รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

1. โครงการฝึกอบรม/
สัมมนา/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งที่จัดให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง

-พอ. รายงาน ดังนี้ พอ. ได้จัดทาระบบ
บริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์อากาศ
ISO 9001 : 2015 เพื่อสร้างมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน
-ศน. รายงาน ดังนี้
1) ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการเข้าร่วมโครงการหลักสูตร การเป็น
ข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 16-22 มี.ค.64
(นายประชา ไชยองการ, นอต.ปก.)
2) จัดโครงการอบรมทางไกล วิชา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ 2560 ตามโครงการพัฒนา
ทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:eLearning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้
(Knowledge Development) จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ให้กับกลุ่มข้าราชการในสังกัด จานวน 14 คน
-ศล. รายงาน ดังนี้ ผอ.ศล. ประชุมข้าราชการ
เพื่อให้นโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากร
-ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ไม่ได้ดาเนินการ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

100 %

กาลังปรับปรุง
ISO : 9001
: 2015

แนบ 1

แนบ 2

แนบ 3
งบประมาณ
และการ
ระบาดของ
โรคโควิค

แนบ 4

-2–
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

1. โครงการฝึกอบรม/
สัมมนา/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
2. เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนครั้งที่จัดให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน

1 ครั้ง

- ศต. รายงาน ดังนี้ ศต. ได้จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ข้าราชการ
ศต. ทั้งหมด ณ ห้องประชุม ศต.

100 %

แนบ 5

1. จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่

1 ครั้ง

- กจ. รายงานการปิดประกาศเผยแพร่เอกสาร
ดังนี้
1) มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับกระบวนงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(งานกาหนด TOR)
2) มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
3) นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
4) มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา
5) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6) มาตรการป้องกันการรับสินบน
7) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
8) มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
9) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จ้ดจ้าง

100 %

แนบ 6

-3–
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

2. เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง

- พอ. รายงาน ดังนี้ พอ. ได้เผยแพร่ช่องทาง
การร้องทุกข์ผ่านระบบบริหารงานคุณภาพ
ด้านการพยากรณ์อากาศ ISO 9001 :
2015
- ศน. รายงาน ดังนี้
1) ศน. ปิดประกาศมาตรการ และแนวทาง
การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน (12 มี.ค.64)
2) ศน.ปิดประกาศมาตรการเชิงรุก
ในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง (งานกาหนด TOR) ณ วันที่
12 มี.ค. 64
3) ศน.ปิดประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ (29 มี.ค.64)
4) ปิดประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ณ วันที่ 2 เม.ย. 64
5) ปิดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ณ วันที่ 2 เม.ย. 64
6) ปิดประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ณ วันที่
2 เม.ย. 64
7) ปิดประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เม.ย. 64
- ศล. รายงาน ดังนี้
1) ศล. จัดทาขั้นตอนการใช้พัสดุและขั้นตอน
การใช้รถส่วนกลาง

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 1

แนบ 2

แนบ 3

-4–
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

2. เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง

2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3) จัดบอร์ดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
- ปส. รายงาน ดังนี้
1) กรมฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 ม.ค.
64 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร
50 ปี อุตุนิยมวิทยา
2) กรมฯ จัดกิจกรรมการรวมพลัง
อุตุนิยมวิทยาสูโ้ กง และต่อต้านการทุจริต
วันที่ 5 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น
2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
- ฝผ. รายงาน ดังนี้ ฝผ.ได้แจ้งเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตประจาปี 2564 ทางกลุ่ม
ไลน์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวให้ทราบและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการประชุมวันที่ 17
ก.ค. 2564
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ได้แจ้งเวียนตาม
หนังสือ ที่ ดศ 0201.7/ ว 10922 ให้
ข้าราชการส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคใน
สังกัด ตอ. เพื่อทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 7

แนบ 8

แนบ 9

-5–
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2. ส่งเสริมการมี
1. กิจกรรมการรายงาน
ส่วนร่วมของ
ผลการตรวจสอบภายใน
บุคลากรทั้งภายใน ประจาปี 2564
และภายนอกในการ
ตรวจสอบติดตาม
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ

1.จานวนด้านจากผลรายงานการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี 2564
ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
อย่างถูกต้อง

6 ด้าน

- ตส. รายงาน ดังนี้ ตส. รายงานผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 ด้าน
* มีการปรับแผนการตรวจสอบประจาปี 64
คงเหลือด้านการตรวจสอบเพียง 5 ด้าน

2. การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึก ความซื่อสัตย์
ความสุจริต

1. จานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกความซื่อสัตย์ ความสุจริต

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

ร้อยละ
40
คานวณ
จาก 5
ด้าน

ขาด
อัตรากาลัง

แนบ 10

- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ไม่มดี ้วยทุกสถานีปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กรมฯ กาหนดไว้ทุกประการ
- พอ. รายงาน ดังนี้ พอ.เผยแพร่ช่องทางร้องทุกข์
ผ่านระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์
อากาศ ISO 9001: 2015
1 ครั้ง

-ศน. รายงาน ดังนี้
1) ศน.ส่งข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่
5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พมิ พ์” จานวน 1 คน
วันที่ 10 พ.ย.63-29 ธ.ค.63 (นางปริวันท์
วังแปง, พอต.ชง.)
2) ศน. ส่งข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการหลักสูตร การเป็น
ข้าราชการที่ดี วันที่ 16-22 มี.ค.64 (นายประชา
ไชยองการ, นอต.ปก.)
-ศล. รายงาน ดังนี้ ศล. ได้ส่งข้าราชการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1
-ปส.รายงานดังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้จดั กิจกรรม
การรวมพลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกง และต่อต้านการ
ทุจริต วันที่ 5 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมบุษราคัม
ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

แนบ 9
แนบ 1

100 %

แนบ 2

แนบ 3
แนบ 7

-6ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกในการ
ตรวจสอบติดตาม
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ

2. การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึก ความซื่อสัตย์
ความสุจริต

1. จานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกความซื่อสัตย์ ความสุจริต

1 ครั้ง

- พอ. รายงานดังนี้ พอ. ติดตามและประเมิน
ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์
อากาศ ISO 9001 : 2015
- กบ. รายงาน ดังนี้ กบ. เข้าร่วมกิจกรรมรวม
พลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกง และต่อต้านการทุจริต
- ตส. รายงาน ดังนี้ ตส. เข้าร่วมสัมนา
โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- สส. รายงาน ดังนี้
1) สส. ให้ข้าราชการกองสื่อสารเข้าร่วมรวม
พลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกงและต่อต้านการทุจริต
เมื่อ วันที่ 5 เม.ย.64
2) สส. ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตที่กรมเป็นผูด้ าเนินการ
- ศอ. รายงาน ดังนี้ ศอ. ไม่ได้จัดกิจกรรม

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 1
แนบ 11
แนบ 10

แนบ 12

งดจัดกิจกรรม
ระดับจังหวัด
หรือถ้าจัดจะ
ให้เข้าร่วม
เฉพาะตัวแทน
กระทรวง
(สถิติจังหวัด
ตัวแทน
กระทรวง)

แนบ 13

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. พัฒนามาตรการ 1. นาระบบสารสนเทศมาใช้
และเครื่องมือใน
ในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนระบบสารสนเทศที่
นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5 ระบบ

- ศล. รายงาน ดังนี้
1) ศล. ใช้ระบบสารสนเทศในการเผยแพร่สื่อ
วีดีทัศน์
2) การบิน ศล. ใช้ระบบ nsWeb เพื่อส่งข่าว
เก็บข้อมูลและกระจ่ายข่าว
3) พยากรณ์อากาศ ศล. มีการใช้ระบบแจ้ง
เตือนฟ้าฝ่ามาช่วยพยากรณ์อากาศการบิน
ระยะสั้น
4) ตรวจอากาศการบิน ศล. ใช้ระบบ AWOS
เพื่อส่งข่าวและจัดเก็บข่าว
5) ศล.ใช้ระบบบูรณการ เพื่อช่วยจัดทา
เอกสารเกี่ยวกับการบิน งานพยากรณ์อากาศ
- ศต. รายงานระบบสารสนเทศที่นามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระบบ AWOS
2. ระบบ METNET
3. ระบบ METSIES
4. ระบบ TMDAPP
5. ระบบ NSWEB
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. มีการใช้ Line,
Facebook, e-mail, Internet และ
คอมพิวเตอร์ ในการรายงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 3

แนบ 5

แนบ 9
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. พัฒนามาตรการ 1. นาระบบสารสนเทศมาใช้
และเครื่องมือใน
ในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนระบบสารสนเทศที่
นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5 ระบบ

- ศบ. รายงาน ว่าได้ดาเนินการจัดทาลิงค์ดังนี้
http://113.53.251.123/metonline/
login.php
- กจ. รายงานระบบสารสนเทศฯ ที่นามาใช้ใน
การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาดังนี้
1) DPIS ข้อมูลบุคคล
2) ระบบการลา
3) ระบบการอนุญาตใช้รถราชการ
4) ระบบการจองห้องประชุม
5) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- บด. รายงานระะบบสารสนเทศฯ ที่นามาใช้
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
2) ระบบจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
3) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(GFMIS)
- สส. รายงาน ดังนี้ สส.มีการใช้ระบบการแจ้ง
ซ่อม Online ในระบบอินทราเน็ต : กอง
สื่อสาร

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 14
แนบ 6

แนบ 15

แนบ 12
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. พัฒนามาตรการ 1. นาระบบสารสนเทศมาใช้
และเครื่องมือใน
ในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

1.จานวนระบบสารสนเทศที่
นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5 ระบบ

- ศอ. รายงานระบบสารสนเทศฯ ที่นามาใน
การปฏิบัติงานดังนี้
1) การรายงานผลการตรวจอากาศทุกชนิด
ผ่านระบบ Metnet
2) จัดทาแบบสารวจฯ ผ่าน Google form

2. สร้างเสริมระบบ
รับเรื่องร้องเรียนให้
มีมาตรฐาน มีความ
เที่ยงตรง ถูกต้อง
รวดเร็ว

1. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์แบบเล็กทรอนิกส์
ระดับ1 ทบทวน/ปรับปรุง
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ2 ประชุมคณะทางานฯ
เพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบ
การร้องเรียน ร้องทุกข์
ระดับ3 พัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับ4 ทดลองใช้ระบบ
ระดับ5 เสนอกรมฯพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ระดับ 5

- กจ. รายงาน ดังนี้ คณะทางานพัฒนาระบบ
การร้องเรียนร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
รายงานผลการพัฒนาระบบฯให้กรมเห็นชอบ
และได้ดาเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ทราบ / ปิดประกาศ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
บันทึกข้อความที่ ดศ 0301.005/6370 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2564
- ศล. รายงาน ดังนี้ ศล. มีการประชุม
คณะทางาน เพื่อกาหนดรูปแบบการร้องเรียน
อยุ่ระดับ 2
- ฝผ. รายงาน ดังนี้ ฝผ. มีระบบร้องเรียนของ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
- ศต. รายงาน ดังนี้ ศต. ได้ประชุมคณะทางาน
พิจารณา ทบทวนและปรับปรุง (วันที่ 1 มี.ค.
64 เวลา 13.30 น.)
- บด. รายงาน ดังนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดาเนินการพัฒนาระบบร้องเรียน ร้องทุกข์
ด้านทุจริต เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งให้บริการไว้ที่
https://www.tmd.go.th/anticorrupt/

1. โครงการพัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 13

100 %

แนบ 6

แนบ 3
แนบ 8
แนบ 4
แนบ 15
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2. สร้างเสริมระบบ
รับเรื่องร้องเรียนให้
มีมาตรฐาน มีความ
เที่ยงตรง ถูกต้อง
รวดเร็ว

1. โครงการพัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์แบบเล็กทรอนิกส์
ระดับ1 ทบทวน/ปรับปรุง
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ2 ประชุมคณะทางานฯ
เพื่อพิจารณากาหนดรูปแบบ
การร้องเรียน ร้องทุกข์
ระดับ3 พัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับ4 ทดลองใช้ระบบ
ระดับ5 เสนอกรมฯพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ระดับ 5

- ศบ. รายงาน ดังนี้ ส่วนสารสนเทศเปิดให้บริการ
ระบบออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/1F5hlGz
5YjWJLyiQMaDCpwvatL5d3EO2vnG9776M2Hs/vi
ewform?edit_requested=true

3 . เปิ ดโอกาส ให้
ผู้รับ บริก ารและผู้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี
ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของกรม

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 1.จานวนช่องทางในการรับ
ในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
แจ้งข้อมูล
เบาะแสหรือการร้องเรียนแก่
ผู้ใช้บริการจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เช่น ทาง
เว็บไซต์, แผ่นพับ เป็นต้น

3 ช่องทาง

- กจ. รายงาน ดังนี้ กลุ่มงานจริยธรรม แจ้ง ปส.
ดาเนินการนาข้อมูลช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชุมชนรับทราบผ่านช่องทาง
1. Facebook
2. เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง
3. จัดทาตัวอักษรวิ่งบนจอ LED ณ บริเวณห้องโถง
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี
(ดศ 0301.005/2012 ลว. 10 มี.ค. 64)

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 14

100 %

แนบ 6

- 11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
3 . เปิ ดโอกาส ให้
ผู้รับ บริก ารและผู้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี
ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของกรม

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 1.จานวนช่องทางในการรับ
ในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
แจ้งข้อมูล
เบาะแสหรือการร้องเรียนแก่
ผู้ใช้บริการจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เช่น ทาง
เว็บไซต์, แผ่นพับ เป็นต้น

เป้าหมาย
3 ช่องทาง

ผลการดาเนินงาน
- พอ. รายงานช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสหรือการร้องเรียน ดังนี้
1) ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์
อากาศ ISO 9001 : 2015
2) ไลน์สื่ออุตุนิยมวิทยา
3) Youtube การพยากรณ์อากาศ
- ศน. รายงานช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส ดังนี้
1) เว็บไซต์ศูนย์
2) Facebook
3) กล่องรับฟังความคิดเห็นที่หน้าอาคาร ศน.
-ฝผ. รายงานช่องทางการรับแจ้งข้อมูลฯ จาก
การประชุมกองประจาเดือนให้ทราบว่ามี
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์, Facebook,
Application, SMS,
http://www.earthquake.tmd.go.th,
E-Mail : tmdseismo @ gmail.com,
โทรศัพท์ 2 หมายเลขช่องทางที่รับเรื่องร้อง
ทุกข์
- ศล. รายงาน.ได้เปิดช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือการร้องเรียน ไว้ ดังนี้
1) จดหมาย
2) E-mail
3) ทางโทรศัพท์
4) Social Media
5) ตู้แสดงความคิดเห็น

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 1

แนบ 2

แนบ 8

แนบ 3

- 12 –
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3 . เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
เกี่ ย ว กั บ ก าร ป ฏิ บั ติ
ราชการของกรม

1. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือ
การร้องเรียนแก่
ผู้ใช้บริการจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เช่น ทาง
เว็บไซต์, แผ่นพับ เป็น
ต้น

1.จานวนช่องทางในการรับ
แจ้งข้อมูล

3 ช่องทาง

3 . เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
เกี่ ย ว กั บ ก าร ป ฏิ บั ติ
ราชการของกรม

2. การเผยแพร่ประกาศ
นโยบายหรือมาตรการที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต

1. จานวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต

3 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- ศอ. รายงาน ดังนี้
1) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นทุกสถานีในสังกัด
2) ผ่าน Facebook ของศูนย์ (ศอ.)

- ศน. รายงาน ดังนี้
1) ศน. ปิดประกาศมาตรการและแนวทางการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยราชการ ณ วันที่ 12 มี.ค.64
2) ศน. ปิดประกาศมาตรการเชิงรุก ในการป้องกัน
การทุจริตเกี่ยวกับกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
(งานกาหนด TOR) ณ วันที่ 12 มี.ค.64
3) ศน. ปิดประกาศมาตรการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ณ วันที่ 29 มี.ค. 64
4) ปิดประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ณ วันที่ 2 เม.ย. 64
5) ปิดประกาศมาตรการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการ
ทุจริต ณ วันที่ 2 เม.ย. 64
6) ปิดประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) ณ วันที่ 2 เม.ย. 64

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 13

100 %

แนบ 2

- 13 –
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3 . เปิ ดโอกาส ให้
ผู้รับ บริก ารและผู้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี
ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของกรม

2. การเผยแพร่ประกาศ
นโยบายหรือมาตรการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

1. จานวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต

3 เรื่อง

7) ปิดประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เม.ย. 64
- ศต. รายงาน ดังนี้ ศต.
1.เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน
2.เผยแพร่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ร่วม
(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
3.เผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ปิดประกาศบอร์ด ศต.)
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ.
1) ได้เวียนหลักเกณฑ์ มาตรการที่ กรมฯ
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้าราชการ
ในสังกัด ตอ.ทราบ
2) ได้เวียนหนังสือ สานักงาน ป.ป.ท. เรื่องแจ้ง
ข้อมูลพฤติการณ์ความเสีย่ งการทุจริต และการ
ร่ารวยผิดปกติฯ ให้ข้าราชการในสังกัด ตอ.ทราบ
3) ได้เวียนหนังสือ ป.ป.ช. แจ้งการเปิดเว็บเพจคลัง
เครื่องมือป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดการทางาน
เครือข่ายภาคประชาชน
- ศล. รายงานการดาเนินการเผยแพร่ฯ ดังนี้
1) ศล. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
2) ศล. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง บอร์ด
3) ผอ.ศล. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต
4) ศล. จัดบอร์ดต่อต้านการทุจริต
5) ศล. ติดสติกเกอร์ ต่อต้านการทุจริต หน้าประตู

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 5

แนบ 4

แนบ 3

- 14 –
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3 . เปิ ดโอกาส ให้
ผู้รับ บริก ารและผู้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี
ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของกรม

2. การเผยแพร่ประกาศ
นโยบายหรือมาตรการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

1. จานวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต

3 เรื่อง

6) ศล. ร่วมประชุม TMD Portal เพื่อช่วยกรม
อุตุฯ กาหนดคุณสมบัติการจัดซื้อระบบคอมฯ
- สส. รายงาน ดังนี้
1) สส.ได้เผยแพร่มาตรการและประกาศกรม
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต โดยการเวียนหนังสือให้
หน่วยในสังกัดทราบและนาไปปฏิบัติ และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่กองสื่อสารทราบโดยการปิด
ประกาศและเผยแพร่ทาง Line กลุ่มปิด
ประกาศของ สส.
2) สส. ได้ดาเนินการเผยแพร่สื่อเรียนรู้การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
- พอ. รายงาน ดังนี้ พอ. ได้มีการสอบประเมิน
ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์
อากาศ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีมาตรฐาน และป้องกันการทุจริต

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 3
แนบ 12

แนบ 1

- 15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3 . เปิ ดโอกาส ให้
ผู้รับ บริก ารและผู้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี
ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการ
ของกรม

3. การเปิดเผยข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านเว็บไซต์ของกรม
อุตุนิยมวิทยา

1. จานวนเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

2 เรื่อง

- ยศ. รายงานการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์กรมอุตุนยิ มวิทยา ดังนี้
1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
2) ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ.ได้ดาเนินการเป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้
- ศล. รายงานการเปิดเผยข้อมูลแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานฯ ดังนี้
1) เปิดข้อมูลในเว็บไซต์ ศล.
2) ศล. จัดบอร์ด จัดซื้อ-จัดจ้าง
- สส. รายงาน ดังนี้ สส. ได้ดาเนินการเผยแพร่ผลการ
ประเมิน PMQA 4.0
- ศน. รายงาน ดังนี้ ศน. ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาการจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์ จานวน 37 เรื่อง
- ศอ. รายงาน ดังนี้ ศอ. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ /
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ ศอ.

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้าง
อิง
แนบ 16

แนบ 4
แนบ 3

แนบ 2

- 16 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

การทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่ งเสริ ม การมี 1. กิจกรรมดาเนินการตาม
ส่ ว นร่ ว ม ในการ ระบบการประเมินคุณธรรม
ดาเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

ตัวชี้วัด
1. ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 90 - กจ. รายงานการดาเนินการกิจกรรม ดังนี้
1) กจ. จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของกรม
อุตุนิยมวิทยาตามคาสั่ง อต ที่ 16/2564 สั่ง
ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เพื่อรับทราบผล
การประเมิน ITA ปี 2563 รวมทั้งปฏิทินการ
ประเมิน ITA ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
และพิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
พ ร้ อ ม ก าห น ดม าต รการเพื่ อขั บ เคลื่ อน
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ปี 2564
2 ) กจ. ได้ ด าเนิ น การเผ ยแ พ ร่ ร ายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลการป ระเมิ น ITA แล ะ
ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ปี 2564 เพื่ อ ให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ทราบและด าเนิ น การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) กจ. ได้ ด าเนิ น การผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมิน คุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (ITAS) ตามขั้ น ตอนและก าหนด
ระยะเวลาตามปฏิทิน ดังนี้

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 6

- 17 –
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

การทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่ งเสริ ม การมี 1. กิจกรรมดาเนินการตาม
ส่ ว นร่ ว ม ในการ ระบบการประเมินคุณธรรม
ดาเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

ตัวชี้วัด
1. ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย
ร้อยละ
90

ผลการดาเนินงาน
3.1) ลงทะเบียนการประเมินและนาเข้า ข้อมูลประกอบการ
ประเมิน ประกอบด้วยข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)
และข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT) โดยได้ ข อ
อนุ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT) จาก
หน่วยงานในสังกัด ตามหนังสือ อต. ที่ ดศ. 0301.005/ว
1107 ลว. 4 ก.พ. 64
3.2) ผู้ ดู แ ลระบบ (กจ.) น าเข้ าข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายในและข้อ มู ล ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ภายนอก ผ่ านระบบ
ITAS
3.3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามหนังสือ
อต. ที่ ดศ 0301.005/1878 ลงวันที่ 5 มี.ค 64
4) กจ. กาลังดาเนินการเก็บข้อมูลและรายงานแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบ ITAS
5) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 16/2564 ลงวันที่
13 มกราคม พ.ศ. 2564 , ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานเพื่ อ
ดาเนินการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
ภาครั ฐ ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ที่ 34/2564 ลงวั น ที่
29 มกราคม พ.ศ. 2564
6) ประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนิ น งานของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จ านวน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 , ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และจัดประชุมคณะทางานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

- 18 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

การทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่ งเสริ ม การมี 1. กิจกรรมดาเนินการตาม
ส่ ว นร่ ว ม ในการ ระบบการประเมินคุณธรรม
ดาเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

ตัวชี้วัด
1. ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

เป้าหมาย
ร้อยละ
90

ผลการดาเนินงาน
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จ านวน 2 ครั้ ง ครั้ งที่ 1/64 เมื่ อ วั น ที่
5 กุมภาพันธ์ 64, ครั้งที่ 2/64 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
7) วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ปี 2563 และจัดทามาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ งใสกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและรายงาน
ผลการดาเนินงานตามมาตรการฯ รอบ 6 เดือน เสนอกรมฯ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
8) ดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ดังนี้
8.1) ลงทะเบียนการประเมินและนาเข้าข้อมูลประกอบการ
ประเมิน ประกอบด้วยข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
และข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก(EIT) โดยได้ ข อ
อนุ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT) จาก
หน่วยงานในสังกัด ตามหนังสือ อต. ที่ ดศ. 0301.005/ ว
1107 ลว. 4 ก.พ. 64 แล้ ว เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้ามาตอบในระบบ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
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ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

การทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่ งเสริ ม การมี 1. กิจกรรมดาเนินการตาม
ส่ ว นร่ ว ม ในการ ระบบการประเมินคุณธรรม
ดาเนินงาน
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

2.ส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ระดับการประเมิน
ร้อยละ
คุณธรรมและความโปร่งใส 90
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

8.2) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามหนังสือ
อต. ที่ ดศ 0301.005/1878 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
8.3) นาเข้าข้อมูลในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ทางระบบ ITAS ให้สานักงาน ปปช.
โดยผู้บริหารตรวจสอบและอนุมตั ขิ ้อมูล เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2564
9) ผลคะแนนจากการตรวจประเมิน ผ่านระบบ ITAS ซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผลคะแนนในภาพรวม
คือ 93.31 คะแนน
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ได้แจ้งเวียนข้าราชการในสังกัด ตอ.
เข้าตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
-ศล. รายงาน ดังนี้ ศล. มีการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 9
แนบ 3

1. กิจกรรมรายงานการ
ดาเนินการกรณีร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประจาเดือน

1.รายงานการดาเนินการ
กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
ประจาเดือน

ไม่เกิน 2 - นต. รายงาน ดังนี้ นต. ไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
เรื่อง
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ไม่มีการร้องเรียน

100 %

แนบ 17
แนบ 9

2. กิจกรรมรายงานการ
ดาเนินการทางระบบความ
รับผิดชอบทางละเมิดและ
แพ่งของกรมบัญชีกลาง

1.รายงานการดาเนินการ
ทางระบบความรับผิดชอบ
ทางละเมิดและแพ่งของ
กรมบัญชีกลาง

ไม่เกิน 2 - นต. รายงาน ดังนี้ นต. ไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
เรื่อง
- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน

100 %

แนบ 17
แนบ 9
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ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต

1.กิจกรรม/โครงการ
อบรมให้ความรู้ กระบวน
ทัศน์ หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการป้องกันการทุจริต
และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กับการทุจริตแก่
ข้าราชการบรรจุใหม่

1.จานวนครั้งที่จัดอบรม
ให้ความรู้ กระบวนทัศน์
หลักธรรมาภิบาล เพื่อ
การป้องกันการทุจริต
และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กับการทุจริตแก่
ข้าราชการบรรจุใหม่

1 ครั้ง

- ศน. รายงาน ดังนี้ ศน. ได้ส่งข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการเข้าร่วม
โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่าง
วันที่ 16-22 มี.ค.64 (นายประชา ไชยองการ,
นอต.ปก.)
- กจ. รายงาน ดังนี้ กจ.ไม่ได้ดาเนินการ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

1. จานวนครั้งที่จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

1 ครั้ง

- กจ. รายงาน ดังนี้ กจ. ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการตอบแบบสารวจ
ข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยกาหนดให้
หน่วยงานในสังกัดส่งข้าราชการ ในสังกัดจานวน
หน่วยละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่าน
ระบบ VDO Conference

เอกสารอ้างอิง

แนบ 2

เนื่องจาก
สถานการณ์
การระบาด
ของโรค
covid –
19

- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ไม่มีการดาเนินการ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อบรรจุแล้วต้องไป
ปฏิบัติงานตามสถานีในส่วนภูมภิ าค
- ศล. รายงาน ดังนี้ ศล. ส่งข้าราชการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 1
- ศอ. รายงาน ดังนี้ ศอ.งดจัดกิจกรรมเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส
2. กิจกรรม/โครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

ปัญหา
อุปสรรค

แนบ 6

แนบ 9
แนบ 3
แนบ 13
100 %

แนบ 6

- 21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ทุจริต
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต

2. กิจกรรม/โครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

1. จานวนครั้งที่จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA)

1 ครั้ง

- ตอ. รายงาน ดังนี้ ตอ. ได้ขอความร่วมมือ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกรอกแบบสอบถามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กองฯ กาหนดไว้
- ศล. รายงาน ดังนี้ ศล. จัดบอร์ดให้ความรู้
เรื่องคุณธรรม และการต่อต้านทุจริต
- ศอ. รายงาน ดังนี้ ศอ. ดาเนินการเมื่อวันที่
19 เม.ย. 64 ผ่านระบบ Video conference
มีผู้เข้าร่วม 12 คน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 9

แนบ 3
แนบ 13

