
๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑.การปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
บริการ 
2. ผู้บังคับบัญชาสื่อสาร และเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/บริการผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

1.QM/QP ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 Update ๘ มี.ค.2566 

1 QM/QP ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 
9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://bit.ly/3yixKzf
https://bit.ly/3yixKzf
https://bit.ly/3yixKzf


๒ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

๒. การใช้
งบประมาณ 

๑. สือ่สารและเผยแพร่แผนการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปีผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

๒. เผยแพร่มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสการการจดัซื้อ
จดัจา้ง 
๓. การปฏบิตัติามประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก

การปฏบิตัหิน้าที ่

 

 

ปิดประกาศมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก

การปฏบิตัหิน้าที่ 

 

 
 
 
 

http://www.cmmet.tmd
.go.th/announcement/R
eport_ITA/9.2.pdf 

http://www.cmmet.tmd.go.

th/announcement/Report_I

TA/9.4.pdf 

 

 

http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/9.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/9.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/9.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/9.4.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/9.4.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/9.4.pdf


๓ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

3. การใช้อำนาจ 1. จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 
2. ผู้บังคับบัญชาควรสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ในทุกๆ โอกาส เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
อย่างชัดเจนมากข้ึน 

๑.มีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 

 

 

๒.ปิดประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

  

1. ข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ
และสมรรถนะที่คาดหวังในการ
ปฏิบัติราชการ ประจำรอบการ
ประเมินท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 

http://www.cmmet.tm
d.go.th/announcement
/Report_ITA/3.2.pdf 
 

 
 

 

4. การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. จดัท าแนวทาง/ขัน้ตอนการยมืทรพัยส์นิทางราชการ 
และเผยแพร่ใหท้ราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 
2.มีแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและเผยแพร่ให้
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
3. มีรายงานการใช้พัสดุประจำปี 
๔.มกีารมอบอานาจในการยมืทรพัยส์นิทางราชการ 

๑.ปิดประกาศมาตรการเชิงรุกการ
ป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการนำรถยนต์
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

๓.ทะเบียนคุมพัสดุของทางราชการ 

๒.ปิดประกาศ.มาตรการการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

http://www.cmmet.tmd.go.
th/announcement/Report_I

TA/4.1.pdf 
 
 
 
http://www.cmmet.tmd.go.
th/announcement/Report_I

TA/4.3.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1q-cQBSBiigANfaHDOkerbKDdEko05F8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-cQBSBiigANfaHDOkerbKDdEko05F8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-cQBSBiigANfaHDOkerbKDdEko05F8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-cQBSBiigANfaHDOkerbKDdEko05F8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-cQBSBiigANfaHDOkerbKDdEko05F8C/view?usp=sharing
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/3.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/3.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/3.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.3.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.3.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.3.pdf


๔ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

๓.รายงานการใช้พัสดุประจำปี http://www.cmmet.tmd.go.
th/announcement/Report_I

TA/4.4.pdf   
 

๕. การแก้ไข
ปัญหาการ 
ทุจริต 

สื่อสาร/เผยแพร่แผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และรายงานผลแผนฯ 

   

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

๑. ควบคุมการปฏิบัติงาน/การบริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. มีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการเรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

๑.แสดงขั้นตอนการขอรับบริการ 
 
๒.๑ มีมาตการป้องกันการรับสินบน 
 
 

๒.๒ มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

http://www.cmmet.tmd.go.

th/forecast/pt/pt_map.php 

http://www.cmmet.tmd.go.

th/announcement/Report_I

TA/6.2.1.pdf 

http://www.cmmet.tmd.go.

th/announcement/Report_I

TA/6.2.2.pdf 

 

http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.4.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.4.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/4.4.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/forecast/pt/pt_map.php
http://www.cmmet.tmd.go.th/forecast/pt/pt_map.php
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/6.2.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/6.2.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/6.2.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/6.2.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/6.2.2.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/6.2.2.pdf


๕ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

7. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาสู่
สาธารณชนในหลายช่องทาง 
๒. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
๓. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
๔.  เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

๑.ใช้ช่องทาง Facebook,  www, E-
mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.มี link ช่องทางการเสนอแนะท่ีหน้า
เว็บศน. 
 
๓.มีกล่องรับฟังความคิดเห็นที่หน้า
อาคารศน. 

๑.๑ Facebook  
1.2 www.cmmet.tmd.go.th 
1.3 E-mail: 
พยากรณ์อากาศ 
:forc@metnet.tmd.go.th 
พยากรณ์อากาศการบิน :  
aerocmmet@metnet.tm
d.go.th 
ข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา : 
pt@metnet.tmd.go.th 
 
2.เมนเูพิ่มข้อเสนอแนะ หน้า

เว็บไซตศ์ูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ 

๓.กล่องรับฟังความคดิเห็นท่ี
หน้าอาคารศน.  

 

https://www.facebook.com/NorthCmmet
http://www.cmmet.tmd.go.th/
mailto:pt@metnet.tmd.go.th
https://shorturl.asia/qX8Dj
https://shorturl.asia/qX8Dj
https://shorturl.asia/qX8Dj
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/commentbox.png
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/commentbox.png


๖ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

8. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

1. ปรบัปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงาน/การ
ใหบ้รกิาร 
 
 

๑.แปลงข่าวผลการตรวจอากาศการบิน
(METAR) แต่ละสนามบินในเขต
ภาคเหนือ เป็นรูปภาพให้เข้าใจง่าย  

http://www.cmmet.tmd
.go.th/Aeromet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และมาตรการแนวทางการ 
ดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

๑.ปิดประกาศมาตรการ และแนวทาง
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ปี 
งบประมาณ พ.ศ.256๖ 

 

http://www.cmmet.tmd.go.
th/announcement/Report_I

TA/10.1.pdf 

 

 

http://www.cmmet.tmd.go.th/Aeromet/
http://www.cmmet.tmd.go.th/Aeromet/
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/10.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/10.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/10.1.pdf
http://www.cmmet.tmd.go.th/announcement/Report_ITA/10.1.pdf


๗ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

๒.ให้ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
3. การเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต้องคำนึงถึง
การเข้าถึงของประชาชน 
 

2.ปิดประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

3.ปิดประกาศมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

 

4.ปิดประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

 
๕.ปิดประกาศมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตในการใช้รถยนต์ราชการใช้ส่วนตัว 

 

๖.ปิดประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ

http://www.cmmet.tmd
.go.th/announcement/R
eport_ITA/9.2.pdf 

http://www.cmmet.tmd.go.

th/announcement/Report_I

TA/6.2.1.pdf 
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๘ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน) 

7.ปิดประกาศมาตรการการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจ 

๘.ปิดประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ทางหน้า
เว็บไซต์ 

11.เว็บไซต์หน่วยงานและเฟซบุก๊ 

 

http://www.cmmet.tmd.go.
th/announcement/Report_I

TA/9.9.pdf 

http://www.cmmet.tmd
.go.th/announcement/a
nnounce_exprice.php 

1๑.๑ เว็บไซตห์น่วยงาน 
1๑.๒ เฟซบุ๊ก 

10. การป้องกัน
การทุจริต 

๑.ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร 
และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการ
ดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ 
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

1.กำกับดูแลการดำเนินการตาม
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 

http://www.cmmet.tmd.go.
th/announcement/Report_I

TA/10.1.pdf 
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๙ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  ศนูย์อุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ    

 

ตัวช้ีวัด แนวทางดำเนินการ/แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินการ 

เอกสารการเผยแพร่ 
ของหน่วยงาน                         

(ระบุ Link สำหรับการ
เชื่อมโยง) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และหากมีปัญหา
อุปสรรคให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 
 
๒. จัดให้มีกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้รับทราบ
ปัญหา และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 

และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

2.ผอ.ศน.จัดประชุมออนไลน์ ข้าราชการ
ในสังกัดประจำทุกเดือน 

 

 

 

2 พ.ย.65 

6 ม.ค.66 

2 ก.พ.66 

3 มี.ค.66 

 

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


