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การประปาส่วนภูมิภาค | 1 

รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน า   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและ
การอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการใน
หน่วยงานก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทาง     
ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกัน   
การทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยัง
ผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2667 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2651 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ 2651 - 2654 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด อาทิ
หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน และในปีงบประมาณ 2652 - 2654 ให้ด าเนินการ
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินแบบออนไลน์ผ่านระบบ ITAS (Integrity and Transparency 
Assessment System) ของส านักงาน ป.ป.ช. ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน รวมถึงให้หัวหน้า
ส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินฯ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก ากับดูแลส่วนราชการพิจารณาน าผลการประเมินฯ ไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 
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1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตนเอง และสามารถน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1.3.1 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 1.3.2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 
1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน 
 หน่วยงานด าเนินการประเมิน ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด าเนินการประเมิน          
ในภาพรวม โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน การก ากับ
ติดตามการประเมิน และการด าเนินการต่อผลการประเมินเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ      
ที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานก ากับดูแลการประเมิน จะมีบทบาทในการร่วมก ากับติดตามการประเมินของหน่วยงานภายใต้ 
การก ากับดูแลของตนเอง รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน 
 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จะมีบทบาทในการด าเนินการที่ก าหนดในกระบวนการต่างๆ ในการ
ประเมินตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2651 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
งบประมาณพ.ศ. 2651 - 2654 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด...” 
ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยสอบถามข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ ประกอบกับ
การได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดย
มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 8,301 หน่วยงาน จัดประเภทหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน
ออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 
 1) องค์กรศาล    จ านวน    3 หน่วยงาน 
 2) องค์กรอัยการ    จ านวน    1 หน่วยงาน 
 3) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา  จ านวน    3 หน่วยงาน 
 4) หน่วยงานขอเข้าร่วม   จ านวน    2 หน่วยงาน 
 5) รัฐวิสาหกิจ    จ านวน  54 หน่วยงาน 
 6) องค์การมหาชน   จ านวน  39 หน่วยงาน 
 7) กรมหรือเทียบเท่า   จ านวน           145 หน่วยงาน 
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 8) องค์กรอิสระ    จ านวน     5 หน่วยงาน 
 9) สถาบันอุดมศึกษา   จ านวน  83 หน่วยงาน  
 10) จังหวัด    จ านวน  76 หน่วยงาน 
 11) กองทุน    จ านวน     9 หน่วยงาน 
 12) หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ  จ านวน  29 หน่วยงาน 
 13) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน       7,852 หน่วยงาน 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
2.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริ หาร
ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2652 
 3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
 
2.2 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวน   
ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ส่วนกรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
 3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 
2.3 เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่ อหน่วยงาน
ตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 
EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการท างาน 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย          
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่         
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 
2.4 ตัวช้ีวัดการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2652 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International ) น ามาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความ
ต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

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

งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส 
10) การป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมินจะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand Transparency Assessment System : ITAS) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1) น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ลงในระบบ ITAS ที่ท างานให้กบัหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้าข้อมูลลง
ในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลใน
ระบบ ITAS) 
 2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบ
ส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน จากนั้น     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสารวจIIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการ
ตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง (ไม่ผ่านผู้ตรวจประเมิน) 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1) น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มและ
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหาร
จะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 
 2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้ 

(1) ให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบ
ส ารวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 

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

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการค้นหา
ช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ
หน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง 
(ไม่ผ่านผู้ตรวจประเมิน) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการโดย ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบ ITAS โดยการ
ตอบค าถามว่า มี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค าตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 
จากนั้นคณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค าตอบและ 
URLของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน 
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2.6 กรอบระยะเวลาการประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2652 จ าแนกข้ันตอนการด าเนินการต่างๆ ออกเปน็ 3 ช่วง ได้แก่  

(1) ช่วงเตรียมการประเมิน  
(2) ช่วงด าเนินการประเมิน  
(3) ช่วงรายงานผลการประเมินโดยจะด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 กรอบระยะเวลาการประเมิน 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข ระบบงานและการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้ง
เตรียมตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบได้แก่ ผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของ
หน่วยงาน 

         

2. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ 
ITAS น าเข้าข้อมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน 
ได้แก่ จ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน และจ านวน
ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

         

3. หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
เข้ามาตอบในระบบ ITAS พร้อมทั้งก ากับ
ติดตามให้ได้ตามที่ก าหนด 

         

4. หน่วยงานตอบค าถามตามแบบส ารวจ OIT          
5. ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ส ารวจ EIT และตรวจสอบและให้คะแนนแบบ
ส ารวจ OIT 

         

6. ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ
ระบบประมวลผลการประเมิน 

         

7. รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอเพ่ือ
ประกาศผลการประเมินและมอบรางวัล 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์การประเมิน 

 
3.1 การประมวลผลคะแนน 

การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามล าดับ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การประมวลผลคะแนน 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม

จากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 
คะแนน 

แบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนัก 

แบบส ารวจ 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 
 
3.2 คะแนนและระดับผลคะแนน 
 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่
กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

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

0 - 49.99 F 
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บทที่ 4 
ผลการประเมินการประปาส่วนภูมิภาค 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินที่มี
จุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2652 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment System : ITAS)” เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) มีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 989 คน 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) มีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 238 คน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment           
: OIT) จ านวน 48 ข้อ 

 
4.1 ผลการแจกแจงข้อมูลด้านประชากร 

4.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  
1) เพศ  

  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามเพศ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 50.05 เพศหญิง จ านวน 491 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.65 และเพศอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเพศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 495 50.05 
หญิง 491 49.65 
อื่นๆ 3 0.30 

รวม 989 100.00 
 

 2) อายุ 
 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามอายุ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 43.68 รองลงมา ได้แก่ 
อายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 23.56 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 224 คน           
คิดเป็นร้อยละ 22.65 อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 10.01 และอายุมากกว่า 60 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 - 30 ปี 99 10.01 
31 - 40 ปี 432 43.68 
41 - 50 ปี 224 22.65 
51 - 60 ปี 233 23.56 
มากกว่า 60 ปี 1 0.10 

รวม 989 100.00 
 

3) ระดับการศึกษา 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 650 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.72 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61 อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.13 และอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 6 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 31 3.13 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 119 12.03 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 650 65.72 
สูงกว่าปริญญาตร ี 184 18.61 
อื่นๆ 5 0.51 

รวม 989 100.00 
 

4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระยะ

การปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี จ านวน 301 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.44 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.87 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 - 20 ปี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 22.85 และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 1 - 5  ปี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
1 - 5 ปี 216 21.84 
6 - 10 ปี 301 30.44 
11 - 20 ปี 226 22.85 
มากกว่า 20 ปี  246 24.87 

รวม 989 100.00 
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5) ความสุขในการท างาน 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม

ความสุขในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก จ านวน 654 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.13 รองลงมา ได้แก่ มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 270 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.30 มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับน้อย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 และมีความสุข
ในการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที ่1 ร้อยละความสุขในการท างาน 

 
 

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

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 และเพศชาย จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.60 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 7 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเพศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 99 41.60 
หญิง 139 58.40 

รวม 238 100.00 
 

 2) อายุ 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามอายุ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.93 รองลงมา 
ได้แก่ อายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.79 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.01 อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 อายุมากกว่า 60 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.05 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 8 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.42 
20 - 30 ปี 40 16.80 
31 - 40 ปี 50 21.01 
41 - 50 ปี 76 31.93 
51 - 60 ปี 59 24.79 
มากกว่า 60 ปี 12 5.05 

รวม 238 100.00 
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3) ระดับการศึกษา 
 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.01 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.142 และประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.36 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 9 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 8 3.36 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 9.67 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 17 7.142 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 169 71.01 
สูงกว่าปริญญาตร ี 21 8.82 

รวม 238 100.00 
 

4) ประเภทการติดต่อหน่วยงาน 
 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม

ประเภทการติดต่อหน่วยงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.34 รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 และองค์กรธุรกิจ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.78 ตามล าดับ 

  
ตารางที่ 10 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามประเภทการติดต่อหน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ประเภทการติดต่อหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
บุคคลทั่วไป 215 90.34 
หน่วยงานของรัฐ 14 5.88 
องค์กรธุรกิจ 9 3.78 

รวม 238 100.00 
 
4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2652 ได้ก าหนดให้มีค่าคะแนนระหว่าง 0 - 100 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้น้ าหนักแต่ละข้อค าถามจาก 
3 เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และ 3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
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ตารางที่ 11 คะแนนและระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

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

0 - 49.99 F 
 

ที่มา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2652 
 
 ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ 2652 มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 90.35 คะแนน โดยตามเกณฑ์ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น จัดอยู่ในระดับ “A” สามารถจัดอันดับคะแนนสูงสุด
รายตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

อันดับ ตัวช้ีวัดการประเมิน 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 AA 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 92.24 AA 
4 การใช้อ านาจ 86.86 AA 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.30 A 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.46 B 
7 การใช้งบประมาณ 82.99 B 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 82.20 B 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.83 B 

10 การปรับปรุงระบบการท างาน 78.96 B 
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 90.35 A 

หมายเหตุ : เรียงตามล าดับคะแนนมากไปหาล าดับคะแนนน้อย 
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แผนภาพที่ 2 คะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถสรุปผล
รายตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน (Internal) ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระ
ส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคตประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 92.24 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A และเมื่อพิจารณาผล
การประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 86.98 คะแนน  
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 ข้อค าถาม I2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน พบว่ามีค่าคะแนน
เท่ากับ 85.34 คะแนน 

 

 

 
 
 
 

 ข้อค าถาม I3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่า 
ธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดจากตนเอง พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 85.67 คะแนน 

 

 
 
 

  
  
 
 

 ข้อค าถาม I4 พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 98.58 
คะแนน 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ข้อค าถาม I5 พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 
98.96 คะแนน 

 

 

 
 ข้อค าถาม I6 พฤติกรรมการให้เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวย

ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 97.91คะแนน 
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 ข้อค าถาม I6 พฤติกรรมการให้เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 97.91 คะแนน 
 

 

  
  
 
 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
(Internal) หน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 82.99 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B และเมื่อพิจารณาผล
การประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ข้อค าถาม I7 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 
65.64 คะแนน  

 

 

 ข้อค าถาม I8 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 85.57 คะแนน  
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 ข้อค าถาม I9 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่า 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 91.61 คะแนน  

 
 ข้อค าถาม I10 การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 

ฯลฯ พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 92.59 คะแนน  
 

 

 ข้อค าถาม I11 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน 
พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 87.46 คะแนน  

 
 
 

 
 
 
 ข้อค าถาม I12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า

มีค่าคะแนนเท่ากับ 75.05 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน (Internal) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือ ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 86.86 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A และเมื่อพิจารณาผล
การประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 ข้อค าถาม I13 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็นธรรม พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 82.03 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I14 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน พบว่ามีค่าคะแนน
เท่ากับ 79.97 คะแนน  

 

 

 ข้อค าถาม I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 80.31 คะแนน  

 

 
 ข้อค าถาม I16 ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 93.19 คะแนน  
 

 
 ข้อค าถาม I17 ผู้บังคับบัญชา มีการสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 95.13 คะแนน  
 

 
 ข้อค าถาม I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานพบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 90.55 คะแนน  
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วยประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 81.83 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I19 การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 93.53 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
มีความสะดวก พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 70.66 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 80.05 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 93.18 คะแนน  

 

 



การประปาส่วนภูมิภาค | 20 

รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

 ข้อค าถาม I23 การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 72.52 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I24 หน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มกีารน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 81.02 คะแนน  

 

 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 84.46 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B 
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต พบว่า  มีค่า
คะแนนเท่ากับ 88.01 คะแนน  
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 ข้อค าถาม I26 หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน พบว่า มีค่าคะแนน
เท่ากับ 93.98 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I27 หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 
80.61 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I28 หน่วยงานมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัยพบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 80.35 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I29 หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 85.27 
คะแนน  
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 ข้อค าถาม I30 การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 
78.52คะแนน  

 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External) ต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
ของหน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 
เป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ 
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 82.20 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่
ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 76.97 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการ โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน พบว่า
มีค่าคะแนนเท่ากับ 78.48 คะแนน  
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 ข้อค าถาม e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 78.06 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีพฤติกรรมร้องขอให้จ่ายเงิน 
ทรัพย์สิน หรือให้ผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 99.86 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม e5 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 77.65 คะแนน  

 

 ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 85.30 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 ข้อค าถาม e6 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 79.64 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e7 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 77.18 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e8 หน่วยงานที่ติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 98.32 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e9 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 74.71 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e10 หน่วยงานที่ติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 96.64 คะแนน 
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 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วยประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 78.96 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 73.18 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e12 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ดีขึ้น พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 76.10 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e13 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 98.32 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม e14 หน่วยงานที่ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น พบว่า มีค่าคะแนน
เท่ากับ 73.46 คะแนน 
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 ข้อค าถาม e15 หน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 73.74 คะแนน 

 
  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้  
รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA และ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA และเมื่อพิจารณาผลการประเมินใน
แต่ละตัวชี้วัดย่อยพบรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาครายตัวชี้วัด
ในข้างต้นสามารถสรุปผลคะแนนโดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ราย 
 ตัวชี้วัด จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2652 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัดในการประเมินฯ 
เครื่องมือการประเมิน 

คะแนนที่ได้ OIT 
(ร้อยละ 40) 

IIT 
(ร้อยละ 30) 

EIT 
(ร้อยละ 30) 

1 การปฏิบัติหน้าที่  92.24  92.24 
2 การใช้งบประมาณ  82.99  82.99 
3 การใช้อ านาจ  86.86  86.86 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  81.83  81.83 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  84.46  84.46 
6 คุณภาพการด าเนินงาน   82.20 82.20 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   85.30 85.30 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน   78.96 78.96 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00   100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00   100.00 
คะแนนแบบส ารวจ 100.00 85.67 82.15 267.82 

คะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 40.00 25.70 24.64 90.35 
ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 90.35 
ระดับผลการประเมิน A 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 สามารถน ามาวิเคราะห์ผลการประเมินได้ ดังนี้ 

 

5.1.1 สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2562 และภาพรวมระดับประเทศ 

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 2652 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  55.74 คะแนนจัดอยู่
ในระดับ “C” โดยมีรายละเอียดคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 
แผนภาพที่ 3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภาพรวมระดับประเทศ 

 

 

 

ที่มา : ระบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2652 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 18 ประเภทหน่วยงาน พบว่า หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88.88 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “A”  
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 14 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2652 จ าแนกรายหน่วยงาน 

ล าดับ ประเภทหน่วยงาน 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1 องค์กรศาล 91.93 A 
2 องค์กรอัยการ 90.61 A 
3 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 90.35 A 
4 หน่วยงานที่ขอเข้าร่วมประเมิน 90.32 A 
5 รัฐวิสาหกิจ 88.88 A 
6 องค์กรมหาชน 87.77 A 
7 กรมหรือเทียบเท่า 87.60 A 
8 องค์กรอิสระ 86.60 A 
9 สถาบันอุดมศึกษา 86.05 A 

10 จังหวัด 83.64 B 
11 กองทุน 83.20 B 
12 หน่วยงานของรัฐอื่นๆ 82.13 B 
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 77.69 B 
14 เทศบาลนคร 76.04 B 
15 เทศบาลเมือง 70.28 C 
16 เทศบาลต าบล 66.42 C 
17 องค์การบริหารส่วนต าบล 64.86 D 
18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 61.58 D 

ที่มา : ระบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) 

เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (กลุ่มรัฐวิสาหกิจ) ประจ าปีงบประมาณ 2652 พบว่า การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในล าดับที่ 17 จากจ านวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 90.35 คะแนน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 88.88 คะแนน ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค
มีค่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 1.47 คะแนน โดยสามารถเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค กับภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปา
ส่วนภูมิภาค กับภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ตัวชี้วัดการประเมิน 
คะแนน 
กปภ. 

คะแนน 
กลุ่ม รฐัวิสาหกจิ 

ทิศทางคะแนน 
+ / - 

1 การเปิดเผยข้อมลู 100.00 98.69 +1.31 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 98.47 +1.53 
3 การปฏิบัตหิน้าท่ี 92.24 90.29 +1.95 
4 การใช้อ านาจ 86.86 85.24 +1.62 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.30 78.78 +6.52 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.46 83.49 +0.97 
7 การใช้งบประมาณ 82.99 82.31 +0.68 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 82.20 84.60 -2.40 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.83 81.60 +0.23 

10 การปรับปรุงระบบการท างาน 78.96 77.33 +1.63 
ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 90.35 88.88 +1.47 

ล าดับที ่ 17/54 5/18    

 จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาค กับภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2652 พบว่า การประปาส่วนภูมิภาค
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัด สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผย
ข้อมูล การป้องกันการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจประสิทธิภาพ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการปรับปรุงระบบการท างาน ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพ
การด าเนินงานนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 2.40 คะแนน  

 ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาค ภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

  

แผนภาพที่ 4  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค  
                  ภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562       

 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

การป้องกัน
การทุจริต 

การปฏบิัติ
หน้าที ่

การใช้
อ านาจ 

ประสิทธิภา
พการ
สื่อสาร 

การแก้ไข
ปัญหาการ

ทุจริต 

การใช้
งบประมา

ณ 

คุณภาพ
การ

ด าเนินงาน 

การใช้
ทรัพย์สิน

ของ
ราชการ 

การ
ปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 

กปภ. 100 100 92.24 86.86 85.30 84.46 82.99 82.20 81.83 78.96 

รัฐวิสาหกิจ 98.69 98.47 90.29 85.24 78.78 83.49 82.31 84.60 81.60 77.33 

ประเทศ 52.70 42.34 88.72 82.66 77.74 79.24 79.91 79.60 78.21 74.72 
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กปภ. รัฐวิสาหกิจ ประเทศ 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

5.1.2 สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2562 

    การประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ กับส านักงาน ป.ป.ช. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2667 จนมาถึงปัจจุบันในช่วงระยะเวลา 6 ป ี  
ผลคะแนนของการประปาส่วนภูมิภาคมีค่าคะแนนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังแสดง        
ในแผนภาพต่อไปนี้ 
 
แผนภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปา  
                 ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 จากแผนภาพเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปีงบประมาณ 2657 - 2562 พบว่า ปีงบประมาณ 2562 คะแนนเฉลี่ยลดลง 
1.07 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 1.17 แต่ยังคงมีค่าคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
5.1.3 สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2562 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2667 จนถึงปัจจุบัน มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่  

1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) หรือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)  

 

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนได้ดังนี้  
 
 
 
 

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กปภ. 84.24 82.87 92.45 93.58 91.42 90.35 

คะแนนเฉลี่ย รัฐวิสาหกิจ 73.04 80.5 78.93 81.53 86.46 88.88 

84.24 82.87 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

แผนภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปา  
                 ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2562 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  จากแผนภาพเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2667 - 2652 จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน พบว่า 
ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากเครื่องมือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 100 คะแนน เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น 2.15 คะแนน หรือร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 และเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 5.27 คะแนน หรือร้อยละ 6.03 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2561 

5.1.4 สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาครายตัวชี้วัด จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2652 ได้จ าแนกตัวชี้วัดการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 เครื่องมือ 
ได้แก่  

1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   
3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) 
 

  

 จึงสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินได้ดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

แผนภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปา 
                 ส่วนภูมิภาครายตัวชี้วัด จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2652 
 

 
 

 จากแผนภาพเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาครายตัวชี้วัด จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2652 พบ
รายละเอียดดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 85.30 คะแนน รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 82.20 คะแนน และตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.96 
คะแนนตามล าดับ จึงส่งผลให้เครื่องมือ EIT มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 82.15 คะแนน 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่าตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่มีค่า
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 92.24 คะแนน รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.86 
คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.46 คะแนน และตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.99 คะแนน ตามล าดับ จึงส่งผลให้เครื่องมือ IIT มีค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ที่ 85.67 

 3) เครื่องมือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100 คะแนนและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100 คะแนน
เท่ากัน จึงส่งผลให้เครื่องมือ OIT มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 100 คะแนน 
 
5.2 จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 
2651 - 2680) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2651 - 2656) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด          
ให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน 86 คะแนนขึ้นไป 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้น าแนวทางดังกล่าวข้างต้น มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่า
คะแนน เพ่ือหาจุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนน ระดับ เกณฑ์วิเคราะห์ค่าคะแนน 
95.00 - 100 AA 

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

ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 

5.2.1 ประเด็นจุดเด่นของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประเด็นจุดเด่นพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนน ตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 85.00 

คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการได้โดดเด่น โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดที่เป็นจุดเด่น
จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 8 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
                 จ าแนกรายตัวชีว้ัด 
 

 

1) ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีค่าคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม
ความโปร่งใส จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วน
ภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น 
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2) ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยเป็นตัวชี้วัด

ที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 2
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต จากค่า
คะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้
โดดเด่น  

3) ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 92.24 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส และประเด็นพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน รวมถึงการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลภายนอก จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัด 
ที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบ
ในการป้องกันการให้หรือรับสินบนภายในหน่วยงาน เมื่อพิจารณาจากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยสูงสุด 3 ประเด็น ได้แก่  

(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคาหรือรับความบันเทิง เป็นต้น ที่นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาในช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มี
พฤติกรรมการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 คือ 98.96 คะแนน  

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิงเป็นต้นจากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ โดยมีค่าคะแนนลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 คือ 98.58 คะแนน  

(3) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่มี
พฤติกรรมการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
เป็นอันดับ 3 คือ 97.91 คะแนน  

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 9 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

4) ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจมีค่าคะแนนเฉลี่ย 85.85 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อ
ขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการ
ใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น โดยหน่วยงานมีกลไกในการบริหารงาน
บุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถพิจารณาได้จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยสูงสุด 3 ประเด็น ได้แก ่

(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสั่งการของผู้บังคัญบัญชาให้ผู้ใต้บังคัญบัญชากระท า
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการสั่งการให้
กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 คือ 95.13 คะแนน 

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา พบว่า พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 คือ 93.19 คะแนน 

(3) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ที่ปราศจากการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่า การบริหารงาน
บุคคลของการประปาส่วนภูมิภาคปราศจากการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง และการเอ้ื อ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 คือ 90.55 คะแนน 

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เกี่ยวกับการใช้อ านาจ สรุปได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
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การปฏบิัติงาน/ให้บริการผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ าหนด 

การปฏบิัติงาน/ให้บริการผู้มาติดต่ออยา่งเท่าเทียมกัน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกบังานมากกวา่ธุระสว่นตัว และ
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือใหบ้ริการ  

การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ในช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่างๆ ตามประเพณ ี

การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน 
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แผนภาพที่ 10 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับการใช้อ านาจ 

 

 

จากแผนภาพข้างต้น พบว่าผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง จ านวน 3 ประเด็น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 75.00 - 84.99 คะแนน ซึ่ง
จัดอยู่ในเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนนทีห่น่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า 
พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีความคิดเห็นว่า ตนเองได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.97 คะแนน 

2. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา พบว่าพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีความคิดเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.31 คะแนน 

3. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานพบว่า พนักงานของ
การประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.03 คะแนน 

 
5) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารมีค่าคะแนนเฉลี่ย 86.30 คะแนน อยู่ในระดับ A โดยเป็น
ตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็น/ค าติชมเกี่ยวกับการด าเนินงานบริการ
ให้บริการ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อน                  
ให้เห็นว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น  โดย
หน่วยงานมีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน      
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ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของผลงาน 

ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ให้
ทุนการศึกษาอยา่งเป็นธรรม 

ผู้บังคับบัญชามีการส่ังการให้ท าธุระสว่นตัว 

ผู้บังคับบัญชามีการส่ังการให้ทา่นท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความ
เส่ียงต่อการทุจริต  

การบริหารงานบุคคล ถกูแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซ้ือขาย
ต าแหน่ง เอื้อประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 
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การให้บริการ รวมถึงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการ
จัดการและตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถพิจารณาได้จากผลการส ารวจ
ความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยสูงสุด 2 ประเด็น ได้แก ่

(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีช่องรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 คือ 98.32 คะแนน 

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 คือ 96.64 คะแนน 

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร 
สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 11 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ าแนกตามข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
                   การสื่อสาร 

 
จากแผนภาพข้างต้น พบว่า ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อประสิทธิภาพ

การสื่อสาร จ านวน 3 ประเด็น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 75.00 - 84.99 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์       
การวิเคราะห์ค่าคะแนนที่หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงและตอบค าถามของหน่วยงาน
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 74.71 คะแนน 

2. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.18 คะแนน 
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หน่วยงานมกีารการเผยแพร่ขอ้มูลที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางที่หลากหลาย 

หน่วยงานมกีารเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน 

หน่วยงานมีชอ่งทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 

หน่วยงานมกีารชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อท่านมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

หน่วยงานมีชอ่งทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
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3. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน พบว่า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่มี
ลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.64 คะแนน 

5.2.2 ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนนโดยแบ่งออกเป็น 2 

ระดับ คือ 1) ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 75.00 - 84.99 คะแนน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุง   
2) ช่วงระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0 - 74.99 คะแนน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน  

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุง จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด        
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพที่ 12 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

  

 

1) ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนเฉลี่ย 84.46 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยเป็น

ตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง โดยพิจารณาได้จากผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีจ านวน        
3 ประเด็น ดังนี้ 
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(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นในปประเด็นเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีความคิดเห็นว่า เมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานตนเองสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่า
มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
78.52 คะแนน 

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.35 คะแนน 

(3) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใน
หน่วยงาน พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่า ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการ
แก้ไข โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 80.61 คะแนน 

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 13 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา 
                   การทุจริต 
 

 

2) ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 82.99 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยเป็นตัวชี้วัดที่

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ การให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี         
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน โดย
พิจารณาได้จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภายในที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยเฉลี่ยต่ ากว่า 
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ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทจุริต  

หน่วยงานมกีารทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข 

หน่วยงานมกีารเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัย 

หน่วยงานน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปอ้งกันการทุจริตในหนว่ยงาน  

การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  
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85.00 คะแนน มีจ านวน 1 ประเด็น คือ ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานพบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.64 คะแนน 

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ สรุป 
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 14 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 

 

3) ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 82.20 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยเป็น

ตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน เเป็นตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง โดยพิจารณาได้จากผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน มีจ านวน 4 
ประเด็น ดังนี้ 

(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/ให้บริการ พบว่า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างโปร่งใส
เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.97 คะแนน  

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปา
ส่วนภูมิภาค ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
77.65 คะแนน  
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การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงาน   

การใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้ 

การใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง  

การเบิกจา่ยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดขุอง
หน่วยงาน  

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ 
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(3) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ/ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความคิดเห็นว่า พนักงานของการประปาส่วน
ภูมิภาคให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลโดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.06 คะแนน 

(4) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่
แก่ผู้มาติดต่อ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความคิดเห็นว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 78.48 คะแนน  

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เกี่ยวกับคุณภาพการด าเนินงาน
สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที ่16 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ าแนกตามข้อค าถามเกี่ยวกับคุณภาพ      
                   การด าเนินงาน 
 
 

 

 

4) ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 81.83 คะแนน อยู่ในระดับ B โดยเป็น

ตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม 
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่าตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็น
ตัวชี้วัดที่การประปาส่วนภูมิภาค ควรด าเนินการปรับปรุง ซึ่งจ าแนกเป็นการปรัปปรุงโดยเร่งด่วน จ านวน 2
ประเด็น และควรด าเนินการปรับปรุง จ านวน 2 ประเด็น โดยพิจารณาได้จากผลการส ารวจความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน ดังนี้ 
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ าหนด 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน  

เจ้าหน้าที่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมร้องขอให้จา่ย เงิน ทรัพย์สิน หรือให้ผลประโยชน์
อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาต หรือให้บริการ  

หน่วยงานที่ติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก 



การประปาส่วนภูมิภาค | 45 

รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

ประเด็นที่ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน จ านวน 2 ประเด็น พิจารณาได้ดังนี้  
(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกของขั้นตอนการขอ

อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค
มีความเห็นว่า ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.56 คะแนน  

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.52 คะแนน  

ประเด็นที่ควรด าเนินการปรับปรุง จ านวน 2 ประเด็น พิจารณาได้ดังนี้ 
1. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ

ราชการไปใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน พบว่า กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
80.05 คะแนน  

2. ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ พบว่า พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่า หน่วยงานมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.02 คะแนน  

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 15 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ าแนกตามข้อค าถามเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน 
                   ของราชการ 
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การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพือ่ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน มีความสะดวก 

กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงาน มีการขออนุญาตอยา่งถูกตอ้ง 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกตอ้ง จากหน่วยงาน  

การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกบัการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกตอ้ง 

หน่วยงานมกีารก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
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5) ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 78.96 คะแนน อยู่ในระดับ B โดย

เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใส จากค่าคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่การประปา
ส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง ซึ่งจ าแนกเป็นการปรัปปรุงโดยเร่งด่วน จ านวน 3 ประเด็น และควร
ด าเนินการปรับปรุง จ านวน 1 ประเด็น โดยพิจารณาได้จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีค่าคะแนะเฉลี่ยเฉลี่ยต่ ากว่า 85.00 คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นที่ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน จ านวน 3 ประเด็น พิจารณาได้ดังนี้  
(1) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า พนักงานของการประปาส่วน
ภูมิภาคมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  73.18 
คะแนน  

(2) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.46 คะแนน 

(3) ผลการส ารวจความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.74 คะแนน 

ประเด็นที่ควรด าเนินการปรับปรุง จ านวน 1 ประเด็น พิจารณาจากผลการส ารวจความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการหน่วยงาน พบว่า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 76.10 คะแนน 

รายละเอียดผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการ
ท างานสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 17 ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ าแนกตามข้อค าถามเกี่ยวกับการปรับปรุง 
                   ระบบการท างาน 

 

5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 
    ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของน่วยงานภาครัฐ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ 15 สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

โดดเด่น ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

โดยเร่งด่วน 

การเปิดเผยข้อมูล 

- ตัวช้ีวัดย่อย ข้อมูลพื้นฐาน 

- ตัวช้ีวัดย่อย การบรหิารงาน 

- ตัวช้ีวัดย่อย การบรหิารเงินงบประมาณ 

- ตัวช้ีวัดย่อย การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- ตัวช้ีวัดย่อย การส่งเสรมิความโปรง่ใส 

 

  

การป้องกันการทจุริต 

- ตัวช้ีวัดย่อย การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

- ตัวช้ีวัดย่อย มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

  

การปฏิบัติหน้าท่ี    

การใช้อ านาจ    

ประสิทธิภาพการสื่อสาร    

การแก้ไขปัญหาการทุจริต    

การใช้งบประมาณ    

คุณภาพการด าเนินงาน    

การใช้ทรัพย์สินของราชการ    

การปรบัปรุงระบบการท างาน    

73.18 
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เจ้าหน้าที่มกีารปรับปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

หน่วยงานมกีารปรับปรุงวธิีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น  

หน่วยงานน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ

หน่วยงานได้ดีขึ้น  

หน่วยงานปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

การประปาส่วนภูมิภาค 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปี

งบประมาณ 2562 จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ไดร้ะบขุ้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
การประปาส่วนภูมิภาคมีคะแนนจากเครื่องมือ IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่า

บุคลากรส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล ผลจากการส ารวจยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์กรเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็น
ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
การประปาส่วนภูมิภาคมีคะแนนจากเครื่องมือ EIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่า ประชาชน

หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็น เงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควร
ด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
รองลงมา คือ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ 
ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประปาส่วนภูมิภาคมีคะแนนจากเครื่องมือ OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมี

การวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมด แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น 
“ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้แสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ 
1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารทุกระดับชั้น สามารถเป็นแรงจูงใจที่ท าให้พนักงาน/

ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถอืและปฏิบัติตาม 
2. ควรด าเนินการปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

 ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 
1. หน่วยงานควรมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการที่มีมูลค่าสูงอย่างละเอียด เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการทุจริตและเพ่ือประโยชน์อันสูงสุดแก่องค์กร 
2. กระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณควรด าเนินการอย่างจริงจัง และเป็นไปโดยอิสระ 
 

ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 
1. การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้น ขั้นพิเศษ การให้คุณให้โทษ ควรปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ลดการใช้ดุลพินิจ เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และปราศจากระบบอุปถัมภ์ 

2. การลงโทษผู้กระท าผิด ควรพิจารณาอย่างตรงไปตรงมามีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด ลงโทษทาง
วินัยตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และควรมีช่องทางการร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการท างานได้ 

3. ผู้บริหารบางส่วนมีการชี้แนะแนวทาง หรือสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการทุจริตต่อ
องค์กร 

 

 ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
หน่วยงานควรให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวทางการน าทรัพย์สินหรือพัสดุ

ต่างๆ ขององค์กรไปใช้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ถึงบทลงโทษหากน าทรัพย์สินขององค์กร
ไปใช้ในทางมิชอบ 

 

 ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1. หากพบข้อสงสัยในการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบ

ทันที ไม่ควรปล่อยระยะให้ล่าช้าเกินไป เพราะจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่พนักงานได้  
2. หน่วยงานควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตรวจสอบความสัมพันธ์ของพนักงานในหน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงใน 
การทุจริต และความเหลื่อมล้ าในการพิจารณาเรื่องการให้คุณให้โทษ ที่เอ้ือประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 

3. หน่วยงานควรมีมาตรการในการตั้งรางวัลแก่บุคคลที่ให้ข้อมูล เบาะแส ของผู้กระท าการทุจริตหรือ
ประพฤตมิิชอบ  

4. การพิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดฐานทุจริตควรพิจารณาอย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมา และด าเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะจากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้แสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

 ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน กปภ. มีการให้บริการที่ดีขึ้น สะดวก

รวดเร็วขึ้น มีการประกาศเจตจ านงฯ และประกาศไม่รับของขวัญ เป็นการด าเนินการที่ดี และหากพบความผิด
ที่แสดงถึงเจตนาในการทุจริตหน่วยงาน ควรมีบทลงโทษที่เด็ดขาดและชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับ
บุคคลอื่นต่อไป 
 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แสดงความคิดเห็นว่า กปภ. มีการชี้แจงข้อสงสัยของผู้รับบริการได้ดี 

และควรเพิ่มเติมการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้มากข้ึน 
 

 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบท างาน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 1. การให้บริการของพนักงาน กปภ. บางส่วนยังขาดความใส่ใจในการให้บริการ  
 2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการท างานให้มีความกระชับฉับไว และสามารถตรวจสอบได้

มากยิ่งขึ้น 
 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบริการ 
 1. หน่วยงานควรควบคุมคุณภาพน้ าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากพบปัญหาน้ าประปามี

ตะกอน สี กลิ่น และไหลอ่อน  
 2. หน่วยงานควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง  ๆให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เนื่องจากพบปัญหาการแตก

รั่วของท่อประปา และการท างานของมาตรวัดน้ าที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 6  
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
 การประปาส่วนภูมิภาค ได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่รวบรวมคะแนนจาก 3 เครือ่งมือ ได้แก่  

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

มาด าเนินการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย และโอกาสในการปรับปรุง เพ่ือก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
6.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประปาส่วนภูมิภาค ได้น าผลคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย และโอกาส
ปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 86.00 คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน
โดดเด่น ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 76.00 - 84.99 คะแนน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุง และ
ตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0 - 74.99 คะแนน ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะที่มาจากผู้ตรวจประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 17 แนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 
ผลการวเิคราะห ์

จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 
ประเด็นการประเมิน 

ที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุ ง    

โดยเร่งด่วน 

- การปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาตดิต่อ ด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ม ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1.  ผู้บริหารทุกระดับช้ัน ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีเรื่อง
การปฏิบัติงาน การสร้างความโปรง่ใสให้แก่พนักงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.  ควรด าเนินการปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

-  เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งน าไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค 
- ปรับฐานความคิดและทัศนคติใหม้ีค่านิยมการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วย  
ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใสของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุ ง   

โดยเร่งด่วน 

1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่าย 
2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงความคุม้ค่า 
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว ้
3) การเปิดโอกาสให้
บุคลากร มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ อาทิ สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน 

ผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ม ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1. หน่วยงานควรมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณใน
โครงการที่มีมูลค่าสูงอย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยง
ในการทุจริตและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่องค์กร 
2. กระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณควร
ด าเนินการอย่างจริงจัง และเป็นไปโดยอิสระ 

- เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง 
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจทีส่ะอาด ปราศจากเงินสินบน 
- เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ผลการวิเคราะห ์

จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 
ประเด็นการประเมิน 

ที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง    

โดยเร่งด่วน 

1) การบริหารงานบุคคล          
ที่อาจเกิดการแทรกแซงจาก
ผู้มีอ านาจการซื้อขาย
ต าแหน่งหรือเอื้อประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
2) การสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา ให้กระท าการ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสีย่งต่อการทุจริต 

ผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ม ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1. การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้น ขั้นพิเศษ การให้คุณ   
ให้โทษ ควรปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด ลดการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้ได้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร และปราศจากระบบ
อุปถัมภ ์  
2. การลงโทษผู้กระท าผดิ ควรพิจารณาอยา่ง
ตรงไปตรงมา มีบทลงโทษอย่างเดด็ขาด ลงโทษทาง
วินัยตามกฎหมาย กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด และควร
มีช่องทางการร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการท างานได ้
3. ผู้บริหารบางส่วนมีการชี้แนะแนวทาง หรือสั่งการ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการทุจริตต่อองค์กร 

- ส่งเสริมผู้บริหารให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย            
การบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นรูปธรรม 
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
- การแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารงานหรือปฏิบตัิงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ อย่างมีคณุธรรม และโปร่งใส       
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งน าไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ผลการวิเคราะห ์

จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 
ประเด็นการประเมิน 

ที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง   

โดยเร่งด่วน 

1) การก ากับดูแล และการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
2) การรับรู้แนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 
3) บุคลากรมีการขออนุญาต
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างถูกต้อง 
4) ความสะดวกของขั้นตอน
การขออนุญาต เพื่อยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ม ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1) หน่วยงานควรให้ความรู้แก่พนกังานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ และแนวทางการน าทรัพย์สินหรือพัสดุ
ต่างๆ ขององค์กรไปใช้อย่างถูกต้อง 
2) ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ถึงบทลงโทษ หากน า
ทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ในทางมิชอบ 

- การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจรติ 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งน าไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค 
- ปรับฐานความคิดและทัศนคติใหม้ีค่านิยมการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมภิาค 

ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง   

โดยเร่งด่วน 

1) การร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงาน 
2) การเฝ้าระวังการทุจรติ 
ตรวจสอบการทุจรติ และ
ลงโทษทางวินัย 
3) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

ผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ม ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
1. หากพบข้อสงสัยในการกระท าทุจริตหรือประพฤติ  
มิชอบ ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรง่ตรวจสอบทันที     
ไม่ควรปล่อยระยะใหล้่าช้าเกินไป เพราะจะเป็น
แบบอย่างท่ีไม่ดีให้แก่พนักงานได ้

- การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจรติ 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งน าไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ผลการวิเคราะห ์

จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 
ประเด็นการประเมิน 

ที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

2. หน่วยงานควรส่งเสริมมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตรวจสอบความสัมพันธ์
ของพนักงานในหน่วยงาน เพื่อลดความเสีย่งในการ
ทุจริตและความเหลื่อมล้ าในการพจิารณาเรื่องการให้
คุณให้โทษที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
3. หน่วยงานควรมีมาตรการในการตั้งรางวัลแก่บุคคล
ที่ให้ข้อมูล เบาะแส ของผู้กระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
4. การพิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผดิ
ฐานทุจริต ควรพิจารณาอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา 
และด าเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎหมาย
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว 

- ปรับฐานความคิดและทัศนคติใหม้ีค่านิยมการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารงานหรือปฏิบตัิงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคณุธรรม และโปร่งใสของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการปรบัปรุง/พัฒนาและยกระดับระบบการ
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มีคณุธรรมและความโปร่งใส
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของการประปา
ส่วนภูมภิาคเขต ใหม้ีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมภิาค 
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจทีส่ะอาด ปราศจากเงินสินบน 

ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการด าเนินงาน 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง   

โดยเร่งด่วน 

1) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
โดยยดึหลักความโปร่งใส
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ     
การด าเนินการ/ให้บริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมลู 

ผู้ตรวจประเมิน 
ไม่ม ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  
- หากพบความผิดที่แสดงถึงเจตนาในการทุจริต
หน่วยงานควรมีบทลงโทษที่เด็ดขาดและชัดเจน                    
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นต่อไป              

- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค 
- การแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารงานหรือปฏิบตัิงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคณุธรรม และโปร่งใสของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติามคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมีความมุ่งมั่นใส่ใจ และพร้อมให้บริการแก่
ลูกค้าและประชาชน 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ผลการวิเคราะห ์

จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 
ประเด็นการประเมิน 

ที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

 
 4) การด าเนินงานโดยค านึง 

ถึงประโยชน์ ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 

  

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง   

โดยเร่งด่วน 

1) การเผยแพร่ข้อมลูของ
หน่วยงาน 
2) การเผยแพรผ่ลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 

ผู้ตรวจประเมิน 
1) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 
2) การเผยแพร่ข้อมูลของที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทางหลากหลาย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
- ควรเพิ่มเตมิการแจ้งข้อมลูข่าวสารให้มากข้ึน 

- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานอย่าง
โปร่งใส 
- ส่งเสริมประชาชนให้รับรู้ข่าวสารของหน่วยงานด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุ ง   

โดยเร่งด่วน 

1) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้น 
2) การปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอน การด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
3) การเปิดโอกาสใหผู้้รับ 
บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

ผู้ตรวจประเมิน 
- ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  
1. การให้บริการของพนักงานการประปาส่วนภูมภิาค 
บางส่วนยังขาดความใส่ใจในการให้บริการ 
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ความกระชับฉับไว และสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น 
 

- ส่งเสริมใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
- ด าเนินการปรบัปรุง/พัฒนาและยกระดับระบบการ
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มีคณุธรรมและความโปร่งใส
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของการประปา
ส่วนภูมภิาคเขต ใหม้ีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
- ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติามคู่มือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมีความมุ่งมั่นใส่ใจและพร้อมให้บริการแก่
ลูกค้าและประชาชน 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
ผลการวิเคราะห ์

จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 
ประเด็นการประเมิน 

ที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

  4) การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ          
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

  

ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมลู 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง   

โดยเร่งด่วน 

ไม่ม ี ไม่ม ี - ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ    
จัดจา้งและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2640 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

 ด าเนินการโดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง     

โดยเร่งด่วน 

ไม่ม ี ไม่ม ี - การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจรติ 
- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งน าไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงานปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค 
- ปรับฐานความคิดและทัศนคติใหม้ีค่านิยมการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารงานหรือปฏิบตัิงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคณุธรรม และโปร่งใสของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
- ยกระดบักระบวนการด าเนนิงานในทุกมิติของการประปาสว่น
ภูมิภาคเขต ใหม้ีคณุธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมภิาค 
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6.2 การก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ     
การประปาส่วนภูมิภาค 
 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านการการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม     

2) ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
3) ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ  
4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ  

พร้อมกันนี้ ได้ก าหนดกิจกรรมตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ 
การประปาส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อ
ผู้ว่าการฯ เป็นระยะ เพ่ือเป็นการยกระดับการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสของการประปาส่วน
ภูมิภาคต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 18 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด 
- การใช้อ านาจ 

- ส่งเสริมผู้บริหาร ให้ปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล        
การปฏิบัติงานประจ าป ี

- ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ฝวป. - รายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี

- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและพนักงาน
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นรูปธรรม 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี และประจ าไตรมาส 

ผชบ.1 - รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย   
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล รอบ 5 เดือน 
และประจ าป ี

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

- จัดท าแผนปฏิบตัิการฝึกอบรม ปงีบประมาณ 2653 และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีและรายไตรมาส 

สวก. - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฝึกอบรม รอบ 5 เดือน และประจ าป ี

ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ตัวชี้วัด 
- การปฏิบัติหน้าที ่
- การใช้อ านาจ 
- การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 
- การแก้ไขปัญหาทุจริต 
- คุณภาพการด าเนินงาน 
- การปรับปรุงระบบท างาน 
- การป้องกันการทุจริต 

- การสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของ
การกระท าทุจริต 

- ซักซ้อมกรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤตกิรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างการประปาสว่นภูมิภาครับรูร้ับทราบ 

ฝกม. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บรหิาร
และผูป้ฏิบัติงานให้มคีวามรูค้วาม
เข้าใจ ในการต่อต้านการทุจริตและ
นโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรปูธรรม 
 

- ให้ความรู้เรื่อง “ต้านทุจรติศึกษา” แก่ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค สวก.. 
 
 

- รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เรือ่งการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรผ่าน
ช่องทาง Application Line, สื่อ Social, จุลสารสสีันข่าวและช่องทางอื่นๆ 

สสล. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายประจ าปี 
2653 

ทุกหน่วยงาน 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

ตารางที่ 18 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 

- ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน
ปฏิบัติตนตามประมวลจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของการประปาส่วน
ภูมิภาค 

- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  สวก. 
 

- รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- จัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ท่ีสอดคล้องกับการก ากับดแูลกิจการ 
ที่ดีของการประปาส่วนภูมภิาค 

ฝกม. 

- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปา
ส่วนภูมภิาค 

สวก. 

- ให้ความรู้ผ่าน Animation หรือ Motion Graphic หัวข้อ ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภมูิภาค, คณุธรรมและ
จริยธรรม 

ทุกหน่วยงาน 
 

- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมและจรยาบรรณของการประปา
ส่วนภูมภิาค ประจ าปี 2653 

ฝกม. 

- ประเมินการรับรู้และความเข้าใจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 
การประปาส่วนภมูิภาค ประจ าปี 2653 

ฝกม. 

- ปรับฐานความคิดและทัศนคติใหม้ี
ค่านิยมการแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ฝกม. 
- รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

- ประเมินการรับรู้มาตรการป้องกนัการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมของการประปาส่วนภูมภิาค ปีงบประมาณ 2653 

ฝกม. 

- จัดท าคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมภิาค  ฝกม. 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

ตารางที่ 18 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 

- การแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิาร 
งานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน 

- ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้จัดการประปา และผูป้ฏิบัติงานร่วมกับประกาศและ
แสดงเจตจ านงในการบริหารงานหรือการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ 
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

สผว. 
กปภ.ข. 

กปภ.สาขา 

- รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
- ส่งเสริมใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้า    
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

- จัดท าประชาคมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการร่วมแสดงความคดิเหน็/จัดท า
แผน/ด าเนินงานหรือปรับปรุงพัฒนาโครงการ/แผนงานของการประปาส่วน
ภูมิภาค 

ฝผค. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

- ด าเนินการปรบัปรุง/พัฒนาและ
ยกระดับระบบการบรหิารงาน/การ
ด าเนิน งานให้มีคณุธรรมและความ
โปร่งใสและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

- ทบทวน จัดท า ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวทางวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ ์ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของการประปาส่วนภมูิภาค 

ฝกม. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานใน
ทุกมิติของการประปาส่วนภมูิภาคเขต 
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

- โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการ
ประปาส่วนภูมภิาคเขต ปีงบประมาณ 2653 

ฝกม. 
กปภ.ข. 

- รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การใช้ทรัพย์สินของราชการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค 

- ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัเิกี่ยวกับการยมืพัสดุ และแนวทางการใช้รถ
ส่วนกลางของการประปาส่วนภูมภิาค 

ฝกม. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 - สง่เสริมใหผู้้ปฏบิัติงาน ปฏิบัตติาม
คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมี
ความมุ่งมั่นใส่ใจ และพร้อมให้บรกิาร
แก่ลูกค้าและประชาชน 

- จัดฝึกอบรมแกผู่้ปฏิบตัิงานการประปาส่วนภูมภิาค เรื่องความรู้พืน้ฐานด้าน
การบริการ 

สวก. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 - ให้ความรู้ผ่าน Animation หรือ Motion Graphic หัวข้อ 6 ให้ด้วยหัวใจ
บริการ 

ทุกหน่วยงาน 
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รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2652 

ตารางที่ 18 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
- การใช้งบประมาณ 
- การแก้ไขปัญหาทุจริต 
- การเปิดเผยข้อมลู 
- การป้องกันทุจริต 

- เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร/
ผู้ปฏิบัติงานใหม้ีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกีย่วข้องการจัดซื้อจดัจ้าง 

- ซักซอ้มการปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2650 

ฝอก. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องเรื่องการจัดซื้อจดัจ้าง สวก. 

- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจทีส่ะอาด 
ปราศจากเงินสินบน 

- จัดท านโยบายต่อต้านการรับหรอืให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2653 

ฝกม. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกมสีว่น
ร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

- โครงการข้อตกลงคณุธรรม ฝอก. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างและการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอยา่ง
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

- การเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจา้งให้สาธารณชน
ทราบอย่างชัดเจน แสดงบนเว็บไซต์การประปาส่วนภูมภิาค 

ฝอก. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

- การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชน 
ทราบอย่างชัดเจน แสดงบนเว็บไซต์การประปาส่วนภมูิภาค 

ฝวง. 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ 
ตัวชี้วัด 
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

- ส่งเสริมใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูล
ของหน่วยงานอย่างโปร่งใส  

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ชัดเจน ตรวจสอบได้ 

ฝอก. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 - ส่งเสริมประชาชนให้รับรู้ข่าวสารของ
หน่วยงานด้วยช่องทางที่หลากหลาย 

- ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

สสล. - รายงานความก้าวหน้ารอบ 5 เดอืน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ  

------------------------------------------------ 
 



 

 

 


