
 

รายงานผลการวิเคราะหแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

กรมอุตุนิยมวิทยาไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 4 ป (2561-2564) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจาํป พ.ศ.2562 โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส 

ความพรอมรับผิด คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน อันจะนําไปสูการยกระดบัคุณธรรม และความโปรงใสใน

การดําเนินงานใหสูงข้ึน  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม กรมอุตุนิยมวทิยา ไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.

2560-2564) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป พ.ศ.2560 – 2564 ของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกิจกรรม/โครงการ 

          กรมอุตุนิยมวิทยาไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําป พ.ศ.2562  จํานวน 15 โครงการ โดยสามารถดําเนิน

กิจกรรมและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 93.33 โดยมีผลดําเนินการดังนี้    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1. โครงการฝกอบรม/

สัมมนา/แลกเปลี่ยน

เรียนรู การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ของบุคลากรใน

หนวยงาน 

1. จํานวนครั้งท่ีจัดใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขอมูลขาวสารดาน การ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริตของบุคลากร

ในหนวยงาน 

1.จัดกิจกรรมศึกษา              

ดูงานดานคานิยมองคกร 

และการประเมิน                 

คุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ

กระทรวงสาธารณสุข

และกรมอนามัย                    

เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 62                                 

2. ศต.จัดบรรยาย

แลกเปลี่ยนความรู       

“การทุจริต”                        

3. ศอ. ศึกษาดูงานตาม

โครงการ “การดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ ได     

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 

การปราบปรามการ

ทุจริตและสามารถ               

นําความรูมาปฏิบัติงาน

ดานการประเมิน                  

คุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ 

และปฏิบัติงานดวย          

ความโปรงใส                         

และเปนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

2. เผยแพรเอกสาร

ความรูดานการปองกัน

การทุจริต กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติของสวน

ราชการ 

2. จํานวนครั้งท่ีมีการ

เผยแพร 

1.  เวียนแจงประกาศ

เจตนารมณตอตาน                    

การทุจริต ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ.2562 

2. เวียนแจงประกาศ

มาตรการ แนวทาง การ              

มีสวนรวมของประชาชน 

3. เวียนแจงประกาศ

นโยบายการใหหรือรบั

ของขวัญหรอืประโยชน 

อ่ืนใด พ.ศ.2562 

4. ศอ. จัดทําบอรด

ประชาสัมพันธรวมตอตาน 

การทุจริตไวท่ีสํานักงาน  

5.สส. เผยแพรคลิป

ตอตานทุจริตของ ปปท. 

บนเฟสบุค, เพจ 

6.ศต.จัดทําบอรด

ประชาสัมพันธตอตาน 

การทุจริต,เผยแพรสื่อ   

ทางเว็บไซต “ทํางาน

โปรงใสประชาชนม่ันใจ

ราชการไทยปลอดทุจริต” 

7.ตอ. จัดทําแผน

ปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบของสถานี 

 

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ                 

มีความรูความเขาใจ               

มีจิตสํานึกและคุณธรรม 

จริยธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

3. เผยแพรสื่อรณรงคใน

เรื่อง การปองกันการ

ทุจริต 

1. จํานวนชองทางการ

เผยแพรสื่อรณรงคใน

เรื่องการปองกัน                 

การทุจริต 

1.เวียนแจงสื่อรณรงค 

TMD No Gift Policy                

ในอินทราเน็ต 

2.เผยแพรบนเว็บไซต     

กรมอุตุนิยมวิทยา 

3.ศอ. ติดบอรด

ประชาสัมพันธรวมตอตาน 

การทุจริตไวท่ีสํานักงาน  

4.สส. เผยแพรคลิป

ตอตานทุจริตของ ปปท. 

บนเฟสบุค, เพจ 

5.ศล. ติดบอรดตอตาน

การทุจริต                 

6. กจ.เผยแพรแผนพับ

แจงขอมูลหรือเบาะแส 

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ                     

มีจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม  

 

ขอดี/ขอเสีย และผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

ขอดี     ยุทธศาสตรนี้ โดยรวมแลวขาราชการ /ลูกจาง/พนักงานราชการมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกท่ีดีเพ่ิมข้ึน จากการท่ีไดรวมกิจกรรม/โครงการตามแผน  ทําใหไมมีขาราชการ/ลูกจาง/พนักงาน

ราชการกระทําการทุจริต และไมไดรับการรองเรียนในดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ขอเสีย      - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน - 

แนวทางแกไขปญหา  - 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1. นําระบบ

สารสนเทศนํามาใช

ในการปฏิบัติงาน 

 

1.จํานวนระบบ

สารสนเทศท่ีนํามาใช                

ในการปฏิบัติงานของ

กรมอุตุนิยมวิทยาท่ีมี

ฐานขอมูลเปนปจจุบัน 

1. ระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล DPIS        

2.ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส                   

3.ระบบ GFMIS                                     

4.ระบบ one stop 

 service บด.,                 

5. ระบบสงขาวCDMS 

ตอ.                                           

6. เว็บไซตบริการขอมูล

อุตุนิยมวิทยาการบิน  

7. ระบบเฝาระวังติดตาม

และพยากรณอากาศ                       

8. บด. ระบบเผยแพร

ขอมูลการจัดจางของ

กรมฯ,e-Procurement, 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

,จัดการรองเรียน-รอง

ทุกข,GFMIS                   

9. ศล.  สารสนเทศ

บุคลากร,สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส

,METNET,เว็บไซตศูนย 

มีระบบสารสนเทศนํามาใช

ในการปฏิบัติงานไดอยาง                

มีประสิทธิภาพ 

2. โครงการพัฒนา

ระบบรองเรียนรอง

ทุกขแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

2. ระดับความสําเร็จ               

ในการพัฒนาระบบ

รองเรียนรองทุกขแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 1 ทบทวน/

ปรับปรุงระบบรองเรียน

รองทุกขในระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

ระดับ 2 ประชุม 

 

ระบบรองเรียนรองทุกข

แบบอิเล็กทรอนิกส ผาน

เว็บไซตกรม www 

tmd.go.th  

มีระบบรองเรียนรองทุกข

แบบอิเลก็ทรอนิกสในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

ประชาชนเขาถึงไดงาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

 คณะทํางานฯ เพ่ือ

พิจารณากําหนดรูปแบบ

การรองเรียนรองทุกข                         

ระดับ 3 พัฒนาระบบ

รองเรียนรองทุกข   

ระดับ 4 ทดลองใชระบบ 

ระดับ 5 เสนอกรมฯ

พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

  

3.จัดทําชองทางใน

การรับแจงขอมูลหรือ

เบาะแสหรือการ

รองเรียนแกผูใช 

บริการจากกรม

อุตุนิยมวิทยา เชน 

ทางเว็บไซต, แผนพับ 

เปนตน 

3. จํานวนชองทางใน

การรับแจงขอมูล 

1.เว็บไซตกรมฯ 

2. แผนพับแจงขอมูลหรือ

เบาะแสการกระทําผิดของ

ขาราชการ                        

3.ตูรับฟงความคิดเห็น                               

4.สายดวน 1182                                  

5. ตู ปณ. 158  

6. โทรศัพทและแฟลกซ

7. เฟสบุค 

8. ผานอีเมลลหนา

เว็บไซต ศน. 

9. ดวยตัวเอง 

10. แบบสํารวจ – 

แบบสอบถาม 

มีชองทางท่ีหลากหลายใน

การแจงขอมูล/เบาะแส/   

การรองเรียน/รับฟง                

ความคิดเห็น 

 

ขอดี/ขอเสีย และผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

1. นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานของกรมอุตนุิยมวิทยา 

ขอดี มีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ                    

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   -   

แนวทางแกไขปญหา  - 

2. พัฒนาระบบรองเรยีนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกส  

ขอดี   มีระบบรองเรียนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกส ใหผูรองเรียนสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว ทราบผล

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ สามารถดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขไดอยาง          

มีประสิทธิภาพ  
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ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   รายละเอียดในระบบยังไมครบถวนสมบูรณ  

แนวทางแกไขปญหา  ควรมีการพัฒนาเปนระยะ เพ่ือใหทันตอระบบเทคโนโลยีสมัยใหม                                                       

3. ประชาสัมพันธชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสหรือการรองเรียนแกผูใช บริการจากกรม

อุตุนิยมวิทยา เชน ทางเว็บไซต, แผนพับ เปนตน 

ขอดี  มีชองทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี วาปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน โปรงใส และ

ตรวจสอบได  ประชาชนไดรับผลประโยชนมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (ITA) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1. โครงการอบรมใน

เรื่อง "การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ" 

1.จํานวนครั้งของการจัด

อบรมในเรื่อง "การ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ" 

-โครงการศึกษาดูงาน

ดานคานิยมองคกร 

วัฒนธรรมองคกร และ

การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

กระทรวงสาธารณสุข

และกรมอนามัย                 

-ศน. เขารวมอบรม

โครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับเครือขาย

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

สวนราชการเชียงใหม 

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ ได     

แลกเปลีย่นเรียนรู                  

เรื่อง การปราบปราม

การทุจริตและสามารถ

ปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 

2. โครงการอบรม

หลักสูตร “ผลประโยชน

ทับซอน” 

 

2. จํานวนครั้งของการ

จัดอบรมหลักสูตร 

“ผลประโยชนทับซอน” 

ศต. จัดสัมมนาใน

หนวยงาน "ผลประโยชน

ทับซอน" วันท่ี 22 ส.ค.62 

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ                        

ท่ีเขารวมสัมมนา                     

มีความรูความเขาใจ 

สามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตองตาม

กฎระเบยีบ มีจิตสํานึก

ในการเปนขาราชการท่ีดี 
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ขอดี/ขอเสีย และผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการอบรมในเรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" 

ขอดี  มีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส   

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน -   

แนวทางแกไขปญหา – 

2. โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชนทับซอน”                                

ขอดี  บุคลากรไดรับความรูมากข้ึน  

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน –  

แนวทางแกไขปญหา – 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเปนบรรทัดฐานขององคกร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1.โครงการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เชน การสราง

เครือขาย การอบรม/

สัมมนา ดูงาน ลด

รายจายในครัวเรือน  

เปนตน 

1.จํานวนบุคลากรใน

หนวยงานท่ีเขารวม

โครงการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ศน. จัดกิจกรรมปลูกผัก

บริเวณงานตรวจอากาศ

ชัน้บน  จํานวน 21 คน             

2. ศอ.จัดกิจกรรมศึกษาดู

งานตามโครงการ”การ

ดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง” 

จํานวน 30 คน                               

3.ศบ. จัดกิจกรรม”ปลูก

ผักสวนครัวรั้วกินได” 

จํานวน 34 คน  

4. ศล. จัดกิจกรรม”ปลูก

ผักสวนครัวรั้วกินได” 

จํานวน 29 คน         

ผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไป

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

สามารถดําเนินชีวิตได

อยางเหมาะสมและ

พอเพียง 

2. โครงการอบรมให

ความรูประมวล

จริยธรรม 

2. จํานวนครั้งท่ีจัดใหมี

การอบรมใหความรู

ประมวลจริยธรรม 

           -                 - 

 

3. โครงการกิจกรรม

เสริมสรางจิตสํานึกตอ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

3. จํานวนกิจกรรมท่ี

เสริมสรางจิตสํานึกตอ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

1. รวมบริจาคโลหิตเพ่ือ

ถวายเปนพระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล   

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ มี

คุณธรรม จริยธรรม      

และมีจิตสํานึกในการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

  อดุลยเดช วันท่ี 29 เม.ย.

62 

2. รวมทําบุญตักบาตร

โครงการอบรมบวช

สามเณรภาคฤดูรอน 

3. กรมอุตุนิยมวิทยาจัด

งานสืบสานประเพณี 

สงกรานตประจําป 

2562 

4. ศน.จัด 18 กิจกรรม  

5. ศบ.จัด 3 กิจกรรม 

6. ศอ. จัด 6 กิจกรรม  

7. ศล. จัด 11 กิจกรรม 

8. ศบ. จัดโครงการ”อุตุ

อ่ิมใจ นองไดอ่ิมทอง” 

“เก็บขยะในท่ี

สาธารณะ” 

9. ศล. รวมกิจกรรม 26 

กิจกรรม  

10. ตอ. อบรม 904   

เปนขาราชการท่ีดี 

 

ขอดี/ขอเสีย และผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

ขอดี  ขาราชการ /ลูกจาง/พนักงานราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี 

และเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติและปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ไมมีการจัดอบรมใหความรูประมวลจริยธรรม  

แนวทางแกไขปญหา กําหนดผูรับผิดชอบไมเพียงพอ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1.จัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

1.จํานวนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

1. ตอ. จัดทําเอกสาร

วิชาการดวยสื่ออิเล็ก  

ทรอนิกส(E-Books)ระบบ

เรดารตรวจอากาศ  

ขาราชการ/ลูกจาง/

พนักงานราชการ

ปฏิบัติงานอยางเปน

ระบบ มีมาตรฐาน  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

  จํานวน 5 เรื่อง และ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. พอ. มีคูมือข้ันตอนการ

คาดหมายลักษณะอากาศ

ระยะสัน้และระยะ 

ปานกลาง, ระบบ ISO 

9001:2015 

3. พน. จัดทํามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน                

4. ศล. จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานดานการบิน,   

ระบบ ISO 9001:2015 

5. กบ. จัดทําคูมือเอกสาร

ควบคุมงาน,คูมือการ

ปฏิบัติงาน                 

6. ศอ. คูมือการตรวจวัด

,ตรวจอากาศและการผลิต

แผนท่ี 

7. ฝผ.ปรับปรุงมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ฝผ. (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2562)  

8. ศบ. จัดทําคูมือ

พยากรณทางเฟสบุค,คูมือ

พยากรณฝนและฟา

คะนองเทศบาลขอนแกน  

สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. มีระบบตรวจสอบ

ดานการบริหารจัดการ 

2. จํานวนระบบ

ตรวจสอบดานการ

บริหารจัดการ 

ตส. มีการตรวจสอบ 

จํานวน 5 ระบบ ดังนี้            

1. ตรวจสอบรายงาน

ทางการเงิน(Financial 

Auditing) และตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามระเบียบ 

(Compliance Auditing)

ของ ศบ.   

มีระบบตรวจสอบเพ่ือ

ควบคุมใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูก 

ตอง เปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการเปน

มาตรการและเครื่องมือ

ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

  2. การปฏิบัติงานใน

ระบบงานความ

รับผิดชอบทางละเมิด ลก. 

3. การจัดซ้ือจัดจาง

ตรวจสอบการบริหาร

ของ ลก. และ พน. 

4. ระบบเครือขาย

สมรรถนะสูงตรวจสอบ

การดําเนินงานของ ฝผ.                                       

5. ตรวจสอบทางการเงิน

(Financial Auditing) 

ของ ลก.  

 

 

ขอดี/ขอเสีย และผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน    

ขอดี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ โปรงใส ตรวจสอบได   

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ยังจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานไมครบทุกหนวยงาน,บางหนวยงานไมรายงาน 

แนวทางแกไขปญหา ขอใหทุกหนวยงานจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานและรายงานผล 

2. ระบบตรวจสอบดานการบริหารจัดการ    

ขอดี  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ โปรงใส ตรวจสอบได                                

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน – 

แนวทางแกไขปญหา  -   

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส  

                    เพ่ือเปนตนแบบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

1. จัดตั้งกลุมเพ่ือ

ดําเนินการหรือรวม

กิจกรรม ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และความ

โปรงใสในองคกร         

1.จํานวนบุคลากรท่ีเขา

รวมเครือขาย     

1. กลุมไลน อต.โปรงใส 

81 คน                            

2. กลุมไลนพัฒนาสตรี                      

อต. 45 คน 

3. ตอ. แตงตั้งคณะทํางาน 

ขาราชการ /พนักงาน

ราชการ/ลูกจางประจํา 

มีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของกรมฯ 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

 

 

 

2. โครงการคัดเลือก

ขาราชการ/

ลูกจางประจําดีเดน

ประจําป ในดาน

คุณธรรม จริยธรรม  

และวินัย ของหนวยงาน

ในสังกัด                                                    

 

 

 

2. จํานวนครั้งท่ีจัด

โครงการคัดเลือก

ขาราชการ/

ลูกจางประจําดีเดน

ประจําปในดานคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยของ

ทุกหนวยงาน     

ดานคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน

ของ ตอ. 10 คน 

กรมฯ จัดโครงการ

คัดเลือกขาราชการ/

ลูกจางประจําเดือนดีเดน

ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

และเปนธรรม 

 

 

ขาราชการ /พนักงาน

ราชการ/ลูกจางประจํา 

มีแรงจูงใจในการ

ประพฤติตน มีจิตสํานึก 

คานิยม คุณธรรม 

จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงาน และเปน

แบบอยางท่ีดีในการ                

เปนขาราชการท่ีดี 

 

ขอดี/ขอเสีย และผลสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

1. จัดตั้งกลุมเพ่ือดําเนินการหรือรวมกิจกรรม ดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในองคกร        

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต    

ขอดี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน –  

แนวทางแกไขปญหา - 

2. คัดเลือกขาราชการ/ลูกจางประจําดีเดนประจําป ในดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ของหนวยงานในสังกัด                  

ขอดี  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการท่ีประพฤติปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยกยองเชิดชู คนดีคนเกงในองคกร  

ขอเสีย   - 

ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน –  

แนวทางแกไขปญหา – 
 
 
                                                   ---------------------------------------------- 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


