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ค าน า 

กรมอุตุนิ ยมวิทยาได้น าแผนปฏิบัติ การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต  ประจ า ปี             
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรของกรอมุตุนิยมวิทยา             
ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและ
ภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไกการ  ด าเนินงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล เพ่ือลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 

กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี        
งบประมาณ พ.ศ. ๒565 ขึ้น เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
        กรมอุตุนิยมวิทยา 

กุมภาพันธ์ 2565 
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ส่วนที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับ      
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ  
จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด า เนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมใน       
ทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ         
การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับ
ทราบ ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลจากผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ การทุจริตการวิ เคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI)          
ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ตลอดจน
ทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้อ
อนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร องค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่ างๆ ได้มีการน ามา
ประมวลผลเพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

พันธกิจ 
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค์หลัก 
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน 
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่
สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย  ตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือ
กลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและ
ความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน      
ทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ 
๑ . ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชน  

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ  
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน  จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ สอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต            

ต่อสาธารณชน 
๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยรัฐให้การ

สนับสนุนทุนตั้งต้น 
๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแล และควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรค 

การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการทุจริต          
เชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ ขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองการใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้าง       
ธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
ขั้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการ
ประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

กลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) บูรณาการและ 

ประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
๓. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติการ

พัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริต หรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่ 
เกิดข้ึนโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมายกลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๕. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 

ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  จะมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด า เนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งยุทธศาสตร์นี้  จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและ               
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการ
ทุจริตมอัีตราลดลงได้ในที่สุด 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคืนจาก

การทุจริต 
๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส  (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริต

เมื่อคดีถึงที่สุด 
๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ

การเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย” 

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ              
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัดก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน   
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
๑. ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ของประเทศไทย 
๒. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 – 2564 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ  ความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิด
สภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพราะขาดปัจจัยในการ
แก้ปัญหาของสาเหตุการเกิดปัญหา การเลือกปฏิบัติ และให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอ้ือผลประโยชน์ในภาครัฐ
นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ จึงได้ออกค าสั่ง ที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ก าหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในระบบราชการ เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและ      
มีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึก
ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ (พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) แปลงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงน ามาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประเด็นยุทธศาสตร์     
ที่ ๓ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์การบริหารราชการในองค์กรมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการสร้าง
จิตสานึกของบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดให้มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตและการพัฒนากลไกการดาเนินงานเพ่ือลดปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” 
พันธกิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าประสงค์ 

๑) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4) เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม        
การทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ ที่เพ่ิมขึ้น   
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี 
ตัวชี้วัดที่ 5 : มีเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบข้อร้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 3 : จ านวนนโยบาย หรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม         

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความเสร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน 
 

ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ก าหนด
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลูกฝังค่านิยม   
ในความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร 
เป้าประสงค์ (8) : องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนองค์กร 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 90)  
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โครงสร้างการบริหารกรมอุตุนิยมวิทยา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ส านักงานเลขานุการกรม  
 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  
 กองพยากรณ์อากาศ  
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
 กองสื่อสาร  

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฝ่ายวิชาการ  

 

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฝ่ายบริหาร  

 

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฝ่ายปฏิบัติการ  

 

 กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา  
 กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  

 

 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน  
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กรมอุตุนิยมวิทยา  

วิสัยทัศน์ 

 “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. เตือนภัย ปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 

กลุ่มงานจริยธรรม มีหน้าที ่ 

1. งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
2. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
3. ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน/โครงการตลอดจน

บูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ   
ส่วนราชการ  

4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อส านักงาน ก.พ.  

5. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  
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ผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ ๓              
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
“สร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
“สกัดกั้นการทจุริต

เชิงนโยบาย” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
“พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
“ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทจุริต” 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 
“ยกระดบัคะแนนดชันีการ

รับรู้การทุจรติ 
(Corruption 

Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี          

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพื้นฐานองค์กร 

เป้าประสงค์ (8) : องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคม          
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริต 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

สร้างจิตส านึกและปลกูฝัง               
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต 

 

เสริมสร้างประสิทธภิาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต เพ่ือยกระดับจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 

๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่ งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2.ร้อยละของบุคลากรที่ เข้ารับการอบรมมีความรู้/
ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น  
3.ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ เข้ารับการอบรมฯ       
ที่เพิ่มขึ้น 
4.ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี 
5. มีเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๑.ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
2.ระดับความส า เร็จของการพัฒนาระบบข้อ
ร้องเรียน  
3. จ านวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
4. ระดับความเสร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต 

๑. ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – 
ITA) ของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประ 
มาณ 

หน่วย 
งาน  ต.ค.

64 
 พ.ย.
64 

 ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๑.โครงการฝึกอบรม/
สัมมนา/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

จ านวนครั้งที่จัด
ให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
เป้าหมาย   
จ านวน ๑ ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

  

                      

ไม่มี กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๒.เผยแพร่เอกสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติของส่วน
ราชการ 
 

จ านวนครั้งที่มี
การเผยแพร่ 
เป้าหมายจ านวน 
๑ ครั้ง 

ครั้ง 

 
 

           

ไม่มี กลุ่มงาน
คุ้มครอง

จริยธรรม/
ทุก

หน่วยงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประ
มาณ 

หน่วย 
งาน  ต.ค.

64 
 พ.ย.
64 

 ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๓.กิจกรรมยกย่องคนดี  มีกิจกรรมยกย่อง
คนดีบนเว็บไซต์
กรมฯ  

1 ครั้ง 
 

                        

ไมมี่ กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๔. การเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก ความซื่อสัตย์ 
ความสุจริต 

จ านวนครั้งที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึก ความ
ซื่อสัตย์ ความ
สุจริต เป้าหมาย
จ านวน ๑ ครั้ง 

1 ครั้ง 

            

ไม่มี กลุ่มงาน
คุ้มครอง

จริยธรรม/
ทุก

หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : ๑.สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประ
มาณ 

หน่วย 
งาน  ต.ค.

64 
 พ.ย.
64 

 ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๑.จัดท ามาตรการ/
ประกาศ/คู่มือที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงาน  

จ านวนมาตรการ/
ประกาศ/คู่มือที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริม
คุณธรรมฯ  

ไม่น้อย
กว่า 1 
มาตร 
การ/

ประกาศ
/คู่มือ                         

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๒.ปรับปรุงระบบ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตผ่าน Website 
หลักของกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบข้อร้องเรียน
เรื่องทุจริตบน 
Website ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 

            

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง

จริยธรรม/
บด. 

๓.จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่บุคลากร 

จ านวนเอกสาร
เผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

อย่าง
น้อย     

1 ฉบับ 

 

           

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : ๑.สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประ
มาณ 

หน่วย 
งาน  ต.ค.

64 
 พ.ย.
64 

 ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๔.จัดท าช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/ให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/
ให้ความรู้ฯ 

จ านวน 
2 

ช่องทาง  

                        

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๕.การเปิดเผยข้อมูล
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณผ่าน
เว็บไซต์ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

จ านวนเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล
แผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  

ไม่น้อย
กว่า 2 
เรื่อง  

            

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง

จริยธรรม/
ยศ./งบ. 

6.กิจกรรมการ
วิเคราะห์และวางระบบ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ 

ระดับความส าเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1 ครั้ง 

            

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง

จริยธรรม/
ทุก

หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
เป้าประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบประ
มาณ 

หน่วย 
งาน  ต.ค.

64 
 พ.ย.
64 

 ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

๑.กิจกรรมด าเนินงาน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(ITA) 

ยกระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

ไม่น้อย
กว่า   

ร้อยละ 
90  

                        

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุก
หน่วยงาน 

๒.การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ      
ในปี พ.ศ. 2564 

ระดับความส าเร็จ
ของการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ 

รายงาน 
1 เล่ม  

            

ไมใ่ช้
งบประ
มาณ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

3.จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพ่ือยกระดับค่าคะแนน
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

จ านวนกิจกรรม
ฝึกอบรมเพ่ือ
ยกระดับค่า
คะแนนในการ
ประเมินฯ (ITA) 

1 
กิจกรรม 

            

20,000 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ค าน า 
มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม 

คุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเสนอ โดยให้      
ทุกหน่วยงาน จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน    
โดยค านึงถึงความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ และมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมหลัก 4 ด้าน พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา รวมทั้งการยึดหลักค าสอนของศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ต่ออีก 
1 ปี โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการของแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 สอดคล้อง กับห้วงเวลาของแผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการ การป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกลไก ส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของหน่วยงาน เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากร   
ที่จะร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อน กรมอุตุนิยมวิทยา ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมตามเป้าหมายแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

    

 กรมอุตุนิยมวิทยา 
     กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

สารบัญ 
 

           หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า  
 - ที่มา                                                                                                           1  
 - หลักการและเหตุผล                                                                                         2 
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน 

- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80                                                                  3 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                         4 

 ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                       4 
- แผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    5 
  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ฉบับปรับปรุง  
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2559 – 2564)                              5 
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ                             7 

 (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
 - แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                             8 
 - กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน                                                                            11 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 
 - โครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                               12 
 - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                 14 
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล                                                                             18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

ที่มา 
1. จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการน าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และความเป็นไทย        

มาสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม  โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาท          
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสานึกที่ดีให้แก่ประชาชน ให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล     
ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรม         
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง      
จากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ  “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริม
คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพ่ือให้สังคมเกิดความมั่นคง รวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจเกิดความมั่งค่ัง เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญ   
ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ  
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
(๔) การปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ด ีและรับผิดชอบต่อหน้าที่  
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม

ของหน่วยงานของรัฐ ที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท า 
หรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

4. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพ่ือใช้เป็นกลไก
ส าคัญของรัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤติคุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทย 
เพ่ือให้เกิดความสมดุล ทั้งทางวัตถุและจิตใจ ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน        
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โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้สังคมไทยมีคุณธรรม  คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ      
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกัน
ด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน จึงมอบหมายให้ส่วนราชการ    
น าแผนแม่บทดังกล่าว ไปขับเคลื่อนในบริบทของหน่วยงานให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป  

5. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
มีมติ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด า เนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑            
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และฉบับต่อไป สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมของคนในชาติ จึงได้ส่งเสริมให้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล 
หลักธรรมค าสอนของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง     
และมีคุณธรรม โดยให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตสานึกที่ดีให้แก่
ประชาชน รวมทั้งจัดระเบียบสังคม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สังคมเกิดความม่ันคงและสงบสุขด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง
และเข้มแข็ง บนวิถีวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ด้วยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว จึงด าเนินการปรับปรุงและ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ .ศ . 2561 – 2580 ไปสู่ เป้าหมายการยกระดับศักยภาพของประเทศให้มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน         
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560 – 2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑           
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติ มีความศรัทธาและยึดมั่น        
ในหลักธรรมทางศาสนา มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 
ได้มีการศึกษายุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติ เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้และกรอบแนวทางในการจัดท า 
โดยประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80  
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
4) แผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. ๒๕๖1 – 

๒๕๖5) ฉบับปรับปรุง  
5) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  
6) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ของสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม     

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
7) แผนปฏิบัติราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๖3 – 2565) กรมอุตุนิยมวิทยา  
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว  มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง         

การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกรอบแนวทางที่ส าคัญใน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง  
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า  
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
(๔) โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก  
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(๓) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  

 (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(๑)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(๒)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(๓)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(๔)  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
(5)  พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส  
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ  เชื่อมโยง        

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ  
(๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย  
(๕)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
(6)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น  
(8)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 54 และ/หรือ ได้
คะแนน ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน ในปี พ.ศ. 2565  
 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้น้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่    
๙ - ๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน         
และยั่งยืน  
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วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าหมายและตัวชี้วัด ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕80 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80 มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้อง
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจานวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 เป้าหมาย : เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่า  ร้อยละ ๕๐        

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

4. แผนการปฏิรูประเทศด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ฉบับปรับปรุง  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจุดมุ่งหมาย ที่
สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ ดีขึ้นและมีคะแนนสูงขึ้น 
ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ดังนี้  

เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)  
 

5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
สาระส าคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คือ การส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมมีคุณธรรม       

มีความรักชาติ  มีความศรัทธา และยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนา  มีความเคารพ  เทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน โดยด าเนิน    
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และโมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากภายใน   
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ให้คุณธรรมน าการพัฒนา ท าให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม          
ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์และพันธกิจ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข

ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  

1. ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักธรรมทางศาสนา มีความมั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม  

2. สังคมเป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ือ
อาทร และแบ่งปัน ซึ่งประกอบด้วย คนมีคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม  

3. ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างใน
การส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

พันธกิจ  
1. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ  
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

ส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์และ        
มีความยั่งยืน  

4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
กลยุทธ์  

๑. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว  
๒. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา  
๓. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา  
๔. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ  
๕. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง  
(ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)  
๖. วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม  
๗. วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณธรรม  
๘. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพ  

กลยุทธ์  
๑. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้าง  ความเป็น

เอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม  
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม  
๓. เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  
กลยุทธ์  

๑. สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 
๒. พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
๔. สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม  
๕. ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  

กลยุทธ์  
๑. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร

แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะเพ่ือโลกและประเทศชาติ  
๒. เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคง และความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนด้วย

วัฒนธรรม  
๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในการ

ตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะมุ่งเน้น
ที่การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้    
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ 
๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา  

วิสัยทัศน์ 
“บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม” 

พันธกิจ 
“ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” 

เป้าประสงค์ 
๑) เพ่ือยกระดับจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 
๒) เพ่ือมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นบรรทัดฐานขององค์กร 
มาตรการ : ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานเน้นส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรการ : จัดท าระบบเพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3  จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 4  ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรการ : การสร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมระหว่างกัน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีเครือข่ายด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมยกย่องคนดีต้นแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

 

7. แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)          

พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง กรมอุตุนิยมวิทยา มีการด าเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ
รายปีมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นโยบายจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้มีการระบุความสอดคล้อง
เชื่อมโยงภารกิจของ กรมอุตุนิยมวิทยา ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับแผนต่าง ๆ 
ในระดับ 1, 2 และ 3 ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดการผลักดันและบูรณาการนโยบาย รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นฐานองค์กร 
 เป้าประสงค์ (2) : บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง  

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนองค์กร 
แผนงาน/ โครงการ – การด าเนินงานตามแผนพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ตัวชี้วัด  :  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนบุคลากร  

(แผนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 85) 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การด าเนินงาน 
(7) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นย า  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั  
มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นภาครัฐท่ียดึหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการและให้บรกิารอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม มีจติส านึก มคีวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

ประเด็นที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2561 – 2580 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2559 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคณุธรรมในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเขม้แข็งในระบบการบริหารจดัการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ  
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีการทุจริตประพฤตมิิชอบลดลง และหน่วยงานภาครัฐ
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจรติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ฉบับปรับปรุง 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

ของส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2559 – 2564) 

แผนปฏิบัติราชการ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกยดึหลักคณุธรรมและจรยิธรรมเพื่อเป็น
บรรทัดฐานขององค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สง่เสรมิการมสี่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้บุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยามสีมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง  
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

โครงสร้างการบริหารกรมอุตุนิยมวิทยา 
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ส านักงานเลขานุการกรม  
 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  
 กองพยากรณ์อากาศ  
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
 กองสื่อสาร  

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฝ่ายวิชาการ  

 

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฝ่ายบริหาร  

 

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฝ่ายปฏิบัติการ  

 

 กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา  
 กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  

 

 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน  
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กรมอุตุนิยมวิทยา 
วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม 
 5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 
 
คณะกรรมการจริยธรรม  
 ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระบ ุ

หมวด 3 กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ 6 ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือท าหน้าที่

ให้ค าปรึกษาแนะน า สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 
ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ 

ข้อ 7 คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ด าเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรมของ    

ส่วนราชการ 
  (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมและการ
น าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 
 (3) ส่งเสริม และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
ข้อก าหนดจริยธรรม 
 (4) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิจารณาให้ความเห็นเมื่อ
มีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน
จริยธรรม 
 (5) เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพื่อพัฒนาให้ข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และมาตรการด าเนินการกับข้าราชการในส่วนราชการที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม 
 (6) เสริมสร้างการท างานร่วมกันระหว่างข้าราชการในส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ
ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (7) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
ข้อก าหนดจริยธรรมของส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของข้าราชการในส่วนราชการ 
 (8) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมี
ข้อสงสัยว่าข้าราชการในส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรมในกรณีหัวหน้าส่วนราชการ
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม ให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณา 

 (9) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อก าหนด
จริยธรรมของส่วนราชการ 
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 (10) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของกลุ่มงานจริยธรรมของส่วนราชการ 
 (11) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น 
 (12) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายส่วนราชการ 
 (13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย 
 ข้อ 9 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. 
ก าหนด 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.     
ที่ นร 1019/ว 22 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 
 ข้อ 9 การด ารงต าแหน่ง 
  9.1 ให้คณะกรรมการจริยธรรมมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ ก .พ. มี
ประกาศแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการจริยธรรมหรือกรรมการจริยธรรม ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ ต้องเว้นระยะการด ารงต าแหน่งไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งปี 
  9.2 ประธานกรรมการจริยธรรม สามารด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ส่วนราชการ 
  9.3 กรรมการจริยธรรมผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในส่วนราชการ ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 
สองปี นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก ยกเว้นผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มงานจริยธรรม 
 ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระบ ุ

หมวด 2 กระบวนการรักษาจริยธรรม 
ข้อ 4 ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดให้มีผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมของข้าราชการประจ าส่วนราชการ 
(2) ก าหนดให้มีกลุ่มงานจริยธรรมโดยมีกรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณเก่ียวกับการด าเนินงานด้านจริยธรรม 
(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ข้าราชการในสังกัดปฏิ บัติ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือข้อก าหนดจริยธรรม... 
หมวด 3 กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ 11 ให้กลุ่มงานจริยธรรม มีหน้าที่ด าเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการในส่วนราชการให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

การยกระดับธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการรวมถึงแนวทางการน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 

(4) วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริต และประพฤติ      
มิชอบ 

 (5) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท าของข้าราชการ          
ในส่วนราชการที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
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(6) ด าเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างส่วน
ราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 

(8) รับและด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 

(9) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ข้อก าหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.พ. 

(10) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ยุท ธศาสตร์ที่  ๑  : ปลู กฝั งและสร้ าง
จิตส านึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นบรรทัดฐานขององค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการด้ านส่ งเส ริมคุณ ธรรมและ
จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็น
ต้นแบบ 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก ด้ าน คุณ ธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรในองค์กร 

เพื่อมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิ ต ส า นึ ก ต่ อ ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ 
ตัวชี้วัดที่  2  : จ านวนครั้งที่จัดโครงการ
คัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่นประจ าปีใน
ด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม และวินัยของ
หน่วยงานในสังกัด     
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างจิตส านึกการเปน็
ข้าราชการที่ด ี
ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนครั้งการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม 

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จ านวนกิจกรรมเสรมิสร้างจติ
สาธารณะ  
ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนเรื่องที่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสหรือการร้องเรียนจากผูร้ับบริการภายนอก
ด้านทุจริต     

กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กรตามแนวทางการ
ด าเนินการ 1.พอเพียง 2.วินัย 3.สุจริต 
4.จิตอาสา 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่ งเสริมการมี ส่ วนร่ วม ในการด า เนิ น งาน
เสริมสร้างจิตสาธารณะของบุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการด าเนินการ 1.พอเพียง 2.วินัย 
3.สุจริต 4.จิตอาสา 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กร
ให้ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  และ
สร้างเครือข่ายของบุคลากรในองค์กรให้
เข้มแข็งเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็ นแหล่ งแลกเปลี่ ยน เรียนรู้การ
ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธรรม  ต ามแน วทางก าร
ด าเนินการ 1.พอเพียง 2.วินัย 3.สุจริต     
4.จิตอาสา 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ต.ค.64  พ.ย.64  ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ไมน่้อยกว่า
 3 กิจกรรม

ทุก
หน่วยงาน

ไมม่ี กลุ่มงาน
จริยธรรม

/ทุก
หน่วยงาน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

๒. โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น
ประจ าปีในด้านคุณธรรม
 จริยธรรม และวินัยของ
หน่วยงาน

จ านวนคร้ังท่ีจัดโครงการ
คัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้าง

ดีเด่นประจ าปีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ

วินัยของหน่วยงานในสังกัด

1 คร้ัง

งบประมาณ หน่วยงาน

ทุก
หน่วยงาน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นบรรทัดฐำนขององค์กร
เป้ำประสงค์ : เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลำกรในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

๑. โครงการกิจกรรม
เสริมสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ไมม่ี

3. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการสร้าง
จิตส านึกการเป็น
ข้าราชการท่ีดี

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างจิตส านึก

การเป็นข้าราชการท่ีดี

1 คร้ัง

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม

กรมอุตุนิยมวิทยำ

ไมม่ี
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
๑. จัดท ำช่องทำงเพ่ือ

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์/ให้

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

เก่ียวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม

จ ำนวนช่องทำงกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์/ให้ควำมรู้ฯ

2 ช่องทำง ไม่มี กลุ่มงำน

จริยธรรม

๒. กำรเผยแพร่ข้อมลู

ประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

จ ำนวนคร้ังกำรเผยแพร่ข้อมูล

ประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

ไมน่้อยกว่ำ

 2 คร้ัง

ไม่มี กลุ่มงำน

จริยธรรม

/ทุกหนว่ยงำน

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม

กรมอุตุนิยมวิทยำ

ไตรมาสท่ี 4
หน่วยงานงบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์ : เพ่ือมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
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๑. กิจกรรมเสริมสร้ำงจิต

สำธำรณะของบุคลำกรใน

องค์กร

จ ำนวนกิจกรรมเสริมสร้ำง

จิตสำธำรณะ

 ไมน่้อยกว่ำ

  1 กิจกรรม

ไม่มี ทุกหนว่ยงำน

๒. ได้รับแจ้งข้อมลูหรือ

เบำะแสหรือกำรร้องเรียน

จำกผู้รับบริกำรภำยนอก

จ ำนวนเร่ืองท่ีได้รับแจ้งข้อมูล

หรือเบำะแสหรือกำรร้องเรียน

จำกผู้รับบริกำรภำยนอกด้ำน

ทุจริต

   ไมเ่กิน    

 2 เร่ือง/ปี

ไม่มี กลุ่มงำนจริยธรรม

/ทุกหนว่ยงำน

หน่วยนับ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม

กรมอุตุนิยมวิทยำ

ไตรมาสท่ี 4 งบประมำณ หน่วยงาน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นต้นแบบ
เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างเครือข่ายส่งเสริม  การมีส่วนร่วมของบุคลากร   ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด

 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 17 



 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

1. หน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา น าส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กลุ่มงานจริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน เพ่ือสรุปเสนอผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาทราบ   

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน แบบฟอร์มน าส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการ   
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา 

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ ......  เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ……. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ปัญหา

อุปสรรค 

เอกสาร 

อ้างอิง กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ

ความส าเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย 
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