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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “กำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)” 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมา
พบว่าหลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็น
กรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะ   
ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกัน
ในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรั บสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
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นอกจากนี้ จากความส าเร็จของการด าเนินการที่ผ่านมาดังกล่าว ท าให้ “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ 

ระดับประเทศ 
1. เป็นกลไกการขับเคลื่อนและถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. เป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

3. ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดแนวทางท่ี 2 “การป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามรายงานเรื่อง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้าง
ระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ระดับสำกล 
1. เป็นเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)    

ของประเทศไทย 
2. เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ 16.5 เรื่อง “การลดการทุจริตในต าแหน่ง

หน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 
 

ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 ปี 2560 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International หรือ TI) ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 
เท่ากับ 37 คะแนนเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 35 คะแนน  โดยปี 2560 ประเทศไทยจัดอันดับที่ 96 จาก 180 
ประเทศ เทียบกับปี 2559 ประเทศไทยจัดอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ 

ส าหรับปีงบประมาณ 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8 ,276 หน่วย   
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการประเมินหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 54 แห่ง 
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ตารางที่ 1 ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
 

แหล่งข้อมลู ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. IMD World Competitiveness Yearbook: Code: IMD 33 33 38 44  43 
2. World Justice Project Rule of Law Index: Code: WJP  33 44 26 37 40 
3. Political Risk Services International Country Risk 

Guide: Code: PRS 
31 31 31 32 32 

4. Bertelsmann Foundation Transformation Index: 
Code: BF (BTI) 

40 40 40 40 37 

5. Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings: 
Code: EIU 

38 38 38 37 37 

6. Global Insight Country Risk Ratings: Code: GI 32 42 42 22  35 
7. Political and Economic Risk Consultancy: Code: 

PERC  
39 35 42 38 41 

8. World Economic Forum Executive Opinion Survey 
(EOS): Code: WEF 

35 39 43 37 42 

9. Varieties of Democracy Project (V-Dem) - - - 24 23 
ระดับคะแนน (คะแนนเต็ม 100) 35 38 38 35 37 

ประเทศไทยอยู่ล ำดับที่ เทียบกับจ ำนวนประเทศท้ังหมด 35/173 85/172 76/167 101/176 96/180 
 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 การส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)      
เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและด าเนินการประเมิน โดย สคร. ได้มอบหมายให้บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
เป็นที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1.2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
1.2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1.3.1 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และมีความ
ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 1.3.2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อไปได้ 
 
1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ขอบเขตของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้   

1.4.1 เนื้อหาการประเมิน 

ด าเนินการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ โดยระบบประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าขึ้น ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย 5 ดัชนี คือ  
1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจาก
การรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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      1.4.2 ด้านวิธีการศึกษา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใช้วิธีวิจัยที่
ส าคัญ 2 วิธี คือ 
               

1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือ
หลักฐานต่างๆ ตามแบบส ารวจ Evidence-Based โดยให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถามต่างๆ 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มี
คุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

2) การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ External Integrity & Transparency 
Assessment และแบบส ารวจ Internal Integrity & Transparency Assessment ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคล
ในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมและ
คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความ
เป็นตัวแทนที่ด ี

 1.4.3 พ้ืนที่ในการด าเนินงาน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                     
จะด าเนินงานประเมินผลหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งมีแหล่งที่ตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นความลับของหน่วยงาน การด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐานทาง
ราชการที่ใช้ประกอบการตอบแบบส ารวจ Evidence-Based ของหน่วยงานภาครัฐ จะกระท า ณ สถานที่ซึ่งทาง
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินดังกล่าวเอาไว้ให้ตาม
ความจ าเป็น  

      1.4.4 บทบาทในการประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการให้ข้อมูลและด าเนินการประชาสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการประเมินผลและ
หลังการประเมินผลเพ่ือความเข้าใจของสาธารณะ 

      1.4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบด้วย แบบส ารวจ 3 ประเภทตามที่ทางส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
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1)  แบบส ารวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้วิธีการส ารวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-
Face) ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการที่มี
ความเหมาะสมทางการวิจัย 

2) แบบส ารวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 
Interview) ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการ  
ที่มีความเหมาะสมทางการวิจัย 

3) แบบส ารวจ Evidence-Based เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงานภาครัฐตอบค าถามตามความ
เป็นจริงตามแบบส ารวจ แล้วแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ โดยใช้แบบส ารวจ 1 ชุดต่อหนึ่ง
หน่วยงาน 

 
1.4.6 กลุ่มประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

 1)  กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในของ
หน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีการกระจายครอบคลุมทุกลักษณะของประชากร และมีตัวอย่างขนาดที่ใช้ในการศึกษา  
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 หน่วยงานมีประชากรมากกว่า 100 ราย ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ 
ในการศึกษาจ านวนหน่วยงานละอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง และกรณีที่ 2 หน่วยงานมีประชากรตั้งแต่ 100 ราย ลงมา 
ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ ทั้ งนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามเงื่อนไขกรณีที่ 1 และ 2 เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่มิใช่
ความผิดของที่ปรึกษา จะต้องมีการแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตามวิสัยของวิชาชีพ
ทางการวิจัย และแสดงให้เห็นว่าจ านวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นสามารถใช้ได้ตามหลักวิชาการ 
 2) กลุ่มประชากรเป้าหมายของแบบส ารวจ External ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีการกระจายครอบคลุม   
ทุกลักษณะของประชากร และมีขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้ กรณีที่ 1 กรณี
หน่วยงานที่มีจ านวนประชากรมากกว่า 100 ราย ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวนหน่วยงานละ
อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง และกรณีที่ 2 กรณีหากหน่วยงานมีจ านวนประชากรตั้งแต่ 100 ราย ลงมา ก าหนด
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 



 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                            
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การประปาส่วนภมูิภาค 
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   ทั้งนี้ กรณีท่ีไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามเงื่อนไขกรณีท่ี 1 และ 2 เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
หรือพฤติการณ์ที่มิใช่ความผิดของที่ปรึกษา จะต้องมีการแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วตาม
วิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย และแสดงให้เห็นว่าจ านวนตัวอย่างที่จัดเก็บได้นั้นสามารถใช้ได้ตามหลักวิชาการ 
 3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของแบบส ารวจ Evidence-Based ได้แก่ หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินจ านวน 140 หน่วยงาน 

  1.4.7 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการจ้างส ารวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี  พ.ศ. 2561  
มีระยะเวลาด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 9 เดือน (ระยะเวลา 270 วัน) นับจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญา 

1.5 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมิน 

 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ สคร. รับผิดชอบงบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน   
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                                       

ของหน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ 
 

2.1 กรอบแนวคิดกำรประเมิน 
 โดยที่ปรึกษามีกรอบแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และประเมินผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ดังนี้ 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ศึกษำและ               
ท ำควำมเข้ำใจกับ
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แนวทางการประเมิน ITA 

 กำรส ำรวจและ
กำรประเมิน ITA 

 ศึกษำ และ
วิเครำะห์กลุ่ม

ประชำกรเป้ำหมำย
ของแต่หน่วยงำน 

 กำรส ำรวจ 
จัดเก็บข้อมลูและ
บันทึก วิเครำะห์ 
และสังเครำะห์ผล 

 กำรประเมิน 
และสรุปผลกำร
ประเมิน พร้อม 
ข้อเสนอแนะ 

 ความโปร่งใส (Transparency Index) 
 ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index) 
 ความปลอดภยัจากการทุจริตในการปฏบิัติงาน (Corruption-Free Index) 
 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของการเป็นตวัแทนที่ดีตามหลักวิชาการ  

 

 

 ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานของรัฐวิสาหกิจ 

 ช่องการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ คือ การเก็บจาก
ภาคสนาม 

 ช่องการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ การเก็บจากภาคสนาม ทาง
โทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

 การประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ พจิารณาตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้และหลักฐาน 
 ประมวลผลและวิเคราะห์จาก  3 เครื่องมือ และสังเคราะห์ผลการประเมิน   

  สรุปผลการประเมิน ITA ภาพรวม และรายรัฐวิสาหกิจ 
 ข้อเสนอแนะการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐวิสาหกจิและการพัฒนาระบประเมิน ITA 

รวมทั้ง การจัดท ามาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   
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1. ศึกษาและท าความเข้าใจกับบริบทที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาและท าความเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ ระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยที่ในปี 2560 อยู่ที่
ระดับคะแนน 37 และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)                   
ของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน  

 
2. การส ารวจและการประเมินคุณธรรมและความใปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ 

จากการที่ท าการศึกษาและท าความเข้าใจบริบทที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง จะท าให้มีองค์ความรู้และความเข้าใจ
ในแบบส ารวจการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กรอบแนวคิดเพ่ือตอบประเด็นค าถามของ 5 ดัชนี ได้แก่ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index) 
3) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
โดยเครื่องมือการใช้ส ารวจและประเมินฯ นั้น เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยส านักงาน ป.ป.ช.  
 

3. ศึกษา และวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมายของแต่หน่วยงาน 
การส ารวจนี้เป็นการวิจัยเชิงประมาณ การสุ่มจ านวนประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการ

ส ารวจจะต้องมีความเหมาะสมและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร  โดยให้เป็นหลักวิชาการ 
นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจมีการแบ่งกลุ่มตามการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

 
4. การส ารวจ จัดเก็บข้อมูลและบันทึก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผล 

เป็นกระบวนการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูลและบันทึก รวมถึงการประมวลผลจากการวิจัยเชิงประมาณและ
การวิจัยเอกสาร การค านวณคะแนนและประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยรัฐวิสาหกิจ และเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์  
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5. การประเมิน และสรุปผลการประเมิน พร้อม ข้อเสนอแนะ 
เป็นการจัดท ารายงานเพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงและผลการประเมินในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งท าการ

สรุปผล โดยจัดท าเรียงล าดับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หรือ การใช้ผลของตัวแบบทางสถิติ  
 
2.2 ดัชนีที่ใช้ในกำรประเมิน 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส 
รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการ
ปฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ จ ะก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อน  ต ลอด จน ป ร ะ เ มิ น ผล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มี
ความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล     
ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) 
(2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
(3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
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(1) แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยส านักงาน ป.ป.ช. มีพัฒนา
เครื่องมือ EBIT ภายใต้ประเด็นการประเมินเดิมให้เป็นข้อค าถามในลักษณะการเป็นมาตรการในเชิงระบบมากขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการก าหนดระบบการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการต่อยอด
ไปสู่การยกระดับการรับรู้และสะท้อนภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

(2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน                      
โดยส านักงาน ป.ป.ช. มีการปรับปรุงข้อความให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และลดข้อค าถามเพ่ือลดภาระการ
ตอบที่มากเกินไป  

(3) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
โดยส านักงาน ป.ป.ช. มีการปรับปรุงข้อความให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และลดข้อค าถามเพ่ือลดภาระ 
การตอบที่มากเกินไป 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงเป็นการ
ประเมินผลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และสะท้อนถึงคุณลักษณะที่ส าคัญเก่ียวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างครบถ้วน 
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แผนภาพท่ี  2 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ควำมโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมลู 

การมีส่วนร่วม 

การจัดซื้อจดัจ้าง 

EB1 – E1 – E2 

EB2 – E3 – E4 

EB3 – – 

ควำมพร้อมรับผิด 

การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

เจตจ านงสจุริต 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

EB4 – E5 – E6 

EB5 – E7 – E8 

EB6 I1 E9 

EB7 I2 E10 
ควำมปลอดจำกกำรทุจริต 

ในกำรปฏิบัติงำน การรับสินบน EB8 I3 – I5 E11 – E13 

วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสจุริต 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

EB9 I6 – I8 – 

EB10 I9 – 

EB11 I10 – 

– I11 – I12 – 

คุณธรรมกำรท ำงำน 
ในหน่วยงำน 

มาตรฐานและความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการ 

คุณธรรมการบริหารงาน 

EB12 I13 – I14 E14 – E15 

– I15 – I19 – 

8
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  ภาพรวมของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
สรุปได้ในแต่ละดัชนี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 สรุปจ านวนข้อค าถาม และการถ่วงน้ าหนักของ 5 ดัชนี 
 
ล ำดับ ดัชนี ข้อ คะแนน EBIT IIT EIT 

1. ควำมโปร่งใส 12 26       

 1.1 การเปิดเผยข้อมูล   EBIT 1 (1)-(2) - EIT 1-2 

 1.2 การมีส่วนร่วม   EBIT 2 (1)-(2) - EIT 3-4 

 1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง   EBIT 3 (1)-(4) - - 
2. ควำมพร้อมรับผิด 14 18       

 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ   EBIT 4 (1)-(3) -  EIT 5-6  

 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที ่   EBIT 5 - EIT 7-8  

 2.3 เจตจ านงสุจริต   EBIT 6 IIT 1 EIT 9 

 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน   EBIT 7 IIT 2 EIT 10 
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบตัิงำน 7 22    

 3.1 การรับสินบน   EBIT 8 IIT 3-5 EIT 11-13 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 12 16     

 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต   EBIT 9 IIT 6-8  - 

 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   EBIT 10 (1)-(2) IIT 9  - 

 4.3 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   EBIT 11 (1)-(2) IIT 10 - 

 4.4 การตรวจสอบถว่งดุลภายใน   - IIT 11-12 - 
5. คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 11 18       

 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ    EBIT 12 (1)-(2) IIT 13-14  EIT 14-15 

 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน   - IIT 15-19  - 
 รวม 56 100 22 19 15 
 คะแนน  100 38 33 29 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 วิธีกำรศึกษำวิจัย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย  
ที่ส าคัญ ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ พึงจะต้องมีและยึดปฏิบัติได้อย่างเป็นอย่างดี ดังนี้ คือ 

1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ 
ตามแบบส ารวจ Evidence-Based โดยให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติงานกระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบส ารวจ แล้วแนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ โดย
ใช้แบบส ารวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน    

2) การวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ผู้ตอบแบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ในเรื่องความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความปลอดภัยจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการ
ท างานในหน่วยงาน  

2.1)  แบบส ารวจ Internal เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้วิธีการส ารวจโดยการท าแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยขนาดตัวอย่างที่เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตาม
หลักสถิต ิ

2.2) แบบส ารวจ External เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้วิธีการส ารวจโดยการท าแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์ ด้วยขนาดตัวอย่างที่เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี
ตามหลักสถิต ิ

 
การส ารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 54 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของกลุ่มประชากรเป้าหมายและก าหนดวิธีการ        
สุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับการประเมิน ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ภายในของ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอย่าง 
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อย่างน้อย 100 ตัวอย่างต่อหน่วยงาน ครอบคลุมตามโครงสร้าง สายงาน กลุ่มต าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน
และก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ 

2) กลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีขนาดตัวอย่าง 
อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน 
และการก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ โดยผู้ประเมินแยกประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้  

2.1)  กลุ่มผู้รับบริการโดยตรงตามภารกิจหลัก หมายถึง ผู้ที่ติดต่อหน่วยงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
เช่น เข้าร่วมโครงการอบรม ติดต่อเรื่องงานป้องกันการทุจริต ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ติดต่อ
แจ้งเรื่องการทุจรติ เป็นต้น 

2.2)  กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท/ ร้านค้า หรือบุคคลอ่ืนที่ท าธุรกรรม หรือเป็นผู้เข้ามาเสนอขายสินค้า/บริการ 
หรือเช่าพ้ืนที่ในการประกอบธุรกิจในหน่วยงาน (ควรจะมีผู้ที่ได้เป็นทั้งคู่ค้า และผู้ที่ไม่ได้เป็นคู่ค้าด้วยเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของประชากรส าหรับหน่วยงานภาครัฐ) 

2.3)  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่อยู่ในหน่วยงาน/องค์กร ที่มีผลกระทบหรือมีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน เช่น เป็นพนักงานของหน่วยงานราชการ/ องค์กรอ่ืนๆ วิทยากร ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนา/อาศัยอยู่โดยรอบหน่วยงาน (กลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป) 

3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้า
รับการประเมินจ านวน 54 แห่ง โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 กระบวนการประสานงานให้ได้มาซึ่งข้อมูลคุณลักษณะของตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการ
ประเมินตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ผ่านมาจะท าให้ได้ข้อมูล 500 รายชื่อที่มีคุณภาพ ในขั้นตอน
ต่อไป คือวิธีการสุ่มคัดเลือกตัวอย่างที่ต้องเชื่อมโยงกับสัดส่วนที่แท้จริงของประชากรเป้าหมายตามหลักการ
ของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling) เพ่ือสุ่มเลือก 500 รายชื่อ (หรือสุ่มจาก
จ านวนประชากร) ให้เหลือ 100-200 รายชื่อ เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ใช้ท าการประเมินให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการประเมินต่อไป  

3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและส ำรวจภำคสนำม 

 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ประเมินจะท าการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทางด้านรายชื่อและเอกสารต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องจากหลักฐานและข้อมูลที่หน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินจัดส่งมา โดยข้อมูลที่น ามารวบรวมสามารถ
แบ่งตามประเภทของแบบส ารวจ ได้ดังนี้ 

 

 



 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                            
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การประปาส่วนภมูิภาค 
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ตารางที่ 3 รายละเอียดของข้อมูลรายชื่อและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแยกตามแบบส ารวจ 

ประเภทแบบส ำรวจ ข้อมูลรำยชื่อและหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง 

Internal 
(Internal Integrity & Transparency 

Assessment) 

     ข้อมูลรายช่ือบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วยข้อมูลด้านชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) สังกัด ระดับ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) 
และ  E-Mail รวมทั้งผู้ประสานงาน  

External 
(External Integrity & Transparency 

Assessment) 

      ข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยระบุข้อมูลที่ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ประเภท/เรื่องในการ
ติดต่อกลับ หน่วยงาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E-Mail 

EBIT 
(Evidence-Based Integrity & 
Transparency Assessment) 

       หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือ
เอกสารให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 
ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดตามคู่มือ ITA ที่หน่วยงานได้รับ 
       *ที่ปรึกษาต้องศึกษาข้อจ ากัดของบางหน่วยงาน เพื่อวางแผนในการให้
คะแนนหรือทอนคะแนน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน 

 

 ผู้ประเมินด าเนินการส ารวจภาคสนามโดยน ารายชื่อที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดไปใช้ในการ
วางแผนติดต่อประสานงานเพ่ือขอเข้าไปยังพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ารับการประเมินส าหรับการจัดเก็บ
แบบส ารวจ ความคิดเห็นประเภทแบบส ารวจ  Internal และแบบส ารวจ External ทั้งนี้ ในการติดต่อ
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องส่งเอกสารอย่างเป็นทางการและการติดต่อโดยตรงกับ  
ทางผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งรายละเอียดของผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน  
ผู้ประเมินได้น าฐานข้อมูลการติดต่อมาจากหน่วยงานโดยตรง 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอส าหรับการน าไปใช้ประเมินผล ในกรณีที่มี
การเข้าไปจัดเก็บข้อมูลยังหน่วยงานใดแล้วได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ที่ปรึกษาจะ
ด าเนินการใช้แผนส ารองโดยประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือเข้าไปเก็บข้อมูลซ้ าตามความเหมาะสม 

 นอกจากนี้ ในบางกรณีของหน่วยงานที่มีเงื่อนไขเฉพาะส าหรับการเข้าไปส ารวจข้อมูล อาทิ การสงวน
รายชื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงาน หรือข้อก าหนดในการส ารวจ  ผู้ประเมินจะติดต่อไปยัง  
ผู้ประสานงานของหน่วยงานนั้น หรือขอค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากส านักงาน ป .ป.ช. เพ่ือใช้ส าหรับให้
รายละเอียดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล สามารถแบ่งตามรูปแบบของแบบส ารวจความคิดเห็นทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 

 

 



 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                            
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การประปาส่วนภมูิภาค 
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1) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจควำมคิดเห็น Internal Integrity & Transparency 
Assessment: IIT 

ที่ปรึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้บุคลากรภายในของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  
ตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์หรือการส ารวจทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยวิธีการที่จะเน้นคือการนัดกับผู้ประสานงานของ
หน่วยงานเพ่ือเก็บแบบสอบถามในคราวเดียว ทั้งนี้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ส่งเข้ามาจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 
และจะน ามาใช้ส ารวจโครงการ ITA ของหน่วยภาครัฐ ประจ าปี 2561 เท่านั้น โดยไม่มีการรายงานผลเป็น
รายบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลการตอบเป็นรายบุคคล 

 
2) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency 

Assessment: EIT 

ที่ปรึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์หรือการ
ส ารวจทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยวิธีการที่จะเน้นคือการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพทแ์ละการส่งแบบส ารวจไปทางไปรษณีย์ 

3) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity 
& Transparency Assessment: EBIT 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐาน
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งแบบส ารวจจ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน พร้อมค าอธิบายให้กับ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ด าเนินการตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริงพร้อมกับแนบเอกสาร/
หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในข้อค าถามนั้น 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะรับข้อมูลผู้ถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จากส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ป.ป.ท. เข้ามาเป็นข้อมูลในการคิดคะแนนตามแบบการประเมิน EBIT ด้วย ได้รูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่อไป 

 
3.3 วิธีกำรให้คะแนน 

 วิธีกำรให้คะแนน 
จากรายละเอียดคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. ระบุถึงวิธีการ



 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                            
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การประปาส่วนภมูิภาค 
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ประเมินผลตามแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT แบบส ารวจ
ความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment: EIT และแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT ว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และความเหมาะสมของระดับการประเมินผลตาม
แบบส ารวจ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 สรุปการให้คะแนนตามแบบส ารวจ 

 

ดัชน ี
คะแนนรวม 

(แยกแบบส ำรวจ) 
IIT ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 1,900 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ดัชนีความพร้อมรบัผิด (Accountability Index) 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 

EIT ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 1,500 
ดัชนีความพร้อมรบัผิด (Accountability Index) 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

EBIT แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่  
ข้อค าถามที่ EB1 การเปิดเผยข้อมลู 
EB2 การมีส่วนร่วม 
EB3 การจัดซื้อจัดจา้ง 
EB4 การด าเนินงานตามภารกิจ 
EB5 งานปฏิบัติงานตามหน้าที ่
EB6 เจตจ านงสุจริต 
EB7 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
EB8 การรับสินบน 
EB9 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
EB10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB11 แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต และ  
EB12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงานและการให้บริการ 

2,200 

 

 เกณฑ์กำรให้น้ ำหนักดัชนี 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 

พ.ศ. 2561 ทางส านักงาน ป.ช.ช. ได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้น้ าหนักดัชนี ดังตารางด้านล่างนี้ 
 



 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                            
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การประปาส่วนภมูิภาค 
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ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้น้ าหนักดัชนี 
 

ดัชน ี
ค่ำน้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 
แบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็น 

(IIT) 

แบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็น 

 (EIT) 

แบบส ำรวจใช้
หลักฐำนเชิงประจกัษ์ 

(EBIT) 
1. ควำมโปร่งใส (Transparency) 26 - E1 – E4 EB1 – EB3 
2. ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 18 I1- I2 E5 – E10 EB4 – EB7 
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร

ปฏิบัติงำน (Corruption-Free) 
22 I3 – I5 E11 – E13 EB8 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture) 

16 I6 – I12 - EB9 – EB11 

5. คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
(Work Integrity) 

18 I13 – I19 E14 – E15 EB12 

 

 เกณฑ์กำรประเมินผล 

การก าหนดค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
เกณฑ์การให้คะแนน โดยก าหนดช่วงคะแนนให้มีค่าตั้งแต่ 0 - 100 คะแนน โดยค่า 100 คะแนน หมายถึง การ
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการสูงมาก ขณะที่ 0 คะแนน หมายถึง การมีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 

80 – 100.00 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูงมำก 
60 - 79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูง 

40 - 59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปำนกลำง 

20 - 39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ต่ ำ 

0 - 19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ต่ ำมำก 

ที่มา : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 
3.4 แผนและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
 

 จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
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รำยกำร ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. วางแผนการด าเนินโครงการ ศึกษาและวิเคราะห์
กลุ่มประชากรเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและ
เป็นตัวแทนที่ดีของแต่ละหน่วยงาน และก าหนด
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ 

                                    

2. รายงานฉบับต้น (Inception Report)                                     
3. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

ได้รับทราบผ่าน e-mail 
   

 
                                

4. ประสานและรวบรวมข้อมูลรายชื่อ และข้อมูลที่
จ าเป็นในการประเมิน 

                                    

5. การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
ค าปรึกษาการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง   

                                    

6. จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ Internal และ 
External  

                                    

7. ตรวจสอบค าตอบ เอกสาร/หลักฐาน ตามแบบ
ส ารวจ Evidence – Based ครั้งที่ 1 

                                    

8. ตรวจสอบค าตอบ เอกสาร/หลักฐาน ตามแบบ
ส ารวจ Evidence – Based ครั้งที่ 2  

                                    

9. ด าเนินกระบวนการอุทธรณ์ผลคะแนนของ EBIT 
(ถ้ามีความประสงค์) 

                                    

10. รายงานฉบับขั้นกลาง  
(Interim Report)   

                                    

11. ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผลการประเมิน  พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะ 

                                    

12. การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ให้ค าปรึกษาการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ภาครัฐ อย่างน้อย 1 ครั้ง   

                                    

13. รายงานฉบับสุดทา้ย ฉบับร่าง                                      
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รำยกำร ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(Draft Final Report) 
14. ส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบบัสมบูรณ์  

(Final Report) 
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3.5 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ปัญหำ/อุปสรคและกำรแก้ไขในกำรด ำเนินงำน  
 
 การด าเนินงานผลการศึกษาความเสี่ยงในปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไข      
มีดังนี้  
 

ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
1.  การจดัท าหนังสือน าส่ง เพื่อส่ง รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

ภายในและ และเอกสาร/หลักฐาน ค่อนข้างใช้ระยะเวลา 
 วันจัดสัมมนาเพื่อช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน และตาราง

การด าเนินงานส าหรับปี 2561 มีความเห็นร่วมกันในการ
ประสานงานโดยใช้ช่องทาง e-mail : ITASE@tris.co.th 
เป็นหลัก นอกเหนือหมายประสานงานทางโทรศัพท์ 
ยกเว้นกรณีที่บางหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการด้วยการ
จัดท าหนังสือน าส่ง   

2. การประสานงานนัดวัดเก็บข้อมลูภาคสนาม กลุ่มเป้าหมาย
บางท่านติดภารกิจด่วน  

 เพิ่มจ านวนรายช่ือของกลุ่มเป้าหมายของตัวอย่างเป็น
จ านวน 200 รายช่ือ จากขั้นต่ า คือ 100 รายช่ือ เพื่อ
ส ารองส าหรับกลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่สะดวกในส ารวจ
แบบสอบถาม  

3. หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินบางหน่วยงาน พบว่าขาด
ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินของแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ ์

 ท าการตรวจสอบค าตอบ เอกสาร/หลักฐาน ตามแบบ
ส ารวจ Evidence – Based  จ านวน 2 รอบ 
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                     บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด                                                        หน้า 23 

บทที่ 4 

ผลกำรประเมิน 

กำรประปำส่วนภูมิภำค 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)1 (Provincial Waterworks Authority: PWA) เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ าประปาในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก 
 
วิสัยทัศน์ ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 

  พันธกิจ 1. ผลิตจ่ายน้ าที่มีคุณภาพ 

 
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

  ภารกิจ 1. ส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบ  

 

2. ผลิต จัดส่งและจ าหน่ายน้ าประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และ 
สมุทรปราการ  

 
3. ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 

  
 

 
สาขา สาธารณูปการ 

 

 

                                                           
1 ที่มา : https://www.pwa.co.th 
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ผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
 การจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบส ารวจความคิดเห็น               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ การประปาส่วนภูมิภาค มีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ดังนี้  

1) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวน 117 คน 
2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 107 คน  

 
โดยภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของการประปา    

ส่วนภูมิภาค มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91.42 คะแนน เทียบเท่าระดับ “สูงมำก” โดยดัชนีที่มีค่าคะแนนสูงสุด 
คือ ดัชนีความโปร่งใส มีค่าคะแนน 94.77 คะแนน และดัชนีที่มีค่าคะแนนต่ าสุด คือ ดัชนีคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน มีค่าคะแนน 86.56 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพ ต่อไปนี้   

แผนภาพที่ 3 กราฟคะแนนดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานทั้ง 5 ดัชนี 
 

 
 

โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนี้ 
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4.1 ผลกำรแจกแจงข้อมูลด้ำนประชำกร  
4.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  

1) อำยุ  
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามอายุ พบว่า อายุระหว่าง 20 - 40 ปี มากที่สุด จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.68 รองลงมา ได้แก่ 
อายุระหว่าง 41 - 60 ปี จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 ราย                
คิดเป็นร้อยละ 0.85 ตามล าดับ 

ตารางที่ 6 อายุของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

อำยุ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี  1 0.85 
20 - 40 ปี  71 60.68 
41 - 60 ปี 45 38.46 
มากกว่า 60 ปี - - 

รวม 117 100.00 
 

2) เพศ  
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามเพศ พบว่า เพศหญิง มากที่สุด จ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.49 และเพศชาย จ านวน 24 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.51 ตามล าดับ 

ตารางที่ 7 เพศของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

เพศ ควำมถี่ ร้อยละ 
ชาย 24 20.51 
หญิง 93 79.49 

รวม 117 100.00 
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3) ระดับกำรศึกษำ 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมา 
ได้แก่ ระดับปริญญาโท จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามล าดับ  

ตารางที่ 8 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ระดับกำรศึกษำ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 1.71 
ปริญญาตรี 63 53.85 
ปริญญาโท 52 44.44 
ปริญญาเอก - - 

รวม 117 100.00 
 

4) ระดับต ำแหน่ง  
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามระดับต าแหน่ง พบว่า ระดับพนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.38 
รองลงมา ได้แก่ ระดับหัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.06 และผู้บริหาร
ระดบัสูง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามล าดับ  

ตารางที่ 9 ระดับต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ประเภทเจ้ำหน้ำที่ภำยใน ควำมถี่ ร้อยละ 
ผู้บริหารระดับสูง 3 2.56 
หัวหน้า/ผู้อ านวยการขึ้นไป 34 29.06 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 80 68.38 
ลูกจ้าง - - 

รวม 117 100.00 
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5) ระยะเวลำปฏิบัติงำน  

การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 - 10 ปี มากที่สุด จ านวน 58 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 49.57 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 32 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 27.35 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 – 20 ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.37 และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามล าดับ 

ตารางที่ 10 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ระยะเวลำในกำรท ำงำน ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5 ป ี 2 1.71 
5 – 10 ปี 58 49.57 
11 – 20 ปี 25 21.37 
มากกว่า 20 ปี  32 27.35 

รวม 117 100.00 
 

4.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  
1) อำยุ  

การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก
ตามอายุ พบว่า อายุระหว่าง 41 - 60 ปี มากที่สุด จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมา ได้แก่ 
อายุระหว่าง 20 - 40 ปี จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.64 อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 19 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 17.76 และ อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดับ 

ตารางที่ 11 อายุของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

อำยุ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี  1 0.93 
20 - 40 ปี  36 33.64 
41 - 60 ปี 51 47.66 
มากกว่า 60 ปี 19 17.76 

รวม 107 100.00 
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2) เพศ  
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามเพศ พบว่า เพศชาย มากที่สุด จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.34 และเพศหญิง จ านวน 51 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 47.66 ตามล าดับ 

ตารางที่ 12 เพศของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

เพศ ควำมถี่ ร้อยละ 
ชาย 56 52.34 
หญิง 51 47.66 

รวม 107 100.00 
 

3) ระดับกำรศึกษำ 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่า ต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.21 รองลงมา 
ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.77 และระดับปริญญาโท จ านวน 15 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 14.02 ตามล าดับ  

ตารางที่ 13 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ระดับกำรศึกษำ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 58 54.21 
ปริญญาตรี 34 31.78 
ปริญญาโท 15 14.02 
ปริญญาเอก - - 

รวม 107 100.00 
 

4) ประเภทกำรติดต่อหน่วยงำน 
การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ การประปาส่วนภูมิภาค จ าแนก

ตามประเภทการติดต่อหน่วยงาน พบว่า ประชาชน/ผู้รับบริการ มากที่สุด จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 
84.11 รองลงมา ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.41 และตัวแทนองค์กร
ธุรกิจ จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.48 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 14 ประเภทการติดต่อหน่วยงานของผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ประเภทกำรติดต่อหน่วยงำน ควำมถี่ ร้อยละ 
ประชาชน/ ผู้รับบริการ 90 84.11 
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 9 8.41 
ตัวแทนองค์กรธุรกิจ 8 7.48 

รวม 107 100.00 
หมำยเหตุ: ประชาชน/ ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าและกลุ่มชุมชน, ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ

หมายถึง ลูกค้า (Stakeholder), ตัวแทนองค์กรธุรกิจ หมายถึง คู่ค้า   

 
4.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ       
การประปาภูมิภาค มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91.42 คะแนน โดยตามเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น จัดอยู่ในระดับ “สูงมำก” ดังแสดงผลคะแนนในตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 15  คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
ดัชน ี

คะแนนดัชน ี
(ร้อยละ) 

ระดับผลกำร
ประเมิน 

1.ความโปร่งใส 94.77 สูงมาก 
2.ความพร้อมรับผิด 90.41 สูงมาก 
3.ความปลอดจากการทุจรติในการ

ปฏิบัติงาน 
92.21 สูงมาก 

4.วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 91.48 สูงมาก 
5.คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 86.56 สูงมาก 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91.42 สูงมำก 
หมายเหตุ :   1. ค่าคะแนนเฉลีย่โดยรวม หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีท่ีได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว    
                2. คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนักส าหรับการเปรียบเทียบแตล่ะดัชน ี
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาค มีรายละเอียด 
สรุปผล ได้ดังนี ้

1. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) เป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (External) และจากระบบการด าเนินการของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร /หลักฐาน      
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 94.77 คะแนน เทียบเท่าระดับ “สูงมำก” 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า การเปิดเผยข้อมูล มีค่าคะแนน 94.22 คะแนน การมีส่วนร่วม มีค่า
คะแนน 90.10 คะแนน และการจัดซื้อจัดจ้างมีค่าคะแนน 100.00 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมิน      
ในแต่ละตัวชี้วัดมรีายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล มีค่าคะแนน 94.22 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External) มคี่าคะแนน 88.44 คะแนน 

1.2 ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม มีค่าคะแนน 90.10 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External) มีค่าคะแนน 80.19 คะแนน 

1.3 ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ ์(Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน  

 
       2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) เป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภายนอก (External) การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และจากระบบ
การด าเนินการของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) พบว่ามีค่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 90.41 คะแนน เทียบเท่าระดับ “สูงมำก” และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า            
การด าเนินงานตามภารกิจ มีค่าคะแนน 91.41 คะแนน การปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีค่าคะแนน 92.69 คะแนน 
เจตจ านงสุจริต มีค่าคะแนน 90.16 คะแนน และการจัดการเรื่องร้องเรียน มีค่าคะแนน 86.71 คะแนน      
เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดมรีายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามภารกิจ มีค่าคะแนน 91.41 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมินจาก      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มคี่าคะแนน 78.51 คะแนน 

2.2 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีค่าคะแนน 92.69 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมินจาก      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มคี่าคะแนน 89.03 คะแนน 
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2.3 ตัวชี้วัดเจตจ านงสุจริต มีค่าคะแนน 90.16 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ ์(Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) มีค่าคะแนน 81.85 คะแนน และเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)          
มีค่าคะแนน 88.62 คะแนน 

2.4 ตัวชี้วัดการจัดการเรื่องร้องเรียน มีค่าคะแนน 86.71 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภายใน (Internal) มีค่าคะแนน 84.68 คะแนน และเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) มคี่าคะแนน 75.46 คะแนน 

 
3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index) เป็นการส ารวจ

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) และจากระบบการด าเนินการของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 92.21 คะแนน เทียบเท่าระดับ “สูงมำก” เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ตัวชี้วัดการรับสินบน มีค่าคะแนน 92.21 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน      
เชิงประจักษ ์(Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) มีค่าคะแนน 84.75 คะแนน และเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)      
มีค่าคะแนน 97.07 คะแนน 

 
        4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นการส ารวจความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และจากระบบการด าเนินการของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91.48 คะแนน เทียบเท่าระดับ 
“สูงมำก” และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต มีค่าคะแนน 91.36 
คะแนน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีค่าคะแนน 95.28 คะแนน แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีค่าคะแนน 95.56 คะแนน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน มีค่าคะแนน 79.86 คะแนน เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดมรีายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต มีค่าคะแนน 91.36 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมินจาก         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) มคี่าคะแนน 88.48 คะแนน 

4.2 ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีค่าคะแนน 95.28 คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมินจาก   
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) มคี่าคะแนน 85.85 คะแนน 
4.3 ตัวชี้วัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่าคะแนน 95.56 คะแนน เป็นการประเมินจาก

ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 คะแนน และเป็นการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) มคี่าคะแนน 86.69 คะแนน  

4.4 ตัวชี้วัดการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน มีค่าคะแนน 79.86 คะแนน เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal) มีค่าคะแนน 79.86 คะแนน  

 
        5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) เป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และจากระบบการด าเนินการของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 86.56 คะแนน เทียบเท่าระดับ 
“สูงมำก” และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ มีค่าคะแนน 92.10 คะแนน และคุณธรรมการบริหารงาน มีค่าคะแนน 79.91 คะแนน เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดมรีายละเอียด ดังนี้ 
            5.1 ตัวชี้วัดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ มีค่าคะแนน 92.10 
คะแนน เป็นการประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มีค่าคะแนน 100.00 
คะแนน เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) มีค่าคะแนน 84.43 คะแนน และเป็น    
การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มคี่าคะแนน 91.86 คะแนน 

5.2 ตัวชี้วัดคุณธรรมการบริหารงาน มีค่าคะแนน 79.91 คะแนน เป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภายใน (Internal) มีค่าคะแนน 79.91 คะแนน  
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ตารางที่ 16 รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)
คะแนนหลัง
ถ่วงน้ ำหนัก

ควำมโปรง่ใส 26 94.77 24.64

1.1 การเปดิเผยขอ้มูล 100.00 88.44 94.22

1.2 การมีส่วนร่วม 100.00 80.19 90.10

1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง 100.00 100.00

ควำมพรอ้มรบัผิด 18 90.41 16.27

2.1 การด าเนินงานตามภารกจิ 100.00 78.51 91.41

2.2 การปฏบิติังานตามหน้าท่ี 100.00 89.03 92.69

2.3 เจตจ านงสุจริต 100.00 81.85 88.62 90.16

2.4 การจัดการเร่ืองร้องเรียน 100.00 84.68 75.46 86.71

ควำมปลอดจำกกำรทจุรติในกำรปฏบิตัิงำน 22 92.21 20.29

3.1 การรับสินบน 100.00 84.75 97.07 92.21

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 91.48 14.64

4.1 การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 100.00 88.48 91.36

4.2 การปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 100.00 85.85 95.28

4.3 แผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 100.00 86.69 95.56

4.4 การตรวจสอบถว่งดุลภายใน 79.86 79.86

คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18 86.56 15.58

5.1 มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิติังานและการใหบ้ริการ 100.00 84.43 91.86 92.10

5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 79.91 79.91

คะแนนรำยแบบส ำรวจ (100) 100.00 83.52 87.42

ระดับผลกำรประเมิน สูงมำก 91.42ค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

1

3

5

4

2
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรำยผลกำรประเมิน 

  
5.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน   

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจ าแนกตามรายดัชนีและตัวชี้วัด สามารถน ามาอภิปรายผลการประเมินของ     
การประปาส่วนภูมิภาค ได้ดังต่อไปนี้  
 
5.1.1 เปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
 

  ดัชนี ปี 2561 ปี 2560  - / + 
 - / +  

(ร้อยละ) 
1 ความโปร่งใส 94.77 97.14 -2.37 -2.44% 

2 ความพร้อมรับผิด 90.41 92.65 -2.24 -2.42% 

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 92.21 95.65 -3.44 -3.60% 

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 91.48 91.64 -0.16 -0.18% 

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 86.56 88.55 -1.99 -2.25% 
 ค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91.42 93.58 -2.16 -2.31% 

ระดับผลกำรประเมิน สูงมำก สูงมำก     
 
 จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ     
การประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.16 
คะแนน หรือลดลงร้อยละ 2.31 โดยเป็นการลดลงจาก 5 ดัชนี ตามตารางที่ 17 โดยมีดัชนีความปลอดจาก 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดลงมากที่สุด คือ 3.44 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 3.60 
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5.1.2 เปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และภำพรวม  

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ การประปาส่วนภูมิภาค อยู่ล าดับที่ 16 จากจ านวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91.42 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวม 86.46 คะแนน มีคะแนนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.96 คะแนน 
   

ตำรำงท่ี 18 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และภาพรวม 
 

 
 

ล ำดับ
ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

คะแนนทีไ่ด้
(100)

กลุ่ม
รฐัวสิำหกิจ

1 ควำมโปรง่ใส 94.77 89.42
1.1 การเปดิเผยขอ้มูล 94.22 90.36
1.2 การมีส่วนร่วม 90.10 85.32
1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง 100.00 92.59

2 ควำมพรอ้มรบัผิด 90.41 85.01
2.1 การด าเนินงานตามภารกจิ 91.41 86.58
2.2 การปฏบิติังานตามหน้าท่ี 92.69 85.90
2.3 เจตจ านงสุจริต 90.16 83.45
2.4 การจัดการเร่ืองร้องเรียน 86.71 83.08

3 ควำมปลอดจำกกำรทจุรติในกำรปฏบิตัิงำน 92.21 87.59
3.1 การรับสินบน 92.21 87.59

4 วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร 91.48 86.97
4.1 การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 91.36 89.98
4.2 การปอ้งกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 95.28 83.43
4.3 แผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 95.56 92.46
4.4 การตรวจสอบถว่งดุลภายใน 79.86 78.19

5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 86.56 81.81
5.1 มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิติังานและการใหบ้ริการ 92.10 86.82
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 79.91 76.09

91.42 86.46

16/54ล ำดับที่

ค่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
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5.2 จุดเด่นและโอกำสในกำรปรับปรุง 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ การประปาส่วนภูมิภาค สามารถพิจารณาจุดเด่น และโอกาสในการปรับปรุง 
ไดด้ังนี้  
 
5.2.1 ประเด็นจุดเด่น 

ประเด็นจุดเด่นพิจารณาจากเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 80.00 คะแนน ขึ้นไป (เทียบเท่า สูงมาก) และมีค่าคะแนน
สูงสุดเมื่อเทียบด้านอื่นๆ โดย การประปาส่วนภูมิภาค มีประเด็นจุดเด่นที่ส าคัญ คือ  

 
1) ดัชนีความโปร่งใส 

 
 

 ดัชนีความโปร่งใส มีค่าคะแนนเฉลี่ย 94.77 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและสามารถตรวจสอบได้  
และกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน รวมถึงกระบวนการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดัชนีความโปร่งใส มีจุดเด่น ดังนี้  

1.1 หน่วยงานมีการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ คือ กระบวนการเปิดเผยข้อมูล 
กระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน จึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการมีความต่อเนื่อง และเป็นการยกระดับการรับรู้และ
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วมต่อ               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

1.2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีค่าคะแนน 88.44 คะแนน 
โดยหัวข้อ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้านอ่ืนๆ ของดัชนีความโปร่งใส จึงถือ
เป็นจุดเด่น 
 

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

ควำมโปรง่ใส 26 94.77

1.1 การเปดิเผยขอ้มูล 100.00 88.44 94.22

1.2 การมีส่วนร่วม 100.00 80.19 90.10

1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง 100.00 100.00
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2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 

 
 
ดัชนีความพร้อมรับผิด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 90.41 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ

กระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน และ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารมีการแสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่น
ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้มีกระบวนการจัดการและตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดัชนีความพร้อมรับผิด มีจุดเด่น ดังนี้  

2.1 หน่วยงานมีการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ คือ กระบวนการเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจ า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และบทบาท
ของผู้บริหารที่แสดงถึงเจตจ านงสุจริต รวมถึงกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อ  
ข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

2.2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มค่าคะแนน 84.68 คะแนน          
โดยหัวข้อ ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่จะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ มีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้านอ่ืนๆของดัชนีความ
พร้อมรับผิด จึงถือเป็นจุดเด่น 

2.3 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีค่าคะแนน 89.03 คะแนน 
โดยหัวข้อ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการ มีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้านอื่นๆ ของดัชนีความพร้อมรับผิด 
จึงถือเป็นจุดเด่น 
 

 
 

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

ควำมพรอ้มรบัผิด 18 90.41

2.1 การด าเนินงานตามภารกจิ 100.00 78.51 91.41

2.2 การปฏบิติังานตามหน้าที่ 100.00 89.03 92.69

2.3 เจตจ านงสุจริต 100.00 81.85 88.62 90.16

2.4 การจัดการเร่ืองร้องเรียน 100.00 84.68 75.46 86.71
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 
 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 92.21 คะแนน โดยเป็น

ดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการในการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิ บัติงาน      
มีจุดเด่น ดังนี้  

3.1  หน่วยงานมีการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ คือ กระบวนการในการก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

3.2  ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีค่าคะแนน 84.75 คะแนน            
เป็นการสะท้อนถึงค่อนข้างเห็นด้วยว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานท่าน ไม่มีการเรียกหรือรับสินบนจากผู้อ่ืน โดยมีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบ
ด้านอื่นๆ ของดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

3.3 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีค่าคะแนน 97.07 คะแนน  
เป็นการสะท้อนถึงค่อนข้างเห็นด้วยว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยถูกเรียกสินบน
หรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้านอ่ืนๆของ
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 
 

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

ควำมปลอดจำกกำรทจุรติในกำรปฏบิตัิงำน 22 92.21

3.1 การรับสินบน 100.00 84.75 97.07 92.21

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 91.48

4.1 การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 100.00 88.48 91.36

4.2 การปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 100.00 85.85 95.28

4.3 แผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 100.00 86.69 95.56

4.4 การตรวจสอบถว่งดุลภายใน 79.86 79.86
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ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 91.48 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน การวาง
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน รวมถึงกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ โดยดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร มีจุดเด่น ดังนี้  

4.1 หน่วยงานมีการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ คือ การส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน การวางระบบการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  

4.2 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีค่าคะแนน 88.48 คะแนน           
โดยหัวข้อ การกระท าการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย มีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้าน
อ่ืนๆ ของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จึงถอืเป็นจุดเด่น 

 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

 
 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 86.56 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่
ประเมินเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการมุ่งเน้น
ตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน และการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 
และบริหารงบประมาณ โดยดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีจุดเด่น ดังนี้  

5.1   หน่วยงานมีการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ คือ การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการมุ่งเน้นตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือ
ประชาชน  

5.2    ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีค่าคะแนน 84.43 คะแนน  
โดยหัวข้อ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้านอ่ืนๆ ของดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน จึงถือเป็นจุดเด่น 

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18 86.56

5.1 มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิติังานและการใหบ้ริการ 100.00 84.43 91.86 92.10

5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 79.91 79.91
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5.3  ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีค่าคะแนน 91.86 คะแนน 
โดยหัวข้อ หน่วยงานมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ           
และท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ มีค่าคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบด้าน
อ่ืนๆ ของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จึงถือเป็นจุดเด่น 

 
5.2.1 ประเด็นโอกำสในกำรปรับปรุง 

ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงมี พิจารณาจากเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส               
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 80.00 คะแนน ลงมา และมี
ค่าคะแนนต่ าสุดเมื่อเทียบด้านอื่นๆ โดย การประปาส่วนภูมิภาค มีโอกาสในการปรับปรุงที่ส าคัญ คือ 

 
1) ดัชนีความพร้อมรับผิด 

 
 

ดัชนีความพร้อมรับผิด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 90.41 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน และ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารมีการแสดงถึงเจตจ าจงสุจริตและความมุ่งมั่น
ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ มีกระบวนการจัดการและ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดัชนีความพร้อมรับผิด มีโอกาส
ในการปรับปรุง ดังนี้ 

1.1 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีค่าคะแนน 75.46 คะแนน           
โดยหัวข้อ ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ มีค่าคะแนนต่ าสุด เมื่อเทียบด้านอ่ืนๆของดัชนี
ความพร้อมรับผิด จึงเป็นโอกาสในการปรับปรุง 

  

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

ควำมพรอ้มรบัผิด 18 90.41

2.1 การด าเนินงานตามภารกจิ 100.00 78.51 91.41

2.2 การปฏบิติังานตามหน้าที่ 100.00 89.03 92.69

2.3 เจตจ านงสุจริต 100.00 81.85 88.62 90.16

2.4 การจัดการเร่ืองร้องเรียน 100.00 84.68 75.46 86.71
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2) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 
 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 91.48 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่ประเมิน
เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน การวาง
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน รวมถึงกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ โดยดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร มีโอกาสในการปรับปรุง ดังนี้ 

2.1 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีค่าคะแนน 79.86 คะแนน           
โดยหัวข้อ กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง 
ปราศจากอคติ มีความเป็นกลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีค่าคะแนนต่ าสุด 
เมื่อเทียบด้านอื่นๆของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จึงเป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 
3) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

 
 

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 86.56 คะแนน โดยเป็นดัชนีที่
ประเมินเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการมุ่งเน้น
ตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน และการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร 
และบริหารงบประมาณ โดยดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีโอกาสในการปรับปรุง ดังนี้ 

3.1 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีค่าคะแนน 79.91 คะแนน            
โดยหัวข้อ หน่วยงานของท่านปราศจากการซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ 

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

วฒันธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 91.48

4.1 การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 100.00 88.48 91.36

4.2 การปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 100.00 85.85 95.28

4.3 แผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 100.00 86.69 95.56

4.4 การตรวจสอบถว่งดุลภายใน 79.86 79.86

ดัชนี/ตัวชี้วดั/ตัวชี้วดัยอ่ยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั

ค่ำน้ ำหนัก
(รอ้ยละ)

EBIT IIT EIT
คะแนนทีไ่ด้

(100)

คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18 86.56

5.1 มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิติังานและการใหบ้ริการ 100.00 84.43 91.86 92.10

5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 79.91 79.91
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แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนต่ าสุด 
เมื่อเทียบด้านอ่ืนๆ ของดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จึงเป็นโอกาสในการ
ปรับปรุง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ 
จากประเด็นโอกาสในการปรับปรุง เพ่ือให้หน่วยงานมีการปรับปรุงและด าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  
5.3.1 การจัดการเรื่องร้องเรียน : หน่วยงาน ควรมีการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียน เพ่ือมั่นใจได้ว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก มีการรับรู้ รับทราบ
ถึงกระบวนการข้อร้องเรียน รวมทั้ง ควรมีการรายงานการบริหารจัดข้อร้องเรียนและน าเสนอ
แก่ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้น ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน/การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สะท้อนถึงคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพของ
หนว่ยงาน 

5.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน : หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 
(Check and balance) ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก ให้มี
ความอิสระ ไม่ถูกการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ หน่วยงานควรสื่อสารและรณรงค์
เรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่พ่ึง
กระท า ไม่พึงกระท า 

5.3.3 คุณธรรมการบริหารงาน : หน่วยงานควรสร้างการรับรู้และสื่อสาร เรื่องกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ(การเบิกจ่าย) 
และการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและครบถ้วนแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ผ่าน         
ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับบริบทหน่วยงาน 

 
 

5.4 ข้อคิดเห็นจำกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
จากการบันทึกและสรุปแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ผู้ตอบแบบ
ส ารวจแสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หน่วยงานมีการปรับปรุงและด าเนินการ      
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  
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5.4.1 ข้อคิดเห็นจำกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) การปฏิบัติงาน 

 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท าแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการชี้แจง หรือสื่อสาร ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  เพ่ือลดปัญหาใน                 
การปฏิบัติงานผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ 

 หน่วยงานควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว          
และมีการปฏิบัตงานได้อย่างโปร่งใส 

2) การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 

 การปลูกจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ควรมีสื่อสารแก่พนักงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ท าให้เกิดการทุ่มเท              
การท างาน จนกลายเป็นวัฒธรรมองค์กร 

 การด าเนินงานการส่งเสริม ความโปร่งใสในการท างาน การป้องกันการทุจริตควรมี 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 กรณีท่ีมีการทุจริต ควรมีสื่อสารให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร โดยระบุเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ 
และไม่ระบุบุคคลที่กระท าผิด 

 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ทั่วถึง และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้
มากขึ้น 

3) การตรวจสอบ 

 หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจังและเป็นอิสระในการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบควรมีการตรวจสอบทุกหน่วยงานภายในองค์กร และการก าหนดความถี่
อย่างชัดเจน 

4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง และควร
เป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้พนักงานเกิดความตั้งใจและน าไปปฏิบัติ 

 การพิจารณา การสรรหา การโยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง ควรมุ่งเน้นวุฒิการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถ ผลงาน ความเหมาะสม อายุงาน และการมีส่วนร่วม เป็นหลักเกณฑ์
การพิจารณา เพ่ือความโปร่งใส และเพ่ือขวัญและก าลังใจของพนักงาน 

 หน่วยงานควรมีบทลงโทษที่เหมาะสมและลงโทษผู้ที่กระท าผิด  



 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                                                            
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 หน่วยงานควรเพ่ิมการป้องกัน ปกป้อง คุ้มครองผู้ถูกร้องเรียน ที่ปราศจากมูลความจริง 
อย่างเป็นรูปธรรม 

5.4.2 ข้อคิดเห็นจำกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
ผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การปฏิบัติงาน 

 หน่วยงานควรมีการปรับปรุงคุณภาพของน้ าให้มีมาตรฐาน 

 หน่วยงานควรปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อหน่วยงาน  

 
 

 

 


