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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

๑. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต

๑. เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ

ซ่ือสัตย์สุจริต

๑.โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของบุคลากรใน

หน่วยงาน

จ านวนคร้ังท่ีจัดให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้าน การป้องกัน

และปราบ ปรามการทุจริต
ของบุคลากรในหน่วยงาน

๑ คร้ัง
๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑
๒. ศล.จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทาง
วิธีด าเนินงาน และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ืองการปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการ 
ศล.เม่ือวันท่ี ๒๓ มี.ค.๖๑
๓.กิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริตเร่ือง"การตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาถูกต้องตามข้อก าหนด"

๑๐๐%             - บันทึก ท่ี ดศ 
๐๓๐๑.๐๐๕/
ว๒๒๒๙ ลว ๒๐

 มี.ค.๖๑,ท่ี ดศ 
๐๓๑๑.๐๐๓/
๔๑๓ ลว ๒๖
มี.ค.๖๑

๒. เผยแพร่เอกสารความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต กฎ
 ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติของส่วนราชการ

จ านวนคร้ังท่ีมีการเผยแพร่  ๑ คร้ัง ๑.เวียนแจ้งประกาศนโยบายการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พ.ศ.๒๕๖๑   
 ๒. เวียนแจ้งประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของกรมอุตุนิยมวิทยา

๑๐๐%         - บันทึก ท่ี ดศ
๐๓๐๑.๐๐๔/
๑๑๒๑๓ลว๒๕
ธ.ค.๖๐,ท่ี ดศ
๐๓๐๑.๕๐๐/
๑๑๑๓ลว๕ 
เม.ย.๖๑

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑
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ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางใน
การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
หรือการร้องเรียนแก่ผู้ใช้ 

บริการจากกรมอุตุนิยม วิทยา 
 เช่น ทางเว็บไซต์, แผ่นพับ 
เป็นต้น

จ านวนช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูล

๓ ช่องทาง ๑.เวียนแจ้ง/ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับ
ฟังความคิดเห็นให้ข้าราชการในสังกัดทราบ       

๒.ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ท่ี www tmd.go.th 
 ๓.เผยแพร่ทางแผ่นพับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
การกระท าผิดของข้าราชการ

๑๐๐%         - บันทึก ท่ี ดศ
๐๓๐๑.๐๐๕/
๒๐๕๐ลว๑๔ 

มี.ค.๖๑,แผ่นพับ

๔. เผยแพร่ส่ือรณรงค์ในเร่ือง 
การป้องกันการทุจริต

จ านวนช่องทางการเผยแพร่
ส่ือรณรงค์ในเร่ืองการป้องกัน
การทุจริต

๒ ช่องทาง ๑. สส.จัดท าโปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรมในการ
ใช้อินเตอร์เน็ต ๑๐ ประการ ปิดประกาศเผยแพร่
ให้ข้าราชการ/ประชาชนท่ัวไปได้ทราบ           
๒. ศล. จัดท าโปสเตอร์ร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันปิดประกาศเผยแพร่ให้ข้าราชการ/
ประชาชนท่ัวไปได้ทราบ                            
๓.  กจ.เผยแพร่แผ่นพับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
การกระท าผิดของข้าราชการ

๑๐๐%         - บันทึก ท่ี ดศ
๐๓๐๑.๐๐๕/
๒๐๕๐ลว๑๔ 
มี.ค.๖๑,แผ่นพับ
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ความส าเร็จ
เทียบกับ
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รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๒. การพัฒนา
ระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

๑. สร้างกลไก

ป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต

๑. น าระบบสารสนเทศน ามาใช้ใน

การปฏิบัติงาน

จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้

ในการปฏิบัติงานของกรม

อุตุนิยมวิทยาท่ีมีฐานข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน

๕ ระบบ ๑. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS       
 ๒.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                  
 ๓.ระบบ GFIMS  

๔.ระบบ one stop service บด.,                 
๕.เว็บไซต์บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน      
 ๖.Gis ใช้ในการพยากรณ์ของ ศบ.                 
 ๗.ระบบ Metnet ในการจัดเก็บและให้บริการ
ข้อมูลการตรวจเรดาร์,ดาวเทียม                     
 ๘.ศน.มีระบบแจ้งการร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๑๐๐%           -
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
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๒. พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์

แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์แบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ระดับ ๑ ต้ังคณะ ท างานพัฒนา

ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ระดับ ๒ ก าหนดรูป แบบเร่ือง

ร้องเรียน  ร้องทุกข์ ระดับ ๓ 

คณะกรรมการ พิจารณาปรับปรุง

ระบบ ระดับ ๔ ทดลองใช้ระบบ

ระดับ ๕ เสนอกรมฯพิจารณาให้

ความเห็นชอบ

ระดับ ๕ ระดับ ๕ คณะท างานฯ ได้พัฒนาระบบร้องเรียน
ร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอกรมฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าไปใช้ผ่าน

เว็บไซต์กรม www tmd.go.th

๑๐๐%           - รายงานการ
ประชุม
คณะท างาน

พัฒนาระบบ 
คร้ังท่ี 1/2561 ,
 2/2561,   
3/2561

๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ

รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสหรือการ

ร้องเรียนแก่ผู้ใช้บริการจากกรม

อุตุนิยมวิทยา เช่น ทางเว็บไซต์, 

แผ่นพับ เป็นต้น

จ านวนช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ๓ ช่องทาง ๑.เวียนแจ้ง/ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับ
ฟังความคิดเห็นให้ข้าราชการในสังกัดทราบ     
๒.เผยแพร่ทางแผ่นพับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส

การกระท าผิดของข้าราชการ                       
๓.ตู้รับฟังความคิดเห็น                               
๔.เฟสบุ๊คของ ศต.

๑๐๐%         - บันทึก ท่ี ดศ
๐๓๐๑.๐๐๕/
๒๐๕๐ลว๑๔ 
มี.ค.๖๑,แผ่นพับ
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เทียบกับ
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๔. โครงการส ารวจความคิดเห็น

ของผู้ใช้บริการและประชาชนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ี

กรมอุตุนิยมวิทยาในด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับความส าเร็จในการส ารวจ

ความคิดเห็นด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระดับ ๑ 

จัดท าแบบส ารวจ ระดับ ๒ เสนอ

กรมฯ เห็นชอบแบบ ระดับ ๓ 

เวียนแจ้งบุคลากรในหน่วยงาน

กรอกแบบส ารวจ ระดับ ๔ สรุป

ประมวลผลข้อมูลจากแบบส ารวจ

ระดับ ๕ เสนอกรมฯทราบก่อน

น าข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดท า

แผนจริยธรรมต่อไป

ระดับ ๕ ยังไม่ด าเนินการ -           -         -

๓. ยกระดับ
คะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต 

(ITA)

๑. เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความ

โปร่งใสการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงาน

๑ . โครงการอบรมในเร่ือง "การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ"

จ านวนคร้ังของการจัดอบรมใน

เร่ือง "การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ"

๑ คร้ัง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑

๑๐๐%          - บันทึก ท่ี ดศ  
๓๐๑.๐๐๕/ว๒
๒๒๙ ลว ๒๐ 

มี.ค.๖๑

 2. จ านวนคร้ังของการจัดอบรม

หลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

๑ คร้ัง พด. จัดโครงการหลักสูตร"อบรมให้ความรู้
ประมวลจริยธรรม" และ "ผลประโยชน์ทับซ้อน"

๑๐๐%            - บันทึก ท่ี ทก 

๓๐๑.๐๐๗/๕๕๗๓ ลว

 ๑๐ ก.ค.๖๑



6

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
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๔. ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึก
คุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือ
เป็นบรรทัดฐาน
ขององค์กร

๑. เพ่ือยกระดับ
จิตส านึกด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร

๑. โครงการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสร้าง

เครือข่าย การอบรม/สัมมนา ดูงาน

 ลดรายจ่ายในครัวเรือน  เป็นต้น

จ านวนบุคลากรในหน่วยงานท่ีเข้า

ร่วมโครงการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐๐ คน ๑.ตอ.จัดกิจกรรมปลูกผักกินได้ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง สอต.พระนครศรีฯ,ชัยนาท,บัว
ชุม,ตราด จ านวน 12 คน ฯลฯ                 

๒. สส.จัดโครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
อบรมศึกษาดูงานการเพราะเห็ดเพ่ือเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่าย ๕๒ คน                               
๓.ศต.ปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน ๑๓ คน       
๔. ศบ.ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคบริเวณสถานท่ี
ท างาน ๔๐ คน                                        
 ๕.ศน. ปลูกผักสวนครัว ๓๐ คน

๑๐๐%          - ท่ี ดศ 
๐๓๐๓.๐๐๖/
๑๗๖๐

๒. โครงการอบรมให้ความรู้

ประมวลจริยธรรม

จ านวนคร้ังท่ีจัดให้มีการอบรมให้

ความรู้ประมวลจริยธรรม

๑ กิจกรรม พด. จัดโครงการหลักสูตร"อบรมให้ความรู้
ประมวลจริยธรรม" และ "ผลประโยชน์ทับซ้อน"

๑๐๐%         - บันทึก ท่ี ทก 

๓๐๑.๐๐๗/๕๕๗๓ ลว

 ๑๐ ก.ค.๖๑
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๓. โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง

จิตส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

จ านวนกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง

จิตส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

๓ กิจกรรม ๑. ศล. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ๑๖ 
กิจกรรม                                               
๒. ศบ. เข้าร่วม ๕ กิจกรรม                          

๓. สส.เข้าร่วม ๓ กิจกรรม                           
๔. ตอ. เข้าร่วม ๓ กิจกรรม                          
๕. ศอ. ๒ กิจกรรม                                   
๖. ศล. เข้าร่วม ๓ กิจกรรม                        
๗. ศน. เข้าร่วม ๔ กิจกรรม                         
 ๘.ศต.เข้าร่วม ๔ กิจกรรม

๑๐๐%          -
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๔. จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม จ านวนหน่วยงานในสังกัดท่ีจัด

บอร์ดจริยธรรม

      ๘๕    

หน่วยงาน
หน่วยงานท่ีจัดบอร์ดจริยธรรม ดังน้ี                 
 (๑) ศอ. จ านวน  ๒  หน่วย 
(๒)ศต. จ านวน  ๖   หน่วย 

(๓) ศล. จ านวน ๑๔ หน่วย 
(๔) ศบ. จ านวน  ๕ หน่วย  
(๕) ศน. จ านวน  ๑  หน่วย
(๖) ลก. จ านวน   ๑   หน่วย 
(๗) ตอ. จ านวน ๓๔ หน่วย 
(๘) พอ.จ านวน ๑ หน่วย 
(๙)พน. จ านวน ๑ หน่วย 
(๑๐) สส. จ านวน ๑ หน่วย 
(๑๑) คม.จ านวน ๑ หน่วย 
(๑๒) ฝผ. จ านวน ๑ หน่วย  
(๑๓. กบ. จ านวน ๑ หน่วย  
(๑๔) บด. จ านวน ๑ หน่วย 
 (รวม ๗๐ หน่วย)

๘๒.๓๕%          -
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๕. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้านส่งเสริม

คุณธรรมและ
จริยธรรม

๑. เพ่ือมีกลไก
ในการบริหาร
จัดการด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

๑ .จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒ เร่ือง ๑. ตอ. จัดท าเอกสารวิชาการด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์

(E-Books)ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ จ านวน ๕ เร่ือง 

๒. พน. มีคู่มือข้ันตอนการคาดหมายลักษณะอากาศ

ราย ๓ เดือน                                              

๓. พน. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน                

๔. ศล. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ๙ 

กระบวนงาน                                               

 ๕. กบ. จัดท าคู่มือเอกสารควบคุมงาน                

 ๖.ศอ. คู่มือการตรวจและการบันทึกผลการตรวจ

อากาศการบิน                                             

 ๗.ฝผ.มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝผ.

๑๐๐%          -
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตส. มีการตรวจสอบ จ านวน 7 ระบบ ดังน้ี           

 ๑.การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(Compliance Auditing) การปฏิบัติงานใน

ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง       

 ๒. การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial 

Auditing) การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน เป็นการ

ตรวจสอบทางการเงิน            

 ๓.การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีค่า

สาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการเป็นการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ(Compliance 

Auditing)

๔.การปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Auditing) 

และการตรวจสอบการบริหาร(Management 

Auditing)                                                 

๕.การด าเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการ เป็นการตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน(Performance Auditing)

๒. มีระบบตรวจสอบด้านการ

บริหารจัดการ
         -๑๐๐%๕ ระบบจ านวนระบบตรวจสอบด้านการ

บริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๖. การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance 

Auditing) ๗. การเงิน บัญชี พัสดุ และ
งบประมาณ เป็นการตรวจสอบรายงานทางการ
เงิน(Financial Auditing) และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance 
Auditing) ของ ศล.

๖. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและ
สร้างเครือข่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความโปร่งใส 

เพ่ือเป็นต้นแบบ

๑. เพ่ือสร้าง
เครือข่าย
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

 จริยธรรม และ
ยกย่องคนดีเป็น
ต้นแบบ

๑. จัดต้ังกลุ่มเพ่ือด าเนินการหรือ

ร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใสใน

องค์กร

จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมเครือข่าย ๘๐ ๑. กลุ่มไลน์ อต.โปร่งใส ๙๐ คน                          ๒.

กลุ่มไลน์พัฒนาสตรี อต. ๒๑ คน
๑๐๐%          - ภาพถ่าย
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค เอกสารอ้างอิง

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมิวทยา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑

๒. โครงการคัดเลือกข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ าดีเด่นประจ าปี ใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

ของหน่วยงานในสังกัด

จ านวนคร้ังท่ีจัดโครงการคัดเลือก

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าดีเด่น

ประจ าปีในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยของทุก

หน่วยงาน

    ๑ คร้ัง กรมฯ จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้าง
ประจ าเดือนดีเด่นของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๐๐%            - ประกาศ อต. 
ลว17 ก.ย.61




