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มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ความเป็นมา

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำเครื่องมือ
กำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐ
มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์
ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือ
เป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน
ให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้
แนวทำงและเครื่องมอืกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุน
ต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
จึงไดก้ ำหนดกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐทีม่ีเนื้อหำครอบคลุม
หลำยด้ำนซ่ึงเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เป็นกำรประเมินบุคลกรภำยในหน่วยงำน โดยกำรตอบแบบสอบถำม
ผ่ำนระบบ ITAS 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เป็นกำรประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกหน่วยงำน โดยกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ URL หรือ QR code ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ที่มำรับบริกำรตอบแบบสอบถำมด้วยตนเองในระบบ ITAS 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นแบบสอบถำมท่ีให้หน่วยงำนเป็นผู้ตอบค ำถำมพร้อมระบุ URL 
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของกำรเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
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ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 
ว่ำภำยในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงำนภำครัฐจะต้องมีกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑท์ั้งหมด (85 คะแนนขึ้นไป) โดยก ำหนด
ระดับผลกำรประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
2. ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรในภำพรวม 
ได้คะแนนร้อยละ 85.87 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 115 
ของจ ำนวนทั้งหมด 144 หน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ และอยู่ในอันดับที่ 15 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จำกจ ำนวนทั้งหมด 23 หน่วยงำน (รวมหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของกระทรวงฯ) มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูลกำรประเมิน พบว่ำ คะแนนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในหน่วยงำน (IIT) เท่ำกับ
ร้อยละ 75.57 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) เท่ำกับร้อยละ 77.33 และกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) 
เท่ำกับร้อยละ 100 

 

 

2) จ ำแนกรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด พบว่ำ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ เท่ำกับร้อยละ 84.03 ตัวชี้วัดกำรใช้
งบประมำณ เท่ำกับร้อยละ 70.58 ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ เท่ำกับร้อยละ 78.08 ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
เท่ำกับร้อยละ 70.71 ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เท่ำกับร้อยละ 74.44 ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ
ร้อยละ 80.88 ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร เท่ำกับร้อยละ 77.19 ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรท ำงำน เท่ำกับร้อยละ 
73.93 ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล เท่ำกับร้อยละ 100 และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต เท่ำกับร้อยละ 100 
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สรุปได้ว่ำ จุดแข็งที่หน่วยงำนได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้
งบประมำณ ได้เท่ำกับร้อยละ 70.58 และตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้เท่ำกับร้อยละ 70.71 

 
 

รำยละเอียดคะแนนผลกำรประเมิน ITA ของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำแนกตำมเครื่องมือกำรประเมิน 

 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
I1 บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 70.23 
I2 บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำนกับผู้มำติดต่อเท่ำเทียมกัน 71.11 
I3 บุคลำกรในหน่วยงำนมีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนมุ่งควำมส ำเร็จของงำน ให้ควำมส ำคัญกับ

งำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดหำกควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 
74.55 

I4 บุคลำกรในหน่วยงำนไม่มีกำรเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลก
กับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต 

94.37 

I5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญ บุคลำกรในหน่วยงำนไม่มีกำรรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ 96.62 
I6 บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลภำยนอก เพ่ือสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต 
97.30 

I7 ท่ำนรู้จักเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 48.86 
I8 หน่วยงำนของท่ำนใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 

ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ 
71.90 

I9 หน่วยงำนของท่ำนใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 85.45 
I10 บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ มำกน้อยเพียงใด 84.08 
I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 
75.78 

I12 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  57.41 
I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรม 68.18 
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน  
 

68.63 
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ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นธรรม  62.73 
I16 ผู้บังคับบัญชำมีกำรสั่งกำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ  89.72 
I17 ผู้บังคับบัญชำมีกำรสั่งกำรให้ท่ำนท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต  93.04 
I18 กำรบริหำรงำนบุคคลไม่ได้รับกำรแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ ไม่มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง  

ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง  
86.18 

I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว  84.31 
I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน มีควำมสะดวก 55.49 
I21 กรณีมีกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 66.84 
I22 บุคลำกรภำยนอกมีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้โดยขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 91.72 
I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 59.53 
I24 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกัน

ไมใ่ห้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
66.34 

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 86.83 
I26 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรทบทวนนโยบำย มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต แผนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมทุจริต 
91.55 

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข 67.02 
I28 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริต และลงโทษทำงวินัย  66.11 
I29 หน่วยงำนของมีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบไปปรับปรุงกำรท ำงำน  72.46 
I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงำน สำมำรถร้องเรียนได้สะดวก 

สำมำรถติดตำมเรื่องได้ และมั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
62.66 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 75.57 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีค ำถำม 
ที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 80 คะแนน จ ำนวน 18 ค ำถำม 
 

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
E1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอน และระยะเวลำที่ก ำหนด 77.22 
E2 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกับผู้มำติดต่อเท่ำเทียมกัน 74.04 
E3 เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังข้อมูล  76.09 
E4 ท่ำนเคยถูกเจ้ำหน้ำที่ขอให้จ่ำยเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติงำน 

อนุมัต ิอนุญำต  
100 

E5 หน่วยงำนที่ติดต่อมีกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 77.04 
E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน มีหลำยช่องทำง 70.02 
E7 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 70.46 
E8 หน่วยงำนมีช่องทำงรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 89.47 
E9 หน่วยงำนมีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง

ชัดเจน  
76.08 

E10 หน่วยงำนมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่  79.90 
E11 เจ้ำหน้ำที่มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น 
 

70.70 
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ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนนที่ได้ 
E12 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  70.22 
E13 หน่วยงำนมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 92.82 
E14 หน่วยงำนเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำน 
65.35 

E15 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใส 70.56 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 77.33 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีค ำถำม
ที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 80 คะแนน จ ำนวน 12 ค ำถำม 
 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ) คะแนนที่ได้ 
O1 - O48 ข้อมูลพ้ืนฐำน / ข่ำวประชำสัมพันธ์ / กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล / โครงสร้ำง / กำรบริหำรงำน / 
กำรบริหำรเงินงบประมำณ / กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล / กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส / 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต / มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

100 

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม 
 
กำรค ำนวณคะแนนถ่วงน้ ำหนักของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ได้ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
IIT 30 75.57 22.67 
EIT 30 77.33 23.20 
OIT 40 100 40.00 

คะแนนรวม 85.87 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล (จุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา) 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนำ จำกผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมดัชนีของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
มีดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80) 

จุดที่ต้องพัฒนา 
(ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 80) 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 84.03 แสดงว่ำ หน่วยงำน
มีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำม
โปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน  

ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกข้ึน
ในเรื่องปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไป กับ 
ผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 70.58  
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญกับ 

กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน 
มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
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จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80) 

จุดที่ต้องพัฒนา 
(ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 80) 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 78.08  
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้น

ในเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยเฉพำะกำรมอบหมำยงำน
อย่ำงเป็นธรรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับ
คุณภำพของผลงำน และกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 70.71  
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรมีกำรทบทวนแนวทำง/

ขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ให้มีควำมสะดวก และเผยแพร่ให้บุคลำกรรับทรำบและ
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งมีกำรก ำกับดูแล
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 74.44  
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรมีกำรสื่อสำรแผนหรือ

แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรปัญหำกำรทุจริตให้บุคลำกร
รับทรำบอย่ำงทั่วถึง และจัดให้มีช่องทำง เพ่ือให้บุคลำกร
สำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยมีมำตรกำรคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนและข้อมูลของผู้ร้องเรียน 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.88 แสดงว่ำ หน่วยงำนมี
กำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ 
ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สำธำรณะ และไม่มีกำรเรียกรับสินบน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.19  
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรมีกำรเผยแพร่ผลงำน

หรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
สำมำรถเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 73.93 
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงำนควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/

กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร 
ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วม เพ่ือ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 
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จุดแข็ง 
(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 80) 

จุดที่ต้องพัฒนา 
(ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 80) 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร มีคะแนนอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีกำรวำงระบบ 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
ได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน ท ำให้โดยภำพรวมแล้ว 
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงาน
ในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ 

 

 
4. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
น ำมำสู่กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ปี 2563 ประกอบด้วย 15 กิจกรรม ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
กำรใช้งบประมำณ - สร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน

เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
- จัดให้มีช่องทำงในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำน 
 

กผ. 
 

กผ. 

• รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
ภำยในเดือน พ.ค. 63  
• รำยงำนสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมำณ 

กำรใช้อ ำนำจ - ก ำหนดนโยบำย/หลักเกณฑ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
- จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร กรมฝนหลวง
และกำรบินเกษตร 
 

สล./กพร. 
 
 

กพร. 

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร - ทบทวนแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับกำร
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
- ก ำกับติดตำมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมแนวทำง
ปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร 
 

สล. 
 

ทุกหน่วยงำน 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ
สื่อสำรให้บุคลำกรทรำบ และติดตำมผล 
- จัดท ำประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
- จัดท ำประกำศงดรับ งดให้ของขวัญ  
(NO GIFT POLICY) 
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกร
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดท ำช่องทำงกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
รับฟังควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ 
 

สล. 
 

สล. 
สล. 

 
สล. 

 
สล. 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรมการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร - จัดให้มีช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรเผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำร และผลกำรด ำเนินงำนของกรม
แกส่ำธำรณชน 
 

กสร. 

กำรปรับปรุงกำรท ำงำน - ทบทวน ปรับปรุงมำตรฐำน/ขั้นตอน
กระบวนกำรให้บริกำรฝนหลวง 
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำน
กระบวนงำนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงประจ ำวัน 
- จัดให้มีช่องทำงในกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 
และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรท ำงำน 
 

กป. 
 

กป. 
 

กป. 

 


