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การประปาส่วนภมูิภาค | 1  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน
อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การประเมิน ITA สามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ส าหรับการประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่ม
ทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการ
ประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมีส่วนท าให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ
ให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย 

จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปี 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 
ประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและ
ต่อเนื่อง และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน 
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อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ประจ าปี 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการ
ประเมินและประเด็นการประเมินเพียงเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็น
เครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมี
ผลการประเมินที่มาจากมุมมองของประชาชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะได้อย่างง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน 
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย 
ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด าเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ใน

การก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมิน 
และการด าเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานก ากับติดตามการประเมิน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ 
จะมีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงานใน
ระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตนเอง 

คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้า
รับการประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการด าเนินการประเมินและในด้านเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงท า
หน้าที่ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบส ารวจที่ก าหนด 

 

หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีจ านวน รวมทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน ดังนี้ 
 

1) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ) จ านวน 5 หน่วยงาน 
2) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)  จ านวน 3 หน่วยงาน 
3) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ) จ านวน 1 หน่วยงาน 
4) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา จ านวน 3 หน่วยงาน 
5) ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน 
6) องค์การมหาชน  จ านวน 56 หน่วยงาน 
7) รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 54 หน่วยงาน 
8) หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ  จ านวน 19 หน่วยงาน 
9) กองทุน (นิติบุคคล)  จ านวน 7 หน่วยงาน 

10) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 83 หน่วยงาน 
11) จังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน 
12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน 
13) เทศบาลนคร จ านวน 30 หน่วยงาน 
14) เทศบาลเมือง  จ านวน 183 หน่วยงาน 
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15) เทศบาลต าบล จ านวน 2,236 หน่วยงาน 
16) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,325 หน่วยงาน 
17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จ านวน 2 หน่วยงาน 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 7,852 หน่วยงาน) 

 

1.2.1 ขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ 
 องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์กรศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 
ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนกลางของหน่วยงาน 
และส่วนราชการในระดับพื้นท่ีที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง 

 จังหวัด มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส านักงาน
จังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมราชการในจังหวัด
ที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง และราชการระดับอ าเภอ) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนข้าราชการฝ่ายบริหารและข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.2.2  กลุ่มการประเมิน 
 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น 10 กลุ่ม เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และก ากับติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

กลุ่ม 1  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 729 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 2  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี (รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)) ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ
สระแก้ว รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 592 หน่วยงาน 

กลุ่ม 3  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,475 หน่วยงาน 

กลุ่ม 4  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี รวม       
12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,512 หน่วยงาน 

กลุ่ม 5  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 830 หน่วยงาน 

กลุ่ม 6  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดก าแพงเพชร ตาก 
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 879 หน่วยงาน 
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กลุ่ม 7  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 706 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 8  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ ชุมพร
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 573 หน่วยงาน 

กลุ่ม 9  ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดตรัง นราธิวาส 
ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน 

กลุ่ม 10  ประกอบด้วยหน่วยงานประเภท องค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงานใน
สังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ สถาบันอุดมศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น 378 หน่วยงาน 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
2.1 กรอบแนวทางการประเมิน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ รวมไปถึง การก าหนด
ระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดออกเป็น 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1)  การปฏิบัติหน้าที่ 

2)  การใช้งบประมาณ 
3)  การใช้อ านาจ 
4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6)  คุณภาพการด าเนินงาน 
7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8)  การปรับปรุงระบบการท างาน 
9)  การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหาร

เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
10)  การป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
2.2 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/

หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่
เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 

3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
2.3 เครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 

: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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2)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3)  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ เลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
 
2.4 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน จ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก จ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 
ตัวอย่าง 

3)  เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในลงในระบบ ITAS ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้า
ข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ITAS)  
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 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบ
ส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่
ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง  

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจาก
คณะที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทาน
หรือสุ่มตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ 
IIT ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม
และตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและ
ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 

 

ให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า 
แนวทางการปฏิบัต ิ

IIT 

ระบุจ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัติ) 

ระบบ ITAS จะแสดงช่องทางการเข้า
ตอบแบบส ารวจ IIT 

หน่วยงานน า URL หรือ QR code
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ภายในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
เข้าตอบผ่าน URL หรือ QR code 

 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

คณะที่
ปรึกษา 

หน่วย 
งาน 

 

 

 

 

สอบทานการด าเนินการ
ของหน่วยงานให้ถูกต้อง  
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 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 
(1) ให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

(2) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของหน่วยงาน 
เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะก าหนดแนวทาง
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามท่ีหน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการ
ค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อ        
กับหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง 
 ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจาก
คณะที่ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทาน
หรือสุ่มตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบ EIT ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากท่ีสุด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เก็บรวบรวมขอ้มูลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก 
 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่ส าคัญ 

 

ค้นหาช่องทางการเข้าตอบ
ได้จากระบบ ITAS โดยตรง 
 

  

ให้ค าปรึกษาหรอืข้อแนะน า 
แนวทางการปฏิบัต ิ

EIT 

ระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก และตัวอยา่งรายชื่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัต)ิ 
 
ระบบ ITAS จะแสดงช่องทางการเข้า
ตอบแบบส ารวจ EIT 

หน่วยงานน า URL หรือ QR code 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ภายนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เข้าตอบผ่าน URL หรือ QR code 

 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 

คณะที่
ปรึกษา 

หน่วย 
งาน 

 

 

 

 

สอบทานการด าเนินการของ
หน่วยงานใหถู้กต้อง  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการ ดังนี้ 
ด าเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบค าถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ

เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็น
ผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบ
การเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ URL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนน
โดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 

หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจากคณะที่
ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบการเปดิเผย
ข้อมูลและพิจารณาให้
คะแนน 

 
 

 

OIT 

ตอบแบบส ารวจ OIT โดยการตอบ
ค าถามมี/ไมม่ี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลและ
ระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ 

(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัติ) 

ให้ค าปรึกษาหรือ 
ข้อแนะน าแนวทาง   
การปฏิบัต ิ

คณะที่
ปรึกษา 

หน่วย 
งาน 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์การประเมิน 

 

3.1 การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน  าหนัก 

3.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 

3.3 ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 

2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐ
ที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA 
ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกลั่นกรองผลการประเมินและ
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อไป 
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3.4 กรอบระยะเวลาการประเมิน 
การประเมิน ITA จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ      
2 น าเข้าข้อมูลในการประเมิน      
3 เก็บข้อมูลแบบส ารวจ IIT      
4 เก็บข้อมูลแบบส ารวจ EIT      
5 ตอบแบบส ารวจ OIT      
6 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT      
7 ประมวลผลคะแนน      
8 วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ      
9 กลั่นกรองและน าเสนอผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
     

10 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการ
ประเมิน 

     

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยจะแจ้งให้ได้รับทราบก่อนล่วงหน้า 
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บทที่ 4   
ผลการประเมินของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 ในปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ผ่าน
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยระบบ 
ITAS เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 912 คน 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,004 คน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) จ านวน 43 ข้อ 

โดยสามารถสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
ปีงบประมาณ 2563 ได้ดังนี้ 
 

4.1 ผลการแจกแจงข้อมูลด้านประชากร 
 4.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  

1) เพศ  
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามเพศ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 523 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35 เพศหญิง จ านวน 386 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.32 และเพศอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเพศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 523 57.35 
หญิง 386 42.32 
อ่ืนๆ 3 0.33 
รวม 912 100.00 

 

2) อายุ 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามอายุ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 46.49 รองลงมา ได้แก่ อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 27.41 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.53 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.11 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 2 0.22 
20 – 30 ปี 63 6.91 
31 – 40 ปี 424 46.49 
41 – 50 ปี 250 27.41 
51 – 60 ปี 169 18.53 

มากกว่า 60 ปี 1 0.11 
ไม่ระบุ 3 0.33 
รวม 912 100.00 

 

3) ระดับการศึกษา 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 563 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.73 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 26คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ไม่ระบุ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 และประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่3  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 1 0.11 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 26 2.85 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 152 16.67 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 563 61.73 

สูงกว่าปริญญาตรี 167 18.31 
ไม่ระบุ 3 0.33 
รวม 912 100.00 

4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระยะ

การปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-20 ปี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และไม่ระบุ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
1 – 5 ปี 155 17.00 
6 – 10 ปี 342 37.50 
11 – 20 ปี 202 22.15 

มากกว่า 20 ปี 210 23.03 
ไม่ระบุ 3 0.33 
รวม 912 100.00 

 

5) ความสุขในการท างาน 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม

ความสุขในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก จ านวน 552 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา ได้แก่ มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.10 มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับน้อย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีความสุข
ในการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.19 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 1 ร้อยละความสุขในการท างาน 
 
 

 

 

4.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 
 1) เพศ 
 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามเพศ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 638 คน คิดเป็นร้อยละ 63.55 และเพศหญิง จ านวน 364 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.25 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเพศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 638 63.55 
หญิง 364 36.25 
อ่ืนๆ 1 0.20 
รวม 1,004 100.00 
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2) อายุ 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามอายุ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 รองลงมา ได้แก่ 
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.80 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.08 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 8 0.80 
20 – 30 ปี 110 10.96 
31 – 40 ปี 275 27.39 
41 – 50 ปี 331 32.97 
51 – 60 ปี 239 23.80 

มากกว่า 60 ปี 41 4.08 
รวม 1,004 100.00 

 
3) ระดับการศึกษา 

 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 582 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.97 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 18.13 อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.57 และประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 7  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 11 1.10 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 86 8.57 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 135 13.45 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 582 57.97 

สูงกว่าปริญญาตรี 182 18.13 
อ่ืนๆ 8 0.80 
รวม 1,004 100.00 
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4) ประเภทการติดต่อหน่วยงาน 
 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม

ประเภทการติดต่อหน่วยงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 853 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.96รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 และองค์กรธุรกิจ จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.59 และอ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 8  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามประเภทการติดต่อหนว่ยงานของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก 
ประเภทการติดต่อหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

บุคคลทั่วไป 853 84.96 
หน่วยงานของรัฐ 105 10.46 

องค์กรธุรกิจ 26 2.59 
อ่ืนๆ 20 1.99 
รวม 1,004 100.00 

 
4.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ประมวลผลคะแนนแต่ละข้อค าถามจาก 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : 
OIT (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT และ (3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน : EIT โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 
ที่มา :  เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 89.89 คะแนน ผลการประเมินของ         
การประปาส่วนภูมิภาค จัดอยู่ในระดับ “A” โดยมีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัด “การเปิดเผย
ข้อมูล” และ “การป้องกันการทุจริต” มีผลคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนต่ าสุด คือ 
ตัวชี้วัด “การใช้ทรัพย์สินของราชการ" มีผลคะแนนเท่ากับ 77.29 คะแนน สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดัง
ตารางและแผนภาพต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 9  คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
การประปาส่วนภูมิภาค 

อันดับ ตัวชี วัดการประเมิน 
เครื่องมือ   

การประเมิน 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00 AA 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

88.51 A 
4 การใช้งบประมาณ 78.07 B 
5 การใช้อ านาจ 83.53 B 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.29 B 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.44 B 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 
86.65 A 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.38 A 
10 การปรับปรุงการท างาน 82.15 B 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  89.89 A 
 

แผนภาพที่ 2  คะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
 การประปาส่วนภูมิภาค 

 

 
  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถ
สรุปผลรายตัวชี้วัด โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ ไดด้ังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง 
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 ตัวชี วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน       
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้ง
ในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้ วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับ 
88.51 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ข้อค ำถำม I1 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้ที่มำติดต่อ ตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 78.22 คะแนน  

 

 ข้อค ำถำม I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่วๆ ไป 
กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 78.96 คะแนน  

 

 ข้อค ำถำม I3 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลส ำเร็จของงำน 
ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง พบว่ำ มีผล
คะแนนเท่ำกับ 81.43 คะแนน  
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 ข้อค ำถำม I4 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อำจ
ค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง เป็นต้น จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน 
กำรอนุมัติ อนุญำตหรือให้บริกำร พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 97.85 คะแนน  

 
 

 ข้อค ำถำม I5 นอกเหนือจำกกำรรับจำกญำติหรือจำกบุคคล ที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติ
ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำน มีกำรรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับ
ควำมบันเทิง เป็นต้น พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 96.93 คะแนน  

 
 

 ข้อค ำถำม I6 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น กำรยกเว้น
ค่ำบริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 97.66 คะแนน  

 
 

 

 

 
 ตัวชี วัดที ่2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
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บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ 
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เท่ากับ 
78.07 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ข้อค ำถำม I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ของหน่วยงำนตนเอง พบว่ำ    
มีผลคะแนนเท่ำกับ 58.28 คะแนน  

 
 

 
 

 ข้อค ำถำม I8 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 80.35 คะแนน  

 
 

 

 

 ข้อค ำถำม I9 หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 89.12 คะแนน  

 
 

 
 

 ข้อค ำถำม I10 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 90.35 คะแนน  

 

 ข้อค ำถำม I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 83.51 
คะแนน  
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 ข้อค ำถำม I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ โดยท่ำนสำมำรถสอบถำม ทักท้วง ร้องเรียนได้ พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 66.80 คะแนน 
 
 
 
 
 

 
  

ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่ง 
ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 

 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  เท่ากับ 83.53 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
  

 ข้อค ำถำม I13 ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม พบว่ำ มีผลคะแนน
เท่ำกับ 78.19 คะแนน 

 

 ข้อค ำถำม I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมระดับคุณภำพของผลงำนอย่ำง
ถูกต้อง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 74.37 คะแนน 
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 ข้อค ำถำม I15 ผู้บังคับบัญชำของท่ำน มีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน 
หรือกำรให้ทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 74.73 คะแนน 

 
 ข้อค ำถำม I16 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ พบว่ำ มีผล

คะแนนเท่ำกับ 91.76 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม I17 ท่ำนเคยถูกผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีควำมเสี่ยงต่อ   
กำรทุจริต พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 94.64 คะแนน 
 

 

 
 

 ข้อค ำถำม I18 กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของท่ำน มีลักษณะถูกแทรกแซงจำกผู้มี
อ ำนำจ มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 87.50 คะแนน 

 
 
 ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
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ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
เท่ากับ 77.29 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
  

 ข้อค ำถำม I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำร ไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือน ำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 90.86 คะแนน 

 

 ข้อค ำถำม I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของท่ำน มีควำมสะดวก พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 61.00 คะแนน 

 

 ข้อค ำถำม I21 ถ้ำต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำน
ของท่ำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 74.99 คะแนน 

 

 ข้อค ำถำม I22 บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง จำกหน่วยงำนของท่ำน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 91.67 คะแนน 
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 ข้อค ำถำม I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่
ถูกต้อง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 69.06 คะแนน 

 

 
 
 
 

 ข้อค ำถำม I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 76.17 คะแนน 

 
 

 ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
  

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เท่ากับ 80.44 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ข้อค ำถำม I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 84.35 คะแนน 
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 ข้อค ำถำม I26 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกัน  
กำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 94.92 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน ได้รับกำรแก้ไข พบว่ำ มีผลคะแนน
เท่ำกับ 72.38 คะแนน 

 
 ข้อค ำถำม I28 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำรเผ้ำระวังกำรทุจริต ตรวจสอบกำรทุจริต 

และลงโทษทำงวินัย เมื่อมีกำรทุจริต พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 77.84 คะแนน 

 
 ข้อค ำถำม I29 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน พบว่ำ  มีผลคะแนนเท่ำกับ 
80.08 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนสำมำรถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก สำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนได้ มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำ มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 73.04 คะแนน 
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 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก        
ที่มีต่อหน่วยงานทีร่ับการประเมิน 
 ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่ง
สะท้อนถงึการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
เท่ากับ 86.65 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้  
 

 ข้อค ำถำม E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน โดยเป็นไปตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 82.26 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ท่ำน กับผู้มำติดต่อ
อ่ืนๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 84.31 คะแนน 
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 ข้อค ำถำม E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำร 
แก่ท่ำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 83.88 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E4 ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อร้อง
ขอให้จ่ำยหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ เช่น กำรลดรำคำ กำรให้ควำมบันเทิง 
เป็นต้น เพ่ือแลกกบักำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 99.60 คะแนน 

 

 ข้อค ำถำม E5 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 83.20 คะแนน 

 
 

 ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
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 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เท่ากับ 85.38 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้  
 

 ข้อค ำถำม E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีลักษณะเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน   
มีช่องทำงหลำกหลำย พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 80.51 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E7 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ
อย่ำงชัดเจน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 80.19 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E8 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนิน 
งำน/กำรให้บริกำร พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 94.30 คะแนน 

 

 ข้อค ำถำม E9 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 81.69 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E10 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 90.19 คะแนน 

 
 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 29  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ตัวชี วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควร         
มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 5 ข้อ 
 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
เท่ากับ 82.15 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้  
 

 ข้อค ำถำม E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 80.63 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้ 
บริกำรดีขึ้น พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 81.59 คะแนน 

 

 

 ข้อค ำถำม E13 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น พบว่ำ มีผลคะแนนเท่ำกับ 94.72 คะแนน 

 
 

 ข้อค ำถำม E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น พบว่ำ มีผลคะแนน
เท่ำกับ 73.00 คะแนน 
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 ข้อค ำถำม E15 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม
โปร่งใสมำกข้ึน พบว่ำมีผลคะแนนเท่ำกับ 80.81 คะแนน 

 
 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

 ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล เท่ากับ 100 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผล
การประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต เท่ากับ 
100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 รายตัวชี้วัด โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมินในข้างต้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่10  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค   
                รายตัวชี้วัด จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

น  าหนัก ตัวชี วัด คะแนนที่ได ้
คะแนน 

แบบส ารวจ 
คะแนน 

ถ่วงน  าหนัก 

IIT 
ร้อยละ

30 

การปฏิบัติหน้าที่ 88.51 

81.56 24.47 
การใช้งบประมาณ 78.07 
การใช้อ านาจ 83.53 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.29 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.44 

EIT 
ร้อยละ

30 

คุณภาพการด าเนินงาน 86.65 
84.72 25.42 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.38 

การปรับปรุงการท างาน 82.15 

OIT 
ร้อยละ

40 

การเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

100 

100 40 

การป้องกันการทุจริต 
- การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

100 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 89.89 
ระดับผลการประเมิน A 
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บทที่ 5 
วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการประเมิน 

 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 สามารถน ามาวิเคราะห์ผลการประเมินได้ ดังนี้ 

  

5.1.1 สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.90 คะแนน จัดอยู่
ในระดับ “C” โดยมีรายละเอียดคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 3  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ    
                 หนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมระดับประเทศ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ระบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) 

 
เมื่อพิจารณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน พบว่า ไม่มี
ประเภทหน่วยงานใดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ AA แต่หากพิจารณาผลการประเมินตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะต้องมี
ผลคะแนนเฉลี่ย 85 คะแนนขึ้นไป พบว่า จากภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 17 ประเภท มีหน่วยงานรัฐ 7 
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ประเภท ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา องค์กรศาล องค์กรอิสระ 
สถาบัน อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ กรมหรือเทียบเท่า และองค์การมหาชน ขณะเดียวกันยังคงมีหน่วยงานภาครัฐ
อีก 10 ประเภท ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ กองทุน จังหวัด เทศบาลนคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์กรอัยการ เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล 
และเทศบาลต าบล โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 11  คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ 

ล าดับ ประเภทหน่วยงาน 
จ านวน 

หน่วยงาน 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา  3 3 93.05 A 
2 องค์กรศาล  3 3 91.41 A 
3 องค์กรอิสระ  5 5 89.44 A 
4 สถาบันอุดมศึกษา  83 60 87.46 A 
5 รัฐวิสาหกิจ  53 34 85.60 A 
6 กรมหรือเทียบเท่า  146 91 85.59 A 
7 องค์การมหาชน  55 33 85.02 A 
8 หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ  19 12 83.47 B 
9 กองทุน  7 3 83.42 B 
10 จังหวัด  76 38 82.04 B 
11 เทศบาลนคร  30 11 75.85 B 
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  76 16 74.78 C 
13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  2 1 73.34 C 
14 องค์กรอัยการ  1 0 71.30 C 
15 เทศบาลเมือง  188 30 70.02 C 
16 องค์การบริหารส่วนต าบล  5,313 556 66.84 C 
17 เทศบาลต าบล  2,243 199 66.40 C 

ที่มา : รายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ  2563 จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีผลคะแนนเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน อยู่ในล าดับที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.60 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “A” โดยมีหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 34 หน่วยงาน จากจ านวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน   

โดย การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผล
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 89.89 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 25 จากจ านวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน เมื่อน าผลคะแนน
เฉลี่ยของการประปาส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า การประปา
ส่วนภูมิภาคมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4.29 คะแนน ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดได้ดังนี้  
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ตารางที่ 12  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ        
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ล าดับ ตัวชี วัดการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมนิ 
คะแนน 
กปภ. 

คะแนน 
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ทิศทางคะแนน 
+ / - 

1 การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00 88.93 +11.07 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 81.25 +18.75 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

88.51 91.25 -2.74 
4 การใช้งบประมาณ 78.07 84.87 -6.80 
5 การใช้อ านาจ 83.53 87.78 -4.25 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.29 84.41 -7.12 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.44 86.28 -5.84 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 

86.65 88.08 -1.43 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.38 84.28 +1.10 
10 การปรับปรุงการท างาน 82.15 82.51 -0.36 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 89.89 85.60 +4.29 
ล าดับที่ 17/54 25/53  

 

จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค กับหน่วยงานกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า  

 การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดสูงกว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และประสิทธิภาพการสื่อสาร  

 ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คุณภาพการด าเนินงาน และการปรับปรุงการท างาน  

 

ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศ โดยจ าแนกตามตัวชี้วัดได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 37  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนภาพที่ 4  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศ   
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามตัวชี้วัด 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.1.2  สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2563 

 

ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  
การประปาส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) กับส านักงาน ป.ป.ช. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนมาถึงปัจจุบัน พบว่า ในช่วง
ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

ส าหรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วน
ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.46 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ
ผลคะแนนเฉลี่ย ในปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 5  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2563 
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ผลคะแนนจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2557 - 2563 ใช้เครื่องมือการประเมินจ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ : EBIT หรือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน : IIT และ (3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : EIT ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนได้ ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 6  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2563 จ าแนกตาม 
 เครื่องมือการประเมิน 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

จากแผนภาพเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2563 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน พบว่า   
ในปีงบประมาณ 2563 ผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีแนวโน้มค่าคะแนน
ลดลง 4.11 หรือร้อยละ 4.79 ส่วนผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี
แนวโน้มค่าคะแนนสูงขึ้น 2.57 คะแนน หรือร้อยละ 3.13 และผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) มีแนวโน้มค่าคะแนนคงท่ี เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562  

 
5.1.3  สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนรายตัวชี วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2563 
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนรายตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2563 ทั้ง 10 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีแนวโน้มค่าคะแนนคงท่ี เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 

ส าหรับตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มค่าคะแนนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่  

- ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.45 คะแนน หรือร้อยละ 5.41  
- ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 0.08 คะแนน หรือร้อยละ 0.09 
- ตัวชี้วัด การปรับปรุงการท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3.19 คะแนน หรือร้อยละ 4.04  
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และตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มค่าคะแนนลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  
- ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.73 คะแนน หรือร้อยละ 4.04  
- ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 4.92 หรือร้อยละ 5.92  
- ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.35 หรือร้อยละ 3.85 
- ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 4.54 คะแนน หรือร้อยละ 5.52  
- ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 4.02 หรือร้อยละ 4.75  

โดยสามารถพิจารณารายละเอียดดังตารางและแผนภาพต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค  ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2562 - 2563 

ล าดับ ตัวชี วัดการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ปี 2562 ปี 2563 

ทิศทางคะแนน 
+ / - 

1 การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00 100.00 0 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 0 
3 การปฏิบัติหนา้ที ่

IIT 

92.24 88.51 -3.73 
4 การใช้งบประมาณ 82.99 78.07 -4.92 
5 การใช้อ านาจ 86.86 83.53 -3.33 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.83 77.29 -4.54 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.46 80.44 -4.02 
8 คุณภาพการด าเนนิงาน 

EIT 
82.20 86.65 +4.45 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.30 85.38 +0.08 
10 การปรับปรุงการท างาน 78.96 82.15 +3.19 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 90.35 89.89 -0.46 
ล าดับที ่ 17/54 25/53  

 
แผนภาพที่ 7  เปรียบเทียบผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2563 

 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 40  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5.2 วิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) 

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จึงได้น าแนวทางดังกล่าวข้างต้น มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าคะแนน 
เพ่ือหาจุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ   เกณฑ์วิเคราะห์ค่าคะแนน 
95.00 – 100 AA 

ด าเนินการได้โดดเด่น 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B ควรด าเนินการปรับปรุง 
65.00 – 74.99 C 

ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
5.2.1 ประเด็นจุดเด่นของการประปาส่วนภูมิภาค 

ประเด็นจุดเด่นพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนน ตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 85.00 
คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการได้โดดเด่น โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดที่เป็นจุดเด่น 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 8  คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ     
 การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกรายตัวชี้วัด  
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1) ตัวชี วัดการเปิดเผยข้อมูล  
    ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดการเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น 

 

2) ตัวชี วัดการป้องกันการทุจริต  
    ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีผลคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดการ
ป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น 

 

3) ตัวชี วัดการปฏิบัติหน้าที่  
    ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนนเฉลี่ย 88.51 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า 
ตัวชี วัดการปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น สามารถพิจารณาจากผล
ส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง เกี่ยวกับการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 
จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ พบว่า พนักงานของการประปา
ส่วนภูมิภาครับรู้ว่า บุคลากรภายในของการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 97.85 คะแนน 

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง เกี่ยวกับการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต พบว่า 
พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า บุคลากรภายในของการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีพฤติกรรมการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 2 คือ 97.66 คะแนน 

(3) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง เกี่ยวกับการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น          
ที่นอกเหนือจากการการรับโดยธรรมจรรยาและช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามประเพณี  พบว่า 
พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า บุคลากรภายในของการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีพฤติกรรมการ
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เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ ที่นอกเหนือจากการการรับโดยธรรมจรรยา
และช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามประเพณี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 3 คือ 96.93 คะแนน 

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

แผนภาพที่ 9  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ 
 การปฏิบัติหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ตัวชี วัดคุณภาพการด าเนินงาน  
     ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนนเฉลี่ย 86.65 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็นตัวชี้วัด

ที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา   
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น สามารถพิจารณาจากผลส ารวจการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 1 ประเด็น ได้แก่ 

ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
ไม่มีพฤติกรรมร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่เท่ากับ 99.60 คะแนน  
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แผนภาพที่ 10  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ 
 คุณภาพการด าเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) ตัวชี วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนนเฉลี่ย 85.38 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเป็น

ตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี วัดที่
การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น สามารถพิจารณาจากผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 ประเด็น ได้แก่  

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางรับฟังค า
ติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 94.30 
คะแนน 

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 2 คือ 90.19 คะแนน 

 
 

 
 
 
 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 44  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนภาพที่ 11 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

คือ 1) ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 75.00 - 84.99 คะแนน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุง 2) ช่วงระดับ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0 - 74.99 คะแนน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน  

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุง จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้  

 

แผนภาพที่ 12  คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ     
การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกรายตัวชี้วัด 
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1) ตัวชี วัดการใช้อ านาจ  
    ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ มีผลคะแนนเฉลี่ย 83.53 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
การแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง จากผลคะแนน
เฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดการใช้อ านาจ เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง
สามารถพิจารณาได้จากผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน 
มีจ านวน 3 ประเด็น ได้แก ่

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาในประเด็นการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า 
ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.73 คะแนน 

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.37 คะแนน 

(3) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาในประเด็นการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม พบว่า 
พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 78.19 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 13  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ
การใช้อ านาจ 
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2) ตัวชี วัดการปรับปรุงการท างาน  
    ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน มีผลคะแนนเฉลี่ย 82.15 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัด

ที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ      
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดการปรับปรุงการท างาน เป็นตัวชี วัดที่          
การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง สามารถพิจารณาได้จากผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.59 คะแนน 

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใส พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.81 คะแนน 

(3) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.63 คะแนน 

(4) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกรับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 73.00 คะแนน 

 

แผนภาพที ่14  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ 
   การปรับปรุงการท างาน 
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3) ตัวชี วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน 80.44 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง สามารถพิจารณาได้จากผลส ารวจการรับรู้ของ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุด ในประเด็นการให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.35 คะแนน 

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค
รับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.08 คะแนน 

(3) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินการของหน่วยงานในประเด็นการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า 
การประปาส่วนภูมิภาคมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.84 คะแนน 

(4) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน พบว่า พนักงานของ
การประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน
ได้อย่างสะดวก และติดตามผลการร้องเรียนได้ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคมีการด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.04 
คะแนน  

(5) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน พบว่า พนักงานของ  
การประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า ปัญหาการทุจริตภายในการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการแก้ไข โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 72.38 คะแนน 
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แผนภาพที่ 15  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ 
 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ตัวชี วัดการใช้งบประมาณ  
    ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีผลคะแนน 78.07 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส         
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จากผล
คะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควร
ด าเนินการปรับปรุง สามารถพิจารณาได้จากผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89.12 คะแนน  

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน 
พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้  และไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.51 คะแนน 

(3) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปา
ส่วนภูมิภาคมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ   
ที่ตั้งไว้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.35 คะแนน 

(4) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการ          
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถสอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.80 คะแนน 
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(5) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน พบว่า 
พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 58.28 คะแนน 

 

แผนภาพที่ 16  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเกี่ยวกับการ 
      ใช้งบประมาณ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) ตัวชี วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
    ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน 77.29 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรม
ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน จาก
ผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี วัดที่การประปาส่วนภูมิภาค
ควรด าเนินการปรับปรุง สามารถพิจารณาได้จากผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีจ านวน 4 ประเด็น ได้แก ่

(1) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้
ว่าการประปาส่วนภูมิภาค มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.17 คะแนน 

(2) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในประเด็นเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า
บุคลากรภายในของการประปาส่วนภูมิภาค มกีารขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 74.99 คะแนน 
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(3) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 69.06 คะแนน 

(4) ผลส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ว่า ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานภายในการประปาส่วนภูมิภาคนั้น มีความสะดวก โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.00 คะแนน 
 

แผนภาพที่ 17  ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับ   
 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 
        ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถสรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 14  สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 

ตัวชี วัด 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

โดดเด่น ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

โดยเร่งด่วน 

การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00    
การป้องกันการทุจริต 100.00    
การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

88.51    
การใช้งบประมาณ 78.07    
การใช้อ านาจ 83.53    
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.29    
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.44    
คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 
86.65    

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.38    
การปรับปรุงการท างาน 82.15    

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของการประปาส่วนภูมิภาค 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ได้ระบุข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของการประปาส่วนภูมิภาค จาก 3 เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  

ทั้งนี้ มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อนการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ
เข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT จึงมีข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการ ดังนี้  
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  การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้ 
บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

  การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

  การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

  การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

  การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  
  คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 

อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
  ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
  การปรับปรุงการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ

ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้แสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ตัวชี วัดการปฏิบัติหน้าที่  
1. หน่วยงานควรมั่นตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน 

2. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจอย่างเต็มก าลังความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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ตัวชี วัดการใช้งบประมาณ  
1. หน่วยงานควรจัดประชุมและชี้แจงเรื่องงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ

โดยทั่วกัน 
2. หน่วยงานควรด าเนินการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างจริงจัง 
3. การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
ตัวชี วัดการใช้อ านาจ 
1. การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้น การให้คุณให้โทษ ควรปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ค านึงถึงความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ตามความเหมาะสม ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม  

2. หน่วยงานควรเฝ้าระวังเรื่องการใช้อ านาจในทางมิชอบ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตัวชี วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
หน่วยงานควรให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวทางการน าทรัพย์สินหรือพัสดุ

ต่างๆ ขององค์กรไปใช้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปลูกฝังให้บุคลากรสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

ตัวชี วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารทุกระดับชั้น สามารถเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ยึดถือและปฏิบัติตาม 
2. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3. หน่วยงานควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
4. การพิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดฐานทุจริต ควรพิจารณาอย่างชัดเจนและด าเนินการ

ลงโทษทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด  
5. หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการตรวจสอบการทุจริตของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

ทั่วทั้งองค์กร 
6. ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง และรับฟังข้อความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. หน่วยงานควรมีจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตให้แก่

บุคลากร เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตในองค์กร 
8. หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ

ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและแจ้ง
เรื่องร้องเรียน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้แสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ตัวชี วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
1. หน่วยงานควรด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
2. หน่วยงานควรมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน 
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3. หน่วยงานควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

4. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
5. หน่วยงานควรพิจารณาบทลงโทษที่หนักข้ึนส าหรับบุคลากรที่กระท าความผิดฐานทุจริต 
ตัวชี วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
หน่วยงานควรมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ตามช่องทางการ

สื่อสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ตัวชี วัดการปรับปรุงการท างาน 
1. หน่วยงานควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น 
2. หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสใน

ทุกขั้นตอน 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบริการ 
1. หน่วยงานควรเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินค่าน้ าประปา 
2. หน่วยงานควรเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการช าระเงินค่าน้ าประปาผ่านแอปพลิเคชันให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที ่
3. หน่วยงานควรปรับปรุงระบบการช าระเงินค่าน้ าประปาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  
4. หน่วยงานควรควบคุมคุณภาพน้ าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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บทที่ 6  
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

การประปาส่วนภูมิภาคได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปา
ส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่รวบรวมคะแนนจาก 3 เครื่องมือ ได้แก่  

(1) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
(2) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

มาด าเนินการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง เพ่ือก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
6.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประปาส่วนภูมิภาค ได้น าคะแนนและระดับผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์จุดเด่น
และโอกาสในการปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 85.00 คะแนนขึ้นไป หรือผลการประเมินอยู่
ในระดับ A และ AA ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการได้โดดเด่น ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 75.00  – 
84.99 คะแนน หรือผลการประเมินอยู่ในระดับ B  ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุง และตัวชี้วัดที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0 – 74.99 คะแนน หรือผลการประเมินอยู่ในระดับ C D E และ F ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่
ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะที่มาจากผู้ตรวจประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มาวิเคราะห์เพ่ือระบุแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 15  แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค  
 

 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 1  
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 ด าเนินการไดโ้ดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุ ง    

โดยเร่งด่วน 

1) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้ที่มาตดิต่อ โดยเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด 
2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาตดิต่อท่ัวๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว อย่างเท่าเทยีมกัน 
3) บุคลากรในหน่วยงานมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้
ความส าคญักับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ 
หากความผดิพลาดเกิดจาก
ตนเอง 
 

ผู้ตรวจประเมิน 
1) ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับขั้นตอน 

ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน  

2) สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่ายสะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปดิ
ความลับของผู้ให้ข้อมลู  

3) ก าหนดมาตรการบรหิารงานบคุคลและการ
พิจารณา ให้คณุ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1)  หน่วยงานควรมั่นตรวจสอบบคุคลากรใน

หน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามกฏ ระเบยีบ 
ข้อบังคับของหน่วยงาน 

2) ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานให้ตระหนักถึงการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มก าลังความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที ่

 
- ส่งเสริมใหม้ีการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับข้ันตอน ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบ ในการให้บริการของ กปภ. ให้ครอบคลุม 
ทุกการให้บริการแก่ประชาชน และให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย พร้อมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 
- ส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทุกแห่ง ด าเนินการตามมาตรฐาน
การรับรองของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy 
Contact Center หรือ GECC 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และหลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญและก าลังใจของ กปภ. 
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และค่านิยมองค์กร (มุง่-มั่น-เพื่อปวงชน) เพื่อให้
มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และพร้อมใหบ้ริการแกลู่กค้าประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถอยูเ่สมอ 
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 
2) หน่วยงานมีการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ ที่ตั้งไว ้
3) หน่วยงานมีการจัดซื้อ     
จัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และ
การตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 
4) หนว่ยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยสามารถ
สอบถาม ทักท้วง และ
สามารถร้องเรียนได ้

ผู้ตรวจประเมิน 
1) ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่าย

งบประมาณ แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผย
และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  

2) ควรจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
ประจ าอาจเป็นไตรมาส ราย 6 เดอืน และรายป ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1) หน่วยงานควรจัดประชุมและชีแ้จงเรื่อง

งบประมาณ เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบโดยทั่วกัน 

2) หน่วยงานควรด าเนินการตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างจริงจัง 

3) การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

 
- ส่งเสริมให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได ้พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินการ
ด้านจัดซื้อจดัจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. ใน
โครงการที่มมีูลค่าสูง 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน            
การประปาส่นภูมิภาค ให้มีความรูค้วามเข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริต มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมท้ัง มีฐานกระบวนการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อยา่งชัดเจน เพื่อลดโอกาส
การเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตใน กปภ. และน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) ผู้บังคับบัญชามีการมอบ 
หมายงานอย่างเป็นธรรม 
2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง 
3) ผู้บังคับบัญชามีการคดั 
เลือกผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 

ผู้ตรวจประเมิน 
1) ควรจัดท ารายละเอยีดของต าแหน่งงาน และ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน 
พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

2) ควรเปิดรับฟังความคดิเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1) การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้น การให้คุณใหโ้ทษ 

ควรปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ตามความเหมาะสม ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพือ่ให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม  

2) หน่วยงานควรเฝ้าระวังเรื่องการใช้อ านาจในทาง
ที่มิชอบ โดยเฉพาะกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
 

 

 
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และหลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษ 
และการสรา้งขวัญและก าลังใจของ กปภ. อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. มีการประชุม
หารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเหน็และปัญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบัติงาน พร้อมร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งข้ึน 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. แสดงความ      
มุ่งมั่นในการบริหารงานหรือปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติ อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้าน
การทุจริต มาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมีฐานกระบวนการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตภายใน กปภ. และ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรปูธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงานด้านจดัซือ้จัดจ้าง ปฏิบัตติาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ปฏิบัตตินตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อย่างเคร่งครัด 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) ความสะดวกของขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่อยมื
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
2) บุคลากรในหน่วยงานมี
การขออนุญาตยมืทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 
3) การรับรู้แนวปฏิบตัิของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
4) หน่วยงานมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

ผู้ตรวจประเมิน 
1) ควรจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ  
2) สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบ

การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1) ควรให้ความรู้แก่บุคลากรเกีย่วกับกฎ ระเบยีบ 

และแนวทางการน าทรัพย์สินหรือพัสดุต่างๆ ของ
องค์กรไปใช้อย่างถูกต้อง         

2) ปลูกฝังให้บุคลากรสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อ
ป้องกันการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่
ถูกต้อง 
 

 

 
- เสริมสร้างและกระตุ้นใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ.  
มีความตระหนักถึงบทลงโทษของการกระท าทุจริตต่อหนา้ที่ 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ให้
มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้าน
การทุจริต มาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมีฐานกระบวนการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตภายใน กปภ. และ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรปูธรรม 
- ด าเนินการให้ความรู้ และซักซ้อมหลักเกณฑต์่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของ กปภ. และส่งเสริมให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่าง
ถูกต้อง 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา    
การทุจริต 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ให้ความส าคญั 
กับการต่อต้านการทุจรติ 
2) ปัญหาการทุจรติใน
หน่วยงานไดร้ับการแกไ้ข 
3) หน่วยงานมีการเฝา้ระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัย 
เมื่อมีการทุจริต 
4) หนว่ยงานมีการน าผล 
การตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับ 
ปรุงการท างาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
5) กระบวนการร้องเรยีน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

ผู้ตรวจประเมิน 
1) มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์

สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

2) ควรจัดท ามาตรการการป้องกันและมรีะบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทจุริตอย่างชัดเจน
และเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

3) เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดขีองผู้บริหารทุก

ระดับชั้น สามารถเป็นแรงจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือ
และปฏิบตัิตาม 

2) หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้บคุลากรมสี่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 

3) หน่วยงานควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 

 

 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. แสดงความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานหรือปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติ อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ.ให้ 
มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้าน
การทุจริต มาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมีฐานกระบวนการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตภายใน กปภ. และ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรปูธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และค่านิยมองค์กร (มุง่-มั่น-เพื่อปวงชน) เพื่อให้
มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และพร้อมใหบ้ริการแกลู่กค้าประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถอยูเ่สมอ 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ปฏิบัตตินตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
- เสริมสร้างและกระตุ้นใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ.     
มีความตระหนักถึงบทลงโทษของการกระท าทุจริตต่อหนา้ที่ 
 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 61  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

   4) การพิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผดิ
ฐานทุจริตควรพิจารณาอย่างชัดเจน และด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่าง
จริงจัง 

5) หน่วยงานควรให้ความส าคญัในการตรวจสอบ
การทุจริตของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครดั
ทั่วทั้งองค์กร 

6) ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร 
สองทาง และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ      
มากยิ่งข้ึน 

7) หน่วยงานควรมีจัดการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
คุณธรรมและจรยิธรรม การต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากร เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการทุจรติในองค์กร 

8) หน่วยงานควรให้ความส าคญัในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดไูด้ พร้อมท้ังมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
และแจ้งเรื่องร้องเรียน 

- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อรับฟังความคดิเห็นและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
- ส่งเสริมให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได ้พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และทราบถึงช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตของ กปภ.  
- ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับระบบการ
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มีคณุธรรมโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต 
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
- ส่งเสรมิให้มรีะบบการเปดิเผยข้อมลูข่าวสารการด าเนินงาน
ของ กปภ. ในทุกมติิผา่นเว็บไซต์ กปภ. อย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และเป็นปจัจุบันอยูเ่สมอ พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้รหิาร
ผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. และสาธารณชน รับรู้ รับทราบ 
- ส่งเสริมการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ตรวจสอบการท างานของ กปภ. และรับรู้
ข่าวสารของ กปภ. ได้โดยง่าย และมีช่องทางที่หลากหลาย 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืนๆ 
อย่างเท่าเทียม 
3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู 
4) หน่วยงานท่ีติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

ผู้ตรวจประเมิน 
1) ควรประชาสัมพันธ์เกีย่วกับระบบและขั้นตอน

การให้บริการงานด้านต่างๆ อยา่งทั่วถึง  
2) ส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ

และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
1) หน่วยงานควรด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
2) หน่วยงานควรมุ่งเน้นการให้บรกิารประชาชน 

โดยยดึหลักความเท่าเทียมกัน 
3) หน่วยงานควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

4) หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม  

5) หน่วยงานควรพิจารณาบทลงโทษที่หนักข้ึน
ส าหรับบคุลากรที่กระท าความผดิฐานทุจริต 

 
- ส่งเสริมใหม้ีการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับข้ันตอน ระยะเวลา
และผูร้ับผดิชอบในการให้บริการของ กปภ. ให้ครอบคลุม 
ทุกการให้บริการแก่ประชาชน และให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย พร้อมให้พนักงานยึดถือปฏบิัติตามอยา่งเคร่งครดั 
- ส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทุกแห่ง ด าเนินการตามมาตรฐาน
การรับรองของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy 
Contact Center หรือ GECC 
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และค่านิยมองค์กร (มุง่-มั่น-เพื่อปวงชน) เพื่อให้
มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และพร้อมใหบ้ริการแกลู่กค้าประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถอยูเ่สมอ 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.ให้ 
มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้าน
การทุจริต มาตรการป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมีฐานกระบวนการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตภายใน กปภ. และ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรปูธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ปฏิบัตตินตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
- เสริมสร้างและกระตุ้นใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. มี
ความตระหนักถึงบทลงโทษของการกระท าทุจริตต่อหน้าท่ี 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 7  
ประสิทธิภาพ       
การสื่อสาร 
 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) หน่วยงานท่ีติดต่อ มีการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง      
หลากหลาย 
2) หน่วยงานท่ีติดต่อ มีการ
เผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน 
3) หน่วยงานท่ีติดต่อ มีการ
ช้ีแจงและตอบค าถาม เมื่อ
ท่านมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 
 

ผู้ตรวจประเมิน 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปดิเผยข้อมูลบน

เว็บไซตห์ลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏสิัมพันธ์แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารกัน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

หน่วยงานควรมุ่งเน้นการเปิดเผยขอ้มูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ตามช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู 

 

 
- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงาน
ของ กปภ. อย่างโปร่งใสตรวจสอบได ้และเป็นปัจจบุันอยู่
เสมอ 
- ส่งเสริมการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การตดิตามตรวจสอบการท างานของ กปภ. 
และรับรู้ข่าวสารของ กปภ. ไดโ้ดยง่ายและสะดวกด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

1) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพ การปฏิบัติงาน/
การให้บริการ ใหด้ีขึ้น 
2) หน่วยงานท่ีติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
3) หน่วยงานท่ีติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้า
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนิน 
งาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
4) หน่วยงานท่ีติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น  

ผู้ตรวจประเมิน 
1) สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร

และบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  

2) ส่งเสริมใหผู้้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก  

3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผูดู้แลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมยั 

4) ส่งเสริมและพัฒนาการติดต่อสือ่สารผ่านเว็บไซต์
ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

1) หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการ
ให้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน 

2) หน่วยงานควรให้ความส าคญักบัการตรวจสอบ
และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ยิ่งข้ึน 

 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อรับฟังความคดิเห็นและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
- ส่งเสริมการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การตดิตามตรวจสอบการท างานของ กปภ. 
และรับรู้ข่าวสารของ กปภ. ไดโ้ดยง่าย และสะดวกด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย 
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงานด้านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ มี
การพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และน าไปปรับปรุง
ระบบเว็บไซต์ของ กปภ. ให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
- ส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทุกแห่ง ด าเนินการตามมาตรฐาน
การรับรองของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy 
Contact Center หรือ GECC 
- ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับระบบการ
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มีคณุธรรมโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต 
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

 ผู้ตรวจประเมิน 
                         ไม่มี 
 

 
- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ         
จัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได ้พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงาน
ของ กปภ. ในทุกมิติผ่านเว็บไซต์ กปภ. อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นปจัจุบันอยู่เสมอ พร้อมท้ัง
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัตงิาน กปภ. และ
สาธารณชน รับรู้ รับทราบ 
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 66  

 รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

ไม่ม ี ผู้ตรวจประเมิน 
                         ไม่มี 
 

 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อตา้นการทุจริต นโยบาย
ต่อต้านการทุจริต มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมี
ฐานกระบวนการคิดแยกแยะผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสีย่งการ
ทุจริตภายใน กปภ. และน าไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. แสดงความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานหรือปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติ อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ปฏิบัตตินตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
- เสริมสร้างและกระตุ้นใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ.  
มีความตระหนักถึงบทลงโทษของการกระท าทุจริตต่อหนา้ที ่
- ด าเนินการให้ความรู้ และซักซ้อมหลักเกณฑต์่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของ กปภ. และส่งเสริมให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่าง
ถูกต้อง 

- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. ไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และทราบถึงช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตของ กปภ. 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ตัวชี วัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

    - ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับระบบการ
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มีคณุธรรมโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต 
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
- เสริมสร้างค่านยิมการด าเนินงานที่ใสสะอาด และ
ปราศจากสินบน 
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6.2 การก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ     
การประปาส่วนภูมิภาค 

 

 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม   
3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างโปร่งใส   
4. ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบปรมาณ   
5. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ 
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ตารางที่ 16 มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการ 
ตัวช้ีวดั 
- การปฏิบัติ
หน้าท่ี 
- การใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การใช้อ านาจ 
- การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 
- การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
- คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
- การปรับปรุง
ระบบการท างาน 
- การป้องกัน
การทุจริต 

- ส่งเสริมให้ กปภ.สาขา ทุกแห่ง 
ด าเนินการตามมาตรฐานการรับรอง
ของศูนย์ราชการสะดวก Government 
Easy Contact Center หรือ GECC 

1. โครงการประปาทันสมัย 
ตามมาตรฐาน GECC 

- เพื่อ กปภ.สาขา ปรับปรุง
การให้บริการลูกค้าตาม
มาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก  

- จ านวน กปภ.สาขา
สะสม ที่ผ่านมาตรฐาน
การรับรอง GECC 
จ านวน 229 สาขา 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

15 ล้านบาท สสล. 
กปภ.เขต/

สาขา 

- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติาม
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
ค่านิยมองค์กร (มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน) 
เพื่อให้มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และ
พร้อมให้บริการแกลู่กค้าประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถอยู่
เสมอ 

2. การให้ความรู้เรื่อง “แนว 
ทางการด าเนินการตามมาตรฐาน 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
แก่ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการเป็นนักบริการที่เป็นเลิศ 
สามารถให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร และตอบข้อร้องเรียน
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนครั้งท่ีให้
ความรู้ จ านวน       
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

งบฝึกอบรม สวก. - รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิาร
และผูป้ฏิบัติงาน กปภ. ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจรติ 
นโยบายต่อต้านการทุจริต มาตรการ
ป้องกันการขดักันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมทั้งมีฐานกระบวนการคิด
แยกแยะผลประโยชนส์่วนตนกับ 

3. ให้ความรู้เรื่อง “ต้านทุจรติ
ศึกษา” แก่ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
จ านวน 4 หัวข้อ ดังนี้  

1) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล 
ประโยชนส์่วนรวม 
2) ความละอายความไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

- เพื่อผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ได้
ปรับฐานความคดิและทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจรติและร่วมเป็น
เครือข่ายในการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร 

- ผู้เข้าอบรมมรีะดับ
ความรู้ความเข้าใจ      
ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
(3.41 - 4.20) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

งบฝึกอบรม สวก./ผชส.
(กกด.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

 
 

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน
เพื่อลดความเสีย่งการทุจรติภายใน 
กปภ. และน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

3) STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 

   4) พลเมืองและความรับผิด  
   ชอบต่อสังคม 

      

4. การแจ้งเวียนให้พนักงาน
รับรู้รับทราบ “คู่มือป้องกัน
การขัดกันระหว่างผล 
ประโยชนส์่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ.” 

- เพื่อให้พนักงานรับรู้รับทราบ
แนวทางการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
กปภ. ที่สามารถน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได ้

- จ านวนครั้งท่ีด าเนิน 
การแจ้งเวียน จ านวน 
1 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชส. 
(กกด.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

5. ให้ความรู้ผ่าน Animation 
หรือ Motion Graphic ประจ าป ี
2564 หัวข้อ 
1) เรื่อง ระบบคิดฐานสอง 
2) เรื่อง ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
3) เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม 
4) เรื่อง ประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของ กปภ. 
5) เรื่อง 5 ให้ ด้วยหัวใจบริการ 

- เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยปรับเปลี่ยนวิธีการ
คิดและค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมต้องมาก่อนเสมอ 

- จ านวนช่องทางที่มี
การ เผยแพร่ 
Animation หรือ 
Motion Graphic ไม่
น้อยกว่า 4 ช่องทาง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ทุกหน่วยงาน - รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. แสดงความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานหรือปฏิบัติ งานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมี
คุณธรรม และโปร่งใส  

6. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ประปา และผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ประกาศและแสดงเจตจ านงใน
การบริหารงานหรือการปฏิบตัิ 
งานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

- เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 
และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนิน 
การ 1 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ทุกหน่วยงาน - รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 
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ตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

 - เสริมสร้างค่านยิมการด าเนินงานที่
ใสสะอาด และปราศจากสินบน 

7. จัดท านโยบายต่อต้านการ
รับหรือให้สินบน เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปฏิบัตติาม
นโยบายต่อต้านการรับหรือให้
สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครดั 

- จัดท าและเผยแพร่
นโยบายให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อยึดถือปฏิบัติอยา่ง
เคร่ครดั 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชส. (กกด.) - รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 - ส่งเสรมิใหผู้้บรหิารและผู้ปฏบิัติงาน 
กปภ. ปฏิบัตตินตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ กปภ. 

8. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
“ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.” 

- เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้
พนักงานใหม่ประพฤติปฏิบตัิ
ตนตามประมวลจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. 

- ผู้เข้าอบรมมีระดบั
ความรู้ความเข้าใจ         
ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 
(3.41 - 4.20) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- สวก./ผชส. 
(กกด.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

  9. ประเมินการรับรู้และความ
เข้าใจตามประมวลจรยิธรรม
และจรรยาบรรณของ กปภ. 

- เพื่อประเมินการรับรู้ความ
เข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ
เนื้อหารายละเอยีดตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการในการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

- ผู้รับการประเมินมี
ระดับบการรับรู้และ
เข้าใจประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของ  
กปภ. ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4 (3.41- 4.20) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชส. 
(กกด.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

  10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมผ่านสื่อ 
Social Media ของ กปภ. 

- เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเป็น
เจ้าหน้าท่ีรัฐที่ดี ตามแนวทาง
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของ กปภ. 

- จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ และ
เผยแพรผ่่าน Social 
Media ของ กปภ. 
จ านวน 12 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชส. 
(กกด.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 
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ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

 - เสริมสร้างและกระตุ้นใหผู้้บริหาร
และผูป้ฏิบัติงาน กปภ.มีความ
ตระหนักถึงบทลงโทษของการ
กระท าทุจรติต่อหน้าที ่ 

11. จัดท าสื่อและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กรณีศึกษา/
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูก
ลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้าง กปภ.
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
ของ กปภ. 

- เพื่อให้ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เกิดความ
ตระหนักรู้ และเกรงกลัวต่อ
บทลงโทษถ้าหากคิดจะกระท า
การที่ส่อไปในทางทุจรติต่อ
หน้าท่ี 

- จ านวนครั้งท่ีจัดท า
สื่อและด าเนินการ
เผยแพร่ 6 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชส. 
(กกด.) 
และ 
ผชล. 
(สสล) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 - ด าเนินการให้ความรู้ และซักซ้อม
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการ
ใช้ทรัพย์สินของ กปภ. และส่งเสรมิ
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง  

12. ซักซ้อม ค าสั่ง กปภ. ที่ 
1094/2561 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการยืม
พัสด ุ

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
รับรู้รับทราบถึงหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการยืม
พัสดุของ กปภ. และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ซักซ้อม 1 ครั้ง 

ต.ค. 63– 
 มี.ค. 64 

- รผบ. 
(ฝกม.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. ไมเ่พิกเฉยต่อการทุจริตใน
องค์กรทุกรูปแบบ และทราบถึงช่อง
ทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตของ 
กปภ. 
 

13. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้การป้องกันหรือการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 
และช่องทางการรับเรื่องร้อง 
เรียนการทุจริต เผยแพร่ผ่าน
ทางจุลสารสสีันข่าว หรือ
ช่องทางอื่นๆ ของ กปภ. 

- เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน  
กปภ. เกิดความตระหนักรู้และ
เกิดจิตส านึกในการป้องกัน 
การต่อต้านการทุจรติ และเมื่อ
พบเห็นผู้ปฏิบตัิงาน กปภ. มี
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต
หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม
ประมวลจริยธรรมฯ ของ 
กปภ. สามารถแจ้งเบาะแสได้
ตามช่องทางที ่กปภ. ก าหนด 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนิน 
การเผยแพร่ 12 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
 ก.ย. 64 

- ผชส. 
(กกด.) 
และ 
ผชล. 
(สสล) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 
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ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

 - ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
ยกระดับระบบการบรหิารงาน/การ
ด าเนินงานให้มีคณุธรรมโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และ
สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

14. โครงการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2564 

- เพื่อให้หน่วยงานมีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและยกระดับระบบ
การบริหารงาน/การด าเนิน 
งานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส อย่างเป็นมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
การเปดิเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 
ตามที ่พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
ก าหนด 

- ผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ 2564 
ของ กปภ. ได้คะแนน
85 คะแนนข้ึนไป 
(ตามมติ ครม. เมื่อ
วันท่ี 23 ม.ค. 63) 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชส. 
(กกด.) 

 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 - ยกระดับกระบวนการด าเนินงาน
ในทุกมิติของ กปภ.เขต ให้มี
คุณธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

15. โครงการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ กปภ.เขต 
ปีงบประมาณ 2564 

- เพื่อยกระดับกระบวนการ
ด าเนินงานในทุกมิติของ  
กปภ.เขต ให้มมีาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร พร้อม
ทั้งมีคุณธรรมความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 

- ผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ 2564 
ของ กปภ.เขต ได้
คะแนน 80 คะแนน
ขึ้นไป 

ม.ค. 64 – 
ธ.ค. 64 

100,000 ผชส. 
(กกด.) 

และ กปภ.เขต 
1-10 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 
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ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากบั
ติดตาม 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
ตัวชี วัด 
- การปฏิบัติหน้าที ่
- การใช้อ านาจ 
- การปรั บปรุ ง
ระบบการท างาน 

- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารปฏิบัตติาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี และ
หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและ
การสร้างขวัญและก าลังใจของ 
กปภ. 

16. ซักซ้อมความเข้าใจการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและ
เข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและลดการใช้
ดุลยพินิจในการพจิารณาให้
คุณให้โทษ  

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ซักซ้อม 1 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
มิ.ย. 64 

- ฝวป. - รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 - ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงานด้านระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต์ มีการพัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถ และ
น าไปปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของ 
กปภ. ให้เกิดความทันสมัยมาก
ยิ่งข้ึน 

17. จัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ด้านระบบและการพัฒา
เว็บไซต์ ในหลักสตูรตา่งๆ 

- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ 
กปภ. ด้านพัฒนาระบบ
เว็บไซตม์ีทักษะและความรู้
เพิ่มเตมิเพื่อไปพัฒนาต่อยอด
ในการด าเนินงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- จ านวนครั้งท่ี
พนักงานเข้ารับการ
อบรม 2 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

งบฝึกอบรม สวก. - รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างโปร่งใส 

ตัวชี วัด 
- การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 
- การใช้อ านาจ 
 
 

- ส่งเสริมการเปดิโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การตดิตามตรวจสอบ
การท างานของ กปภ. และรับรู้
ข่าวสารของ กปภ. ได้โดยง่าย และ
สะดวกด้วยช่องทางที่หลากหลาย  

18. จัดกิจกรรม/การท าประชาคม/ 
การร่วมรับฟังความคิดเห็นกับ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก ใน
การรับฟังนโยบายของ กปภ. 
และร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การด าเนินงานหรือปรบัปรุง
พัฒนา โครงการ/แผนงานของ 
กปภ. 

- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกรับรู้รับทราบนโยบาย
ของ กปภ. และเพื่อสนับสนุนให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน อาทิ ร่วมในการจัดท า
แผนงานโครงการ/ร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ร่วมให้ข้อเสนอแนะ/ 
ร่วมก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน หรืออื่นๆ เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ กปภ. ตามหลักธรรมาภิบาล 

- จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ จดั
กิจกรรม/จัดท า
ประชาคม/จัดประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- รผว. 
รผบ. 
รผผ. 

กปภ.ข.1-10 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 
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ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

 - ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อรับฟังความคดิเห็นและ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
พร้อมร่วมกันระดมความคดิเห็นใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

19. โครงการสนทนายามเช้า 
(Morning Talk) 

- เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิาร และ
พนักงานมีลักษณะค่านิยมและ 
วัฒนธรรมองค์กรดา้นการ
สื่อสารแบบ 2 ทิศทาง 
- ส่งเสริมใหห้น่วยงานร่วมกัน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้ง 
ประเด็นปัญหา อุปสรรคท่ีเกิด
จากการปฏิบตัิงานประจ าวัน 
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เสริมสร้างให้เกดิความผูกพัน
ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 

- ร้อยละของ
หน่วยงานระดับกอง
และ กปภ.สาขา จัด
กิจกรรมทุกเดือน        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ฝบท. 
(กกส.) 

- สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณละ 
1 ครั้ง 

 20. โครงการประชุมสายงาน - เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
พนักงานมีลักษณะค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรด้านการ
สื่อสารแบบ 2 ทิศทาง 
- เพื่อถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับ 
สูงลงสูผู่้ใต้บังคับบัญชา 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานร่วมกัน
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด 
ประสบการณ์ทั้งประเด็นปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 
- เสริมสร้างให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างกันมากขึ้น 

- ร้อยละของ
หน่วยงานมีการ
ประชุมตามแผนท่ี
ก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ฝบท. 
(กกส.) 

- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 
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ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ด้านความโปร่งใสในการจัดซื อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบปรมาณ 

ตัวชี วัด 
- การใช้งบประมาณ 
- การใช้อ านาจ 
 
 

- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ.
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมท้ัง
มีการรายงานผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ  

21. การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการจดัซื้อ
จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
อย่างชัดเจน แสดงบนเว็บไซต์
กปภ. 

- เพื่อ กปภ. สามารถเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

- มีการเปิดเผยข้อมลู
แผนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 
อย่างครบถ้วน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ฝอก. 
(กจห.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 22. การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้สาธารณชน
ทราบอย่างชัดเจน แสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. 

- เพื่อ กปภ. สามารถเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ 

- มีการเปิดเผยข้อมลู
แผนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณอย่าง
ครบถ้วน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ฝอก. 
(กจห.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 

- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงานด้านจดัซือ้
จัดจ้าง ปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่าง
เคร่งครดั  

23. ซักซ้อมการปฏิบัตติาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง    
ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจดัซื้อจัดจา้งตระหนัก
รู้และปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 อยูเ่สมอ 

- จ านวนที่มีการ
ซักซ้อม 1 ครั้ง 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ฝอก. 
(กจห.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 

 



 

การประปาส่วนภมูิภาค | 77   
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--------------------------------------------- 

ตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

 

- เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอก     
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเพื่อตรวจสอบความ
โปร่งใสในการด าเนินการด้านจดัซือ้
จัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ กปภ. ในโครงการที่มีมลูค่าสงู 

24. โครงการข้อตกลงคุณธรรม 
(โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2560 
- 2565) 

- เพื่อเปิดให้องค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานของ กปภ. ใน
โครงการที่มมีูลค่าสูง 

- มีการรายงานความ 
ก้าวหน้าของโครงการ
และการใช้จ่าย
งบประมาณตลอดทั้งปี 
2564 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

3,069,000,000 
(งบประมาณ

ตลอดโครงการ) 

ฝอก. 
(กจห.) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ 

ตัวชี วัด 
- การปฏิบัติ
หน้าท่ี 
- ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ 
กปภ. ในทุกมิติผ่านเว็บไซต์ กปภ. 
อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และ      
เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ พร้อมท้ัง
ประชาสมัพันธ์ ให้ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และสาธารณชน 
รับรู้ รับทราบ การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  

25. การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ของ กปภ. ผ่านเว็บไซต์หลัก
ของ กปภ. ที่ประชาชนทั่วไป
หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถ
เข้าถึงโดยง่าย ชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ตรวจสอบได ้

- เพื่อส่งเสริมให้ กปภ. มีการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสารการ
ด าเนินงานของ กปภ. อย่าง
เป็นระบบ ในทุกมิติของการ
ด าเนินงานของ กปภ. 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอตลอดป ี

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

- ผชท. 
(สทส) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

  

    

  

 

- ส่งเสริมใหม้ีการเปิดเผยข้อมลู
เกี่ยวกับข้ันตอนระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการของ 
กปภ. ให้ครอบคลุมทุกการให้บริการ
แก่ประชาชน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย  

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชน/
มาตรฐานการให้บริการ         
แสดงบนเว็บไซต์ กปภ. 

- เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน
ทั่วไปท่ีจะเข้ามารับบริการ 
สามารถเข้าดูมาตรฐานการ
ให้บริการ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการด าเนินงานใน
การให้บริการเรื่องต่างๆ ของ 
กปภ. ได้ง่ายและสะดวก  

- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอตลอดปี 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

- ผชท. 
(สทส) 

- รายงานความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

 



 

  

 




