มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติหน้าที่

มาตรการ/แนวทาง
1. มีมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
2. เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/บริการ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ
พอ./ฝผ./บด.(กลุ่มบริการ
สารสนเทศฯ)

2. การใช้งบประมาณ

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีทางเว็บไซต์กรม
2. ติดตามผลการดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

ยศ./งบ.

กจ./สอ./ทุกหน่วยงาน
1. จัดทาตัวชี้วัดรายบุคคลตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน
2. กาหนดหลักเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติราชการ การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
3. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรมี ห ลั ก เกณฑ์ / หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ สื่ อ สารกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องมีปฏิสัมพันธ์ในทุกๆโอกาส เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
อย่างชัดเจนมากขึ้น
4. คาสั่งมอบอาอาจให้ข้าราชการกากับการบริหารราชการฯ แทนอธิบดี
4. การใช้ทรัพย์สินของ 1. มีแนวทาง/ขั้นตอนการยืมทรัพย์สิ นทางราชการ และเผยแพร่ให้ทราบและ พด./ทุกหน่วยงาน
ทางราชการ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2. มีทะเบียนคุมพัสดุของทางราชการ
3. มีแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและเผยแพร่ให้ทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน
4. มีรายงานการใช้พัสดุประจาปี
3. การใช้อานาจ

การกากับติดตาม
• รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
• รายงานสรุปผล
ณ สิ้นงบประมาณ

๒

ตัวชี้วัด
มาตรการ/แนวทาง
หน่วยงานรับผิดชอบ
5. การแก้ไขปัญหาการ 1. ผู้บริหารประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กจ.
ทุจริต
2. มีแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
6. คุณภาพการ
ดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบ
การทางาน

9. การเปิดเผยข้อมูล

1. ควบคุมการปฏิบัติงาน/การบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์
ทับซ้อน
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาสู่สาธารณชนในหลายช่องทาง
2. จั ด ท ากล่ อ งรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ น ของผู้ รับ บริ การ ผู้ ม าติด ต่ อ และผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย
3. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
1. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการ
2. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
3. สร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น
ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และร่ ว มติ ด ตาม
ประเมินผล เป็นต้น
1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และมาตรการ
แนวทางการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2. ให้ปรับปรุงข้อมูลผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
3.การเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต้องคานึงถึงการเข้าถึงของประชาชน

ศูนย์/พอ./ฝผ./กบ./
นต./พด.
ปส./ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
บด.

การกากับติดตาม
• รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
• รายงานสรุปผล
ณ สิ้นงบประมาณ

๓

ตัวชี้วัด
10. การป้องกันการ
ทุจริต

มาตรการ/แนวทาง
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร กจ. /ปส.
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหารมีการประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ นต.
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์
ทับซ้อน) และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
3. ผู้อานวยการกอง/ศูนย์ เลขานุการกรม ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทุกหน่วยงาน
และผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กากับดูแลการดาเนินการตามมาตรการ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเป็ น ระยะ และหากมี ปั ญ หาอุ ป สรรคให้ ร ายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

การกากับติดตาม
• รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
• รายงานสรุปผล
ณ สิ้นงบประมาณ

๔

รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กอง/ศูนย์/กลุ่ม ........................................................................................
ตัวชี้วัด

แนวทางดาเนินการ/แผนงาน/โครงการ

ผลการดาเนินการ

เอกสารการเผยแพร่
ของหน่วยงาน
(ระบุ Link สาหรับการเชื่อมโยง)

หมายเหตุ : เอกสารการเผยแพร่ของหน่วยงาน ให้กรอกข้อมูลเป็นลิงค์สาหรับการเชื่อมโยง โดยไม่ต้องส่งเอกสารแนบ โดยส่งทาง Email : Hrm.tmd@gmail.com

