
 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๑ 

 

แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของบุคลากรใน 
                     หน่วยงานในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

เป้าประสงค์      เพ่ือให้บุคลากรมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 
        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที ่๑ 
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เวียนแจ้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือนให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ 
 

๑.จํานวนคร้ังที่หน่วยงาน
ได้รับการแจ้งเวียนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทศพิธราชธรรม พระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทานแก่
ข้าราชการพลเรือนให้
บุคลากรในสังกัดได้ทราบ 

กลุ่มงานคุม้ครอง
จริยธรรม 
 

๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาํนึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๒. จํานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสํานึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สํานัก/
ศูนย์/กลุ่มงาน 

๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
 

๓. จํานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะให้แก่บุคลากร
ในองค์กร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สํานัก/
ศูนย์/กลุ่มงาน 

กลยุทธ์ที ่๒ 
ส่งเสริมการใช้
ประมวลจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรและ
กํากับดูแลการ
ประพฤติปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 

๑. เวียนแจ้งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนให้แก่ข้าราชการทุก
หน่วยงานในสังกัดได้ทราบ 
 

๑. จํานวนคร้ังที่หน่วยงาน
ได้รับการแจ้งเวียนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ให้แก่ข้าราชการทุก
หน่วยงานในสังกัดได้ทราบ  
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

๒. จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม 
 

๒. จํานวนหน่วยงานในสังกัด
ที่จัดบอร์ดจริยธรรม 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สํานัก/
ศูนย์ 

๓. จัดอบรมให้ความรู้ ๓. จํานวนคร้ังในการจัด
อบรม 

กลุ่มงาน 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 



 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๒ 

 

        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที ่๓  
การใช้การศึกษา
และศาสนาเป็น
เครื่องมือในการ
ปลุกจิตสํานึก และ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด 

จัดโครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบัติ
ธรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน 

จํานวนคร้ังในการจัดกิจกรรม  กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

กลยุทธ์ที ่๔  
ดูแลคุณภาพชีวิต
ขวัญกําลังใจ และ
รายได้ของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน  

๑. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง
สร้างเครือข่ายของบุคลากรใน
หน่วยงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เสริมสร้างอาชีพ 
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ
หน่วยงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จํานวนบุคลากรใน
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

๒. จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจําดีเด่นประจําปี ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ของ
หน่วยงานในสังกัด 
 

๒. จํานวนคร้ังที่จัดโครงการ
คัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจําดีเด่นประจําปี
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย ของทุกหน่วยงาน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์      เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร และเคร่ืองมือที่สนับสนุนใหอ้งค์กรมีความโปร่งใส ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที ่๑ 
พัฒนามาตรการ
และเคร่ืองมือใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

๑. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

๑. จํานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

สํานัก/ศูนย์ 

๒. นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒. จํานวนระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

สท./สํานัก/ศูนย์ 

 



 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๓ 

 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
 ๓. มีระบบตรวจสอบด้านการบริหาร

จัดการ 
๓. จํานวนระบบตรวจสอบ
ด้านการบริหารจัดการ 

ตส./สํานัก/ศูนย์ 
 

๔. มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. จํานวนช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

พด./สท. 

กลยุทธ์ที ่๒  
สร้างเสริมระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
ให้มีมาตรฐาน  
มีความเที่ยงตรง 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
 

พัฒนาระบบการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์แก่ผู้ร้องเรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แก่ผู้
ร้องเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
ระดับ ๑ รวบรวมสืบค้นข้อมลู
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับ ๒ แต่งต้ังคณะทํางาน
พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 
ระดับ ๓ กําหนดรูปแบบเรื่อง
ร้องเรียน  ร้องทุกข ์
ระดับ ๔ เสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาและเสนอ
กรมฯ ทราบ 
ระดับ ๕ ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

กลยุทธ์ที ่๓  
สร้างเสริมระบบ
การแจ้งเบาะแส
และการคุ้มครอง
พยาน 

๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสหรือการ
ร้องเรียนแก่ผู้ใช้บริการจากกรมอุตุ 
นิยมวิทยา เช่น ทางเว็บไซต์, แผ่นพับ 
เป็นต้น  

๑. จํานวนช่องทางในการรับ
แจ้งข้อมูล 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๔ 

 

        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
 ๒. สํารวจความความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สถานการณ์ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม
อุตุนิยมวิทยา 
 

๒. ระดับความสําเร็จในการ
สํารวจข้อมูล 
ระดับ๑  จัดทําแบบสํารวจ 
ระดับ๒  เสนอกรมฯ เห็นชอบ
แบบ 
ระดับ๓  เวียนแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานกรอกแบบสํารวจ 
ระดับ๔  สรุปประมวลผลข้อมูล
จากแบบสํารวจ 
ระดับ๕  เสนอกรมฯ ทราบก่อน
นําข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทํา
แผนจริยธรรมต่อไป   

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

๓. กําหนดมาตรการคุ้มครองพยาน/
ผู้ให้เบาะแสการทุจริตของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

๓. กําหนดมาตรการคุ้มครอง
พยาน/ผู้ให้เบาะแสการทุจริต
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาความร่วมมือและประสานเครือข่าย 

เป้าประสงค์      เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการติดตาม ตรวจสอบ 
การต่อต้านการทุจริต 

        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที ่๑  
เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ
ของกรม 
 

1. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา 

๑. จํานวนกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 

สํานัก/ศูนย์ 
 

๒. พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
อุตุนิยมวิทยาให้เป็นปัจจุบัน 

 

๒. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาปรับปรุงศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
ระดับท่ี ๑ แต่งต้ังคณะทํางาน 
ระดับท่ี ๒ รวบรวมสืบค้นข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 
ระดับท่ี ๓ จัดทําแผนปรับปรุง
ศูนย์ 
ระดับท่ี ๔ เสนอหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผน 
ระดับท่ี ๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

สอ./ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

 



 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๕ 

 

 
        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกในการ
ตรวจสอบติดตามการ
ทุจริตหรือประพฤติ มิ
ชอบภาครัฐ 
 

๑. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
 

๑. จํานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน 
 

สํานัก/ศูนย์/สถานี
วิทยุ 
 

๒. สร้างเครือข่ายภาคองค์กร ๒. จํานวนกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่ายภาคองค์กร 
 

สํานัก/ศูนย์/สถานี
วิทยุ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสรา้งองค์ความรู้ใหกั้บบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต 

เป้าประสงค์      เพ่ือให้บุคลากรท่ังภายในและภายนอกองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ  
  ข้อบังคับของทางราชการ สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ 
 
        กลยุทธ์               กิจกรรม/โครงการ         ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
 กลยุทธ ์พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถของ
บุคลากร รวมทั้ง
องค์ความรู้
เก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ
เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและ
ภายนอกมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 
 

๑. จัดฝึกอบรม/จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลขา่วสารด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จัดซือ้จัดจ้าง การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 

๑. จํานวนคร้ังในการจัด
ฝึกอบรม/กิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สํานัก/
ศูนย์/กลุ่มงาน 
 

๒. เผยแพร่เอกสารความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ 

๒. จํานวนเรื่องที่มีการ
เผยแพร ่

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/สํานัก/
ศูนย์/กลุ่มงาน 
 

 
 



 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
        พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 
       

     ลงนาม 
                    (นายวรพัฒน์  ทิวถนอม) 
                     อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
                                                                                    วันที่     ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 


