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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ในปจจุบันประเทศตางๆ ในโลกนี้ตางใหความสนใจกับการแกไขปญหาการทุจริต เนื่องจากปญหาทุจริต

เปนสาเหตุท่ีทําใหแตละประเทศเกิดความเสียหายเนื่องจากไมสามารถท่ีจะนําเงินงบประมาณไปใชเพ่ือพัฒนา

ประเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในสวนของประเทศไทยนั้นมีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ไมวาจะเปนองคกร

ภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับความพยายามท่ีจะลดการทุจริตของหนวยงานตางๆ ในภาครัฐให

ลดลง โดยหวังผลทําใหเงินงบประมาณท่ีรัฐจะไปลงทุนทําโครงการตางๆ เพ่ือประชาชนนั้นสามารถทําโครงการ

ไดอยางคุมคาตามเงินประมาณท่ีไดจัดไว อีกท้ังหากสามารถท่ีลดการทุจริตรัฐยังสามารถท่ีจะจัดเก็บเงินรายได

เขารัฐไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงเม่ือรัฐมีรายไดมากข้ึนจะสามารถนําเงินงบประมาณมาพัฒนาประเทศไดมากข้ึน ทําให

ประชาชนไดรับบริการจากภาครัฐดีข้ึน อีกท้ังเปนการเพ่ิมความยอมรับจากตางประเทศ ภาพลักษณของประเทศ

ดีข้ึน สามารถดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนมากข้ึน เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ใหกับประเทศใหยั่งยืน 

 

จากผลการจัดคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ท่ีดําเนินการ

โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวาในชวงป พ.ศ. 2538 - 2558 

ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 34.00 คะแนน  ในสวนของป 2559 องคการเพ่ือความโปรงใสนานาชาติได

ประกาศคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตปรากฏวา 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศท่ัวโลก ไดคะแนนต่ํากวา           

50 คะแนน สําหรับประเทศท่ีไดอันดับหนึ่งยังคงเปนประเทศเดนมารกและนิวซีแลนดโดยได 90 คะแนนเทากัน 

ขณะท่ีประเทศจากทวีปเอเชียอยางสิงคโปรอยูอันดับท่ี 7 ได 84 คะแนนในสวนของประเทศไทยได 35 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ไดลําดับท่ี 101 เม่ือเทียบกับป 2558 ได 38 คะแนน อยูอันดับ 

76 จาก 168 ประเทศซ่ึงจากผลจากคะแนนท่ีผานมาสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองมีการยกระดับใน

การพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ

รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยกําหนดใหสามารถยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต CPI ใหมีระดับรอยละ 50 ข้ึนไปนั้น หนวยงานภาครัฐทุกภาคสวน จึงควรมี

การบูรณาการการดําเนินงานเพ่ือรวมกันในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตดังกลาว 
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ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดศึกษาดู

งานและลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) กับคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี 

(Anti-Corruption and Civil Right Commission : ACRC)  เพ่ือพัฒนาโครงการตอตานการทุจริตรวมกัน            

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2552  ซ่ึงตอมาทําใหเกิดการบูรณาการเครื่องมือการประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  และเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรม (Integrity Assessment : IA) ของคณะกรรมการตอตานการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี 

(Anti-Corruption and Civil Right Commission : ACRC) เขาดวยกัน จึงเปนจุดเริ่มตนของการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

: ITA) ในปจจุบัน 

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 500-65/2556 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 ไดมีมติ

เห็นชอบในหลักการใหนําระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ไปปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เพ่ือเปนเครื่องมือในการประเมินผลปองกันการทุจริต

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหสูงยิ่งข้ึน  

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงานเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ            

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ อีกท้ังยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนกลยุทธท่ีสําคัญสําหรับ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐซ่ึงถือเปนกลไกหนึ่งในกระบวนการทุจริตและสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได

อยางเทาทันสถานการณ ซ่ึงเม่ือหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกก็จะทําใหการ

ทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงไดในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการ

ทํางานในหนวยงานในภาพรวมของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหนวยงานภาครัฐเขารวมโครงการท้ังสิ้น 8,294 หนวยงาน           

โดยสํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูรับผิดชอบงบประมาณและดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษาทําการประเมินจํานวน 118 

หนวยงาน ประกอบดวย องคกรอิสระ องคกรอัยการ สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     

สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน 

 

 

 

 

 

 
 

-2- 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 

 

1.2 วัตถุประสงค 

ในการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใส     

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

สํานักงาน ก.พ.ร. เปนท่ีปรึกษา โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทํา ดังนี้ 

• เพ่ือประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ท่ีเขารับ

การประเมิน 

• เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน 

• เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังใน

ระดบันโยบายและในระดับปฏิบัติ 

• เพ่ือใหไดขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception Index : CPI) 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

ขอบเขตการดําเนินงานตามวัตถุประสงคครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ดําเนินการประเมินผลหนวยงานภาครัฐ  โดยใชระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาข้ึน ซ่ึงเนื้อหาประกอบดวย 5 ดัชนี คือ 

1) ดัชนีความโปรงใส  

เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับความสามารถในการใหและเปดเผยขอมูลตางๆ รวมถึงขอมูลการ

ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานท่ีดําเนินการอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง หรือบิดเบือนขอมูลโดยเฉพาะ

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงในการทุจริตมากกวาการดําเนินงานดานอ่ืนๆ 

หนวยงานจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมไปถึง

การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ 

ของหนวยงาน ตั้งแตการรวมแสดงความคิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และการมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและสามารถรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานและรองเรียนเจาหนาท่ีท่ีขาดคุณธรรม

และความโปรงใสได 
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2) ดัชนีความพรอมรับผิด  

เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ี

แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความพรอมท่ีจะใหบริการหรือสงมอบผลงานตอ

สาธารณะตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชนท่ีถูกตองชอบธรรมและเสมอภาคให

ทุกภาคสวนไดรับการแกไขปญหาและไดรับผลประโยชนอยางแทจริง รวมถึงความกลาหาญท่ีจะรับผิดชอบใน 

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงเปนผูกําหนดทิศทางของหนวยงานใน

ระดับนโยบายนั้น  จะตองมีเจตจํานงท่ีแนวแนในการบริหารหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต พรอมรับผิดเม่ือ

เกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสาธารณชนวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรม

และธรรมาภิบาล  

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขา

ขายการทุจริตตอหนาท่ี หรือผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย 

ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสะทอนจากการรับรูและประสบการณตรงของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีเขามามีสวนรวมใน

การปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหนวยงาน นอกจากนี้  ผลการชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. 

และสํานักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงเปนขอเท็จจริงอันนาเชื่อ  

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  

เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝง สั่งสอน 

หรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานจากรุนสูรุนจนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของ

หนวยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมเหลานั้นควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ ท่ีดี เปนการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระท่ังไมทนตอการทุจริต                

และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Socialization) สงผลทําใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเกิดความอายหรือความ

กลัวท่ีจะกระทําการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานท่ีจะตองปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรม

ทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมและกระบวนการของหนวยงานท่ีมีการ

กําหนดแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน นอกจากนี้การมีกระบวนการตรวจสอบถวงดุล

ภายในท่ีเขมแข็งและประสิทธิภาพ จะสงผลใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักถึง

ผลของการทุจริตจนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตไดเชนกัน  

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

เปนดัชนีท่ีประเมินกับกระบวนการของหนวยงานและพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ี

แสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีจะตองกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานนั้นอยางเครงครัดอยูเสมอ รวมถึงจะตองใหความสําคัญกับ

การปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซ่ึงถือเปนลักษณะคุณธรรมท่ีหนวยงานจะตองพึงปฏิบัติตอ        
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน นอกจากนี้หนวยงานจะตองมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหนวยงานท้ัง

การบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน พฤติกรรมของหัวหนางานในการ

มอบหมายงาน ตลอดจนการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและอุปกรณท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 

โดยมีขอบเขตของงานของการสํารวจอยู 2 สวนคือ 

1) การสํารวจจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และความคิดเห็นของผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก ท้ังนี้เปนการวิจัยจากการสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) 

โดยการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจความ 

คิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT) 

และแบบสํ า รวจผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภายนอก (External Integrity & Transparency 

Assessment : EIT)  ซ่ึงเก่ียวกับความรูความเขาใจและประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ

เก่ียวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานภาครัฐในเรื่องความ

โปรงใส  ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน

องคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลอง เหมาะสม

และมีลักษณะของการเปนตัวแทนท่ีดี 

2) บันทึก ประมวลผล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ท้ังจากการดําเนินงานสํารวจเองและ        

การสํารวจแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการ 

 

ซ่ึงมีรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนี้ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 

ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย 
เครื่องมือ 

IIT EIT EBIT 

1 ความโปรงใส 
การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล 

การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง   * 

การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน  * * 

การมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย 
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  * * 

การจัดการเรื่องรองเรียน  * * 

2 

 

ความพรอมรับผิด 
ความพรอมรับผิด 

ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน * *  

ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน * *  

เจตจํานงสจุริต เจตจํานงสจุริตในการบริหารงาน * * * 

3 ความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

การถูกช้ีมูลความผิด เรื่องช้ีมูลความผิด ขอมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท. 

การทุจริตตอหนาท่ี การรับสินบน * *  

การใชตําแหนงหนาท่ีเอ้ือประโยชน * *  

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย * *  

4 วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร การสรางวัฒนธรรมสุจรติในหนวยงาน การสืบทอดวัฒนธรรมสุจรติ *   

การไมทนตอการทุจรติ *   

การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจรติ *   

การปองกันผลประโยชนทับซอน การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน           

ในหนวยงาน 
*  * 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

 

แผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจรติ *  * 

การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน *  * 
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ดัชนี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย 
เครื่องมือ 

IIT EIT EBIT 

5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มาตรฐานและคณุธรรมในการปฏบัิติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน  * * 

ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน  * * 

คุณธรรมในการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล *   

บริหารงานงบประมาณ *   

คุณธรรมในการมอบหมายงาน *   

การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน *   
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1.3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จะดําเนินงาน

ประเมินผลตามหนวยงานภาครัฐ จํานวน 118 หนวยงาน  ดังตอไปนี้ 

1) องคกรอิสระ       จํานวน 5 หนวยงาน 

2) องคกรอัยการ       จํานวน 1 หนวยงาน 

3) สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   จํานวน 1 หนวยงาน 

4) สวนราชการสังกัดรัฐสภา      จํานวน 2 หนวยงาน 

5) ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ)     จํานวน 3 หนวยงาน 

6) รัฐวิสาหกิจ        จํานวน 54 หนวยงาน 

7) องคการมหาชน       จํานวน 52 หนวยงาน 

 

ท้ังนี้รายละเอียดหนวยงานท้ังหมด ดังนี้ 

รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

1 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ องคกรอิสระ 

2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  องคกรอิสระ 

3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน องคกรอิสระ 

4 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน องคกรอิสระ 

5 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรอิสระ 

6 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงานสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

7 สํานักงานอัยการสูงสุด องคกรอัยการ 

8 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนราชการในสังกัดรัฐสภา 

9 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สวนราชการในสังกัดรัฐสภา 

10 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 

11 สํานักงานศาลปกครอง ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 

12 สํานักงานศาลยุติธรรม ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 

13 ธนาคารอาคารสงเคราะห รัฐวิสาหกิจ 

14 บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด รัฐวิสาหกิจ 

15 องคการเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ 

16 การทางพิเศษแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

17 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

18 การไฟฟานครหลวง รัฐวิสาหกิจ 

19 การรถไฟแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

20 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

21 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

22 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

23 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

24 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

25 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

26 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

27 การไฟฟาสวนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ 

28 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

29 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

30 การประปานครหลวง รัฐวิสาหกิจ 

31 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รัฐวิสาหกิจ 

32 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

33 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจ 

34 องคการจัดการนํ้าเสยี รัฐวิสาหกิจ 

35 การเคหะแหงชาต ิ รัฐวิสาหกิจ 

36 โรงงานยาสูบ  รัฐวิสาหกิจ 

37 โรงงานไพ  รัฐวิสาหกิจ 

38 องคการอุตสาหกรรมปาไม รัฐวิสาหกิจ 

39 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

40 องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร รัฐวิสาหกิจ 

41 องคการสะพานปลา รัฐวิสาหกิจ 

42 การยางแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

43 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จาํกัด รัฐวิสาหกิจ 

44 องคการคลังสินคา รัฐวิสาหกิจ 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

45 สํานักงานธนานุเคราะห  รัฐวิสาหกิจ 

46 องคการพิพิธภัณฑวิยาศาสตรแหงชาติ รัฐวิสาหกิจ 

47 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

48 ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ 

49 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รัฐวิสาหกิจ 

50 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

51 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

52 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย รัฐวิสาหกิจ 

53 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม รัฐวิสาหกิจ 

54 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

55 การทาเรือแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

56 บริษัท ขนสง จํากัด รัฐวิสาหกิจ 

57 องคการสุรา  รัฐวิสาหกิจ 

58 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด รัฐวิสาหกิจ 

59 องคการสวนพฤกษศาสตร  รัฐวิสาหกิจ 

60 องคการตลาด รัฐวิสาหกิจ 

61 การกีฬาแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 

62 สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ 

63 องคการสวนสตัว รัฐวิสาหกิจ 

64 การประปาสวนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจ 

65 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 

66 โรงพิมพตํารวจ  รัฐวิสาหกิจ 

67 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน องคการมหาชน 

68 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

69 โรงพยาบาลบานแพว องคการมหาชน 

70 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ องคการมหาชน 

71 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา องคการมหาชน 

72 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคการมหาชน 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

73 สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา องคการมหาชน 

74 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องคการมหาชน 

75 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน 

76 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน องคการมหาชน 

77 องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน องคการมหาชน 

78 ศูนยสงเสริมศลิปาชีพระหวางประเทศ องคการมหาชน 

79 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต ิ องคการมหาชน 

80 สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู องคการมหาชน 

81 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน องคการมหาชน 

82 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ องคการมหาชน 

83 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง องคการมหาชน 

84 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาต ิ องคการมหาชน 

85 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก องคการมหาชน 

86 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องคการมหาชน 

87 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องคการมหาชน 

88 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร องคการมหาชน 

89 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ องคการมหาชน 

90 สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ องคการมหาชน 

91 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว องคการมหาชน 

92 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน 

93 หอภาพยนตร องคการมหาชน 

94 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ องคการมหาชน 

95 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส องคการมหาชน 

96 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส องคการมหาชน 

97 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องคการมหาชน 

98 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร องคการมหาชน 

99 ศูนยคุณธรรม องคการมหาชน 

100 สถาบันเพ่ือการยตุิธรรมแหงประเทศไทย องคการมหาชน 
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รายชื่อหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ลําดับ หนวยงาน ประเภทหนวยงาน 

101 สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ องคการมหาชน 

102 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร องคการมหาชน 

103 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดนิ องคการมหาชน 

104 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ องคการมหาชน 

105 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั องคการมหาชน 

106 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องคการมหาชน 

107 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ องคการมหาชน 

108 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี องคการมหาชน 

109 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม องคการมหาชน 

110 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคการมหาชน 

111 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ องคการมหาชน 

112 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ องคการมหาชน 

113 คุรุสภา องคการมหาชน 

114 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
องคการมหาชน 

115 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ องคการมหาชน 

116 สถาบันอนุญาโตตลุาการ องคการมหาชน 

117 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ องคการมหาชน 

118 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ องคการมหาชน 
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1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการจางสํารวจขอมูลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560                    

มีระยะเวลาดําเนินงานตามแผนงานรวมท้ังสิ้น 6 เดือน (ระยะเวลา 180 วัน) ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 

พ.ศ.2560 จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

1.3.4 ขอบเขตดานบทบาทในการประชาสัมพันธ 

ดําเนินการใหขอมูลและประชาสัมพันธ โดยมีการชี้แจงกับผูบริหารและเจาหนาท่ีของการประปา

สวนภูมิภาค รับทราบระหวางการดําเนินการประเมินผล 

 

1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

• หนวยงานภาครัฐ ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความ

ตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

• หนวยงานภาครัฐ ไดรับแนวทางในการพัฒนาในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใชเปนแนวทาง

ประกอบการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานหนวยงานของภาครัฐตอไปได 

• หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมิน ไดรับขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

• หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมิน ไดรับขอเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกับการยกระดับดัชนีการรับรู            

การทุจริต (CPI) 
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1.5 นิยามคําศัพท 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล หมายถึง หนวยงานท่ีดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดแก สํานักงาน ป.ป.ช.  

ท่ีปรึกษา หมายถึง ผูรับจางดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูล บันทึกในฐานขอมูล ประมวลผล                          

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชน บคุคลภายนอกหนวยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/

หางราน/หนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเปนผูมารับบริการ/เปนลูกคา/เปนผูมีสวนไดสวนเสียจากการใหบริการตาม

ภารกิจหลักของหนวยงานท่ีเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

ดัชนีความโปรงใส เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับความสามารถในการใหและเปดเผยขอมูลตางๆ 

รวมถึงขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานท่ีดําเนินการอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง หรือบิดเบือน

ขอมูลโดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงในการทุจริตมากกวาการ

ดําเนินงานดานอ่ืนๆ หนวยงานจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนตามท่ี

กฎหมายกําหนดรวมไปถึงการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงาน ตั้งแตการรวมแสดงความคิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน      

รวมดําเนินการ และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและสามารถรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของ

หนวยงานและรองเรียนเจาหนาท่ีท่ีขาดคุณธรรมและความโปรงใสได 

ดัชนีความพรอมรับผิด เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ี

ของหนวยงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มใจ กระตือรือรน มีความพรอมท่ีจะใหบริการหรือ   

สงมอบผลงานตอสาธารณะตามท่ีกําหนดไวในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชนท่ีถูกตองชอบธรรม

และเสมอภาคใหทุกภาคสวนไดรับการแกไขปญหาและไดรับผลประโยชนอยางแทจริง รวมถึงความกลาหาญท่ี

จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงเปนผูกําหนดทิศทาง

ของหนวยงานในระดับนโยบายนั้น  จะตองมีเจตจํานงท่ีแนวแนในการบริหารหนวยงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

พรอมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสาธารณชนวาการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไป

อยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตตอหนาท่ี หรือผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารท่ีเปน

พฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสะทอนจากการรับรูและประสบการณตรง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งของหนวยงาน นอกจากนี้  

ผลการชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงเปนขอเท็จจริงอันนาเชื่อ  
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝง  สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานจากรุนสูรุนจนกลายเปน

แนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซ่ึงวัฒนธรรมเหลานั้นควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติท่ีดี 

เปนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระท่ังไมทน

ตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Socialization) สงผลทําใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเกิดความ

อายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานท่ีจะตองปลูกฝงและสรางใหเกิด

วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมและกระบวนการของหนวยงานท่ีมี

การกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน นอกจากนี้การมีกระบวนการตรวจสอบ

ถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและประสิทธิภาพ จะสงผลใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเห็นความสําคัญและเกิดความ

ตระหนักถึงผลของการทุจริตจนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตไดเชนกัน  

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนดัชนีท่ีประเมินกับกระบวนการของหนวยงานและ

พฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีจะตองกําหนดใหมี

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานนั้นอยางเครงครัดอยูเสมอ 

รวมถึงจะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซ่ึงถือเปนลักษณะคุณธรรมท่ี

หนวยงานจะตองพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีคุณธรรมในการ

บริหารงานภายในหนวยงานท้ังการบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน 

พฤติกรรมของหัวหนางานในการมอบหมายงาน ตลอดจนการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและอุปกรณท่ี

สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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ธนาคารออมสิน 

 
 

บทที่ 2 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

 

2.1 กรอบแนวคิด 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ท่ีดําเนินโครงการโดย สํานักงาน ป.ป.ช. นั้น จําเปนตองมีกรอบแนวคิด

ในการศึกษา ซ่ึงท่ีปรึกษาไดพัฒนาข้ึนดังนี้  

 

 
 

 

 

 

• แนวทางการประเมิน ITA

• ผลการประเมิน ITA ที�ผ่านมา

• ผลการประเมิน CPI 

• มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.

• งานสาํรวจและวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

หลกัฐานตามแบบสาํรวจ Evidence-Based

แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง แบบสาํรวจ ITA (IIT-EIT)

กลุ่มเป้าหมาย 

(ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียภายในและภายนอก)

• องคก์รอิสระ

• องคก์รอยัการ

• ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ)

• หน่วยงานในสงักดัรฐัสภา

• สาํนักงานสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

• รฐัวิสาหกิจ

• องคก์ารมหาชน

ทบทวน

ประสานงาน

สาํรวจ

บนัทึก วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ล

สรุปผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน
•ความโปรง่ใส
•ความพรอ้มรบัผิด

•วฒันธรรมคุณธรรม
•คุณธรรมการทาํงาน

1)การปรบัปรุงพฒันาดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐัในภาพรวม

2)การพฒันาระบบการประเมิน ITA 

3)การจดัทาํมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติทั�งในระดบันโยบายและปฏิบตัิ

4)แนวทางการเชื�อมโยงเครื�องมือการประเมิน ITA กบั CPI

ขอ้เสนอแนะ
•ความปลอดการทุจริต
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แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

1. ทบทวนผลการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

การทบทวนผลการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก การทบทวนแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐในปท่ีผานมา ผลการประเมิน CPI มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สํานักงาน ป.ป.ช. เปนข้ันตอนแรกท่ีจะตองรวบรวมจัดระบบความรูเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงทฤษฎีและผลการศึกษาในอดีตคือ แหลงขอมูลข้ันตนท่ีมี

ประโยชนตอการพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือตอบคําถามการวิจัยเพ่ือระบุขอบเขตการศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวของและ

เพ่ือใชในการตั้งสมมติฐานของการวิจัย  ดังนั้นนักวิจัยจําเปนตองมีแนวทางทบทวนขอมูลดังกลาวใหมีความ

ถูกตองและเหมาะสมกับบริบทของประเด็นท่ีจะทําการศึกษา 

 

2. การสํารวจและประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ในการสํารวจและประเมินฯ นั้นเปนกระบวนการสํารวจขอมูลโดยใชเครื่องมือท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน 

ป.ป.ช. ตาม 5 ดัชนีสําคัญ ไดแก 

1) ความโปรงใส (Transparency Index)  

2) ความพรอมรับผิด (Accountability Index)  

 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)  

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)  

5) คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)  

ในการสํารวจนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ดังนั้น หลักปฏิบัติสําคัญคือการสุมและเลือกตัวอยางท่ีจะตอง

มีความเหมาะสมและสามารถใชเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรได  รวมถึงการควบคุมปจจัยแทรกซอนท่ีจะทําให 

ผลการสํารวจไมถูกตอง  นอกจากนี้การรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based)   

ถือเปนการวิจัยเอกสารท่ีจะตองประมวลผลดังกลาวประกอบเขาไปดวย  โดยในสวนนี้จะเปนขอมูลท่ีทาง

สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนผูรวบรวม 

 

3. บันทึก วิเคราะหและสังเคราะหผล 

เปนกระบวนการบันทึก รวบรวมประมวลผลจากท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเอกสาร  

คํานวณคะแนนและประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ    

เพ่ือมาใชบรรยายลักษณะของขอมูลจัดอันดับและนําขอมูลท่ีไดนี้เขาสูกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห

เพ่ืออธิบายถึงลักษณะรวมของประเภทหนวยงานและปจจัยท่ีมีผลตอระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนตน 
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4. สรปุผลการประเมินความโปรงใสและความโปรงใสในการดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐ 

เปนการเขียนรายงานเพ่ือนําเสนอขอเท็จจริงและผลการประเมินในรูปแบบท่ีเขาใจงายโดยท่ีปรึกษาจะ

ทําการสรุปผลโดยจะทําการจัดลําดับวิเคราะหความสัมพันธหรือการใชผลของตัวแบบทางสถิติเพ่ือแยก

คุณลักษณะของหนวยงานท่ีมีระดับคะแนนตางกันเชนแยกเปนระดับสูงกับระดับต่ํา เปนตน  

 

5. ขอเสนอแนะ 

ท่ีปรึกษาจะใหขอเสนอแนะในดานตางๆ ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานภาครัฐในภาพรวม และของหนวยงานผูรับการประเมินเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานใน 

ปตอไป การพัฒนาระบบประเมินเพ่ือเปนฐานความรูในการปรับปรุงเครื่องมือการจัดทํามาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย และมาตรการการปรับปรุงกระบวนการท่ีเก่ียวของ

กับระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตอไป 

 

2.2 ดัชนีท่ีใชในการประเมิน   

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ออกเปน           

5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 

(2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) 

(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 

(5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงเปนการประเมิน

หนวยงานภาครัฐอยางครอบคลุมทุกมิติท้ังในระดับบริหารงานของผูบริหารและระดับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน วัฒนธรรมขององคกร  รวมไปถึงผลจาก

การดําเนินงานของหนวยงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงลวนแตมีความสําคัญและสามารถสะทอนใหเห็นถึง

คุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ีหนวยงานภาครัฐและเจาหนาท่ี

ของรัฐพึงจะตองมีและยึดถือปฏิบัติไดเปนอยางดี  ดังนั้นเพ่ือใหการประเมินจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ซ่ึงพิจารณาจากผลของการสํารวจความคิดเห็นโดยจะจัดเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน 

ไดแก เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอายุการทํางานไมนอยกวา 1 ป และปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

และจัดเก็บจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน ไดแก ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียจากการ

ดําเนินงานของหนวยงาน สํานักงาน  ป.ป.ช. จึงไดกําหนดใหมีเครื่องมือสําหรับการประเมิน จํานวน 3 เครื่องมือ 

ไดแก 
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1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence –Based Integrity and Transparency Assessment : 

EBIT) 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจึงเปนการประเมินท้ัง    

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหนวยงาน และสะทอนถึงคุณลักษณะ           

ท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐอยางครบถวน 

 

 

 

 
 

-20- 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ธนาคารออมสิน 

 

 

 

ดชันี 

*เกี�ยวขอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที� 3 (พ.ศ.2560-2564) 

IIT    คอื แบบสาํรวจความคดิเหน็ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน 

EIT   คอื แบบสาํรวจความคดิเหน็ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอก 

EBIT คอื แบบสาํรวจหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

ตวัชี�วดั ตวัชี�วดัย่อย เครื�องมือ 

 
 

-21- 
 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ธนาคารออมสิน 

 
สรุปหลักการประมวลผลคะแนนแยกตามแบบสํารวจแตละประเภทดังตาราง 

ดัชน ี ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยอย 
แบบสํารวจ  

Evidence – Based 

แบบสํารวจ 

 Internal 

แบบสํารวจ 

 External 

ความโปรงใส 

(26 ขอ) 

การให เปดเผย และ 

เขาถึงขอมูล 

(16 ขอ) 

การดําเนินการเกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจาง (10 ขอ) 

EB4 – EB6 

คะแนนเต็ม 1,000 (10 ขอ) 
– – 

การใหเปดเผย และเขาถึงขอมลู 

ของหนวยงาน (6 ขอ) 

EB7 

คะแนนเต็ม 400 (4 ขอ) 
– 

E1 – E2 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

การมสีวนรวมของ 

ผูมสีวนไดสวนเสีย 

(10 ขอ) 

การมสีวนรวม 

ในการดําเนินงาน (5 ขอ) 

EB1 

คะแนนเต็ม 300 (3 ขอ) 
– 

E3 – E4 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

การจัดการเรื่องรองเรียน (5 ขอ) 
EB8 

คะแนนเต็ม 400 (4 ขอ) 
– 

E5 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 

ความพรอมรับผิด 

(25 ขอ) 

ความพรอมรับผิด 

(12 ขอ) 

ความพรอมรับผิด 

ในการปฏิบัติงาน (10 ขอ) 
– 

I1 – I5 

คะแนนเต็ม 500 (5 ขอ) 

E6 – E10 

คะแนนเต็ม 500 (5 ขอ) 

ความพรอมรับผิด 

ในการบริหารงาน (2 ขอ) 
– 

I6 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 

E11 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 

เจตจํานงสจุริต 

(13 ขอ) 

เจตจํานงสจุริต 

ในการบริหารงาน (13 ขอ) 

EB1 (รอบที่ 1) 

* คะแนนเต็ม 1,000 (3 ขอ) 

I7 – I8 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

E12 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 

ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบัติงาน 

(15 ขอ) 

การถูกช้ีมูลความผิด 

(1 ขอ) 
เรื่องช้ีมูลความผิด (1 ขอ) 

ขอมูลการถูกช้ีมูลความผิด 

คะแนนเต็ม 100 
– – 

การทจุริตตอหนาที ่

(10 ขอ) 

การรบัสนิบน (5 ขอ) – 
I9 – I10 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

E13 – E15 

คะแนนเต็ม 300 (3 ขอ) 

การใชตําแหนงหนาที ่

ในการเอื้อประโยชน (5 ขอ) 
– 

I11 – I12 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

E16 – E18 

คะแนนเต็ม 300 (3 ขอ) 

ความปลอดจาก 

การทจุริตเชิงนโยบาย 

(4 ขอ) 

ความปลอดจากการทุจริต 

เชิงนโยบาย (4 ขอ) 
– 

I13 – I14 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

E19 – E20 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

(18 ขอ) 

การสรางวัฒนธรรมสจุริต 

ในหนวยงาน 

(4 ขอ) 

การสบืทอดวัฒนธรรมสจุริต (1 ขอ) – 
I15 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 
– 

การไมทนตอการทจุริต (1 ขอ) – 
I16 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 
– 

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 

 (2 ขอ) 
– 

I17 – I18 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 
– 

การปองกัน 

ผลประโยชนทับซอน 

(6 ขอ) 

การดําเนินการเพือ่ปองกันผลประโยชนทับ

ซอนในหนวยงาน  

(6 ขอ) 

EB9 

คะแนนเต็ม 400 (4 ขอ) 

I19 – I20 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 
– 

การปองกันและปราบปรามการทจุริต

ในหนวยงาน 

(8 ขอ) 

แผนปฏิบัติการปองกนัและปราบปรามการ

ทุจริต (4 ขอ) 

EB10 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

I21 – I22 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 
– 

การตรวจสอบถวงดุล 

ภายในหนวยงาน (4 ขอ) 

EB11 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 

I23 – I24 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 
– 

คุณธรรมการทํางาน 

ในหนวยงาน 

(16 ขอ) 

มาตรฐานและคุณธรรม 

ในการปฏิบัติงาน 

(6 ขอ) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3 ขอ) 
EB2 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 
– 

E21 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 

ความเปนธรรม 

ในการปฏิบัติงาน (3 ขอ) 

EB3 

คะแนนเต็ม 200 (2 ขอ) 
– 

E22 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 

คุณธรรมในการบรหิารงาน 

(10 ขอ) 

การบริหารงานบุคคล (3 ขอ) – 
I25 – I27 

คะแนนเต็ม 300 (3 ขอ) 
– 

การบริหารงบประมาณ (3 ขอ) – 
I28 – I30 

คะแนนเต็ม 300 (3 ขอ) 
– 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน  

(3 ขอ) 
– 

I31 – I33 

คะแนนเต็ม 300 (3 ขอ) 
– 

การบริหารสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน (1 ขอ) 
– 

I34 

คะแนนเต็ม 100 (1 ขอ) 
– 

รวม 
4,400 3,400 2,200 

10,000 

* หมายเหตุ :      การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดยอย “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน” ซึ่งใชคะแนนจากแบบสํารวจ 

Evidence – Based รอบที่ 1 จํานวน 3 ขอ มีคะแนนเต็มอยูที่ 1,000  คะแนน รายละเอียดดังนี้ EB1 (1) คะแนนเต็ม 200 คะแนน EB1 (2) คะแนนเต็ม 

200 คะแนน และ EB1 (3)  

คะแนนเต็ม 600 คะแนน ดังนั้น การคํานวณคะแนนตัวชี้วัดยอย คะแนนตัวชี้วัด คะแนนดัชนี และคะแนน ITA ที่นําคะแนนตัวชี้วัดยอยเจตจํานง สุจริตใน

การบริหารงานมารวมนั้น ใหคํานวณโดยคิดเปน 10 ขอ เพ่ือใหเปนฐานคะแนนเดียวกันกับคะแนนเต็มในขออ่ืนๆ 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ธนาคารออมสิน 

 
ดังนั้น ในภาพรวมของการประเมิน สามารถสรุปไดในแตละดัชนี ดังนี้ 

ดัชน ี
คาน้ําหนัก 

(รอยละ) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 

แบบสํารวจ 

Evidence-Based 

แบบสํารวจ 

Internal 

แบบสํารวจ 

External 

ความโปรงใส  

(Transparency) 
26  EB1 และ EB4-EB8 - E1-E5 

ความพรอมรับผิด 

(Accountability) 
18 EB1 (รอบท่ี 1) I1-I8 E6-E12 

ความปลอดจากการทุจริต      

ในการปฏิบัติงาน 

(Corruption-Free) 

22 
ขอมูลการถูกขี้มูล

ความผิด 
I9-I14 E13-E20 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

(Integrity culture) 
16 EB9-EB11 I15-I24 - 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

(Work Integrity) 
18 EB2-EB3 I25-I34 E21-E22 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูภิาค 

 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใชระเบียบวิธีวิจัยท่ี

สําคัญ 2 สวน คือ 

1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลจากเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ตาม

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 

โดยใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ี

หนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม

และความโปรงใสสําหรับหนวยงานภาครัฐ (ดําเนินการโดย สํานักงาน ป.ป.ช.)  

2) การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับ

ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซ่ึงเก่ียวกับความรู ความเขาใจ และประสบการณ

ของผูตอบแบบสํารวจ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานภาครัฐในเรื่อง

ความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  โดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และมีลักษณะ

ของความเปนตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ  

หนวยงาน 
จํานวน

หนวยงาน 

สํารวจผูมีสวนได 

สวนเสียภายใน (IIT) 

สํารวจผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) 

1 องคกรอิสระ 5 500 500 

2 องคกรอัยการ 1 100 100 

3 
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
1 100 100 

4 สวนราชการในสังกัดรัฐสภา 2 200 200 

5 ศาล (เฉพาะหนวยงานธุรการ) 3 300 300 

6 รัฐวิสาหกิจ 54 5,400 5,400 

7 องคการมหาชน 52 5,200 5,200 

รวม 118 11,800 11,800 

**หมายเหตุ : ท้ังน้ีจํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับจํานวนประชากรจริงของแตละหนวยงานกลุมประชากรเปาหมายและการกําหนดวิธีการ

สุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูภิาค 

 
การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของ

กลุมเปาหมาย จํานวน 118 หนวยงาน โดยมีรายละเอียดของกลุมประชากรเปาหมายและการกําหนดวิธีการ

สุมตัวอยาง ดังนี้ 

1) กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก 

เจาหนาท่ีภายในของหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ซ่ึงปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 และมีอายุ

การทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 ตัวอยาง ครอบคลุมตามโครงสรางสายงาน 

กลุมตําแหนงของแตละหนวยงาน และกําหนดวิธีการสุมตัวอยางตามหลักสถิติ (Systematic sampling*) 

ท้ังนี้จะมีการสุมตัวอยางโดยการคัดรายชื่อจากกลุมรายชื่อท้ังหมดท่ีหนวยงานนั้นๆ สงมาใหสํานักงาน ป.ป.ช. 

กลุมตัวอยางท่ีสุมจะมีจํานวน 120 - 140 รายชื่อตอหนวยงาน การสุมตัวอยางดังกลาวจะสุมตามสัดสวนของ

กลุมระดับตําแหนง หลังจากนั้นจึงสงรายชื่อดังกลาวไปยังแตละหนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีมีประชากรไม

ถึง 100 ราย จะดําเนินการเก็บขอมูลจากตัวอยางท้ังหมด ในกรณีท่ีไมสามารถจัดเก็บขอมูลไดตามเง่ือนไข

เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติกรรมท่ีมิใชความผิดของท่ีปรึกษาจะตองมีการแสดงใหเห็นวาไดใช            

ความพยายามอยางเต็มท่ีแลวตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย และแสดงใหเห็นวาจํานวนตัวอยางท่ีจัดเก็บได

นั้นสามารถใชไดตามหลักวิชาการ 

 

2) กลุมประชากรเปาหมายของแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก ผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ซ่ึงมีความเก่ียวของอันมีสวนไดสวนเสียใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 ตัวอยาง ซ่ึงตองครอบคลุมทุกภารกิจและ            

ทุกประเภทของการมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงาน ท้ังนี้ประเภทของการมีสวนไดสวนเสียของแตละ

หนวยงาน ประกอบดวย 

- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกของหนวยงานท่ีมาติดตอหนวยงานในภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงานและ

หนวยงานใหความสําคัญหนวยงานใหความสําคัญมากท่ีสุด 

- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกของหนวยงานท่ีมาติดตอหนวยงานในกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย การเงิน การคลัง และงบประมาณ (ยกเวนกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง) การวิจัย นโยบาย

และยุทธศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเลขานุการสํานักงาน 

หรือการประชาสัมพันธ 

- ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจาง หมายถึง ผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียภายนอกของหนวยงานท่ีมาติดตอหนวยงานในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง เชน         

ผูซ้ือซอง ผูยื่นซอง ผูไดรับการคัดเลือก คูคา คูสัญญา ผูไดรับสัมปทาน  เปนตน 
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ในสวนของการกําหนดวิธีการสุมตัวอยางนั้น จะกําหนดตามหลักสถิติของแตละหนวยงาน 

(Systematic sampling*) หากหนวยงานมีจํานวนจํานวนตัวอยางนอยกวา 100 ราย ท่ีปรึกษาจะดําเนินการเก็บ

ขอมูลจากตัวอยางท้ังหมด โดยใชหลักการเดียวกันกับตัวอยางการสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ในกรณีท่ีไม

สามารถจัดเก็บขอมูลไดตามเง่ือนไขเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติกรรมท่ีมิใชความผิดของท่ีปรึกษา จะตองมี

การแสดงใหเห็นวาไดใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย และแสดงใหเห็นวา

จํานวนตัวอยางท่ีจัดเก็บไดนั้นสามารถใชไดตามหลักวิชาการ 

 

3) กลุมประชากรเปาหมายของแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดแก หนวยงานท่ีเขารับการ

ประเมินจํานวน 118 หนวยงานในสวนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูรับผิดชอบในการสํารวจ โดยใชวิธีการ

รวบรวมขอมูลท่ีเปนจริงจากเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

หมายเหตุ : Systematic sampling * เปนการสุมตัวอยางโดยมีรายช่ือของทุกหนวยประชากรมาเรียงเปนระบบ

ตามบัญชีเรียกช่ือ การสุมจะแบงประชากรออกเปนชวงๆ ท่ีเทากันอาจใชชวงจากสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและ

ประชากร แลวสุมประชากรหนวยแรก สวนหนวยตอๆ ไปนับจากชวงสัดสวนท่ีคํานวณไว  

ท่ีมา :  http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re6.htm 
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3.2 วิธีการเก็บขอมูล  

รูปแบบและวิธีการโดยจําแนกตามประเภทแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ดังนี้ 

1) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 

ท่ีปรึกษาจะดําเนินการติดตอไปยังผูประสานงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ITA ในแตละหนวยงานท่ี

เขารับการประเมิน โดยทําการนัดวันและเวลา รวมถึงทําหนังสือออกเพ่ือขอเขาสํารวจ (ในบางกรณีท่ีหนวยงาน

ตองการ) พรอมท้ังชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของแกหนวยงานเพ่ือเขาเก็บขอมูล โดยวิธีการเก็บจะเนนการ

สัมภาษณแบบ Face to Face เปนหลัก และอาจจะใชการโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)              

บางราย ในกรณีท่ีผูถูกสํารวจอยูตางจังหวัดและไมสามารถเดินทางมาไดในวันท่ีนัดหมาย 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) 

ท่ีปรึกษาใชวิธีการโทรศัพทไปยังกลุมตัวอยางท่ีไดทําการคัดเลือกไวเปนหลัก และอาจใช

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และการจัดสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียแบบลงทะเบียนในบางรายท่ีไม

สามารถติดตอทางโทรศัพทได รวมถึงการสัมภาษณในลักษณะ Face to Face สําหรับหนวยงานท่ีมีการ

ใหบริการโดยตรง เชน สถานธนานุเคราะห เปนตน ในการสัมภาษณทางโทรศัพท  จะมีการแนะนําวาเปน

เจาหนาท่ีจาก IGP ท่ีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ใหทําการสํารวจความคิดเห็น  

3) แบบสํ า รวจหลั กฐาน เชิ งประจั กษ  (Evidence –Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT)   

สํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูรับผิดชอบในการสํารวจ โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเปนจริงจาก

เอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ      

เก็บขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการดําเนินดานการสํารวจ จัดเก็บขอมูลและประเมินผล โดยใช

ขอมูล 3 ชนิด ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ  

1) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity & Transparency 

Assessment : IIT) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และมีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปข้ึนไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายงานการ

บังคับบัญชาโดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ไดแก ดัชนีความพรอมรับผิด  ดัชนีความปลอด
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จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  

รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency  

Assessment : EIT) เปนการประเมินจากขอคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

ภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2560  ครอบคลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกประเภทของแตละ

หนวยงานในชวงระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา โดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ไดแก ดัชนีความ

โปรงใส  ดัชนีความพรอมรับผิด  ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทํางาน

ในหนวยงาน  รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ   

3) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : 

EBIT) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ โดยใหหนวยงานงานภาครัฐตอบคําถามตามความเปนจริงตามแบบสํารวจแลวแนบเอกสารหรือหลักฐาน

อางอิงประกอบ โดยใชแบบสํารวจ 1 ชุดตอ 1 หนวยงาน  โดยใชประเมินขอคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ไดแก 

ดัชนีความโปรงใส ดัชนีความพรอมรับผิด ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  ซ่ึงการสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ

นี้ ทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนผูดําเนินการประเมินและ   

นําสงผลคะแนนท่ีไดใหกับสถาบันสงเสริมการบริการบริหารกิจการงานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือนํามา

ประมวลผลรวม 

 

3.4 การประมวลผลและเกณฑการประเมินผล 

ขอมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน               

และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะถูกบันทึกเขาสูโปรแกรมการประมวลผลคะแนน 

จากนั้น  ทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและจัดการขอมูลตามหลักสถิติ  และจะประมวลผล

และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตามหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 

กําหนด โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จะมีคะแนน

ระหวาง 0-100 คะแนน 

1) การประมวลผลคะแนน 

การประมวลผลคะแนนจะเปนการคํานวณคะแนนของแตละขอคําถามในแตละแบบสํารวจเพ่ือ

คํานวณเปนคะแนนของแตละตัวชี้วัดยอย คะแนนแตละตัวชี้วัด คะแนนแตละดัชนี และคะแนนคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงจะมีคะแนนระหวาง 0-100 คะแนน โดยมีวิธีการ

คํานวณ ดังนี้ 
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• คะแนนขอคําถาม หมายถึง การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของแตละขอคําถามท่ีไดจากการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางท้ังหมด (เฉพาะแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในและแบบ

สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก) 

• คะแนนตัวชี้วัดยอย หมายถึง การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถามจากทุกแบบสํารวจใน

ตัวชี้วัดยอย 

• คะแนนตัวชี้วัด หมายถึง การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถามจากทุกแบบสํารวจในตัวชี้วัด 

• คะแนนดัชนี หมายถึง การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถามจากทุกแบบสํารวจในดัชนี 

• คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (คะแนน ITA) 

หมายถึง การคํานวณผลรวมของคะแนนแตละดัชนีท่ีถวงน้ําหนักแลว 

 

ตารางท่ี  1  สรุปการใหคะแนนตามแบบสํารวจ 

ดัชน ี
คะแนนรวมแยกตาม

แบบสํารวจ 

IIT 

ดัชนีความพรอมรับผิด 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

3,400 

EIT 

ดัชนีความโปรงใส 

ดัชนีความพรอมรับผิด 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

2,200 

EBIT 

ดัชนีความโปรงใส 

ดัชนีความพรอมรับผิด 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

4,400 
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2) การใหคะแนนและประมวลผลการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ทางสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีการกําหนดการใหคะแนนและประมวลผลการประเมิน 

ดังนี้ 

ตารางท่ี  2  การใหคะแนนและประมวลผลการประเมิน 

ดัชนี 
คานํ้าหนัก

(รอยละ) 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

แบบสํารวจ 

 Evidence -Based 

แบบสํารวจ 

Internal 

แบบสํารวจ 

External 

ความโปรงใส  

(Transparency) 
26 

EB1 และ 

EB4-EB8 
- E1 – E5 

ความพรอมรับผิด 

(Accountability) 
18 EB1 (รอบที่ 1) I1 – I8 E6 – E12 

ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบัติงาน 

(Corruption – Free) 

22 
ขอมูลการถกูชี้มูล

ความผิด 
I9 – I14 E13 – E20 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

(Integrity Culture) 
16 EB9 – EB11 I15 – I24 - 

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work 

Integrity) 
18 EB2 – EB3 I25 – I34 E21 – E22 

 

3) เกณฑการประเมินผล 

การกําหนดเกณฑการประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มีคาคะแนนระหวาง 0-100 คะแนน  โดยคา 100 คะแนน หมายถึง การมี

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก  ขณะท่ี 0 คะแนน หมายถึง การมีระดับคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3   เกณฑการประเมินผล 

ชวงคะแนน (คะแนน) 
เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

80  -  100.0 สูงมาก 

60  -  79.99 สูง 

40  -  59.99 ปานกลาง 

20  -  39.99 ต่ํา 

0   -  19.99 ต่ํามาก 

ท่ีมา :  คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

                                  ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 

 
 

-31- 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูภิาค 

 
3.5 แผนและข้ันตอนการดําเนินงาน 

เพ่ือใหการดําเนินโครงการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหขอมูล เพ่ือประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีแผนการดําเนินงาน

ท่ีชัดเจน ท้ังในดานของขอบเขตการดําเนินงานดานการบริหารงาน การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเขา

รวมโครงการ ตลอดจนการจัดทํารายงานสรุปผลตางๆ ใหมีความครบถวนตามขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) 

ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในทุกประเด็น ท่ีปรึกษาจึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานข้ึน เพ่ือนําเสนอกิจกรรมตาม

แผนการดําเนินงานดังนี้ 

1) ศึกษาและทําความเขาใจสภาพบริบททางสังคมไทยและหนวยงานภาครัฐในแตละประเภท 

2) ศึกษาและทําความเขาใจในเครื่องมือและวิธีการสํารวจตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

3) ศึกษาและวิเคราะหกลุมประชากรเปาหมายของแตละหนวยงาน 

4) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

5) จัดสัมมนาเชิงลึกกับผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอประเด็นการสํารวจ 

6) การจัดทํารายงานฉบับตน (Inception Report) 

7) ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบ 

8) ประสานงานนัดหมายการสํารวจ 

9) ดําเนินการสํารวจสัมภาษณและจัดเก็บขอมูล 

10) การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) 

11) ประมวลผลและสรุปผลการสํารวจ 

12) การจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 

13) ปรับปรุงรายงาน 

14) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

 
 

-32- 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูภิาค 

 

wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4 wk1 wk2 wk3 wk4

1 ศึกษาและทําความเข้าใจสภาพบริบททางสังคมไทยและ

หน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเภท
30 วัน

2 ศึกษาและทําความเข้าใจในเครื�องมือและวิธีการสํารวจตามที�

สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
30 วัน

3 ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
21 วัน

4 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 15 วัน

5 จัดสัมมนาเชิงลึกกับผู้บริหาร สํานักงาน ป.ป.ช. เพื�อรับฟังความ

คิดเห็นต่อประเด็นการสํารวจ
7 วัน

6 ส่งรายงานฉบับต้น (Inception Report)

7 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที�เข้ารับการประเมินได้รับทราบ 110 วัน

8 ประสานงานนัดหมายการสํารวจ 110 วัน

9 ดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ์ และจัดเก็บข้อมูล 120 วัน

10 ส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report)

11 ประมวลผลและสรุปผลการสํารวจ

11.1 ประมวลผลและสรุปผลการสํารวจ 80 วัน

11.2 วิเคราะห์ผลการสํารวจ 50 วัน

11.3 จัดทําข้อเสนอแนะ 30 วัน

12 ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

13 ปรับปรุงรายงาน 30 วัน

14 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

พย.60ตค.60
กิจกรรม

พค.60 มิย.60 กค.60 สค.60 กย.60ระยะเวลา

ดําเนินงาน
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3.6 การวิเคราะหความเส่ียงปญหา/อุปสรรคและการแกไข 

การดําเนินงานผลการศึกษาความเสี่ยงในปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังวิธีการแกไข      

มีดังนี้ 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

1. หนวยงานท่ีเขารับการประเมินขาดความรวมมือท่ีด ี - ประสานขอความรวมมือกับผูบริหารหนวยงาน 

- ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. ใหชวยประสานงาน 

2. การประสานงานนัดหมายท้ังดานวันเวลาและจํานวน

ตัวอยางไมเปนไปตามเปาหมาย 

- ขอรายช่ือและโทรศัพทกลุมตัวอยางเปาหมายและทําการ

โทรศัพทสัมภาษณเพ่ิมเติมใหครบตามเปาหมาย 

3. ระยะเวลาดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือเกิน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ติดตามหนวยงานท่ีเขารวมประเมินอยางใกลชิด           

เพ่ือกําหนดเวลาใหทันตามแผนงาน 

- เพ่ิมทีมงานสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

4. ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามไมสมบูรณ - การดําเนินงานจะทําการสัมภาษณหรือสอบถามในจํานวน

ท่ีมากกวากําหนด 
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บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 

การประปาสวนภูมิภาค เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2522 โดยรับโอน

กิจการประปา ตลอดจนขาราชการและลูกจางของกองประปาสวนภูมิภาค กรมโยธาธิการและกองประปา

ชนบท กรมอนามัย มาเปนลูกจางและพนักงานของ การประปาสวนภูมิภาค โดยการประปาสวนภูมิภาค เปน

องคกรท่ีรับผิดชอบในการกอสรางและบริหารงานเก่ียวกับกิจการประปาในสวนภูมิภาค 

 

วิสัยทัศน 

ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปนเลิศ  

 

พันธกิจ 

เปนหนวยงานท่ีใหบริการน้ําประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ

สุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ พันธกิจหลักของ การประปาสวนภูมิภาค มี 5 ประการ ไดแก 

1) ผลิตจายน้ําท่ีมีคุณภาพ 

2) พัฒนาระบบผลิตและจายน้ําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เสริมสรางการใหบริการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง 

4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

5) พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความตองการขององคกร 

 

ภารกิจและหนาท่ี 

1) สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบและ จัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบ  

2) ผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปา ท่ัวประเทศยกเวนกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  

3) ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา 
 

 

(ท่ีมา : www.pwa.co.th) 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

การจัดเก็บขอมูลแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็น       

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ของการประปาสวนภูมิภาค มีจํานวนผูตอบแบบสํารวจดังนี้ 

1) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จํานวน 109 ราย 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จํานวน 110 ราย 

 

ซ่ึงภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                        

ของการประปาสวนภูมิภาค ไดคะแนน 93.58 จัดอยูในระดับสูงมาก และเม่ือจําแนกเปนรายดัชนี พบวา                        

ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใสได 97.14 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก  ดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด                                           

ได 92.65 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน                    

ได 95.65 คะแนน ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรได 91.64 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงานได 88.55 คะแนน ผลการประเมิน

อยูในระดับสูงมาก 

 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ  ดังนี้ 

  

 

 

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

ความโปร่งใส 97.14%

ความพร้อมรบัผิด 

92.65%

ความปลอดจากการ

ทุจริตในการ

ปฏิบติังาน 95.65%

วฒันธรรมคณุธรรม

ในองคก์ร 91.64%

คณุธรรมการทาํงาน

ในหน่วยงาน 88.55%

คะแนน ITA

 
 

-36- 
 



รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

1. ผลการแจกแจงขอมูลดานประชากร 

1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

1.1.1 อายุ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตามอายุ 

พบวา มากท่ีสุดมีอายุระหวาง 20-40 ป จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 63.30  รองลงมาไดแก อายุระหวาง 

41 - 60 ป จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 35.78 และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.92 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4  อายุของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

              ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

อายุ ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20 - 40 ป 69 63.30 

41 - 60 ป 39 35.78 

มากกวา 60 ป 1 0.92 

รวม 109 100.00 

 

1.1.2 เพศ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตามเพศ 

พบวา เพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 75 ราย คิดเปนรอยละ 68.81  สวนเพศชาย จํานวน 34 ราย คิดเปน                          

รอยละ 31.19 

 

ตารางท่ี  5   เพศของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 34 31.19 

หญิง 75 68.81 

รวม 109 100.00 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

1.1.3 ระดับการศึกษา 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตาม

ระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 67.89  รองลงมาไดแก 

ระดับปริญญาโท จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 23.85  และระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 9 ราย คิดเปน

รอยละ 8.26 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  6  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

        ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 9 8.26 

ปริญญาตร ี 74 67.89 

ปริญญาโท 26 23.85 

ปริญญาเอก - - 

รวม 109 100.00 

 

1.1.4 ระดับตําแหนง 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตาม

ระดับตําแหนง พบวา ตําแหนงพนักงานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 69.72 รองลงมา

ไดแก ตําแหนงหัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 27.52  และตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูง จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 2.75 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี  7  ระดับตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

                            ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ตําแหนง ความถี่ รอยละ 

ผูบริหารระดับสูง 3 2.75 

หัวหนา/ผูอํานวยการข้ึนไป 30 27.52 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 69.72 

ลูกจาง - - 

รวม 109 100.00 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

1.1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตาม

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ป มากท่ีสุดจํานวน 47 ราย คิดเปน                               

รอยละ 43.12  รองลงมาไดแก ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวา 5 ป จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 27.52 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 21.10 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

11-20 ป จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 8.26 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  8  อายุของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวา 5 ป 30 27.52 

5-10 ป 47 43.12 

11-20 ป 9 8.26 

มากกวา 20 ป 23 21.10 

รวม 109 100.00 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

1.2.1 อายุ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตาม

อายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุระหวาง 41 - 60 ป จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 73.64  รองลงมาไดแก อายุ

ระหวาง 20-40 ป จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 22.73 และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 4 ราย คิดเปน                   

รอยละ 3.64 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  9 อายุของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

อายุ ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20 - 40 ป 25 22.73 

41 - 60 ป 81 73.64 

มากกวา 60 ป 4 3.64 

รวม 110 100.00 

 

1.2.2 เพศ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตาม

เพศ พบวา เพศหญิงและเพศชาย มีจํานวนเทากันท่ี 55 ราย คิดเปนรอยละ 50   

 

ตารางท่ี  10 เพศของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

       ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 55 50.00 

หญิง 55 50.00 

รวม 110 100.00 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

1.2.3 ระดับการศึกษา 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของการประปาสวนภูมิภาค จําแนกตาม

ระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 72.73  รองลงมาไดแก 

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 26.36 และระดับปริญญาโท จํานวน 1 ราย คิดเปน

รอยละ 0.91 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  11  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

        ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ระดับการศึกษา ความถี่ รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 29 26.36 

ปริญญาตร ี 80 72.73 

ปริญญาโท 1 0.91 

ปริญญาเอก - - 

รวม 110 100.00 

 

1.2.4 อาชีพ 

การสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกของการประปาสวนภูมิภาคจําแนกตาม

อาชีพ พบวา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด จํานวน 73 ราย คิดเปน                               

รอยละ 66.36 รองลงมาไดแกอ่ืนๆ เชน ขาราชการบํานาญ, แมบาน, รับจางท่ัวไป และคาขาย จํานวน 22 ราย 

คิดเปนรอยละ 20.00 และเจาหนาท่ีของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 ราย 

คิดเปนรอยละ 13.64  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  12   อาชีพของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 

   ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

อาชีพ ความถี่ รอยละ 

เจาหนาท่ีของรัฐ/ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 13.64 

พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจสวนตัว 73 66.36 

อ่ืนๆ  (เกษตรกร, แมบาน, รับจางท่ัวไป) 22 20.00 

รวม 110 100.00 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ของการประปาสวนภูมิภาค อยูท่ี 93.58 คะแนน ซ่ึงตามเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น จัดอยูในระดับสูงมาก ดังแสดงผลคะแนนตาม

ตารางขางลางนี้ 

 

ตารางท่ี 13 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 
 

หมายเหตุ :  1.คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละดัชนีท่ีไดถวงนํ้าหนักแลว 

   2.คะแนนดัชนีเปนการคดิคะแนนรอยละท่ียังไมถวงนํ้าหนักสาํหรับการเปรยีบเทียบแตละดัชนี 

 

และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขางตน 

สามารถจําแนกรายละเอียดในแตละดัชนีและในแตละกลุมตัวอยางของแบบสํารวจไดดังนี้ 

1) ดัชนีความโปรงใส  ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็น                       

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 97.14 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก                    

และเม่ือจําแนกในแตละประเด็นพบวา การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลไดคะแนนเทากับรอยละ 98.71 และการ

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียไดคะแนนเทากับรอยละ 94.63 และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในแตละ

ตัวชี้วัดยอยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1) การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล โดยรวมไดคะแนนรอยละ 98.71 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยมีรายละเอียด

ตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ100 โดยได

คะแนนจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ   

คะแนนดัชนี 

(รอยละ)

ความโปรงใส 97.14

ความพรอมรับผิด 92.65

95.65

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 91.64

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 88.55

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของการประปาสวนภูมิภาค

สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน

สูงมาก

คะแนน ITA = 93.58 ระดับผลการประเมิน

สูงมาก

ระดับผลการประเมิน

(คะแนนที่ถวงน้ําหนักแลว)

ดัชนี

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

ความโปร่งใส 97.14%

ความพร้อมรบัผิด 

92.65%

ความปลอดจากการ

ทุจริตในการ

ปฏิบติังาน 95.65%

วฒันธรรมคณุธรรม

ในองคก์ร 91.64%

คณุธรรมการทาํงาน

ในหน่วยงาน 88.55%

คะแนน ITA
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

- การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.55 

โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.65 

1.2) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.63 โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.22 โดยเปนคะแนน

ท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจ

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.05 

- การจัดการเรื่องรองเรียน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.04 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ100 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความ                     

คิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.20 

 

2) ดัชนีความพรอมรับผิด เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ แบบสํารวจความ                             

คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบวา มีคะแนน

เฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 92.65 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือจําแนกในแตละประเด็นพบวา                                      

ความพรอมรับผิดไดคะแนนเทากับรอยละ 88.71 และเจตจํานงสุจริตไดคะแนนเทากับรอยละ 96.30 และเม่ือ

พิจารณาผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดยอยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1) ความพรอมรับผิด โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.71 โดยเปนคะแนนจากแบบสํารวจ

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยมี

รายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.23 โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.14 และคะแนนท่ี

ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.32 

- ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.09  โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 86.01 และคะแนนท่ี

ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  ไดคะแนนเทากับรอยละ 86.17 

2.2) เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.30 โดยเปนคะแนน   

ท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความ            

คิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.66 และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็น    

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.51 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิง

ประจักษ แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 95.65  ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก  และเม่ือจําแนกใน                  

แตละประเด็นพบวา การถูกชี้มูลความผิดไดคะแนนเทากับรอยละ 100  การทุจริตตอหนาท่ีไดคะแนนเทากับ    

รอยละ 95.99  และความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบายไดคะแนนเทากับรอยละ 93.70 และเม่ือพิจารณา              

ผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1) การถูกชี้มูลความผิด โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 โดยไดคะแนนจากขอมูลการถูก

ชี้มูลความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. 

3.2) การทุจริตตอหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.99 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก                  

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- การรับสินบน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.91 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก                         

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.79 และคะแนนท่ีไดจาก                   

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 

- การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.07        

โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.18        

และคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 

3.3) ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.70 โดยเปนคะแนน

ท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.40 และคะแนน          

ท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 

 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษและ                

แบบสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 91.64                     

ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือจําแนกในแตละประเด็นพบวา การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานได

คะแนนเทากับรอยละ 87.53 การปองกันผลประโยชนทับซอนไดคะแนนเทากับรอยละ 95.67 และการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในหนวยงานไดคะแนนเทากับรอยละ 90.67 และเม่ือพิจารณาผลการประเมินใน                              

แตละตัวชี้วัดยอยมีรายละเอียดดังนี ้

4.1) การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.53 โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.72 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน   

 
 

-44- 
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การประปาสวนภมูิภาค 
  

- การไมทนตอการทุจริตโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.88 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

- การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริตโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.27 โดยเปนคะแนนท่ี

ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

4.2) การปองกันผลประโยชนทับซอนโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.67 โดยเปนคะแนนท่ีได

จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ เทากับรอยละ 100 และจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน เทากับรอยละ 87.01 

4.3) การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.67    

โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.89 

โดยเปนคะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และจากแบบสํารวจ

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 81.78 

- การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.44 โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และจากแบบสํารวจ        

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.89 

 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ               

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับรอยละ 88.55 ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือจําแนกในแตละประเด็น

พบวา มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานไดคะแนนเทากับรอยละ 95.10 และคุณธรรมในการบริหารงาน

ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.62 และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวชี้วัดยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.10 โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  และจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.70 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได                   

สวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.10 

- ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.50 โดยเปนคะแนนท่ี

ไดจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 และจากแบบสํารวจความคิดเห็น        

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดคะแนนเทากับรอยละ 71.50 
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การประปาสวนภมูิภาค 
  

5.2) คุณธรรมในการบริหารงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.62 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

- การบริหารงานบุคคลโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.69 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

- การบริหารงบประมาณโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.45 โดยเปนคะแนนท่ีไดจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

- คุณธรรมในการมอบหมายงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.32 โดยเปนคะแนนท่ี

ไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

- การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 76.81 โดยเปน

คะแนนท่ีไดจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

ตารางท่ี  14 รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

 

ลําดับ
คาน้ําหนัก 

(รอยละ)
EBIT IIT EIT

 คะแนนที่ได 

(100)

 คะแนนหลัง

ถวงน้ําหนัก

1 ความโปรงใส 26 97.14        25.26          

1.1 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล 98.71         

1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 100.00     100.00       

1.1.2 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 100.00     89.65       96.55         

1.2 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 94.63         

1.2.1 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 100.00     83.05       93.22         

1.2.2 การจัดการเรื่องรองเรียน 100.00     80.20       96.04         

2 ความพรอมรับผิด 18 92.65        16.68         

2.1 ความพรอมรับผิด 88.71         

2.1.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 89.14       89.32       89.23         

2.1.2 ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 86.01       86.17       86.09         

2.2 เจตจํานงสุจริต 96.30         

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 100.00     85.66       80.51       96.30         

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 95.65        21.04          

3.1 การถูกชี้มูลความผิด 100.00       

เรื่องชี้มูลความผิด 100.00     100.00       

3.2 การทุจริตตอหนาที่ 95.99         

3.2.1 การรับสินบน 89.79       100.00     95.91         

3.2.2 การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน 90.18       100.00     96.07         

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 93.70         

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 87.40       100.00     93.70         

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 16 91.64        14.66          

4.1 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน 87.53         

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 87.72       87.72         

4.1.2 การไมทนตอการทุจริต 93.88       93.88         

4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 84.27       84.27         

4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน 95.67         

การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 100.00     87.01       95.67         

4.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 90.67         

4.3.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 100.00     81.78       90.89         

4.3.2 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 100.00     80.89       90.44         

5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 18 88.55        15.94          

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 95.10         

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00     99.10       99.70         

5.1.2 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 100.00     71.50       90.50         

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน 84.62         

5.2.1 การบริหารงานบุคคล 80.69       80.69         

5.2.2 การบริหารงบประมาณ 88.45       88.45         

5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน 87.32       87.32         

5.2.4 การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 76.81       76.81         

สูงมาก 93.58         ระดับผลการประเมิน คะแนนรวม

ดัชนีและตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

 

บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 

 

5.1 การวิเคราะหผลการประเมิน 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของการประปาสวนภูมิภาค โดยจําแนกตามรายดัชนีและตัวชี้วัด สามารถนํามา

อภิปรายผลการประเมินของหนวยงานได ดังนี้ 

 

5.1.1 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560 

 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

    ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560 

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ป 2560 ป 2559 ผลเปรียบเทียบ 

ผลตาง 

 (รอยละ) 

1 ความโปรงใส 97.14 96.26 0.88 0.91 

2 ความพรอมรับผิด 92.65 97.03 -4.38 -4.51 

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 95.65 99.20 -3.55 -3.58 

4 วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร 91.64 89.30 2.34 2.62 

5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 88.55 76.94 11.61 15.09 

คะแนนรวม 93.58 92.45 1.13 1.22 

ระดับผลการประเมิน สูงมาก สูงมาก   

หมายเหตุ: กําหนดระดับการเปลี่ยนแปลงท่ี 5% ข้ึนไปเปนระดับท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560 ในภาพรวมจะเห็นไดวา หนวยงานมี                 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐลดลง แตไมมี

นัยสําคัญ โดยในปพ.ศ.2559 ไดคาคะแนน 92.45 ในขณะท่ีป พ.ศ.2560 ไดคาคะแนน 93.58 อัตราการ

เปลี่ยนแปลงในป พ.ศ.2560 เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2559 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.22  ดัชนีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ มีดังนี้ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยในป พ.ศ.2559 ไดคาคะแนน 76.94 คะแนน         

ในขณะท่ีป พ.ศ.2560 ไดคาคะแนน 88.55 คะแนน อัตราการเปลี่ยนแปลงในป พ.ศ.2560 เม่ือเทียบกับ                                  
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

ป พ.ศ.2559 เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.09 ยกเวนดัชนีท่ี 1 ความโปรงใส และดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร            

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในป พ.ศ.2560 เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2559 เพ่ิมข้ึนเชนกันแตไมมีนัยสําคัญ ในทางกลับกัน                    

ดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด และดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง

ในป พ.ศ.2560 เม่ือเทียบกับป พ.ศ.2559 ท่ีลดลง แตไมมีนัยสําคัญ 

 

5.1.2 ลําดับผลการประเมินของหนวยงาน 

จากการเปรยีบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถจัดลําดับผลการประเมินของการประปาสวนภูมิภาค ไดดังนี้ 

- เปรียบเทียบเฉพาะหนวยงาน ประเภทรัฐวิสาหกิจไดลําดับท่ี 5 จากจํานวนท้ังสิ้น 54 หนวยงาน 

- เปรียบเทียบหนวยงานท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดลําดับท่ี 11 จากจํานวนท้ังสิ้น                                 

118 หนวยงาน 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 คะแนนที่ไดรับ กลุมองคกร ทุกองคกร

1 97.14 85.42 84.83

1.1 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล 98.71 84.95 83.00

1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 100.00 78.15 75.00

1.1.2 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 96.55 96.29 96.32

1.2 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 94.63 86.07 87.19

1.2.1 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 93.22 83.95 86.79

1.2.2 การจัดการเรื่องรองเรียน 96.04 88.18 87.64

2 ความพรอมรับผิด 92.65 84.93 84.16

2.1 ความพรอมรับผิด 88.71 83.96 84.35

2.1.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 89.23 84.26 84.66

2.1.2 ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 86.09 82.49 82.81

2.2 เจตจํานงสุจริต 96.30 85.83 83.98

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 96.30 85.83 83.98

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 95.65 92.12 93.51

3.1 การถูกชี้มูลความผิด 100.00 100.00 100.00

เรื่องชี้มูลความผิด 100.00 100.00 100.00

3.2 การทุจริตตอหนาที่ 95.99 92.93 94.23

3.2.1 การรับสินบน 95.91 93.29 94.57

3.2.2 การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน 96.07 92.58 93.88

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 93.70 88.11 90.11

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 93.70 88.11 90.11

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 91.64 80.98 78.87

4.1 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน 87.53 78.35 78.87

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 87.72 71.58 70.91

4.1.2 การไมทนตอการทุจริต 93.88 85.81 85.34

4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 84.27 78.01 79.63

4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน 95.67 86.28 83.32

การดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 95.67 86.28 83.32

4.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 90.67 78.32 75.57

4.3.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 90.89 77.92 73.24

4.3.2 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 90.44 78.72 77.88

5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 88.55 80.58 81.03

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 95.10 92.68 92.76

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 99.70 88.97 89.52

5.1.2 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 90.50 96.39 95.99

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน 84.62 73.32 74.07

5.2.1 การบริหารงานบุคคล 80.69 64.52 64.52

5.2.2 การบริหารงบประมาณ 88.45 77.40 79.21

5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน 87.32 77.35 77.51

5.2.4 การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 76.81 75.36 76.99

93.58 85.22 84.98คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ลําดับ
ดัชนีและตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

คะแนน

ความโปรงใส
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จะเห็นไดวา หนวยงานมีคาคะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมหนวยงานประเภท

รัฐวิสาหกิจ โดยหนวยงานไดรับคะแนน 93.58 คะแนน ในขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยของกลุมหนวยงานประเภท

รัฐวิสาหกิจมีคะแนน 85.22 คะแนน ท้ังนี้หากพิจารณาเปนรายดัชนี จะพบวาดัชนีท่ี 1 ความโปรงใส           

ดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด  ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  และดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานใน

หนวยงาน มีคาคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมหนวยงานประเภทรัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนดัชนีท่ี 3 

ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมหนวยงานประเภท

รัฐวิสาหกิจ แตไมมีนัยสําคัญ 

เม่ือเปรียบเทียบกับคาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ทุกหนวยงานท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวนท้ังสิ้น 118 หนวยงาน พบวา หนวยงานมีคา

คะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีคาคะแนนท่ี 93.58 

คะแนน ในขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 84.98 คะแนน เม่ือพิจารณาเปนรายดัชนี จะพบวา ดัชนีท่ี 1 ความโปรงใส

ดัชนีท่ี 2 ความพรอมรับผิด ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานใน

หนวยงาน มีคาคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. อยางมีนัยสําคัญ 

ยกเวนดัชนีท่ี 3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานท่ี

ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แตไมมีนัยสําคัญ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

จากผลคะแนนท้ังหมดดังกลาวขางตนสามารถพิจารณาจุดแข็ง จุดออน ของหนวยงาน ได ดังนี้ 

 

5.2.1 จุดแข็งของหนวยงาน 

ผลของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ         

หากพิจารณาเฉพาะดานการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ หนวยงาน

สามารถท่ีจะดําเนินการไดคาคะแนน 100.00 คะแนน ในทุกตัวชี้วัดยอย และเม่ือพิจารณาคาคะแนนโดยรวม 

สามารถนํามาพิจารณาจุดแข็งของหนวยงานได คือ  

 

ดัชนีความโปรงใส หนวยงานไดรับการประเมินตัวชี้วัดการให เปดเผย และเขาถึงขอมูลตัวชี้วัดยอย

การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไดคะแนน 100.00 คะแนน เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐาน

เชิงประจักษ ตัวชี้วัดยอยการให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ไดคะแนนรวม 96.55 คะแนน                        

เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ รายหนวยงาน 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประปาสวนภมูิภาค 
  

ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัดยอยการมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยได

คะแนน 93.22 คะแนน เปนระดับคะแนนสูงมาก เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ                  

และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ตัวชี้วัดยอยการจัดการเรื่องรองเรียน โดยไดคะแนน 

96.04 คะแนน เปนระดับคะแนนสูงมาก เปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และแบบ

สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

 

 ดัชนีความพรอมรับผิด ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ไดระดับคะแนนสูงมาก โดยมีคา

คะแนน 96.30 คะแนน ซ่ึงเปนผลคะแนนจากการประเมินแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ การประเมินตาม

แบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได

สวนเสียภายใน  

 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีของหนวยงานไมมีการถูกชี้มูลความผิดใน

การทุจริตจาก สํานักงาน ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ท. ได 100.00 คะแนน 

หนวยงานไดรับการประเมินคะแนนในตัวชี้วัดการทุจริตตอหนาท่ี มีตัวชี้วัดยอย คือตัวชี้วัดยอย                        

การรับสินบน ได 95.91 คะแนน และตัวชี้วัดยอยการใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน ได 96.07 คะแนน 

ท้ังสองตัวชี้วัดยอยอยูในระดับคะแนนสูงมาก และเปนการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได                              

สวนเสียภายนอก และการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

ตัวชี้วัดการปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย หนวยงานได 93.70 คะแนน อยูในระดับคะแนนสูงมาก                      

ซ่ึงเปนการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก และการประเมินจากแบบสํารวจ

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร หนวยงานไดรับการประเมินคะแนนในการสรางวัฒนธรรมสุจริตใน

การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดยอยการไมทนตอการทุจริตได 93.88 คะแนน อยูในระดับคะแนนสูงมาก เปนการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

ตัวชี้วัดการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ได 95.67 คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินผลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนได                               

สวนเสียภายใน  

ตัวชี้วัดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ตัวชี้วัดยอยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ได 90.89 คะแนน ซ่ึงเปนการประเมินผลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ                     

และการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ตัวชี้วัดยอยการตรวจสอบถวงดุล

ภายในหนวยงานได 90.44 คะแนน ซ่ึงเปนการประเมินผลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ และการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  
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ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มี ตัวชี้วัดยอย 

คือตัวชี้วัดยอยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได 99.70 คะแนน และตัวชี้วัดยอยความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน             

ได 90.50 คะแนน ท้ังสองตัวชี้วัดยอยอยูในระดับคะแนนสูงมาก และเปนการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐาน

เชิงประจักษ และแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

 

5.2.2 จุดออนของหนวยงาน 

ผลของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ         

แลวพบวาหนวยงานไมมีจุดออน แตยังมีบางดัชนี บางตัวชี้วัด ท่ีมีระดับคะแนนในการประเมินท่ีในชวงระหวาง 

60.00-80.00 คะแนน ซ่ึงถือวาเปนตัวชี้วัดท่ีหนวยงานสามารถนําไปปรับปรุงเพ่ือใหคะแนนผลการประเมิน

คุณธรรมและโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในอนาคตดีข้ึน ไดแก 

 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดยอย

ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ไดรับการประเมินผลตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ได 71.50 คะแนน 

ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน ตัวชี้วัดยอยการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางานได 76.81

คะแนน ซ่ึงเปนผลจากการประเมินผลตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

 

5.2.3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะเปนรายดัชนีและรายตัวชี้วัด  ดังนั้นเพ่ือใหหนวยงานมีระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสท่ีดียิ่งข้ึน หนวยงานควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

 ดัชนีท่ี 5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน เปนกระบวนการเก่ียวกับการทํางานของหนวยงานและ

พฤติกรรมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีแสดงถึงการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีจะตองกําหนดใหมี

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานนั้นอยางเครงครัด                

อยูเสมอ รวมถึงจะตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม ซ่ึงถือเปนลักษณะ

คุณธรรมของหนวยงานจะตองพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน นอกจากนี้แลวหนวยงานจะตองมี

คุณธรรมในการบริหารงานภายในหนวยงานท้ังการบริหารบุคคล พฤติกรรมการใชจายเงินงบประมาณ 

พฤติกรรมของหัวหนาหนวยงานในการมอบหมายงาน และการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและอุปกรณท่ี

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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1) มาตรฐานและคุณธรรมการปฏิบัตงิาน 

 มาตรฐานและคุณธรรมการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังนี้ 1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) ความเปน

ธรรมในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดยอยท่ีหนวยงานจะตองพิจารณาปรับปรุง มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการใหความสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

หนวยงานตองกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการกํากับดูแลเจาหนาท่ีให

ปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังเจาหนาท่ีตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางเปน

มาตรฐาน และเปนไปตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัดอยู เสมอ ดังนั้นในหนวยงานจะตองมีการ

ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกหนวยงานใหทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนท่ีรับรู 

รับทราบโดยท่ัวไป มีการเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงานผานทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีหนวยงานสามารถ

ดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียรับรูรับทราบได ท้ังนี้ข้ันตอนในการดําเนินการ หนวยงานควรจะตองมีการ

พิจารณาดําเนินการใหมีความสมบูรณในดานตางๆ  ดังตอไปนี้ 

- มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยการติดไวท่ี

หนวยงาน 

- มีการเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ใหผูมีสวนไดสวน

เสียรับรู รับทราบทางชองทางตางๆ ท่ีเหมาะสมเชน แผนพับ เว็บไซตของหนวยงาน สง E-Mail 

ถึงผูรับบริการ มีระบบ Call Center เปนตน 

- เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอน เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองอยูเสมอ

ท้ังนี้ผูบริหารของหนวยงานจะตองสรางระบบเพ่ือมีการตรวจสอบถึงการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีวามีการดําเนินการตามคูมือท่ีจัดทําไวหรือไม หากไมดําเนินการจะตองพิจารณาหา

แนวทางเพ่ือปองกัน  

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักรวมถึงการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ท้ังนี้หนวยงานควรมีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข

ปญหา เพ่ือท่ีจะมีการปรับปรุงคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคตตอไป 

- มีชองทางใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียแจงผลหรือรองเรียนการใหบริการของหนวยงานวา

ไดรับการบริการตามท่ีไดกําหนดไวในคูมือหรือไม รวมท้ังมีระบบการแจงกลับใหกับผูรองเรียน 

 

• ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานเปนการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานวา

ใหบริการอยางเปนธรรมตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การใหบริการท่ีเทาเทียมกัน มีกระบวนการแสดง

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหทราบอยางชัดเจน มีระบบตรวจสอบเพ่ือปองกัน
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การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี สรางพฤติกรรมใหเจาหนาท่ีมีการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือก

ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้นหนวยงานควรจะตองมีการดําเนินการใหมีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

- แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางชัดเจนโดยการติดท่ีทําการของหนวยงาน 

- มีการเผยแพรรายละเอียดใหผูใชบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบทางชองทางตางๆ ท่ี

เหมาะสม เชน แผนพับ เว็บไซตของหนวยงาน สง E-Mail ถึงผูรับบริการ มีระบบ Call Center 

เปนตน 

- สรางระบบ หรือกําหนดหลักเกณฑเพ่ือปองกัน หรือตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีตามภารกิจหลัก 

 

 นอกจากนี้แลวหนวยงานจะตองสรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้ เพ่ือให

ประชาชน ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดการรับรูรับทราบถึงความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ดังนี้ 

- เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัดเปนมาตรฐาน และยึดหลัก

ความถูกตองอยูเสมอ 

- เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

 

2) คุณธรรมในการบริหารงาน 

 คุณธรรมการบริหารงานแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ

บริหารงบประมาณ ดานคุณธรรมในการมอบหมายงาน และดานการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึง

หนวยงานมีดานท่ีตองปรับปรุง และท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะท่ีหนวยงานควรพิจารณาปรับปรุง ดังตอไปนี ้
 

• การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนกระบวนการท่ีแสดงใหเห็นความสําคัญกับสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 หนวยงานจะตองมีการดําเนินการเพ่ือใหหนวยงานมีความพรอมท้ังดานสถานท่ี และอุปกรณตางๆ ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางเหมาะสมอยูเสมอ โดยพิจารณาถึงความ

ตองการพ้ืนฐานเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี อุปกรณของเจาหนาท่ีหนวยงาน หลักอาชีวอนามัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

ปจจัยเสริมอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานสามารถจัดได เชน สถานท่ีออกกําลังกาย มุมกาแฟ โรงอาหาร ท่ีจอดรถ เปนตน 
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5.3 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจ 

จากการสรุปแบบสํารวจท้ังหมดของหนวยงาน ผูตอบแบบสํารวจไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให

หนวยงานมีการดําเนินการเพ่ือใหไดรับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐดีข้ึน มีดังนี้ 

5.3.1 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  

 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายในมีประเด็นขอเสนอแนะ โดยเรียงลําดับ

ประเด็นท่ีมีผูเสนอแนะมากเปนลําดับตนๆ ดังนี้ 

• ดานมาตรฐานการดําเนินงาน 

1) มีระบบการคัดสรรบุคลากรเขาหนวยงานดวยความโปรงใสยุติธรรม 

2) มีระบบการประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน ไมมีระบบอุปถัมภ เลนพรรคเลนพวก ในการพิจารณา

เลื่อนตําแหนง และปรับข้ึนเงินเดือน 

3) ในหนวยงานมีระบบการตรวจสอบในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานในอนาคตดียิ่งข้ึน ดังนี้ 

4) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมี

มาตรการบทลงโทษกับผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

• ดานการปฏิบัติงาน 

1) มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการทุจริต 

2) มีการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือสรางคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และเสริมองคความรูใหแก

เจาหนาท่ีในหนวยงาน 

3) มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด และมี

มาตรการบทลงโทษกับผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

• ดานการบริหารงานบคุคล 

1) มีการสรางขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน มีระบบการยกยอง บุคลากรท่ี

ประพฤติดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนตัวอยางท่ีดีแกเพ่ือรวมงาน 

2) ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส  

3) ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 

5.3.2 ขอคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  

 ผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมไดตอบคําถามในขอเสนอแนะตอ

หนวยงาน จึงไมมีขอเสนอแนะนําเสนอ 
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