รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

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

1. จานวนครั้งที่จัดให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน

2. เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ

2. จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่

เป้าหมาย
1 ครั้ง

1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ปัญหา
ความสาเร็จ
อุปสรรค
เทียบกับ
เป้าหมาย

เอกสาร
อ้างอิง

1.1 พอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- จัดทาระบบบริหารงานคุณภาพด้านการ
พยากรณ์อากาศ ISO 9001:2015 เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน
1.2 ศล. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- ประชุมข้าราชการเพื่อให้นโยบายการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากร

แนบ 2

2.1 ศน.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) ปิดประกาศมาตรการ และแนวทางการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65
2) ปิดประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
3) ปิดประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No
Gift Policy) จากการปฏิบตั ิหน้าที่
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65
4) ปิดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65

แนบ 1

แนบ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรม/โครงการ
2. เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
2. จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง

2.1 ศน.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) ปิดประกาศมาตรการ และแนวทางการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65
2) ปิดประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
3) ปิดประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No
Gift Policy) จากการปฏิบตั ิหน้าที่
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65
4) ปิดประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65
2.2 พอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- เผยแพร่ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการ
พยากรณ์อากาศ ISO 9001:2015 ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน
2.3 ศล. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) จัดทาขั้นตอนการใช้พัสดุและขั้นตอนการใช้
รถส่วนกลาง
2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3) จัดบอร์ดต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของ
ปัญหา
ความสาเร็จ
อุปสรรค
เทียบกับ
เป้าหมาย

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 1

แนบ 2

แนบ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้าง
จิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

2. เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ

2. จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่

1 ครั้ง

2.4 ตอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- มีการเผยแพร่มาตรการการใช้รถส่วนราชการ
ในการปฏิบัตริ าชการให้กับสถานีอุตุนิยมวิทยาใน
ส่วนภูมภิ าค สังกัด ตอ. ทราบและให้ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

แนบ 6

3.กิจกรรมยกย่องคนดี

3. จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
ยกย่องคนดีบนเว็บไซต์กรมฯ

1 ครั้ง

3.1 พอ. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- การเข้าร่วมเป็นข้าราชการดีเด่น ของกรม
อุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน ภายในกองพยากรณ์อากาศ

แนบ 2

4.การเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึก
ความซื่อสัตย์ ความ
สุจริต

4.จานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึก ความซื่อสัตย์
ความสุจริต

1 ครั้ง

4.1 ศล. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- ผอ.ศล.ประชุมข้าราชการเพื่อให้นโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากร
4.2 ตอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- ไม่มี -

แนบ 3
แนบ 6
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิค 19
และไม่มี
งบประมาณ

-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. สร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

1. จัดทามาตรการ/
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน

1.จานวนมาตรการ/
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม
คุณธรรมฯ

2. ปรับปรุงระบบร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตผ่าน
Website หลักของกรมฯ
ให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็ว

2. จานวนครั้งในการ
ปรับปรุงระบบข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริตบนบน Website
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่า 1.1 ตอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1 จานวน - มีการจัดทามาตรการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการ/ ในการปฏิบัตริ าชการ
ประกาศ/
คู่มือ

1 ครั้ง

2.1 ศน. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- ไม่มีข้อร้องเรียน
2.2 พอ. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- เปิดรับข้อร้องเรียนในการปฏิบตั งิ านของส่วน
พยากรณ์อากาศ ผ่านระบบบริหารงานคุณภาพ
ด้านการพยากรณ์อากาศ ISO 9001:2015

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 6

แนบ 1
แนบ 2

- 5ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. สร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

3. จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่บุคลากร

3.จานวนเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

อย่างน้อย
1 ฉบับ

ผลการดาเนินงาน
3.1 ศน. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
แจ้งเวียนเอกสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีพ.ศ.2565
ให้กับสถานีฯ/ส่วนงาน ในสังกัด

1) มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65
2) เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift
Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65
4) มาตรการป้องกันการรับสินบน เมื่อ
วันที่ 15 มี.ค.65
3.2 สส. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2565 ให้กับข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างให้ทราบทั่ว
กัน โดยแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
รับทราบแผนฯ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 1

แนบ 5
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. สร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

3. จัดทาเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่บุคลากร

3.จานวนเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

อย่างน้อย
1 ฉบับ

2) แจ้งเวียนกาชับให้ปฏิบัตติ ามข้อสังเกตุของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจาตาแหน่งโดย
การแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบแผน

แนบ 5

4. จัดทาช่องทางการ
4.ช่องทางการเผยแพร่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ให้ ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ฯ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

จานวน 2
ช่องทาง

4.1 ศน. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) เว็บไซต์
2) ไลน์กลุ่ม “ผู้บริหาร” (ศุนย์อุตนุ ิยมวิทยา
ภาคเหนือ)
4.2 พอ. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- เผยแพร่ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
หรือการร้องเรียนผ่าน
1) ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์
อากาศ ISO 9001:2015
2) ไลน์สื่ออุตุนิยมวิทยา
3) Youtube การพยากรณ์อากาศ
4.3 ศล. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) ศล.ปิดประกาศการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
2) ผอ.ศล. ประชุมข้าราชการเพื่อให้นโยบาย
การการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
บุคลากร
3) ศล.เผยแพร่ทางเว็ปไซต์
4.3 ตอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ทาง Line และ
Facebook

แนบ 1

แนบ 2

แนบ 3

แนบ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

1. สร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

5. การเปิดเผยข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5. จานวนเรื่องการเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า
ข้อมูลแผน/ผลงานปฏิบตั ิงาน 2 เรื่อง
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
5.1 ศน. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หน้าเวบไซต์
ศูนย์ 11 ครั้ง
2) ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขาย
ทอดตลาดพัสดุครุภณ
ั ฑ์ชารุด ประจาปี
๒๕๖๔ จานวน ๑๑ รายการ ( ๒๒ มี.ค.
๒๕๖๕)
3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
ซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ( ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕)
4) ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง
การขายทอดตลาดพัสดุชารุด ประจาปี ๒๕๖๔
จานวน ๑๑ รายการ ( ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕)
5) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ
สานักงาน จานวน ๑๙ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ( ๘ มี.ค. ๒๕๖๕)
6) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
บริการตรวจเช็คเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
(Stabilizer) ของเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศ
อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ ก.พ.
๒๕๖๕)

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 1

-8ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

1. สร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

5. การเปิดเผยข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5. จานวนเรื่องการเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า
ข้อมูลแผน/ผลงานปฏิบตั ิงาน 2 เรื่อง
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
7) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
บริการตรวจเช็คระยะและเปลีย่ นอะไหล่รถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔
เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ ม.ค.
๒๕๖๕)
8) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้
ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ ๑
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๔) ( ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕)
9) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๑
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑
ธ.ค. ๒๕๖๔)
10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จานวน ๒ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔)
11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ
สานักงาน จานวน ๑๓ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)
12) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา
บริการทาความสะอาดอาคารสถานที่และตัด
หญ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔)

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

-9–
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. สร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

5. การเปิดเผยข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา

5. จานวนเรื่องการเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า
ข้อมูลแผน/ผลงานปฏิบตั ิงาน 2 เรื่อง
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

6. กิจกรรมการวิเคราะห์
และวางระบบความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ

6. ระดับความสาเร็จของ
การบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต

1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
5.1 ศล. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
1) ศล.ปิดประกาศและเผยการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมดให้บอร์ด
2) ศล. เผยแพร่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง
5.2 ลก.(ยศ.) รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- ยศ. ได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
กรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
6.1 พอ. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- เผยแพร่ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการ
พยากรณ์อากาศ ISO 9001:2015 ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน
6.2 ตอ.รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
กรมอุตุนิยมวิทยา

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 3

50

แนบ 4

แนบ 2

แนบ 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต
เป้าประสงค์

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1. เพื่อยกระดับคะแนนการ 1. กิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและความ ดาเนินงานการ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี พ.ศ.
2565 (ITA

1. ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. การวิเคราะห์ผล
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
ภาครัฐในปี พ.ศ.
2564

2.รายงานวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงายของ
หน่วยงานภาครัฐในปี
พ.ศ. 2564

3. จัดทากิจกรรม 3.จานวนกิจกรรมฝึกอบรม
ฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อยกระดับค่าคะแนนในการ
ยกระดับค่าคะแนน ประเมินฯ (ITA)
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 90 1.1 ศล. รายงานฯ รอบ 6 เดือน ดังนี้
- ศล. มีการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ศล.

รายงาน
1 เล่ม

1 กิจกรรม

-

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 3

