รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลัก
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
1. โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
ของบุคลากรในองค์กรให้ จิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
ต่อต้านการทุจริตในทุก
พระมหากษัตริย์
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

- พอ. จัดกิจกรรมดังนี้
1) เข้าร่วมวันรักต้นไม้ประจาปี 2563
ในวันที่ 28 ต.ค. 63
2) เข้าร่วมเทศน์มหาชาติ วัดบางนาใน
วันที่ 3 ธ.ค. 63
3) เข้าร่วมสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา
ในวันที่ 3 ธ.ค. 63
4) เข้าร่วมถวายบังคมวันพ่อ วันที่ 5 ธ.ค. 63
- ศน. จัดกิจกรรมดังนี้
1) วันที่ 23 ต.ค. 63 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และ
เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 63
2) วันที่ 5 ธ.ค. 63 ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
และสามเณร จานวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร้อยละ
ของ
ความสาเ
ร็จเทียบ
กับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

100 %

แนบ 2

100 %

แนบ 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลัก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
1. โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
ของบุคลากรในองค์กรให้ จิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
ต่อต้านการทุจริตในทุก
พระมหากษัตริย์
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

3) วันที่ 23 ก.พ. 64 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราขีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2564
4) วันที่ 1 ต.ค.63 ร่วมงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
5) วันที่ 13 ต.ค.63 ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ถวายเป็น
พระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
6) วันที่ 21 ต.ค.63 ร่วมกิจกรรมน้อมราลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
7) วันที่ 23 ต.ค.63 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ประจาปี 2563
8) วันที่ 14 พ.ย.63 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจาปี 2563
9) วันที่ 5 ธ.ค.63 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี
พระเกียรติคณ
ุ และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

-3ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลัก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
1. โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
ของบุคลากรในองค์กรให้ จิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
ต่อต้านการทุจริตในทุก
พระมหากษัตริย์
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10) วันที่ 22 มี.ค.64 เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ
พิลาสกัลยาณี ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
11) วันที่ 31 มี.ค.64 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจาปี 2564,
งานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2564
- ศล. รายงานร่วมจัดกิจกรรมดังนี้
1) ศล.ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถพิตร
2) ศล.ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในการเสด็จพระราชดาเนินมาถวายผ้ากฐิน
ณ วัดหนองป่าพง

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 4

-4–
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลัก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
1. โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
ของบุคลากรในองค์กรให้ จิตสานึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา
ต่อต้านการทุจริตในทุก
พระมหากษัตริย์
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

3) ศล.ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมราลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5
4) ศล.ประดับธงชาติ ธงประจาราชกาลที่ 9 ธงประจา
สมเด็จพระราชินี ที่ทาการ และบ้านพักข้าราชการ
5) ศล.เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จ
พระราชดาเนินมาถวายผ้ากฐิน
6) ศล.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 2563 ณ วัดป่าใหญ่ อุบลราชธานี 3 วัน
7) ศล.เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวาย
พระพรกับทางจังหวัดอุบลราชธานี
8) ศล.ร่วมพิธีเวียนเทียน เสริมบุญบารี เสริมศิริ
มงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันมาฆบูชา
- ตอ. รายงาน ดังนี้
1) ตอ. จัดส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 (ตอ.114272 )
2) ตอ. มีการให้การสนับสนุนสั่งซื้อดอกแก้วกัลยาเพื่อ
สมทบทุนช่วยเหลือคนพิการ ตามหนังสือที่ สสคพ.
962/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค.63

ร้อยละ
ของ
ความสาเ
ร็จเทียบ
กับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 7

-5ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรในองค์กรให้
ต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

2. โครงการคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างดีเด่นประจาปีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและวินัยของ
หน่วยงาน

2. จานวนครั้งที่จัด
โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้าง
ดีเด่นประจาปีใน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ของหน่วยงานใน
สังกัด

1 ครั้ง

ร้อยละ
ของ
ปัญหา
เอกสาร
ความสา
อุปสรรค
อ้างอิง
ผลการดาเนินงาน
เร็จ
เทียบกับ
เป้าหมา
ย
-กจ. รายงานว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ 100 %
แนบ 1
พลเรือนดีเด่น ดาเนินการจัดทาคูม่ ือและร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี พ.ศ. 2563
จานวน 2 ท่าน คือ 1.นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
(ศน.) และ 2.นายจารอง ดอกรัก ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 (ศล.)
- ศน. วันที่ 25 ม.ค.64 ประชุมทางไกล
100 %
แนบ 3
ผู้อานวยการส่วน และผู้อานวยการสถานี
ดศ 0314/271
อุตุนิยมวิทยาเพื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
สังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจาปี
พ.ศ. 2563 แลเสนอกรมฯ วันที่ 28 ม.ค. 64
- ตอ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
100 %
แนบ 7
กลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่นของ
ตอ. ประจาปี 2563 และมีการประชุมคัดเลือก เมื่อ
วันที่ 29 พ.ค. 2564

-6ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1. โครงการส่งเสริม
1.จานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างจิตสานึก กิจกรรมการสร้างจิตสานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
การเป็นข้าราชการที่ดี

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 ครั้ง

พอ. - จัดทาระบบบริหารงานคุณภาพด้าน
การพยากรณ์อากาศ ISO 9001 : 2015
สร้างรูปแบบการทางานและสร้างจิตสานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
-ศน. รายงานดังนี้
1) ส่งข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่
5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จานวน 1 คน
ระหว่างวันที่ 10 พ.ย.63 – 29 ธ.ค.63
(นางปริวันท์ วังแปง, พอต.ชง.)
2) ส่งข้าราชารทีอ่ ยู่ระว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่
16-22 มี.ค. 64 (นายประชา ไชยองการ,
นอต.ปก.)
-ปส.รายงานการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้
ในวันที่ 28 ต.ค. 63 ณ บริเวณหน้าอาคาร
50 ปี อุตุนิยมวิทยา

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 1

แนบ 2

ดศ
0301.005/2026
ลว.10 มี.ค.64
100 %

แนบ 5

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1. โครงการส่งเสริม
1.จานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างจิตสานึก กิจกรรมการสร้างจิตสานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
การเป็นข้าราชการที่ดี

เป้าหมาย
1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
2) กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในวันที่ 5 พ.ย. 63 ณ ห้อง
Mitrtown Hall 1 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาว์
ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

-8–
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1.พอเพียง
2.วินัย 3.สุจริต 4.
จิตอาสา

2. การเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
2. จานวนครั้งการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง

- พอ. เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์,
ผ่านระบบบริหารงานคุณภาพด้านการ
พยากรณ์อากาศ ISO 9001 : 2015
- กจ. ปิดประกาศเผยแพร่เอกสาร ดังนี้
1) มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับกระบวนงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(งานกาหนด TOR)
2) มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
3) นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
4) มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา
5) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6) มาตรการป้องกันการรับสินบน
7) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
8) มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
9) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จ้ดจ้าง

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 2

แนบ 1

-9ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1.พอเพียง
2.วินัย 3.สุจริต 4.
จิตอาสา

2. การเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
2. จานวนครั้งการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง

- ฝผ. แจ้งและประชาสัมพันธ์ เรื่องการมี
จริยธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมโดยติดที่
บอร์ดให้ทราบ
- ตอ. รายงานดังนี้
1) ตอ. แจ้งเวียนประกาศกรมฯ เรือ่ ง
เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2564 ให้ สถานีอุตุนิยมวิทยา
ส่วนภูมภิ าค และข้าราชการในสังกัด ตอ.
ทราบ
2) ตอ. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอชื่อ
สตรีทางานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรี
ทางานดีเด่น ตามหนังสือที่ ดศ.0201.3/ ว161

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 6

แนบ 7

- 10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นต้นแบบ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
เสริมสร้างจิต
สาธารณะของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1.พอเพียง 2.วินัย
3.สุจริต
4.
จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะของบุคลากรใน
องค์กร

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

- พอ. Big cleaning
- ศน. รายงานดังนี้
1) วันที่ 7 ต.ค.63 จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้
ประจาปีแห่งชาติ” โดยร่วมกันบารุงรักษา
ต้นไม้บริเวณสถานีอุตุนยิ มวิทยาเชียงใหม่
2) วันที่ 23 ต.ค.63 จัดกิจกรรม “รวมพลัง
จิตอาสา พัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เนื่องใน
วันปิยมหาราช ประจาปี 2563
3) วันที่ 26 ต.ค.63 ร่วมกิจกรรม
“การบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน”
โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัด
เชียงใหม่ สภากาชาดไทย
4) วันที่ 4 ธ.ค.63 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาบริเวณทางขึ้นพระตาหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 2
แนบ 3

- 11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นต้นแบบ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
เสริมสร้างจิต
สาธารณะของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1.พอเพียง 2.วินัย
3.สุจริต
4.
จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิต
สาธารณะของบุคลากรใน
องค์กร

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

5) วันที่ 12 ธ.ค. 63 ร่วมโครงการ
“ศน. ปันน้าใจ” มอบสิ่งของและอุปกรณ์
การเรียนให้กับศูนย์การเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่มุใน (บริษัท ซีเค พาวเวอร์
จากัด (มหาชน) อุปถัมภ์) บ้านแม่มุใน
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
6) วันที่ 19 ม.ค.64 บริจาคเครื่องอุปโภค
บริโภค ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
2564
7) วันที่ 25 ม.ค.64 ร่วมกิจกรรม
“การบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน”
โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัด
เชียงใหม่
8) วันที่ 6 มี.ค.64 ร่วมกิจกรรม Big
Cleaning day ทาความสะอาด เก็บกวาด
ใบไม้ กิ่งไม้ ณ บ้านพักข้าราชการ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

- 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นต้นแบบ
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่งเสริมการมีส่วน 1. กิจกรรมเสริมสร้างจิต
ร่วมในการดาเนินงาน สาธารณะของบุคลากรใน
เสริมสร้างจิต
องค์กร
สาธารณะของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

2. ได้รับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสหรือการร้องเรียน
จากผู้รับบริการภายนอก

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

-ปส.รายงานแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้จดั
กิจกรรมโครงการ CSR จิตอาสากรม
อุตุนิยมวิทยารวมใจ ปันน้าใจให้ชุมชน
ท้องถิ่นที่ทุรกันดาร วันที่ 26 ก.พ. 64
ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนาและโรงเรียน
บ้านโป่งน้าร้อน ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอ
โป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
-ฝผ.จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้
รอบที่ทางานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
- ตอ. รายงานว่า ตอ. ได้มอบของขวัญวัน
เด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 6 อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ ตามหนังสือ
ที่ ศพด.6/ ว 031
- กจ. รายงานแจ้งว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- ศน. รายงานแจ้งว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- ฝผ. รายงานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ตอ. รายงานแจ้งว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน

2. จานวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือการ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ
ภายนอกด้านทุจริต

ไม่เกิน
2 เรื่อง/ปี

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 5

100 %

แนบ 6

100 %

แนบ 7

แนบ 1
แนบ 3
แนบ 6
แนบ 7

