
การด าเนินงานในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากร 
ในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

    1. จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณ และแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ าแนกตามผลผลิต/
กิจกรรม/หน่วยงาน  

2. เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร และแจ้งเวียนเอกสารแผนการจัดสรร
งบประมาณ และแผน การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี จ าแนกตามผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน 
ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

     3. ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส านัก/กอง โดยก าหนดเป็นวาระ    
ในการประชุมผู้บริหารประจ าเดือน  

กผ. การใช้งบประมาณ 

2. จัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

 1. จัดท าสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน แยกรายส านัก/กอง เสนออธิบดีกรม     
ฝนหลวงรับทราบ 

 2. เผยแพร่ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

 3. แจ้งเวียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน ให้ส านัก/กอง ตรวจสอบและชี้แจงเหตุผล 
กรณี ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  

กผ. การใช้งบประมาณ 

3. ก าหนดนโยบาย/หลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
ด าเนินการตามนโยบาย 

    ประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงานเลขานุการ
กรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือพิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ประกอบด้วย  

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
1.2 การสรรหา 
1.3 การพัฒนาบุคลากร 
1.4 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
1.5 การธ ารงรักษาบุคลากร 
 

สล./กพร. การใช้อ านาจ 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

     1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
     2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
ฝึกอบรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 3. จัดท าร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. 2563 – 2565  
ประกอบด้วย     

 3.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ อ านาจหน้าที่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปร
สภาพอากาศ วัฒนธรรมองค์กร ค าจ ากัดความ 
โครงสร้าง ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 
และสถานภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 3.2 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
ความรู้ของบุคคล  

 3.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ด้าน 
       1) ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในสายงานหลัก ให้เป็นมืออาชีพ 
 3) ด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรใน

การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. 2563 – 2565  

กพร. การใช้อ านาจ 

5. ทบทวนแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

     1. ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบริหารพัสดุ   
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย  

1.1 การเก็บและการบันทึก 
1.2 การเบิกจ่ายพัสดุ 
1.3 การยืม 
1.4 การบ ารุงรักษา 
1.5 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
1.6 การจ าหน่าย  

สล. 
 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2. ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ โดยเพิ่มข้อมูลการเชื่อมโยงบัญชีพัสดุกับ
ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
ชื่อผู้ค้า รหัสวัสดุ ขนาดและลักษณะ  

3. ประชุมชี้แจงการบันทึกและจัดท าบัญชีพัสดุ 
และทะเบียนคุมพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ให้กับส านัก/
กองในสังกัดกรม 

4. ก าหนดให้ส านัก/กอง ด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุ และจัดส่งให้ส านักงานเลขานุการกรม รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน  

6. ก ากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

     1. กลุ่มตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานของส านัก/กอง ในสังกัดกรม เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามตามแนวทางปฏิบัติการ
บริหารพัสด ุระเบียบการใชร้ถราชการของกรมฝนหลวง 
และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
     2. ก ากับ ติดตามหน่วยรับตรวจให้ด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
     3. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิบดี 
และแจ้งเวียนรายงานผลการตรวจสอบให้กับส านัก/
กอง  

ทุก
หน่วยงาน 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และสื่อสารให้บุคลากรทราบ 
และติดตามผล 

     1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยอธิบดี เห็นชอบแผนเมื่อวันที่ 13  
มีนาคม 2563   
     2. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้ส านัก/กอง ทราบและด าเนินการตาม
แผนในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
     3. ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
กรม 

สล. 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8. จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

     1. จัดท าเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลัก     
ธรรมาภิบาล ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. สื่อสารและเผยแพร่ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารบนเว็บไซต์กรม 

สล. 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

9. จัดท าประกาศงดรับ งดให้ของขวัญ 
(NO GIFT POLICY) 

     1. จัดท าประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ หรือของก านัล หรือ
ประโยชน์อื่นใด และประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2563 
     2. จัดท าประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
เรื่อง การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรม  
ฝนหลวงและการบินเกษตร ในเทศกาลปีใหม่ 
พุทธศักราช 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2562 
     3. แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกรมทราบและ  
ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
และเฟซบุ๊กของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

สล. 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

10. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

     จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการที่ดี 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2563 
ให้กับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการที่รับโอน และพนักงานราชการ โดยก าหนด
หัวข้อวิชา “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ไว้ในหลักสูตร  

สล. 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

11. จัดท าช่องทางการอุทธรณ์  
ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ 

     1. จัดท าคู่มือการจัดการขอ้ร้องเรียน กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร โดยจ าแนกเรื่องร้องเรียนออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ร้องเรียนการได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ  

1.2 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด 
1.3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย        

     2. ปรับปรุงระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ ให้สอดคล้อง
กับประเภทการร้องเรียนที่ก าหนดในคู่มือการจัดการ
ข้อร้องเรียน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

สล. 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

12. จัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย 
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ 
ผลการด าเนินงานของกรมแก่สาธารณชน 

     จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ผลการด าเนินงานของกรม ประกอบด้วย 
     1. เว็บไซต์ ( https://www.royalrain.go.th)   
     2. เฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/ 
Rainmaking.royal) 
     3. ทวิตเตอร์ (https://twitter.com/drraa7) 
     4. อินสตาร์แกรม (https://www.instagram. 
com/drraa_pr/) 
     5. ยูทูป (https://www.youtube.com/ 
channel/UCXOklEE-yuGbzPn7r4Ph-Pw)    

กสร. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

13. ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐาน/
ขั้นตอนกระบวนการให้บริการฝนหลวง 

     ทบทวนและปรับปรุงแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
ฝนหลวง และติดประกาศ ณ อาคารที่ท าการศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาค จ านวน 7 ศูนย์ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์กรม  

กป. การปรับปรุงการ
ท างาน 

14. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนงานการปฏิบัติการ
ฝนหลวงประจ าวัน 

     1. จัดโครงการสัมมนา After Action Review 
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่าง
วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563      
     2. น าข้อมูลจากการถอดบทเรียนมาจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน กระบวนงานการปฏิบัติการฝนหลวง
ประจ าวัน  

3. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน    
การปฏิบัติการฝนหลวงประจ าวนับนเว็บไซต์กรม 

กป. การปรับปรุงการ
ท างาน 

15. จัดให้มีช่องทางในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การปฏิบัติการฝนหลวง และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการท างาน 

     1. ปรับปรุงแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจ ต่อการปฏิบัติการฝนหลวง และความ    
พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการฝนหลวง  
     2. ส ารวจผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติการฝนหลวง บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร  
     3. น าผลประเมินมาปรับปรุงการท างาน โดย
เพ่ิมช่องทางการขอรับบริการและติดตามผลการ
ปฏิบัติการฝนหลวง ผ่านแอพพลิเคชั่น Rain Making 
     

กป. การปรับปรุงการ
ท างาน 

 
 


