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การประปาส่วนภูมิภาค | 1  

 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกท่ี
มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไดร้ับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกนัการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด า เนินงานภาครัฐ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้
เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน การปูองกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็น
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพ สาหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่างๆ  ในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการไทยต่อไป 

การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 นับปีที่ 9 ของการด าาเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 4 ที่ได้
ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยการพัฒนาร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับส านักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งน ามาใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนิน 
การประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน ITA ในรูปแบบปัจจุบันได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้เกิด
ความตระหนักในการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม และให้ความส าคัญกับความโปร่งใสของ
องค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 
เป็นต้นมานั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอีเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและ
น่าสนใจมากขึ้น ที่ส า คัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ และเตรียม
ความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่มี
หน้าที่ก ากับติดตาม 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส า นักงาน ป .ป.ช. ส านักงาน ป .ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมประเมิน ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ในฝุายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 



 

การประปาส่วนภูมิภาค | 2  

 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้
1) คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะอนุกรรมการ 

ก ากับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงาน ป.ป.ช. 
จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด าเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกลไกและกระบวนการ
ในการขับเคลือ่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน การก า กับติดตามการประเมินและการด า เนินการต่อผลการประเมิน เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตร ี

2) หน่วยงานก า กับติดตามการประเมิน ประกอบด้ว ย ส านักงาน ป .ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับส่วนกลางและ
ในระดับพ้ืนที่ จะมีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงาน
ในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตนเอง  

3) คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านกระบวนการประเมินและในด้านเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงท าหน้าที่ใน
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบส ารวจที่ก าหนด 

4) หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน ดังนี ้
 

1) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ)  จ านวน   5  หน่วยงาน 
2) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)    จ านวน   3  หน่วยงาน 
3) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)    จ านวน   1  หน่วยงาน 
4) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา     จ านวน   3  หน่วยงาน 
5) ส่วนราชการระดับกรม     จ านวน          146  หน่วยงาน 
6) องค์การมหาชน      จ านวน           56  หน่วยงาน 
7) รัฐวิสาหกิจ      จ านวน           51  หน่วยงาน 
8) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ     จ านวน           19  หน่วยงาน 
9) กองทุน       จ านวน             7  หน่วยงาน 
10) สถาบันอุดมศึกษา     จ านวน           83  หน่วยงาน 
11) จังหวัด       จ านวน           76  หน่วยงาน 
12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน           76  หน่วยงาน 
13) เทศบาลนคร      จ านวน           30  หน่วยงาน 
14) เทศบาลเมือง      จ านวน          195  หน่วยงาน 
15) เทศบาลต าบล      จ านวน       2,247  หน่วยงาน 
16) องค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน       5,300  หน่วยงาน 
17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   จ านวน   2  หน่วยงาน 
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ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะจ าแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง จ านวนรวม 729 แห่ง 
กลุ่มท่ี 2  จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใน

จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว จ านวนรวม 592 แห่ง 
กลุ่มท่ี 3  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ 

นครราชสีมา และอ านาจเจริญ จ านวนรวม 1,475 แห่ง 
กลุ่มท่ี 4  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ  

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภูและอุดรธานี จ านวนรวม 1,510 แห่ง 
กลุ่มท่ี 5  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา  

แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน จ านวนรวม 830 แห่ง 
กลุ่มท่ี 6  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี จ านวนรวม 879 แห่ง 
กลุ่มท่ี 7  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จ านวนรวม 706 แห่ง 
กลุ่มท่ี 8  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา  

ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จ านวนรวม 573 แห่ง 
กลุ่มท่ี 9  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา 

สงขลา และสตูล จ านวนรวม 631 แห่ง 
กลุ่มท่ี 10 องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การ

มหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษา กองทุน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร) จ านวนรวม 375 แห่ง 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
2.1 กรอบแนวทางการประเมิน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ก าหนดกรอบแนวทางในการด า เนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  การก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตาม
หลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่ 3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก า หนด แบ่งออกเป็น 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริต 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต 
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2.2 แหล่งข้อมูลในการประเมิน 

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

หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐ  มาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ื นที่
เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ 2564 

3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
 

2.3 เครื่องมือในการประเมิน 

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

: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ  เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2)  แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ  เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเ สียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3)  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ ให้ผู้ตอบ เลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะข องหน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโป ร่งใส ) และตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต) 
 

2.4 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ก า หนดจ านวนร้อยละ 

10 ของจ า นวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจ า นวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงานมี        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  จ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจา กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่
น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค | 6  

 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ก าหนดจ านวนร้อยละ 
10 ของประมาณการจ า นวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจ า นวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  จ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก
ทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  จ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 คน โดยระบบ ITAS จะค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของแต่ละหน่วยงาน
โดยอัตโนมัต ิ

3)  เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

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

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในลงในระบบ ITAS ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐ  มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้า
ข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ
ข้อมูลในระบบ ITAS)  

 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ
แบบส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดย
หน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้ าถึงได้อย่างสะดวกและ
การเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้า
มาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง  
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 
 น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มและ
ตามท่ีส านักงาน ป .ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะน า (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหาร
จะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) 

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

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

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

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการ
ค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ
กับหน่วยงานในปงีบประมาณ 2564 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง   

ให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า 
แนวทางการปฏิบัต ิ

IIT 

ระบุจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัต)ิ 

ระบบ ITAS จะแสดงช่องทางการเข้า
ตอบแบบส ารวจ IIT 

หน่วยงานน า URL หรือ QR code
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เข้าตอบผ่าน URL หรือ QR code 

 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

สอบทานการด าเนินการ
ของหน่วยงานให้ถูกต้อง  

หน่วยงาน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ด าเนินการ ดังนี้ 
ด าเนินการโดย  ให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบค าถามมี /ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL 

เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
เป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอ บและอนุมัติข้อมูล ) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะ
ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากค า ตอบ มี/ไม่มี URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล และ
ค าอธิบายประกอบค า ตอบที่หน่วยงานได้ระบุไว้ในระบบ ITAS โดยจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่ส าคัญ 

 

ค้นหาช่องทางการเข้าตอบ
ได้จากระบบ ITAS โดยตรง 
 

  

ให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า 
แนวทางการปฏิบัต ิ

EIT 

ระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก และตัวอย่างรายชื่อ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัต)ิ 
 
ระบบ ITAS จะแสดงช่องทางการเข้า
ตอบแบบส ารวจ EIT 

หน่วยงานน า URL หรือ QR code 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ภายนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เข้าตอบผ่าน URL หรือ QR code 

 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 

คณะ 
ที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

สอบทานการด าเนินการของ
หน่วยงานให้ถูกต้อง  

หน่วยงาน 
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ตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลและพิจารณาให้
คะแนน 

 

OIT 

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

(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัต)ิ 

ให้ค าปรึกษาหรือ 
ข้อแนะน าแนวทาง   
การปฏิบัต ิ

คณะ 
ที่ปรึกษา 

 
หน่วยงาน 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์การประเมิน 

 
3.1 การประมวลผลคะแนน 

การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 
 
3.2 คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

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

0 – 49.99 F 
 
3.3 ผลการประเมินตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดที่ก า หนดตามนโยบายและแผนงาน
ระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในปี พ .ศ. 2564 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนนมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ดังนี้ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
ประชาชนมีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ร้อยละของหน่วยงาน 

ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ร้อยละ 50 

(85 คะแนน) 
ร้อยละ 65 

(85 คะแนน) 
ร้อยละ 80 

(85 คะแนน) 
 
3.4 กรอบระยะเวลาการประเมิน 

การประเมิน ITA จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ         
2 การระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/

ภายนอก 
        

3 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT และ
แบบวัด EIT 

        

4 การรายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT         
5 การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT         
6 การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT         
7 การประมวลผลการประเมิน         
8 การจัดท ารายงานผลการประเมิน         
9 การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุ- 

กรรมการ และคณะกรรมการ 
        

10 การประกาศและเผยแพร่รายงานผล 
การประเมิน 

        

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ได้รับทราบล่วงหน้า 
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บทที่ 4   
ผลการประเมินของการประปาส่วนภูมิภาค 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 ในปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ผ่าน
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโ ปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” ของส านักงาน ป .ป.ช. โดยระบบ 
ITAS เป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 1,462 คน 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 548 คน 

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

โดยสามารถสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
ปีงบประมาณ 2564 ได้ดังนี ้
 
4.1 ผลการแจกแจงข้อมูลด้านประชากร 
 4.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  

1) เพศ  
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามเพศ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 915 คน คิดเป็นร้อยละ 62.59 เพศหญิง จ านวน 546 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.34 และเพศอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเพศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 915 62.59 
หญิง 546 37.34 
อื่นๆ  1 0.07 
รวม 1,462 100.00 

 

2) อายุ 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามอายุ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 658 คน คิดเป็นร้อยละ 45.01 รองลงมา ได้แก่ อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 25.01 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.20 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 8.07 และอายมุากกว่า 60 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.34 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 4 0.27 
20 - 30 ปี 118 8.07 
31 - 40 ปี 658 45.01 
41 - 50 ปี 367 25.10 
51 - 60 ปี 310 21.20 

มากกว่า 60 ป ี 5 0.34 
รวม 1,462 100.00 

 

3) ระดับการศึกษา 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 889 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.81 รองลงมาคือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 อ่ืนๆ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 และประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 2 0.14 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 58 3.97 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 319 21.82 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 889 60.81 

สูงกว่าปริญญาตร ี 188 12.86 
อื่นๆ  6 0.41 
รวม 1,462 100.00 

4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระยะ

การปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จ านวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.88 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-20 ปี จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 ระยะเวลา
การปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี จ านวน 
213 คน คิดเป็นร้อยละ 14.57 และไม่ระบุ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
1 - 5 ปี 213 14.57 
6 - 10 ปี 583 39.88 
11 - 20 ปี 341 23.32 

มากกว่า 20 ป ี 324 22.16 
ไม่ระบุ 1 0.07 
รวม 1,462 100.00 
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5) ความสุขในการท างาน 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม

ความสุขในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก จ านวน 826 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมา ได้ แก่ มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 472 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.28 มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับน้อย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 และมีความสุข
ในการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดับ  
 

แผนภาพที่ 1 ร้อยละความสุขในการท างาน 
 

 
 

 

 

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

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 และเพศหญิง จ านวน 267 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.72 ตามล าดับ 

 

 ตารางที่ 5 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเพศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 281 51.28 
หญิง 267 48.72 
รวม 548 100.00 

2) อายุ 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามอาย ุ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 52.19 รองลงมา ได้แก่ 
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 25.55 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.23 อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.10 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามอายุของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ป ี 4 0.73 
20 - 30 ปี 17 3.10 
31 - 40 ปี 140 25.55 
41 - 50 ปี 286 52.19 
51 - 60 ปี 67 12.23 

มากกว่า 60 ป ี 34 6.20 
รวม 548 100.00 
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3) ระดับการศึกษา 
 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 375 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.43 รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72 สูงกว่าปริญญาตร ี
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 17 คน คิ ดเป็นร้อยละ 3.10 และ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 7 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 4 0.73 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 17 3.10 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 119 21.72 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 375 68.43 

สูงกว่าปริญญาตรี 33 6.02 
รวม 548 100.00 

 
4) ประเภทการติดต่อหน่วยงาน 

 การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกตามประเภท
การติดต่อหน่วยงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 93.43 รองลงมา 
ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 และองค์กรธุรกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36 
และอ่ืนๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 8 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามประเภทการติดต่อหน่วยงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ประเภทการติดต่อ 

หน่วยงาน 
จ านวน ร้อยละ 

บุคคลทั่วไป 512 93.43 
หน่วยงานของรัฐ 30 5.47 

องค์กรธุรกิจ 2 0.36 
อื่นๆ 4 0.73 
รวม 548 100.00 

 
4.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ประมวลผลคะแนนแต่ละข้อค าถามจาก 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  : 
OIT (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  : IIT และ (3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน : EIT โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

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

0 – 49.99 F 
ที่มา :  เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ทั้งนี ้ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ า  
ปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 93.94 คะแนน  ผลการประเมินของการประปา
ส่วนภูมิภาค จัดอยู่ในระดับ “A” โดยมีตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การปูองกัน
การทุจริต” มีผลคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัด “การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ" มีผลคะแนนเท่ากับ 78.46 คะแนน สามารถพิจารณารายละเอียดไดดั้งตารางและแผนภาพต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 9 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของการประปาส่วนภูมิภาค 

อันดับ ตัวช้ีวัดการประเมิน 
เครื่องมือ   

การประเมิน 
คะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00 AA 
2 การปูองกันการทุจริต 100.00 AA 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

89.87 A 
4 การใช้งบประมาณ 80.18 B 
5 การใช้อ านาจ 84.41 B 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.46 B 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.55 B 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 
97.09 AA 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.95 AA 
10 การปรับปรุงการท างาน 96.06 AA 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  93.94 A 
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แผนภาพที่ 2 คะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของการประปาส่วนภูมิภาค 

   

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

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง 
 ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที ่เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค ์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน        
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรอืวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่
กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ
สินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัว ชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับ 
89.87 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 81.80 คะแนน 
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 ข้อค าถาม I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับ
ผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 80.32 คะแนน 
 

 ข้อค าถาม I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง พบว่า  มีผล
คะแนนเท่ากับ 83.35 คะแนน  

 ข้อค าถาม I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 97.88 คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กั นตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 97.70 คะแนน  
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 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ข้อค าถาม I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สนิ ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 97.65 คะแนน  

 

 ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถปุระสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่า งคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ 
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เท่ากับ 
80.18 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานตนเอง  พบว่า    
มีผลคะแนนเท่ากับ 60.82 คะแนน  

 
 

 
 

 ข้อค าถาม I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 83.32 คะแนน  

 
 

 
 

 ข้อค าถาม I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 90.67 คะแนน  
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 ข้อค าถาม I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 92.69 คะแนน  
 
 
 
 

 ข้อค าถาม I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 85.31 
คะแนน  

 

 ข้อค าถาม I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยท่านสามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนได้ พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 68.28 คะแนน 
 
 
 
 
 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัต ิ
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งกา รให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่ง  ที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  เท่ากับ 84.41 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม พบว่า มีผลคะแนน
เท่ากับ 78.84 คะแนน 
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 ข้อค าถาม I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 75.79 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 76.06 คะแนน 

 
 

 ข้อค าถาม I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา พบว่า  มีผล
คะแนนเท่ากับ 91.93 คะแนน 

 
 

 ข้อค าถาม I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 94.62 คะแนน 

 
 

 ข้อค าถาม I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
มีการซื้อขายต าแหน่ง เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 89.22 คะแนน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชกา ร ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
 ทัง้นี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เท่ากับ 
78.46 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อค าถาม I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 92.74 คะแนน 
 
 
 
 

 ข้อค าถาม I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 60.05 คะแนน 
 
 
 

 ข้อค าถาม I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 75.76 คะแนน 

 

 ข้อค าถาม I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 92.96 คะแนน 
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 ข้อค าถาม I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 70.74 คะแนน 
 
 
 

 

 ข้อค าถาม I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือปูองกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 78.53 คะแนน 
 

 

 
  

ตัวช้ีวัด ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  เป็นตัว ชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญ
ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝูาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝุาย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริต ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
  ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เท่ากับ 
82.55 คะแนน จัดอยู่ในระดับ B เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อค าถาม I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 84.66 คะแนน 
 
 
 

 

 ข้อค าถาม I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปูองกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 93.57 คะแนน 
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 ข้อค าถาม I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 
76.49 คะแนน 

 
 

 ข้อค าถาม I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเผ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวินัย เมื่อมีการทุจริต พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 81.67 คะแนน 

 
 

 ข้อค าถาม I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 83.02 
คะแนน 

 
 

 

 ข้อค าถาม I30 หากท่ านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่าน
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างตรงไป  ตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 
75.92 คะแนน 
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 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 ตัวช้ีวัด ที่ 6 คุณภาพการด าเนิ นงาน  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของ
หน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่ง
สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประ ชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
 

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

 ข้อค าถาม E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ท่าน โดยเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 94.26 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 ข้อค าถาม E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 96.74 คะแนน 

 
 
 

 

 ข้อค าถาม E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ /ให้บริการ 
แก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 97.70 คะแนน 
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 ข้อค าถาม E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาต หรือให้บริการ พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 99.88 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อค าถาม E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 96.86 คะแนน 
 
 
 
 
 

 ตัวช้ีวัด ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เป็นตั วชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
 

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เท่ากับ 
96.95 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้  
 

 ข้อค าถาม E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน   
มีช่องทางหลากหลาย พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 95.39 คะแนน 
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 ข้อค าถาม E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 95.66 คะแนน 
 
 
 

 

 ข้อค าถาม E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน 
งาน/การให้บริการ พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 98.91 คะแนน 
 
 
 

 ข้อค าถาม E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 95.71 คะแนน 
 
 
 
 

 

 ข้อค าถาม E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 99.09 คะแนน 

 
 
 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควร          
มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ประกอบด้วยข้อค าถาม  
จ านวน 5 ข้อ 
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
เท่ากับ 96.06 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละข้อค าถามพบรายละเอียด ดังนี้  

 ข้อค าถาม E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให ้
บริการให้ดีขึ้น พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 93.78 คะแนน 
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 ข้อค าถาม E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้ 
บริการดีขึ้น พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 93.78 คะแนน 
 

 

 

 ข้อค าถาม E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พบว่า มีผลคะแนนเท่ากับ 99.64 คะแนน 
 
 
 
 

 ข้อค าถาม E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน /การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน พบว่า  มีผลคะแนน
เท่ากับ 96.08 คะแนน 

 
 
 
 
 

 ข้อค าถาม E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน /การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน พบว่ามีผลคะแนนเท่ากับ 97.04 คะแนน 
 
 
 
 

 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเลือกตอบมหีรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบ โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 



 

การประปาส่วนภูมิภาค | 29  

 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้ วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 
5 ตัวชี้วัดย่อย  คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโย บายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล เท่ากับ 100 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ (1) การด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริ ต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริต ซึ่งการเผ ยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง การให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน
เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัด การปูองกันการทุจริต เท่ากับ 
100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยพบรายละเอียด ดังนี้ 
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 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค  
ประจ าปี 2564 รายตัวชี้วัด โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมินในข้างต้น สามารถสรุปผลไดด้ังนี ้

 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
รายตัวชี้วัด จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

น้ าหนัก ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
คะแนน 

แบบส ารวจ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

IIT 
ร้อยละ

30 

การปฏิบัติหน้าที ่ 89.87 

83.09 24.93 
การใช้งบประมาณ 80.18 
การใช้อ านาจ 84.41 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.46 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.55 

EIT 
ร้อยละ

30 

คุณภาพการด าเนินงาน 97.09 
96.70 29.01 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.95 

การปรับปรุงการท างาน 96.06 

OIT 
ร้อยละ

40 

การเปิดเผยข้อมูล 
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-  การส่งเสริมความโปร่งใส 

100 

100 40 

การป้องกันการทุจริต 
- การด าเนินการเพื่อปอูงกันการทุจริต 
-  มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต 

100 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 93.94 
ระดับผลการประเมิน A 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 

 

5.1  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 สามารถน ามาวิเคราะห์ผลการประเมินได้ ดังนี้ 

  

5.1.1 สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (ITA) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 81.25 คะแนน จัดอยู่
ในระดับ “B” โดยมีรายละเอียดคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
      ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมระดับประเทศ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) 
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ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผลคะแนนในภาพรวมของทุกหน่วยงาน คือ 81.25 ซึ่งสูงกว่า
ในปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน โดยหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 
จ านวนทั้งสิ้ง 4,146 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.95 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 36.76 แต่ยังไม่ถึง
ครึ่งหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด จึงไม่บรรลุค่าเปูาหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ก าหนด ว่าในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ 
(85 คะแนนขึ้นไป) จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ตารางที่ 11 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   
 ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ 

ล าดับ ประเภทหน่วยงาน 
จ านวน 

หน่วยงาน 
ผ่าน 

เกณฑ ์
คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

1 องค์กรอัยการ 1 1 95.82 AA 
2 กองทุน 7 7 94.12 A 
3 องค์กรศาล 3 3 93.62 A 
4 รัฐวิสาหกิจ 51 48 93.31 A 
5 องค์การมหาชน 55 54 93.26 A 
6 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 20 19 92.90 A 
7 จังหวัด 76 75 92.43 A 
8 หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 3 3 92.38 A 
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 70 92.18 A 
10 กรมหรือเทียบเท่า 146 143 92.07 A 
11 เทศบาลนคร 30 27 91.25 A 
12 องค์กรอิสระ 5 5 91.10 A 
13 สถาบันอุดมศึกษา 83 77 89.87 A 
14 เทศบาลเมือง 195 195 85.28 A 
15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 1 84.44 B 
16 องค์การบริหารส่วนต าบล 5,301 2,517 80.72 B 
17 เทศบาลต าบล 2,246 966 79.48 B 

ที่มา : รายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ  2564 จ าแนกตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีผลคะแนนเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน อยู่ในล าดับที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 93.31 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “A” โดยมีหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 48 หน่วยงาน จากจ านวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน   

โดย การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผล
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 93.94 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “A” อยู่ในล าดับที่ 27 จากจ านวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน 
เมื่อน าผลคะแนนเฉลี่ยของการประปาส่ วนภูมิภาค เปรียบเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
พบว่า การประปา ส่วนภูมิภาคมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 0.63 
คะแนน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัด ได้ดังนี ้ 
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัดการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
คะแนน 
กปภ. 

คะแนน 
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ทิศทางคะแนน 
+ / - 

1 การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00 99.15 +0.85 
2 การปูองกันการทุจริต 100.00 98.28 +1.72 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

89.87 93.86 -3.99 
4 การใช้งบประมาณ 80.18 88.55 -8.37 
5 การใช้อ านาจ 84.41 90.84 -6.43 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.46 88.02 -9.56 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.55 89.48 -6.93 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 

97.09 91.13 +5.96 
9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.95 88.94 +8.01 
10 การปรับปรุงการท างาน 96.06 87.73 +8.33 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 93.94 93.31 +0.63 
ล าดับที่ 27/51 4/17  

 

จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค กับหน่วยงานกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า  

 การประปาส่วนภูมิภาค มีผลคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดสูงกว่า  ผลคะแนนเฉลี่ยของ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล การปูองกันการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน  

 ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัต ิ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และการใช้ทรัพย์สินของราชการ  

 

ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาพรวมระดับประเทศ  โดยจ าแนกตามตัวชี้วัด ได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาคกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ าแนกตามตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5.1.2  สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (ITA) 

ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2564 
ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวม  
การประปาส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) กับส านักงาน ป.ป.ช. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนมาถึงปัจจุบัน พบว่า ในช่วงระยะเวลา       
8 ปีที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

ส าหรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.05 คะแนน หรือร้อยละ 4.31 เมื่อเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ย 
ในปีงบประมาณ 2563 ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2564 
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ผลคะแนนจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2557 - 2564 ใช้เครื่องมือการประเมินจ านวน 3 เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT 
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT และ (3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 
EIT ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนได ้ดังนี ้

 

แผนภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2564 จ าแนกตามเครื่องมือ
การประเมิน 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

จากแผนภาพเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 - 2564 จ าแนกตามเครื่องมือการ ประเมิน พบว่า   
ปีงบประมาณ 2564 กปภ. มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากเครื่องมือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 100 
คะแนน เครื่องมือแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.53 คะแนน หรือ
ร้อยละ 1.88 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 และเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 11.98 คะแนน หรือร้อยละ 14.14 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

ทั้งนี้ ผลการประเมิน ITA ที่ประเมินจากท้ัง 3 เครื่องมือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2564 พบว่า 
คะแนนความคิดเห็นของพนักงาน กปภ. ที่มีต่อระบบการบริหารงานของ กปภ. (IIT) จะมีผลคะแนนน้อยกว่าอีก  
2 เครื่องมือ ยกเว้น ปี 2562 ที่มีผลคะแนนความคิดเห็นขอ งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อระบบการ
บริหารงาน/การปฏิบัติงานของ กปภ. (EIT) มีผลคะแนนน้อยกว่า  

5.1.3  สรุปเปรียบเทียบผลคะแนนรายตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนรายตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 ทั้ง 10 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต มีแนวโน้มค่าคะแนนคงท่ี เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 
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ส าหรับ ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มค่าคะแนน สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 8 
ตัวชี้วัด ได้แก่  

- ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่   มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  1.36 คะแนน หรือร้อยละ 1.54 
- ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ    มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  2.11 คะแนน หรือรอ้ยละ 2.70 
- ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ    มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  0.88 คะแนน หรือร้อยละ 1.05 
- ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  1.17 คะแนน หรือร้อยละ 1.51 
- ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  2.11 คะแนน หรือรอ้ยละ 2.62  
- ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน   มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 10.44 คะแนน หรือร้อยละ 12.05 
- ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร   มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 11.57 คะแนน หรือร้อยละ 13.55 
- ตัวชี้วัด การปรับปรุงการท างาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 13.91 คะแนน หรือร้อยละ 16.39 
 

โดยสามารถพิจารณารายละเอียดดังตารางและแผนภาพต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของการประปาส่วนภูมิภาค  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ล าดับ ตัวชี้วัดการประเมิน 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ปี 2564 ปี 2563 

ทิศทางคะแนน 
+ / - 

1 การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00 100.00 คงที่ 
2 การปูองกันการทุจริต 100.00 100.00 คงที่ 
3 การปฏิบัติหน้าที ่

IIT 

89.87 88.51 +1.36 
4 การใช้งบประมาณ 80.18 78.07 +2.11 
5 การใช้อ านาจ 84.41 83.53 +0.88 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.46 77.29 +1.17 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.55 80.44 +2.11 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 
97.09 86.65 +10.44 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.95 85.38 +11.57 
10 การปรับปรุงการท างาน 96.06 82.15 +13.91 

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 93.94 90.35 +3.59 
ล าดับที ่ 27/51 17/54  
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 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2 จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) 

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จึงได้น าแนวทางดังกล่าวข้างต้น มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าคะแนน 
เพ่ือหาจุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ   เกณฑ์วิเคราะห์ค่าคะแนน 
95.00 – 100 AA 

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

ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

5.2.1 ประเด็นจุดเด่นของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประเด็นจุดเด่นพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนน ตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 85.00 คะแนนขึ้นไป 

ถือว่าเป็นตัวชีว้ัดที่มีการด าเนินการได้โดดเด่น โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดที่เป็นจุดเด่น จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 8 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     ของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกรายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  
    ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนนเฉลี่ย โดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 100 คะแนน จัดอยู่ใน

ระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 5 
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประ ชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  จากผล
คะแนนเฉลี่ยสะทอ้นให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวช้ีวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้
โดดเด่น ซึ่งมีแนวโน้มค่าคะแนนคงท่ี เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  
 ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 100.00 100.00 คงท่ี 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน 100.00 100.00 คงท่ี 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 100.00 100.00 คงท่ี 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 100.00 คงท่ี 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 100.00 100.00 คงท่ี 

รวม 100.00 100.00 คงท่ี 
 

2) ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต  
    ตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 100 คะแนน จัดอยู่

ในระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยง าน เพื่อเปิดเผย
การด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (1) การด าเนินการ
เพ่ือปูองกันการทุ จริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต  จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า 
ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต  เป็นตัวช้ีวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น  ซึ่งมีแนวโน้มค่า
คะแนนคงท่ี เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการปูองกันการทุจริต  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริต 100.00 100.00 คงท่ี 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต 100.00 100.00 คงท่ี 

รวม 100.00 100.00 คงท่ี 
 

3) ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน  
     ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนนเฉลี่ย โดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 97.09 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รั บบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิ
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยช น์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า 
ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวช้ีวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น  ซ่ึงมีแนวโน้มค่า
คะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563  
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 94.26 82.26 +12.00 

- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 94.32 81.95 +12.37 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 94.20 82.56 +11.64 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 96.74 84.31 +12.43 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อย
เพียงใด 

97.70 83.88 +13.82 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.88 99.60 +0.28 

- เงิน 99.82 99.31 +0.51 
- ทรัพย์สิน 100.00 99.83 +0.17 
- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 99.82 99.66 +0.16 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

96.86 83.20 +13.66 

รวม 97.09 86.65 +10.44 
 

แผนภาพที่ 9 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  
      ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
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4) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีผลคะแนนเฉลี่ย โดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 96.95 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมนิการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้ องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน /การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวช้ีวัดที่การประปา
ส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น ซ่ึงมีแนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไ ปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

95.39 80.51 +14.88 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 95.36 80.24 +15.12 

- มีช่องทางหลากหลาย 95.42 80.79 +14.63 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

95.66 80.19 +15.47 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

98.91 94.3 +4.61 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

95.71 81.69 +14.02 

E10 หนว่ยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

99.09 90.19 +8.9 

รวม 96.95 85.38 +11.57 
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แผนภาพที่ 10 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร    
      ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน  
    ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน มีผลคะแนนเฉลี่ย โดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 96.06 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึ น จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน เป็นตัวช้ีวัดที่
การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น ซึ่งมีแนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2563 

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

93.78 80.63 +13.15 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

93.78 81.59 +12.19 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

99.64 94.72 +4.92 
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ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

96.08 73 +23.08 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

97.04 80.81 +16.23 

รวม 96.06 82.15 +13.91 
 

แผนภาพที่ 11 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6) ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่  
    ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 89.87 คะแนน จัดอยู่ใน

ระดับ A ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตั ว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชนอ่ื์นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน จากผลคะแนน
เฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวช้ีวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการได้โดดเด่น ซึ่งมี
แนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทาง

คะแนน 
+ / - 

ปี 
2564 

ปี 
2563 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

81.80 78.22 +3.58 

- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 82.15 77.58 +4.57 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 81.46 78.85 +2.61 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ 
ทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

80.32 78.96 +1.36 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

83.85 81.43 +2.42 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 85.69 83.59 +2.10 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 82.78 80.36 +2.42 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 83.07 80.33 +2.74 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

97.88 97.85 +0.03 

- เงิน 97.88 97.82 +0.06 
- ทรัพย์สิน 98.08 98.71 -0.63 
- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 97.67 97.04 +0.63 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

97.70 96.93 +0.77 

- เงิน 97.61 97.13 +0.48 
- ทรัพย์สิน 98.22 97.72 +0.50 
- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 97.26 95.94 +1.32 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่ 

97.65 97.66 -0.01 

- เงิน 98.84 98.42 +0.42 
- ทรัพย์สิน 98.22 98.52 -0.30 
- ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 95.90 96.05 -0.15 

รวม 89.87 88.51 +1.36 
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แผนภาพที่ 12 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  
      ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

 

 

5.2.2 ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงของการประปาส่วนภูมิภาค 
ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

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

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคมีตัวชี้วัดที่ ควรด าเนินการปรับปรุง จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 13 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของการประปาส่วนภูมิภาค จ าแนกรายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ  
    ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 84.41 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 

B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหนว่ยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
การแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง จากผลคะแนน
เฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ เป็นตัวช้ีวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง ซึ่งมี
แนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

78.84 78.19 +0.65 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

75.79 74.37 +1.42 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  

76.06 74.73 +1.33 
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ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด 

91.93 91.76 +0.17 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

94.62 94.64 -0.02 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

89.22 87.50 +1.72 

     - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 88.06 85.46 +2.6 
- มีการซื้อขายต าแหน่ง 91.73 90.31 +1.42 
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 87.89 86.74 +1.15 

รวม 84.41 83.53 +0.88 
 

แผนภาพที่ 14 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  
ในปีงบประมาณ 2563 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2) ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 82.55 คะแนน 

จัดอยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้อง
ท าให้การทุจริต ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝูาระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผ ลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอก
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หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริต จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดที่การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง ซึ่งมีแนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 

 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ควา มส าคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

84.66 84.35 +0.31 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 93.57 94.92 -1.35 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 94.87 95.80 -0.93 
- จัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 92.27 94.05 -1.78 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 76.49 72.38 +4.11 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

81.67 77.84 +3.83 

- เฝาูระวังการทุจริต 80.89 76.70 +4.19 
- ตรวจสอบการทุจริต 81.91 77.98 +3.93 
- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 82.21 78.84 +3.37 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกัน 
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

83.02 80.08 +2.94 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

75.92 73.04 +2.88 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 76.62 73.99 +2.63 
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได ้ 75.80 72.78 +3.02 
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 76.65 73.63 +3.02 
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 74.62 71.77 +2.85 

รวม 82.55 80.44 +2.11 
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แผนภาพที่ 15 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต   
      ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3) ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  
    ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 80.18 คะแนน จัดอยู่

ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชนแ์ก่ตนเองหรือพวกพ้อง  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่ว มในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน  จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ เป็นตัวช้ีวัดที่ 
การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินก ารปรับปรุง  ซึ่งมีแนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2563 

 

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

60.82 58.28 +2.54 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

83.32 80.35 +2.97 

- คุ้มค่า 83.56 80.68 +2.88 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว ้ 83.07 80.02 +3.05 
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ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม  
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

90.67 89.12 +1.55 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น  
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

92.69 90.35 +2.34 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

85.31 83.51 +1.8 

- โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 85.55 82.70 +2.85 
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 85.06 84.32 +0.74 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

68.28 66.80 +1.48 

- สอบถาม 70.32 68.10 +2.22 
- ทักท้วง 68.01 66.82 +1.19 
- ร้องเรียน 66.52 65.47 +1.05 

รวม 80.18 78.07 +2.11 
 

แผนภาพที่ 16 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4) ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
    ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมในปี 2564 เท่ากับ 78.46 คะแนน 

จัดอยูอ่ยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทีก่ารรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
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ราชการของหน่วยงาน จากผลคะแนนเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวช้ีวัดที่
การประปาส่วนภูมิภาคควรด าเนินการปรับปรุง  ซึ่งมีแนวโน้มค่าคะแนนสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2563 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ประเด็นค าถาม 
คะแนน ทิศทางคะแนน 

+ / - ปี 2564 ปี 2563 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

92.74 90.86 +1.88 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

60.05 61.00 -0.95 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  

75.76 74.99 +0.77 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

92.96 91.67 +1.29 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

70.74 69.06 +1.68 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อปูองกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

78.53 76.17 +2.36 

รวม 78.46 77.29 +1.17 
 

แผนภาพที่ 17 เปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถามตามตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

การประปาส่วนภูมิภาค | 53  

 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 
        ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

(ITA) ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถสรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 24 สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

โดดเด่น ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

โดยเร่งด่วน 

การเปิดเผยข้อมูล 
OIT 

100.00    
การปูองกันการทุจริต 100.00    
การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

89.87    
การใช้งบประมาณ 80.18    
การใช้อ านาจ 84.41    
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.46    
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.55    
คุณภาพการด าเนินงาน 

EIT 
97.09    

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.95    
การปรับปรุงการท างาน 96.06    

 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
     การประปาส่วนภูมิภาค 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
การประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ได้ระบุข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

กปภ. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 93.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงาน สามารถด าเนินการได้ ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
ค าถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใส ได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น ในปีต่อๆ ไป จึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดี
ยิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี ้

1. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ 
1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน /ให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก

น้อยเพียงใด 
2) ด าเนินการตรวจสอบว่าบุคลากรภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้

มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
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3) พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรม ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การมุ่งเน้น
ผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาด
เกิดจากตนเองให้มากขึ้น 

2. ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ 
1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงานให้มากขึ้น 
2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่ม

การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
3) เพ่ิมกลไกก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว ้
4) เพ่ิมกลไกการก ากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น 

ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
5) เพ่ิมการก ากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงานอาจมกีารใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชนส์่วนตัว 

กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
6) เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
3. ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 

1) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
2) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
3) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม 
4) วางมาตรการปูองกันไม่ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
5) แสวงหามาตรการปูองกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจากผู้มี

อ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 
4. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

1) เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

2) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
3) เพ่ิมการก ากับติดตาม กรณกีารขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรภายในต้อง

มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
4) เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อปูองกันไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
5) เพ่ิมมาตรการปูองกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้

ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
6) เพ่ิมกลไกก ากับติดตามไม่ให้บุคลากรในหน่วยงานมีการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 

หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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 5. ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
1) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
2) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการทุจริต 

ตลอดจนปกปูองผู้ร้องเรียนหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
3) เพ่ิมมาตรการส่งเสริมการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย

อย่างจริงจัง เมื่อพบการทุจริต 
4) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝุายตรวจสอบทั้งภายในแล ะภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
5) เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  โดยต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างจริงจัง 
6) ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้จริงอยา่งเป็นรูปธรรม 

6. ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี 

เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 
2) ปรับปรุงการใหก้ารบริการในเรื่องต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 

 7. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

การทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้ร้อง ผู้แจ้งเบาะแส ให้ลูกค้าและสาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง ผ่านทางออนไลน์
มากขึ้น และควรเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถ
ร้องเรียนผ่านทาง Application Line หรือ Facebook เป็นต้น 

2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ การหยุดจ่ายน้ า การซ่อมท่อ อัตราค่าใช้จ่าย
ของการให้บริการเรื่องต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน ให้ลูกค้าทราบอย่างทั่วถึง ชัดเจน รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

8. ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
  1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กปภ. ควรขยายเวลาการช าระค่า

น้ าประปา พร้อมทั้ง พัฒนาระบบการช าระค่าน้ าประปาบน PWA 1662 Application ให้รองรับการช าระจาก
ทุกธนาคาร  

2) กปภ. ควรให้บริการช าระค่าน้ าประปาในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย ์
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บทที่ 6  
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

การประปาส่วนภูมิภาค  ได้น าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (ITA) ของ      
การประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่รวบรวมคะแนนจาก 3 เครื่องมือ ได้แก่  

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

มาด าเนินการวิเคราะห์จุดเด่นและ โอกาสในการปรับปรุง  เพ่ือก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
6.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
 การประปาส่วนภูมิภาค ได้น าคะแนนและระดับผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์จุดเด่น
และโอกาสในการปรับปรุง โดยตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 85.00 คะแนนขึ้นไป หรือผลการประเมินอยู่
ในระดับ A และ AA ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีการด าเนินการได้โดดเด่น ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้ งแต่ 75.00 - 
84.99 คะแนน  หรือผลการประเมินอยู่ในระดับ B ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ควรด าเนินการปรับปรุง และตัวชี้วัดที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0 - 74.99 คะแนน หรือผลการประเมินอยู่ในระดับ C D E และ F ถือว่าเป็นตัวชี้วัด    
ที่ควรด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะที่มาจากผู้ตรวจประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มาวิเคราะห์เพ่ือระบุแนวทางปฏิบัติ อัน จะเป็นการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังตา ราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 25 แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหน้าที่ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง    

โดยเร่งด่วน 

   1) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้ที่มาติดต่อ โดยเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
   2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน 
   3) บุคลากรในหน่วยงานมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้
ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ 
หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไป
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
    2) ด าเนินการตรวจสอบว่าบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
   3) พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 
การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และ
ความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเองใหม้ากขึ้น 
 

- ส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงาน ด าเนินการตามมาตรฐานการรับรอง
ของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center 
หรือ GECC 
- สง่เสริมให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือปูองกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กปภ. อย่างเคร่งครัด 
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

   1) การรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
   2) หน่วยงานมีการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ้
   3) หน่วยงานเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยสามารถ
สอบถาม ทักท้วง และ
สามารถร้องเรียนได ้

   1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมลูเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้
มากขึ้น 
   2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
   3) เพิ่มกลไกก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า และไม่บิดเบอืนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
   4) เพิ่มกลไกการก ากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าบุคลากร
ในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
   5) เพิ่มการก ากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าหน่วยงาน
อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตวั 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
   6) เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดทุี่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 
 

- สง่เสริมการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เรื่องการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. อาทิ เรื่องการใช้
จ่ายงบประมาณ การปูองกันการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหพ้นักงาน
รับรู้รับทราบข้อมูลในทุกมิติ อย่างสม่ าเสมอ หลากหลาย
ช่องทาง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเคร่งครัด 

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล และมาตรฐาน/ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ 
ข่าวสารการให้บริการต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่าง
ชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. และช่องทางอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา หรือค่าเดินทางได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับก าหนด 
- เปิดโอกาสให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ กปภ. เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนิน 
การด้านจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณของ กปภ. 
ในโครงการที่มีมูลค่าสูง 

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง พร้อมก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนจัด 
การความเสี่ยง 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 
(ต่อ) 

   - สง่เสริมให้มีการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ 

ตัวชี้วัดที่ 3  
การใช้อ านาจ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

   1) ผู้บังคับบัญชามีการ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
   2) การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง 
   3) ผู้บังคับบัญชามีการคัด 
เลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

   1) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
   2) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
   3) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
   4) วางมาตรการปูองกันไม่ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
   5) แสวงหามาตรการปูองกันไมใ่ห้การบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจาก        
ผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอื้อประโยชน ์
ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 
 

- สง่เสริมให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือปูองกัน 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม กปภ. อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เรื่องการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. อาทิ เรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณ การปูองกันการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานรับรู้รับทราบข้อมูล
ในทกุมิติอย่างสม่ าเสมอ หลากหลายช่องทาง และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเคร่งครัด 

-  ส่งเสริมการพัฒนาการประเมิลผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
- ส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ       
และเสริมสร้างความเป็นธรรม 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

   1) ความสะดวกของ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
   2) บุคลากรในหน่วยงานมี
การขออนุญาตยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 
   3) การรับรู้แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 
   4) หน่วยงานมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ปูองกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

   1) เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
   2) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
   3) เพิ่มการก ากับติดตาม กรณีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรภายในต้องมีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
   4) เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อปูองกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
   5) เพิ่มมาตรการปูองกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชนน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง 
   6) เพิ่มกลไกก ากับติดตามไม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว  หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

- ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือ
ปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ. อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. 
อาทิ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การปูองกันการทุจริต  
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานรับรู้รับทราบข้อมูลในทุกมิติ อย่างสม่ าเสมอ 
หลากหลายช่องทาง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเคร่งครัด 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ หลักเกณฑแ์ละวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ของ กปภ. และส่งเสริมให้
ผู้บังคับบัญชาก ากับติดตาม ประพฤตปิฏิบัตตินเป็น
แบบอย่างให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑไ์ด้อย่าง
ถูกต้อง เคร่งครัด 

- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ลงทะเบียน และการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินของ
หน่วยงาน ซึ่งมีการตรวจนับเป็นประจ าทุกปี 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
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ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา    
การทุจริต 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

   1) ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ให้ความส าคัญ 
กับการต่อต้านการทุจริต 
   2) ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานได้รับการแก้ไข 
   3) หน่วยงานมีการเฝาู
ระวังการทุจริต ตรวจสอบ
การทุจริต และลงโทษทาง
วินัย เมื่อมีการทุจริต 
   4) หน่วยงานมีการน าผล 
การตรวจสอบของฝุาย
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับ 
ปรุงการท างาน เพื่อปูองกัน
การทุจริตในหน่วยงาน 
   5) กระบวนการร้องเรียน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

   1) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 
   2) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการ
ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกปูองผู้กระท าการร้องเรียน หากพบการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
   3) เพิ่มมาตรการส่งเสริมการด าเนินการเฝูาระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจัง เมื่อพบการทุจริต 
   4) ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝุาย
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อปูองกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 
   5) เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน โดยต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้าน     
การทุจริตอย่างจริงจัง 
   6) ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดท าแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือ
ปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ. อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. 
อาทิ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การปูองกันการทุจริต  
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกีย่วกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้พนักงานรับรู้รับทราบข้อมูลในทุกมิติ อย่างสม่ าเสมอ 
หลากหลายช่องทาง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเคร่งครัด 

- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ต่อต้านการทุจริต มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมี
กระบวนการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และตระหนักถึงบทลงโทษของการกระท าทุจริตได้
อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตภายใน กปภ. และ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา    
การทุจริต 
(ต่อ) 

   - ด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ช่องทางการติดตามการ
จัดการเรื่องร้องเรียน และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง 
ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล ให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และบุคคล
ทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้สื่อทีห่ลากหลายรูปแบบ และ
เผยแพร่ทุกช่องทางของ กปภ.  
- ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. แสดงความมุ่งมั่น 
ในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
- ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับระบบการบริหารงาน/
การด าเนินงานให้มีคุณธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต  
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

 
ไม่มี 

   1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการให้บริการที่เป็น
เลิศ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานท่ีดี เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แกผู่้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 
   2) ปรับปรุงการใหก้ารบริการในเรื่องต่างๆ ให้มีความ
สะดวก รวดเรว็ มากยิ่งข้ึน 

 

- ส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงาน ด าเนินการตามมาตรฐาน 
การรับรองของศูนย์ราชการสะดวก Government Easy  
Contact Center หรือ GECC 
- ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน ปฏิบัตตินตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือ
ปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ. อย่างเคร่งครัด 

ตัวชี้วัดที่ 7  
ประสิทธิภาพ       
การสื่อสาร 
 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

 
ไม่ม ี

   1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
และมาตรการคุ้มครองผู้ร้อง ผู้แจ้งเบาะแส ให้ลูกค้าและ
สาธารณชนทราบอย่างท่ัวถึง ผ่านช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้น และควรเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถ
ร้องเรียนผ่านทาง Application Line หรือ Facebook 
เป็นต้น 
   2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อาทิ การหยุดจ่ายน้ า การซ่อมท่อ อัตราค่าใช้จ่ายของ
การให้บริการเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน ให้ลูกค้าทราบ
อย่างทั่วถึง ชัดเจน รวดเร็ว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ช่องทางการติดตามการ
จัดการเรื่องร้องเรียน และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง 
ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล ให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และ
บุคคลทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้สื่อท่ีหลากหลาย
รูปแบบ และเผยแพร่ทุกช่องทางของ กปภ.  
- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล และมาตรฐาน/ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ 
ข่าวสารการให้ บริการต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่าง
ชัดเจน ผ่านทาง เว็บไซต ์กปภ. และช่องทางอื่นๆ ของ 
กปภ. อย่างต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

 
ไม่มี 

   1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 กปภ. ควรขยายเวลาการช าระค่าน้ า 
ประปา พร้อมท้ังพัฒนาระบบการช าระค่าน้ าประปา
บน PWA 1662 Application ให้รองรบัการช าระเงิน
ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร  
   2) กปภ. ควรให้บริการช าระค่าน้ าประปาในช่วง
วันหยุดราชการ  

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมาตรฐาน/ขั้นตอน/กระบวนการ
ให้บริการ ข่าวสารการให้บริการต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้
รับทราบอย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต ์กปภ. และช่องทาง
อื่นๆ ของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง  
 

ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุง       
     โดยเร่งด่วน 

 
ไม่ม ี

 
ไม่พบข้อเสนอแนะ 

 

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมาตรฐาน/ขั้นตอน/กระบวนการ
ให้บริการ ข่าวสารการให้บริการต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้
รับทราบอย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต ์กปภ. และช่องทาง
อื่นๆ ของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง  
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การปูองกัน 
การทุจริต 

 ด าเนินการได้โดดเด่น 
 ควรด าเนินการปรับปรุง 
 ควรด าเนินการปรับปรุงโดย

เร่งด่วน 

 
ไม่ม ี

 
ไม่พบข้อเสนอแนะ 

 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. และคู่มือ
ปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ. อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมการสื่อสาร ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. 
อาทิ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ การปูองกันการทุจริต  
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานรับรู้รับทราบข้อมูลในทุกมิติ อย่างสม่ าเสมอ 
หลากหลายช่องทาง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเคร่งครัด  

- เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ต่อต้านการทุจริต มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังมี
กระบวนการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และตระหนักถึงบทลงโทษของ 
การกระท าทุจริตได้อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงการ
ทุจริตภายใน กปภ. และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
- ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
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ตารางที ่25 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะห์ 
จุดเด่น - โอกาสปรับปรุง 

ประเด็นการประเมิน 
ที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การปูองกันการทุจริต
(ต่อ) 

   - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. แสดงความ 
มุ่งมั่นในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
- ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับระบบการ 
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มีคุณธรรมโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ยกระดับกระบวนการด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต  
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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6.2 การก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ     
การประปาส่วนภูมิภาค 

 

 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
2. ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบปรมาณ   
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม   
4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ 
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ตารางที่ 26 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค  

 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ตัวชี้วัด 
- การปฏิบัติหน้าที ่
- การใช้งบประมาณ 
- การใช้อ านาจ 
- การใช้ทรัพย์สิน 

ของราชการ 
- การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 
- คุณภาพการ

ด าเนินงาน 
- การปรับปรุงระบบ

การท างาน 
- การปูองกันการ

ทุจริต 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. และ
คู่มือปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กปภ. 
อย่างเคร่งครัด 

1. โครงการ “ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ออนไลน์” 

- เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความ
เข้าใจ และเสริมสร้างบรรยากาศ
และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือและ
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.  

- คะแนนเฉลี่ยในการ
ประเมินของผู้เข้าร่วม
ตอบแบบทดสอบไม่น้อย
กว่า 80 คะแนนข้ึนไป 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

2. ให้ความรู้หัวข้อ 
“ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.” 
ในหลักสูตรปฐมนิเทศ 

- เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้
พนักงานใหม่ประพฤติปฏิบัตติน
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. 

- ระดับความรู้ความ
เข้าใจของพนักงานใหม่
ที่เข้ารับการอบรม        
ไม่น้อยกว่าระดบั 4  
(3.41 - 4.20) 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

- ส่งเสริมการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
เรื่องการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของ กปภ. อาทิ เรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณ การปูองกันการทุจริต 
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ี 

3. โครงการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ     
การประปาส่วนภูมิภาค  
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 

- เพื่อยกระดับการด าเนินงาน
ตามหลักคณุธรรมและความ
โปร่งใสได้อย่างสัมฤทธิผล รวมถึง 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 
และสร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึน 
- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากร ในประเด็นการใช้ 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรมทั้งหมดใน
โครงการ  
(ร้อยละ 90) 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองสื่อสาร
องค์กร และ 

กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พนักงานรับรู้รับทราบข้อมูลใน
ทุกมิติ อย่างสม่ าเสมอ 
หลากหลายช่องทาง และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเคร่งครัด 

 งบประมาณ การใช้อ านาจ การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ และการ 
แก้ไขปัญหาทุจริตของหน่วยงาน 
- เพื่อสื่อสารให้บุคลากร ตระหนัก 
และรับรู้รับทราบถึงความส าคัญ
ของการประเมิน ITA อันจะเป็น
การสร้างและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการและกลไกการมี
ส่วนร่วมของพนักงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

     

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดขุอง กปภ. 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ก ากับติดตามและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ได้อย่างถูกต้อง 

4. ซักซ้อมและ
ประชาสัมพันธ์ค าสั่ง กปภ. 
ที่ 1094/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุ ให้
พนักงานรับรู้รับทราบ 

- เพื่อให้พนักงานรับรู้ รับทราบ
ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุของ กปภ. 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ซักซ้อม จ านวน 1 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ม.ีค. 65 

- ฝุายกฎหมาย 
(กอง

กฎระเบียบ
และอุทธรณ์
ร้องทุกข)์ 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ลงทะเบียน และการติดตาม
ตรวจสอบทรัพย์สินของ
หน่วยงาน ซึ่งมีการตรวจนับเป็น
ประจ าทุกป ี

5. การตรวจนับทรัพย์สิน
ประจ าปี และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบด าเนินการ 

- เพื่อตรวจสอบการรับ-จ่าย
สินทรัพย์และวัสดุให้ถูกต้อง 
และทราบถึงสถานะสินทรัพย์
และวัสดุว่าตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนประจ าหน่วยงาน 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ตรวจสอบ จ านวน 1 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุายการเงิน
และบัญชี  

(กองบริหาร
ทัยพ์สิน) 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

  6. โครงการระบบจัดการ
สินทรัพย์ถาวรด้วย
เทคโนโลยี QR CODE 

- เพื่อรองรับการใช้งานและ
เชื่อมโยงข้อมูลสินทรัพย์ถาวร
ของ กปภ. 
- เพื่อใช้ในการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวรประจ าปี ผ่าน
ระบบ Mobile Application  

- สามารถตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวร ประจ าป ี
2565 ผ่าน QR CODE 
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุายการเงิน
และบัญชี 

(กองบริหาร
ทรัพย์สิน) 
และส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - เสริมสร้างสมรรถนะของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้าน 
การทุจริต มาตรการปูองกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมท้ังมีฐานกระบวนการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ตระหนักถึงบทลงโทษของการ
กระท าทุจริตได้อย่างชัดเจน เพื่อ
ลดความเสี่ยงการทุจริตภายใน 
กปภ. และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

7. โครงการให้ความรู้ 
“ต้านทุจริตศึกษา” 

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร “ต้านทุจริต
ศึกษา” และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
- เพื่อปรับฐานความคิดและ
ทัศนคติของพนักงานให้มีค่านิยม
สุจริต และร่วมเป็นเครือข่ายใน
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

- ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า        
ระดับ 4 (3.41 - 4.20) 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ส านัก
วิทยาการ 

กปภ.  
และ 

กองก ากับ
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 - ส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

8. น าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบไป
ปรับปรุงเป็นความเสี่ยงใน
ระบบ CSA เพื่อให้ทุก
หน่วยงานประเมินและ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

- เพื่อให้ทุกหน่วยงานประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยงาตนเอง 
และก าหนดมาตรการควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้สามารถลด/
ควบคุมความเสี่ยงในข้ันตอน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานได้ 

- หน่วยงานประเมิน 
CSA ทั่วทั้งองค์กร       
ครบ 408 หน่วยงาน  
ทั้งการประเมินต้น
ปีงบประมาณ และ
ระหว่างปีงบประมาณ 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุายบริหาร
ความเสี่ยง 

(กองควบคุม
ภายใน) 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของ กปภ. 

9. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

- สร้างและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการปูองกันการทุจริต 
 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการติดตามผล 
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตของ กปภ. 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 90 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

  10. จัดท าแผนปฏิบัติการ
สง่เสริมคุณธรรม ของ กปภ.
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

- สร้างและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการส่งเสิรมคุณธรรม 
 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสิรม
คุณธรรมของ กปภ. 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 
 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. แสดงความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 

11. ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน มีการแสดง
เจตจ านง/เจตนารมณ์ 
หรือมีนโยบายในการที่จะ
บริหารหรือด าเนินงาน
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
พร้อมท้ังมีการสื่อสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานและ
พนักงานในสังกัดรับรู้
รับทราบ 

- เพื่อทบทวนหรือปรับปรุง
เจตจ านง/เจตนารมณ์ หรอื
นโยบายในการบริหารงานของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน ที่มีความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานหรือ
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ทันสมัย และสอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหาร
แสดงเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส จ านวน       
1 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ม.ิย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
และยกระดบัระบบการ
บริหารงาน/การด าเนินงานให้มี
คุณธรรมโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง     
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

12. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใน
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ปีงบประมาณ 2565 

- เพื่อให้หน่วยงานมีการปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
และยกระดับการบริหาร/ด าเนิน 
งานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างเป็นมาตรฐานตาม
หลักธรรมาภิบาล  

- ผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ 2565 
ของ กปภ. ไม่น้อยกว่า 
85 คะแนนข้ึนไป  
(ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 
23 ม.ค. 61) 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 มิ.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ยกระดับกระบวนการ 
ด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต 
ให้มีคุณธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้

13. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ 
กปภ.เขต ปีงบประมาณ 
2565 

- เพื่อยกระดับกระบวนการ
ด าเนินงานในทุกมิติของ กปภ.เขต 
ให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- น าเสนอผู้ว่าการเพื่อ
ขอความเห็นชอบให้
ด าเนินโครงการประเมิน 
ภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 64 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

31 ธ.ค. 64 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 - ส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการตามมาตรฐานการ
รับรองของศูนย์ราชการสะดวก 
Government Easy Contact 
Center หรือ GECC 

14. โครงการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการบริการของ 
กปภ. 

- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และ
ทักษะในการให้บริการลูกค้าเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

- จ านวนครั้งท่ีจัดให้
ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ส านัก
วิทยาการ 

กปภ. 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

    ด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
- การใช้งบประมาณ 
 

- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา หรือค่าเดินทางได้
อย่างถูกกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับก าหนด 

15. ซักซ้อมแนวทางการ
เบิกจ่ายต่างๆ ของ กปภ. 

- เพื่อให้พนักงานรับรู้รับทราบ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ ของ กปภ.  

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ซักซ้อม จ านวน 1 ครั้ง  

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุายทรัพยากร
บุคคล  
โดย 

กองบริหาร
ค่าตอบแทน 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - เปิดโอกาสให้บุคคลหรือองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ กปภ. เพื่อ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ด าเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
และการใช้จ่ายงบประมาณของ 
กปภ. ในโครงการที่มีมูลค่าสูง 

16. โครงการข้อตกลง
คุณธรรม 
(โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ 
พ.ศ. 2560 - 2565) 

- เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กร หรือ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานของ กปภ. ใน
โครงการที่มีมูลค่าสูง 

- มีการรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณตลอดทั้งปี 
2565 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุาย
อ านวยการ

โดย         
กองจัดหา 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
พร้อมก าหนด/จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง และแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

17. การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต กปภ. 
ปีงบประมาณ 2565 

- เพื่อทราบกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
กปภ. ที่อาจเกิดความเสี่ยงใน
การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
- เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผน
ปูองกันการทุจริตหรือก าหนด
มาตรการควบคุมในการเฝูาระวัง 
มิให้เกิดการทุจริตหรือลดการ
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จัดท าคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 
กปภ. ปีงบประมาณ 
2565 ภายในวันท่ี 31 
ธ.ค. 64 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

31 ธ.ค. 64 

- ฝุายบริหาร
ความเสี่ยง 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ส่งเสริมให้มีการด าเนินการตาม
มาตรการปูองกันผลประโยชน ์        
ทับซ้อน และแนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. และผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ 

18. การรายงานตามแบบ
แสดงความโปร่งใสใน 
การซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ 
กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูล 
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ คณะกรรมการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้าง 
และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 

- เพื่อให้พนักงานท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ คณะกรรมการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผู้ควบคุมงาน ด าเนินการตาม
มาตรการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และแนวทางการ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- มีการจัดท าแบบแสดง
ความโปร่งใสในการซื้อ
หรือจ้างทุกวิธีของ กปภ. 
ในการเปิดเผยข้อมูลความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
คณะกรรมการด าเนินการ
ซื้อหรือจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้ควบคุมงาน 
ทุกโครงการ 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุาย
อ านวยการ 

โดย         
กองจัดหา 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด 
- การใช้อ านาจ 
 

-  ส่งเสริมการพัฒนาการประเมินผล
การปฏิบัติงานและสมรรถนะให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

19. โครงการปรับปรุง
ระบบการบริหาร
สมรรถนะให้สอดคลอ้งกับ
บริบทใหม่ขององค์กร 

- เพื่อองค์กรสามารถน าผล    
การประเมินสมรรถนะไป
เชื่อมโยงกับการบริหารทุน
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ฝุายวางแผน
และประเมิน
ทรัพยากร

บุคคล 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
และเสริมสร้างความเป็นธรรม 

 

20. ซักซ้อม/ทบทวน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือ
การให้ทุนการศึกษา 

- เพื่อให้พนักงานรับรู้ รับทราบ 
และเข้าใจ หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือการให้ทุนการศึกษาของ 
กปภ. 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
ซักซ้อม/ทบทวน 
จ านวน 1 ครั้ง  

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- ส านัก
วิทยาการ 

กปภ. 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะ 
ตัวชี้วัด 
- การใช้งบประมาณ 
- การแก้ไขปัญหา

การทุจริต 
- ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 
- การปรับปรุงระบบ

การท างาน 
- การเปิดเผยข้อมูล 
 

- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และมาตรฐาน/
ขั้นตอน/กระบวนการให้บริการ 
ข่าวสารการให้บริการต่างๆ ให้
ประชาชนรับรู้รับทราบอย่าง
ชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. 
และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

21. โครงการให้และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
ระบบให้สาธารณชน
รับทราบอย่างชัดเจน  
ผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. 
เกี่ยวกับเรื่อง 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การใช้จ่ายงบประมาณ 
  - การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  - ข่าวสารและด าเนินงาน
ต่างๆ ของ กปภ. 

- เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และข่าวสาร
และด าเนินงานต่างๆ ของ กปภ.
อย่างเป็นระบบ ให้สาธารณชน
รับรู้ รับทราบ  

- มีการเปิดเผยข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
โดยด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
ตลอดปี 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี
(รับผิดชอบ

ประสาน สทส. 
น าข้อมูลที่ได้
จากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
เผยแพร่บน
เว็บไซต์) 

 
 
 

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติหรือฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม ช่องทางการ
ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนและ
มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง 
ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล ให้
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และบุคคล
ทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้
สื่อท่ีหลากหลายรูปแบบ และ
เผยแพร่ทุกช่องทางของ กปภ. 

22. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้การปูองกันหรือ
การต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร และช่องทางการ    
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของ กปภ.  

- เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความตระหนักรู้และเกิด
จิตส านึกในการปูองกัน/ต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร 
- เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกทราบช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
ของ กปภ. 

- จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการจัดท าและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านจุลสารสีสันข่าว 
จ านวน12 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 
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ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

  (ต่อ)  - จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ
จัดท าและเผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่าน
วารสารน้ า จ านวน 6 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

    - จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ
จัดท าและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Application Line        
และ Facebook จ านวน 
6 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 
ถึง 

30 ก.ย. 65 

- กองก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

- รายงานผลความ 
ก้าวหน้า รอบ 6 
เดือน 
- รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

 

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



 

  

 


