แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑. สถานภาพองค์กร
๑.๑ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน”
๑.๒ ค่านิยมองค์กร: STORM
Standard :
ขีดความสามารถระดับสากล (Internationalization)
ความแข็งแกร่งด้านวิชาการ (Technical Strengths)
Teamwork :
การมีส่วนร่วมและพันธมิตร (Participation & Partnership)
การมอบหมายงานและการสอนงาน (Assignment & Coaching)
Open mind :
การสื่อสาร 2 ทาง (Two Ways Communication)
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
Research :
นวัตกรรม (Innovation)
การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Life – Long Learning)
Modernization : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริหารงานยุคใหม่ (Modern Management)
๑.๓ พันธกิจ
๑. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตําบล
๒. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการ
๓. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้ งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
๑.๔ ยุทธศาสตร์กรมอุตุนยิ มวิทยา พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการภายในองค์กร
๑.๕ อํานาจหน้าที่กรมอุตนุ ิยมวิทยา
๑) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
๒) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
๓) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดยระบบ
และเทคนิคที่ทันสมัย
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน
มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
๕) ร่ ว มมื อ ประสานงาน แลกเปลี่ ย น และให้ ค วามรู้ด้ านอุ ตุ นิ ย มวิท ยาและแผ่ น ดิ น ไหวกั บ
ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖) ปฏิ บั ติ งานร่วมกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ น ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและ
แผ่นดินไหว
๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑.๖ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา (ระดับสํานัก)
๑. สํานักบริหารกลาง
๒. สํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
๓. สํานักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
๔. สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
๕. สํานักพยากรณ์อากาศ
๖. สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
๗. สํานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน
๙. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๐. ศูนย์อุตุนยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๑๑. ศูนย์อุตุนยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑๒. ศูนย์อุตุนยิ มวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๑๓. ศูนย์อุตุนยิ มวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
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๒. หลักการและเหตุผล
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี บั ญ ชาให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ นํ า แนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรภาคีเครือข่ายรัฐธรรมนูญ ๗ องค์กรเสนอ โดยให้
แปลงไปสู่การปฏิบัติ และให้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย
๑) ปรับฐานความคิดของคนไทย โดยเฉพาะนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ
๒) เพื่ อใช้ในการศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสํานึ กและค่านิยมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองและสังคมให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุ จริตและพั ฒ นา
เครือข่ายในประเทศ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) เพื่อประสานการทํางานและบริหารการดําเนินงานตามยุท ธศาสตร์ระหว่างองค์กรหลักที่มี
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
๒) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทํางานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล โดย
ร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้มีหน้าที่ทํางานร่วมกันในการควบคุมถ่วงดุลอํานาจ
ตรวจสอบการทํางาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
๓) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งในการต่อต้านรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขจัดการผูกขาด
และแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง
๔) เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรและการสร้างขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพเครือข่าย สําหรับเป็นแนวร่วมในการแจ้ง
เบาะแสและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
๕) เพื่อจัดให้มศี ูนย์กลางในการเก็บรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการ
๖) เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่
ของบุคลากรและบทบาทขององค์กร และปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริตเพื่อปิดช่องโหว่ รวมทั้งมีการ
กําหนดมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทํางานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล
๒) เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) การพั ฒ นาระบบบริห ารและเครื่อ งมื อ ในการป้ อ งกัน และต่ อต้ านการทุ จริต พั ฒ นาระบบ
คุ้มครองพยานให้เข้มแข็ง
๒) สร้างกลไกตรวจสอบการใช้อํานาจ
๓) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม
สําหรับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบั บุคลากรด้านการต่อต้านทุจริต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) จัดให้มี การเก็บ รวบรวม สั งเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมู ล ด้ วยการจัดตั้ งศูน ย์กลางของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
๒) เสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กร
๓) เสริมสร้างบุคลากรให้มสี มรรถนะในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
๒.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น หน่วยงานด้านนโยบายที่ ดําเนิ น การ
เกี่ยวกับการ บู รณาการระบบข้อมูล ระบบงาน โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิท ธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง การทําให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ มีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงเน้นที่การปลูกจิตสํานึก การรณรงค์เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้โปร่งใส พัฒนาระบบควบคุมภายในให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม
แนวทางที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ดํ าเนิ น การเพื่ อ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามทุจริต ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) ปรับฐานความคิดของราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่ราชการและเจ้าหน้าที่
๒) ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องสื่อในการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑) การพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๒) ส่งเสริมให้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีสําหรับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบั บุคลากรด้านการต่อต้านการทุจิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) จัดให้มีการเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลในการต่อต้านทุจริต
๒) เสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กร
๓) เสริมสร้างบุคลากรให้มสี มรรถนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อํานวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบของส่ วนราชการ รวมทั้ งจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง/
เลขาธิการ/ผู้อํานวยการ
๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ ๓) และ ๔) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/ผู้อํานวยการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และได้แต่งตั้งผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของศู น ย์ ตามคํ า สั่ ง กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ 145/2557 ลงวั น ที่ 5
พฤศจิ ก ายน 2557 ในการนี้ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ มี คํ าสั่ ง ที่ 331/2557 ลงวั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2557
มอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กรม
อุตุนิยมวิทยา มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) วางแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ
กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวง
๓) ติดตามผลการดําเนินการ และสรุปรายงานเสนอกรมและกระทรวงทราบทุกๆ ๖ เดือน รับ
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยา
๒.๕ ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
๓. การทุ จริตคอร์รัป ชัน (Corruption) ประเมินจากการรับรู้และประสบการณ์ โดยตรงของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
๔. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
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๕. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒.๖ การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
สํานักงาน ก.พ. ได้พัฒนาเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้มีแนวทางในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมทั้งพัฒนา
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสนี้จะเป็นแนวทางการดําเนินการที่สามารถ
ใช้ตอบตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานอื่นได้ ดังนี้
๑. มาตรฐานความโปร่งใส (๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย)
๒. เกณฑ์การให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส
มาตรฐานความโปร่งใส (๔ มิติหลัก ๑๓ ตัวชี้วัดย่อย) มีดังนี้
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
๓.๒.๑ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
๓.๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
๓.๒.๓ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส
มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
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๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
2.7. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
2.7.1 การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและประพฤติมิชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ได้แจกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นและประเมิน
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ เจ้ า หน้ าที่ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ กั บ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา และประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 30 มิถุนายน 57 ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาจํานวน 313 ราย
ซึ่งส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินผล
ข้อมูลการสํารวจในรูปแบบสถิติแล้ว โดยสรุป ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไป
มีผู้กรอกแบบสอบถามจํานวน 316 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ 267 ราย ลูกจ้างประจํา 8
ราย พนักงานราชการ 1 ราย ประชาชนทั่วไป/ผู้รับบริการ 37 ราย เพศชาย 184 ราย เพศหญิง 129 ราย
ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา สายงานที่ กรอกแบบมากที่สุด สายงานเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา รองลงมา
สายงานนักอุตุนิยมวิทยา ระดับตําแหน่งที่กรอกแบบมากที่สุด ระดับชํานาญงาน รองลงมา ระดับปฏิบัติการ
หน่วยงานที่กรอกแบบมากที่สุด สํานักพยากรณ์อากาศ รองลงมา สํานักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อายุราชการที่กรอกแบบมากที่สุดอายุราชการต่ํากว่า 5 ปี รองลงมา 20-25 ปี
และวุฒิการศึกษาที่กรอกแบบมากที่สุดปริญญาตรี รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี
2) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาในด้านคุณธรรม จริยธรรม
แบ่งระดับการประเมินออกเป็ น 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก ได้แก่ 1=น้อยที่สุด 2=น้อย
3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ประเมิน

1.
2.
3.
4.

กระบวนการ/ ขั้นตอน การให้บริการ สิ่งอํานวย
คุณภาพ
เฉลี่ย
การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ความสะดวก การให้บริการ รวม
บริการด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
3.81 (2)
3.86 (1)
3.53 (4)
3.81 (2)
3.75
บริการด้านบุคคล
3.74 (2)
3.77 (1)
3.54 (4)
3.73 (3)
3.67
บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3.36 (4)
3.53 (2)
3.38 (3)
3.54 (1)
3.45
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
- ข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก การบริการผ่านอินเตอร์เน็ต การ
เปิดเผยข้อมูล การแบ่งโซนบริการ การเพิ่มความรู้ด้านพัสดุให้จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ให้บริการเรื่องอืน่ ๆ
- สิ่งที่ประทับใจ บุคลากรผู้ให้บริการ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยา
- สิ่งที่เห็นควรปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ ระบบสารสนเทศ
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และการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเปิดเผย TOR การให้บริการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน ผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญเป็นต้น
- บริการที่ตอ้ งการให้หน่วยงานจัดเพิ่มเติม บริการจัดเลี้ยงครบวงจร เพิ่มจุดบริการน้ํา
ดื่ม ตรวจสอบทุกขั้นตอน และสวัสดิการ

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย 1. บริการด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 2.
บริการด้านบุคคล 3. บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา
3.1) บทบาท/ฐานะความเกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร
86.8% ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการฯ 10 ราย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนฯ 10 ราย และประชาชน
ทั่วไป 16 ราย
3.2) ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่รู้จัก 30.1% รู้จัก 69.9%
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่รู้จักมากที่สุด 69 ราย ความเหมาะสมของช่องทางร้องทุกข์ เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้ อ ย 1. เว็บ ไชต์ , 2. ทํ าหนั งสื อร้องเรียนมายังกรมอุ ตุ นิ ยมวิท ยา, 3. โทรศั พ ท์ , 4. ไปรษณี ย์
(ตู้ ป.ณ.), 5. สํานักงาน ป.ป.ช., 6. สายด่วน 1111, 7. สํานักงาน ป.ป.ท., 8. ศูนย์ดํารงธรรม
3.3) การร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่เคยร้องทุกข์ 227 ราย เคยร้องทุกข์ 5 ราย
กลุ่มที่เคยร้องพบว่ามีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นธรรม 3. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 4. การเรียกรับเงิน 5. เจ้าหน้าที่ฉ้อโกงทรัพย์
3.4) พฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่เคยพบเห็น/ได้ยิน 57.3% เคยพบเห็น/ได้ยิน 42.7% เรียง
ตามลําดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 1. การเลือกปฏิบัติ 2. ใช้อํานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ 3. การนํา
ทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 4. การวิ่งเต้น โยกย้าย และซื้อขายตําแหน่ง 5. ทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 6. การปฏิบัติงานล่าช้า 7. เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนข้อมูล
เรียกร้องผลประโยชน์ 8. ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
3.5) สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการทุจริตในกรมอุตุนิยมวิทยา เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดจิตสํานึก 2. ผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริต 3. กฎหมายมี
ช่องว่างเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต 4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิผล 5. กลไลการตรวจสอบของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่มีประสิทธิภาพ 6. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 7. ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
3.6) มาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐได้ดีที่สุดเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ 1. การสร้างระบบตรวจสอบภายในองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2. การอบรมสร้างจิตสํานึก
ให้กับบุคลากรภาครัฐ 3. การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบการทุจริต
4. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีทักษะในการปราบปรามการทุจริต
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3.7) ทัศนคติต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน เห็นว่าเป็นที่
น่ารังเกียจและจะต้องดําเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาด 83.9% เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดายอมรับได้ 2.2%
3.8) ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ แนวทางในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ก รม
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาไปปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มี แ นวความคิ ด ที่
หลากหลายแต่ประเด็นหลักพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้ มีระบบการตรวจสอบที่ดี เสริมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มี
มาตรการลงโทษผู้ที่กระทําผิดอย่างชัดเจน

2.7.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากผลการสํ า รวจข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และประพฤติ มิ ช อบของกรม
อุ ตุ นิ ย มวิท ยา และประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริก ารที่ มี ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ในด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ด้านการบริหารงานพัสดุ ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ด้านการบริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ด้านการให้บริการคําพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และด้านการสอบเทียบ
เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาโดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก รวมทั้งข้อร้องเรียน
ของส่วนราชการ และการร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมฯ และศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่มี
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากแบบสอบถาม ดังกล่าวโดยนําเอาข้อคิดเห็นและเสนอแนะมา
วิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ก) บริการด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ระดับความเสียหาย
ระดับความรุนแรง

ยังไม่มีปรากฏ
ไม่มี

โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง
จากข้อคิดเห็นในด้านความเหมาะสมในการดําเนินการด้านการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทุก
ขั้นตอนส่วนมากเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว แต่สมควรปรับปรุงให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์กว่าที่เป็นอยู่ และ
จากข้อคิดเห็นในด้านความเหมาะสมด้านบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) เจ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ล่ า ช้ า หรื อ ถ่ ว งเวลาเพื่ อ หา
ผลประโยชน์
2) เจ้าหน้ าที่ ไม่ ดําเนิ น การตามขั้ น ตอนของการให้ บ ริการข้ อมู ล ไม่ แ นะนํา หรือดูแ ลการ
ปฏิบัติงาน หรือไม่เอาใจใส่งาน
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.2558 - 2560
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3) ไม่มีมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิในด้านการให้บริการข้อมูล
4) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น Call center เป็นต้น
5) การชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่
6) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ
7) ความเหมาะสมโดยรวมจากผลการให้บริการของงานบริการข้อมูล
8) การเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการบริการให้ผู้รับบริการทราบ
9) ความเหมาะสมของขั้นตอนการขอข้อมูลมีความเป็นธรรมและโปร่งใส
10) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ข) บริการด้านบุคคล
ระดับความเสียหาย

ยังไม่มีปรากฏ

ระดับความรุ่นแรง

ไม่มี

โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง
จากข้อคิดเห็นในการบริการด้านบุคคล เห็นว่า ด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ควรมี
มาตรฐานมากขึ้นประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีระยะเวลาประกาศเกิน 15 วันขึ้นไป ประกาศทางอินเตอร์เน็ต
กรมทุกขั้นตอน และการรับนักอุตุนิยมวิทยาควรประกาศทางอินเตอร์เน็ตด้วย การสอบแข่งขัน/คัดเลือกให้
กรมฯสอบคัดเลือกเองจากบุคคลทั่วไปโดยความชอบธรรม และอีกส่วนหนึ่งอาจจะคัดเลือกจากบุตรข้าราชการ
ภายในสังกัด แต่ต้องผลการเรียนดี สําหรับการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ควรพิ จารณาถึ งความรู้ ความสามารถ มีคุ ณ ธรรม มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั กษ์ และมี ค วามรับ ผิด ชอบ
พิจารณาด้วยเหตุผล และข้อมูลในทุก ๆ ด้าน เพื่อการประเมินจะได้เป็นธรรมและโปร่งใส คํานึงถึงศักยภาพ
ของผู้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นด้วย ไม่ควรอ้างเพราะความเหมาะสม หรือความอาวุโส คณะกรรมการคัดเลือกและ
ประเมินบุคคลจะขึ้นอยู่กับอธิบดีเป็นผู้สั่งการ ยกเลิกระบบพรรคพวกระบบเอื้ออํานวย ควรมีคนนอกร่วมเป็น
กรรมการด้ วย ควรให้ มี ค วามก้าวหน้ าทุ ก สายงานสลั บ หมุ น เวี ย นตํ าแหน่ ง มี ก ารแจ้งผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการรายบุ ค คลให้ ผู้ขอรับ การประเมิ น ทราบ สํ าหรับ การโยกย้ายเลิ ก ระบบช่วยเหลือ เอาคนไม่
เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งสําคัญ ควรคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ การโยกย้ายควรมีเหตุผล
เพียงพอ มีการย้ายตามวาระ หรือแยกคู่สามีภรรยากรณีอยู่สถานีเดียวกัน ควรมีการศึกษาผลกระทบที่มีการ
โยกย้ายให้มาก ๆ มิใช่ทําไปแล้วปล่อยเลยตามเลยควรให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา แจ้งเจ้าตัวทราบ
ล่วงหน้า สอบถามความสมัครใจของผู้ถูกโยกย้ายก่อนอาจมีปัญหาครอบครัวไม่สามารถย้ายติดตามได้ การ
ดําเนินการควรอยู่ในรูปของคณะกรรมการ และจากข้อคิดเห็น ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
และการโยกย้ายข้าราชการเห็นว่า มีความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.2558 - 2560
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1) เจ้าหน้าที่ดําเนินการไม่ดําเนินการตามขั้นตอนของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ไม่
แนะนํา หรือดูแลการปฏิบัติงาน หรือเอาใจใส่ในงาน
2) เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการตามขั้นตอนของการแต่งตั้งโยกย้าย ล่าช้า หรือถ่วงเวลา เพื่อหา
ผลประโยชน์
3) ความโปร่ งใสและเป็ น ธรรมในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ แต่ งตั้ ง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลในกรมอุตุนิยมวิทยา
4) ความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการเป็ น ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ในกรม
อุตุนิยมวิทยา
5) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการโยกย้ายข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา
6) เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการตามขั้นตอนของการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ ไม่แนะนํา หรือ
ดูแลการปฏิบัติงาน หรือเอาใจใส่ในงาน
7) ความโปร่งใสและเป็นธรรมขององค์คณะของคณะกรรมการคัดเลือก และประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยา
8) เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการมีความล่าช้า ถ่วง
เวลาเพื่อหาผลประโยชน์
9) การชี้แจงหรือการแก้ไขปัญ หากรณี มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่
10) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดําเนินการสอบแข่งขัน/คัดเลือกของคณะกรรมการ
สอบแข่งขัน/คัดเลือกของกรมอุตุนิยมวิทยา

ค) บริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสียหาย

ยังไม่มีปรากฏ

ระดับความรุ่นแรง

ไม่มี

โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง
จากข้อคิดเห็นในการดําเนินการด้านการบริหารพัสดุเห็นว่า ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรม
อุตุนิยมวิทยา ขั้นตอนการดําเนินการมีความชัดเจนและเหมาะสม และจากข้อคิดเห็นส่วนใหญ่สมควรให้มีการ
เปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องทุกข์/ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการในขั้นตอนของ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่เหมาะสม และโปร่งใส ยึดหลักราชการได้ประโยชน์สูงสุด และในส่วนของการออก
TOR ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมออก ในกรณีที่บุคลากรของกรม ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นั้น ๆ สําหรับด้านความเหมาะสมเห็นว่า ขั้นตอนการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเกิดความเสี่ยงจากมาก
ไปหาน้อย ใน 10 ลําดับแรก ดังนี้
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.2558 - 2560
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1) เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แนะนํา หรือดูแลการปฏิบัติงาน
หรือไม่เอาใจงาน
2) การดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือถ่วงเวลา เพื่อหาผลประโยชน์
3) ต้องปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
4) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องทุกข์/ร้องเรียน ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5) ความเป็นธรรมและโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลง
ราคาที่มีวงเงินการดําเนินการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 100,000.- บาท
6) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ขอรับสิ่ง
ตอบแทน รับสินบน หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
7) การชี้แจงหรือ การแก้ไขปั ญ หากรณี มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิ บั ติงานที่ ไม่ถูกต้ อง
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่
8) การจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
9) ในระหว่างการรับประกันเครื่องมือและอุปกรณ์ตามสัญญา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการ
ปฏิบัติที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใส
10) ความเหมาะสมของเงื่อนไขทางเทคนิค (Spec) ที่กรมอุตุนิยมวิทยากําหนดในการจัดจ้าง
มีความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณดําเนินการ

3. แผนปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
3.๑ วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้”
3.๒ ค่านิยม
“ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดี มีจิตอาสา รักษาประโยชน์ชาติ”

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.2558 - 2560
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3.๓ พันธกิจ
๑) สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรในองค์กรต่อต้านการทุจริต
๒) พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสทั้งภายในและภายนอก
๔) สนับสนุนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้ดา้ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.๔ นโยบายของกรมอุตุนยิ มวิทยาที่มีตอ่ การต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.๔.๑ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดทรัพยากรของทางราชการ
• สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในกรมอุตุนิยมวิทยา
• ปลูกฝังการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า
3.๔.๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก : มุ่งปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน ด้วยความรับผิดชอบ
คุณธรรม จริยธรรม
• ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
• จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
• สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.๔.๓ นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก ๑ : พัฒนาและส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
• ส่งเสริมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากร
• ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขึ้นในองค์กร
นโยบายหลัก ๒ : สร้างระบบบริหารและมาตรการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
• สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิผล
• กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานของกรม เช่น การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เป็นต้น
• นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3.๔.๔ นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก : ยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
• ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลักสมรรถนะ
และพัฒนาความสามารถให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
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• พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดํารงชีวิต
• กําหนดแนวทางในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ข องหน่ วยงานและองค์ ก รอย่างต่อเนื่ องเพื่ อ
นําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
• เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3.๕ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
๒) เพื่อพัฒนาระบบบริหาร และเครื่องมือที่สนับสนุนให้องค์กรมีความโปร่งใส ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
๓) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการติดตาม ตรวจสอบ
การต่อต้านการทุจริต
๔) เพื่ อให้ บุ ค ลากรทั้ งภายในและภายนอกองค์ก รมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของทางราชการ สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์
3.๖ ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือและประสานเครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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