
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรม
และจริยธรรมในการทำงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น  
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ.2559 – 2564) ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ 

          กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2563 จำนวน 6 กิจกรรม/โครงการ โดยสามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ และบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลดำเนินการดังนี้    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1. โครงการกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

1. จำนวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

กอง/ศูนย์ ไดจ้ัดกิจกรรม 
/โครงการ และเข้าร่วม 
กิจกรรม /โครงการ
เสริมสร้างจิตสำนึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
- ศน.-ร่วมพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ วันที่28 ม.ค.
63,ร่วมงานสัปดาห์
พระพุทธศาสนา 
มาฆบูชา 5 ก.พ.63,              
เฝ้ารับเสด็จพระกนิษฐา     
ธิราช,ร่วมพิธีวันสวรรคต
พระจอมเกล้า 1 ต.ค.62,
ร่วมพิธีวันสวรรคตพระ
บรมชนกาธิเบศรฯ 13 
ต.ค.62,ร่วมพิธีวันปิย
มหาราช 23 ต.ค.62,
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
3 ก.ค.63,ลงนามถวาย
พระพรวันเฉลิมฯ 28 
ก.ค.63,ถวายสัตย์ 21 
ก.ค.63 ,ถวายพระพรชัย 
 มงคล 12 ส.ค.63 และ 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานราชการ มี
คุณธรรม จริยธรรม      
และมีจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
  ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

,ร่วมเชิญธงชาติไทย 28 
ก.ย.63 ตอ.- 2 กิจกรรม 
ศอ.-ร่วมพิธีทำบุญตัก
บาตรวันที่ 5 ธ.ค.62,
ทอดผ้าป่าวันที่ 13 ธ.ค.
62,ทำบุญปีใหม่วันที่ 3 
ม.ค.63,วันเด็กแห่งชาติ 
11 ม.ค.63,ร่วมกิจกรรม
วันส่งเสริมพุทธศาสนา
วันที่ 7 ก.พ.63,กิจกรรม
วันพืชในแหล่งน้ำเพ่ือ
รองรับการเกิดอุทกภัย 
ศล.- 16 กิจกรรม,ศบ.-29 
กิจกรรม,พอ.-3กิจกรรม
,ฝผ.- 4 กิจกรรม,กบ.- 7 
กิจกรรม, ลก./อบ.- 3 
กิจกรรม 

 

2. โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น
ประจำปีในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยของ
หน่วยงาน 

2. จำนวนครั้งที่จัด
โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น
ประจำปีในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยของ
หน่วยงานในสังกัด 

ทุกหน่วยงานจัดโครงการ
คัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างดีเด่นนำเสนอกรม
ฯ พิจารณา คัดเลือกเป็น
ข้าราชการ/ลูกจ้าง
ประจำเดือนดีเด่นของ
กรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 

ข้าราชการ /พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างประจำ 
มีแรงจูงใจในการ
ประพฤติตน มีจิตสำนึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ                
เป็นข้าราชการที่ดี 

ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 
ข้อดี  ยุทธศาสตร์นี้ โดยรวมแล้วข้าราชการ /ลูกจ้าง/พนักงานราชการมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดีเพ่ิมข้ึน มีแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานจากการ                
ที่ได้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผน ทำให้ไม่มีข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการกระทำการทุจริต และ
ไม่ได้รับการร้องเรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสีย   - 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น  -  
แนวทางแก้ไขปัญหา - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

3. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการสร้าง
จิตสำนึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี 
 

3. จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้าง
จิตสำนึกการเป็น
ข้าราชการที่ด ี 

 

ศน.- จัดโครงการอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้จิต
อาสา จิตสาธารณะ  โดย
วิทยากร 904 15 พ.ย.62,
จัดโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องผล ประโยชน์
ทับซ้อนและกฎหมาย
ต่อต้านการทุจริต เมื่อ
วันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 
13.00-16.00น. ณ 
สำนักงานด่านศุลกากร
ภาคท่ี 3 จำนวน 31 คน 
ตอ.- จัดเจ้าหน้าที่
สนับสนุนข้อมูลอุตุฯ 
เครื่องมือตรวจอากาศ     
ในพิธีขบวนพยุหยาตราฯ, 
จัดส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 
1/2563,ร่วมวันเฉลิมฯ 
ศอ.-จัดส่งข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี ครั้งที่ 
1/2563  
ศบ.- เข้าร่วม 13 กิจกรรม
พอ.- 1 กิจกรรม  
ฝผ.- เข้าร่วม 3 กิจกรรม 
กบ.- 2 กิจกรรม 
ศล.-1  กิจกรรม 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานราชการ                     
มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
4. การเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

4. จำนวนครั้งการ
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศอ.-จัดบอร์ดคุณธรรม
จริยธรรมไว้ที่ศูนย์ฯ                    
พอ.-ผ่านISO9001:2015 
กจ.-เผยแพร่ช่องทาง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์, 
ระเบียบกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์ 
อ่ืนใด, อักษรวิ่งบนจอ 
LED ณ บริเวณห้องโถง    
ชั้น 1 อาคาร 50 ปี 
อุตุนิยมวิทยา,สติ๊กเกอร์
ปิดประกาศ, เผยแพร่สื่อ
ป.ป.ช. #ไม่ทนคนโกง
,พอ.-ผ่าน ISO 9001:2015,                      
ศอ.-2กิจกรรม,            
ตอ.- 2 กิจกรรม,                  
บด.-จัดฝึก อบรมการ
ประยุกต์ใช้งานกรอบ                  
ธรรมาภิบาลข้อมูลฯ                
10-11 ก.ย.63,จัดให้มี   
การลงนาม MOU เร่ืองการ
ส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน
ภัยธรรมชาติฯ 28 ส.ค.63,
จัดกิจกรรมวันต้นไม้
แห่งชาติ 20 พ.ค.63,ลงนาม
MOU ด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน, MOU ยกระดบั
การแลก เปลี่ยนเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวทิยา21 
ก.ย.63, MOU จัดซื้อ                   
จัดจ้างฯ  2 มิ.ย.63   
ศล.-จัดบอร์ดคุณธรรม,             
ร่วมบริจาคเงินให้แก่                  
โรงบาลฯ, ตู้ปนัสุข, 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานราชการ                     
มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม              
มีแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน  
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ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 
ข้อดี     ยุทธศาสตร์นี้ โดยรวมแล้วข้าราชการ /ลูกจ้าง/พนักงานราชการมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกท่ีดีเพ่ิมขึ้น จากการที่ได้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผน  ทำให้ไม่มีข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
ราชการกระทำการทุจริต และไม่ได้รับการร้องเรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสีย      - 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น - 
แนวทางแก้ไขปัญหา  - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ 
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
5. กิจกรรม
เสริมสร้างจิต
สาธารณะของ
บุคลากรในองค์กร  

 

5.จำนวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิต
สาธารณะ 
 

ศน.-Big cleaning 8 ต.ค.62, จัด
โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้                             
จิตอาสา จิตสาธารณะ โดยวิทยากร 
904 วันที่ 15 พ.ย.62,จิตอาสาพัฒนา
คลองแม่ข่า วันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5 
ธ.ค.62,วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด 6 ธ.ค.
62,วันเด็กแห่งชาติวันที่ 11 ม.ค.63 ,
บริจาคโลหิตวันที่ 27 ม.ค.63,ร่วม
โครงการปันน้ำใจ..ร่วมป้องกันไฟป่า
วันที่ 22 ก.พ.63, 4 กิจกกรม 
ตอ.-เปิดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล
ทาง Line, e-mail, facebook, 
website,กล่องรับความคิดเห็น
,โทรศัพท์ พอ.- Big cleaning 
ศอ.-จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น/                    
ข้อร้องเรียนไว้ที่ศูนย์, กบ.-Big 
Cleaning Day,,ศบ.-7 กิจกรรม 
สส.- จัดโครงการ Give and Camping 
ฝผ.- 
http://www.earthquake.tmd.go.th 
-E-mail:tmdseismo@gmail.com 
พอ.- Big cleaning,เปิดช่องทาง
ร้องเรียนฯ 
ศล.-จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อ
ร้องเรียนไว้ที่ศูนย์ 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานราชการ                     
มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม              
มีแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงาน 

 

http://www.earthquake.tmd.go.th/
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
6. ได้รับแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแส หรือ
การร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ
ภายนอก 

6. จำนวนเรื่องท่ี
ได้รับแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสหรือ
การร้องเรียนจาก
ผู้รับ บริการ
ภายนอก                
ด้านทุจริต 

ไม่มี กรมอุตุนิยมวิทยามี
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานราชการที่ดี 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ไม่กระทำการทุจริตใดๆ  

 
ข้อดี/ข้อเสีย และผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 
ข้อดี     ยุทธศาสตร์นี้ โดยรวมแล้วข้าราชการ /ลูกจ้าง/พนักงานราชการมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกท่ีดีเพ่ิมข้ึน จากการที่ได้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผน  ทำให้ไม่มีข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
ราชการกระทำการทุจริต และไม่ได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในการกระทำการทุจริต – คอร์รัปชั่น 
ข้อเสีย      - 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น - 
แนวทางแก้ไขปัญหา  - 
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