) หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุในลักษณะดังต่อไปนี ้ 
มากน้อยเพียงใด 
      11.1 โปร่งใส ตรวจสอบได ้
      11.2 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
12) หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
      12.1 สอบถาม 
      12.2 ทักท้วง 
      12.3 ร้องเรียน 
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ประเด็นคำถาม คะแนน 
ด้านการใช้อำนาจ   
13) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

 
 
 

 
   71.25 
 
 

 

14) ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 
15) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด                
16) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17) ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
     18.1 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
     18.2 มีการซื้อขายตำแหน่ง 
     18.3 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ   
19) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 

 
 
 

 
 

73.33 
 

 

20) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
21) กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด          
22) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด      
23) ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24) หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการนำไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด       
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต    
25) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการตอ่ต้านการทุจรติ มากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 

73.43 

26) หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
     26.1 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
     26.2 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
27) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด 
28) หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
     28.1 เฝ้าระวังการทุจริต 
     28.2 ตรวจสอบการทุจริต 
     28.3 ลงโทษทางวินัย 
29) หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด   
30) หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
     30.1 สามารถร้องเรยีนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
     30.2 สามารถติดตามผลการรอ้งเรียนได้ 
     30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
     30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภยัและไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง 


