รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 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

1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
ของ
ความสาเ
ร็จเทียบ
กับ
เป้าหมาย

- พอ. รายงานการจัดกิจกรรมดังนี้
100 %
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. รายงานการจัดกิจกรรมดังนี้
100 %
1) กิจกรรมทางศาสนา
1.1) วันที่ 23 ต.ค. 63 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และ
เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.63
1.2) วันที่ 5 ธ.ค. 63 ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
และสามเณร จานวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
1.3) วันที่ 23 ก.พ. 64 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจาปี 2564

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 1

แนบ 2
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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

1.4) วันที่ 23 ก.ค. 64 จัดกิจกรรมทาบุญเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมเครื่องปัจจัยไทย
ธรรมถวาย ณ วัดป่ารตนสุวรรณ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
2) กิจกรรมงานราชพิธี ตามวันสาคัญต่าง ๆ
2.1) วันที่ 1 ต.ค.63 ร่วมงานรัฐพิธีที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต
2.2) วันที่ 13 ต.ค.63 ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ถวาย
เป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
2.3) วันที่ 21 ต.ค.63 ร่วมกิจกรรมน้อมราลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
2.4) วันที่ 23 ต.ค.63 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ประจาปี 2563
2.5) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563ร่วมประกอบพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ประจาปี 2563
2.6) วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดี
พระเกียรติคณ
ุ และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร้อยละ
ของ
ความสาเ
ร็จเทียบ
กับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
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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

2.7) วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ร่วมรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงาน
“โครงการหลวง 2563” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่
21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และถวายรายงานเรื่อง
โครงการเสียงตามสายอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์
2.8) วันที่ 22 มีนาคม 2564 เฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีเสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณ
พระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ณ กองบิน 41 จังหวัด
เชียงใหม่ จากนั้นเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดพระ
บรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพล
ทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2.9) วันที่ 31 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2564 ,งานวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2564
2.10) วันที่ 6 เมษายน 2564 ร่วมพิธีถวายราช
สักการะเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร้อยละ
ของ
ความสาเ
ร็จเทียบ
กับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
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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
1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ไม่น้อย
กว่า 3
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
2.11) วันที่ 2 มิ.ย.64 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.64 ณ ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
2.12) วันที่ 11 ก.ค. 64 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะและกล่าวคาสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจาปี 2564
2.13) วันที่ 19 ก.ค. 64 ร่วมพิธลี งนามถวายพระพรชัย
มงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ
พลังของแผ่นดิน ทางระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 28 ก.ค.64
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
2.14) วันที่ 28 ก.ย.64 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 64 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ
- ศล. รายงานการจัดกิจกรรมดังนี้
1) ศล.ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
2) ศล. ร่วมทาบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3) ศล.ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใน
การเสด็จพระราชดาเนินมาถวายผ้ากฐิน ณ วัดหนองป่าพง
4) ศล.ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมราลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 3
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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
1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
ไม่น้อย
กว่า 3
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
5) ศล.ประดับธงชาติ ธงประจาราชกาลที่ 9 ธงประจา
สมเด็จพระราชินี ที่ทาการ และบ้านพักข้าราชการ
6) ศล.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดาเนินมาถวายผ้ากฐิน
7) ศล.เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จ พระ
ราชดาเนินมาถวายผ้ากฐิน
8) ศล. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องใน
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
9) ศล.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 2563 ณ วัดป่าใหญ่ อุบลราชธานี 3 วัน
10) ศล.เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จัดโต๊ะ
สักการะ สวดมนต์ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระ
พร กับทางจังหวัดอุบลราชธานี
11) ศล.ร่วมพิธีเวียนเทียน เสริมบุญบารี เสริมศิริ
มงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันมาฆบูชา
12) ศล.ร่วมถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมเสาวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาก เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ ทางออนไลน์
13) ศล.ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน
14) ศล.จัดกิจกรรมถวายพระพรทางออนไลน์ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
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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

15) ศล.จัดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
16) ศล.โพสต์ภาพหน้าปก เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564
- ตอ. รายงานจัดกิจกรรมดังนี้
1) ตอ. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 (ตอ.114272 )
2) ตอ. มีการให้การสนับสนุนสั่งซือ้ ดอกแก้วกัลยาเพื่อ
สมทบทุนช่วยเหลือคนพิการ ตามหนังสือที่ สสคพ.
962/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค.63
3) ตอ.มีการเชิญชวนให้ข้าราชการ ตอ.ร่วมลงนามถวาย
พระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ตามหนังสือ
ดศ 0301.002/ว3972
- อบ. (ลก.) รายงานการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) อบ. จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร
(19 พ.ค. 64)
2) อบ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จฯ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (1-6 มิ.ย.64)
- ศบ. รายงานการจัดกิจกรรมดังนี้
1) ศบ. จัดทาการผูกผ้าประดับรั้วเฉลิมพระเกียรติ
2) ศบ. จัดทาโต๊ะลงนามถวายพระพร

ร้อยละ
ของ
ความสาเ
ร็จเทียบ
กับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

100 %

แนบ 4

สถานการณ์โค
วิค-19 จากัด
จานวนผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมพิธี

100 %

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 5

แนบ 6
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หลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัด
ฐานขององค์กร
กลยุทธ์
1. ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากร
ในองค์กรให้ต่อต้าน
การทุจริตในทุก
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากร
ในองค์กรให้เข้มแข็ง
เพื่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการ
ดาเนินการ 1.
พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

3) ศบ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
4) ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ศบ.
5) ศบ. ร่วมปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนที่มารอรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
- สส. รายงานดังนี้ สส.ได้ร่วมกิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 08.00 น.
- คม. เข้าร่วมวันรักต้นไม้ประจาปี 2563 ช่วง ต.ค.63
- ศต. รายงานดังนี้
1) ศต. ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ต.ค.63
2) ศต. ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่
6 เม.ย.64
3) ศต. ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาและสมุดลงนามถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
28 ก.ค.64
4) ศต. ทาบุญโต๊ะ วันที่ 11 มิ.ย.64
5) ศต. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมฯ วันที่ 23 มิ.ย. 64
- ศอ.รายงาน ดังนี้
1) ศอ. เข้าร่วมงานกาชาดประจาปี
2) ศอ. เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ
3) ศอ. เข้าร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีเฉลิมพระเกียรติคณ
ุ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 9
100 %

แนบ 11
แนบ 12

100 %

แนบ 14
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คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
กลยุทธ์
1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรในองค์กรให้
ต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น
ประจาปีในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยของ
หน่วยงาน

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

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

1 ครั้ง

- กจ. รายงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดาเนินการ
จัดทาคู่มือและร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 2
ท่าน คือ 1.นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร (ศน.) และ 2.นายจารอง ดอกรัก
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 (ศล.)
2) กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดาเนินการโครงการคัดเลือกข้าราชการ /
ลูกจ้างประจาดีเด่นของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2564
เรียบร้อยแล้ว โดยมีจานวนทั้งสิ้น 13 ท่าน
- ศน. รายงาน ดังนี้ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 ประชุมทางไกล
ผู้อานวยการส่วน และผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา เพื่อ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น สังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประจาปี พ.ศ. 2563 และเสนอกรมฯ วันที่ 28 ม.ค. 64
(ดศ 0314/271)
-ศล. ได้เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการคัดเลือกข้าราชการ /
ลูกจ้างประจาดีเด่นของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2564
- ตอ. รายงานดังนี้ ตอ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่นของ ตอ. ประจาปี
2563 และมีการประชุมคัดเลือก เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564
-ฝผ. รายงานดังนี้ ฝผ. ได้จดั กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ / ลูก
จ้าประจาดีเด่นของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจานวน 1 ท่าน คือ
นายโอลัน น้าวไกรศร
- สส. รายงานดังนี้ สส.ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2564 : ข้าราชการดีเด่นกองสื่อสาร นายณัฐวุฒิ
คนคง ตามหนังสือ ดศ 0301.005/ว3814 ลว.24 พ.ค. 64

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 7

100 %

แนบ 2

100 %

แนบ 3

100 %

แนบ 4

100 %

แนบ 8

100 %

แนบ 9
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คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร
กลยุทธ์
1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรในองค์กรให้
ต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ และสร้าง
เครือข่ายของบุคลากรใน
องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม ตาม
แนวทางการดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น
ประจาปีในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยของ
หน่วยงาน

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

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

1 ครั้ง

- พอ. รายงานดังนี้ พอ.ได้เข้าร่วมจัดโครงการคัดเลือก
ข้าราชการ / ลูกจ้างดีเด่นประจาปีฯ
- ศบ. รายงานดังนี้ ศบ. ได้เข้าร่วมคัดเลือกข้าราชการประจาปี
2564
- คม. รายงานดังนี้ คม. จัดโครงการเลือกข้าราชการดีเด่น/
ลูกจ้างประจาดีเด่น
- ศอ. รายงานดังนี้ ศอ. จัดกิจกรรมโครงการคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่นประจาปีฯ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 1

100 %

แนบ 6

100 %

แนบ 11

100 %

แนบ 14

- 10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1. พอเพียง 2. วินัย
3. สุจริต 4. จิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการสร้าง
จิตสานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างจิตสานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี

1 ครั้ง

พอ. รายงานดังนี้ พอ. ได้จัดทาระบบบริหารงานคุณภาพด้านการ
พยากรณ์อากาศ ISO 9001 : 2015 สร้างรูปแบบการทางาน
และสร้างจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
-ศน. รายงานดังนี้
1) ส่งข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
จานวน 1 คน ระหว่างวันที่ 10 พ.ย.63 – 29 ธ.ค.63 (นางปริ
วันท์ วังแปง, พอต.ชง.)
2) ส่งข้าราชการที่อยูร่ ะว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วม
โครงการหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่
1622 มี.ค. 64 (นายประชา ไชยองการ, นอต.ปก.) ดศ
0301.005/2026 ลว.10 มี.ค.64
-ศล. ส่งข้าราชการในสังกัดที่บรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรข้าราชการที่ดี
-ตอ. รายงานว่าไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากมีการระบาดของโรคโค
วิค-19
-กบ. รายงานดังนี้ กบ.ส่งข้าราชการ น.ส.พันทธรินทร์ ดวงสะเก็ด
พอต.ปง. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน
2564
- ศอ. รายงานดังนี้ ศอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี
ทาดีเริ่มได้ที่เรา”

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 1

100 %

แนบ 2

100 %

แนบ 3
แนบ 4

100 %

แนบ
13

100 %

แนบ
14
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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
1. จานวนครั้งการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อย - พอ. รายงานดังนี้
กว่า 2 ครั้ง 1) พอ. ได้เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์, ผ่าน
ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการพยากรณ์อากาศ
ISO 9001 : 2015
2) พอ. ได้เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์ผ่าน
เว็บไซต์กรมอุตุนยิ มวิทยา
-ศล.รายงานดังนี้
1) ศล.จัดทาหน้าเว็บไซต์ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ข้าราชการและ
ลูกจ้างต้องปฏิบัติ
2) ศล. ได้จัดทาแบนเนอร์ ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สาหรับใส่เป็น Profile
3) ศล. ได้จัดทา Info graphic ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
4) ศล.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- กจ. รายงานการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารการ
ขับเคลื่อนจริยธรรม ดังนี้
1) เอกสารการจัดทาประมวลจริยธรรมและ
ข้อกาหนดจริยธรรม
2) คู่มือคาอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 1

100 %

แนบ 3

100 %

แนบ 7
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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 3) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติ
กว่า 2 ครั้ง มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- ฝผ. รายงานดังนี้ ฝผ.ได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ โดย
ติดไว้ที่บอร์ดให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
- ตอ. รายงานดังนี้
1) ตอ. แจ้งเวียนประกาศกรมฯ เรื่องเจตนารมณ์การ
ต่อต้านทุจริต ประจาปี งบประมาณ 2564 ให้ สถานี
อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมภิ าค และข้าราชการในสังกัด
ตอ.ทราบ
2) ตอ. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอชื่อสตรี
ทางานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทางานดีเด่น
ตามหนังสือที่ ดศ.0201.3/ว 161
- ศล. รายงานการจัดกิจกรรมดังนี้
1) ศล. จัดทาหน้าเว็ปไซต์ส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต
2) ศล. จัดทาแบนเนอร์ ในวันสาคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ สาหรับใส่เป็น Profile
3) ศล. ได้จัดทา Info graphic ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
4) ศล. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 8
100 %

แนบ 4

100 %

แนบ 3

- 13 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
1. จานวนครั้งการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อย -ปส.รายงานการจัดกิจกรรมดังนี้
กว่า 2 ครั้ง 1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ในวันที่
28 ต.ค. 63 ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนยิ มวิทยา
2) กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้
งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันที่ 5 พ.ย. 63 ณ ห้อง
Mitrtown Hall 1 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาว์ ถนน
พระรามที่ 4 กรุงเทพฯ
3) กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสาหรับดาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
วันที่ 20 พ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร
50 ปีอุตุนยิ มวิทยา
- ศอ. รายงานดังนี้
1) ศอ. ร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดเพ็งยา อ.
สะบ้าย้อย จ.สงขลา
2) ศอ. ร่วมทาบุญตักบาตรวันชาติ

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง
แนบ 10

แนบ
14

- 14 –
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นต้นแบบ
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่งเสริมการมี
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิต
ส่วนร่วมในการ
สาธารณะของบุคลากรใน
ดาเนินงาน
องค์กร
เสริมสร้างจิต
สาธารณะของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1.พอเพียง 2.วินัย
3.สุจริต
4.
จิตอาสา

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

- พอ. รายงานดังนี้
1) พอ. ได้เข้าร่วมวันรักต้นไม้ประจาปี
2563 ในวันที่ 28 ต.ค. 63
2) พอ.จัดกิจกรรม Big cleaning บนกอง
พยากรณ์อากาศ
3) พอ. ได้เปิดช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านระบบบริหารงานคุณภาพด้าน
การพยากรณ์อากาศ ISO 9001 : 2015
- ศน. รายงานดังนี้
1) วันที่ 7 ต.ค.63 จัดกิจกรรม “วันรัก
ต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ” โดยร่วมกัน
บารุงรักษาต้นไม้บริเวณสถานีอุตนุ ิยมวิทยา
เชียงใหม่
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

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสารอ้างอิง

แนบ 1

แนบ 2

- 15 –
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นต้นแบบ
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. ส่งเสริมการมี
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิต
ส่วนร่วมในการ
สาธารณะของบุคลากรใน
ดาเนินงาน
องค์กร
เสริมสร้างจิต
สาธารณะของ
บุคลากรในองค์กร
ตามแนวทางการ
ดาเนินการ
1.พอเพียง 2.วินัย
3.สุจริต 4.จิตอาสา

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1.จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่า 1 4) วันที่ 4 ธ.ค.63 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณ
กิจกรรม
ทางขึ้นพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5) วันที่ 12 ธ.ค. 63 ร่วมโครงการ “ศน. ปันน้าใจ”
มอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์การเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน (บริษัท ซีเค พาว
เวอร์ จากัด (มหาชน) อุปถัมภ์) บ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
6) วันที่ 19 ม.ค.64 บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ณ
โรงเรียนวัดดอนจั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2564
7) วันที่ 25 ม.ค.64 ร่วมกิจกรรม “การบริจาคโลหิตใน
ภาวะขาดแคลน” โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10
จังหวัดเชียงใหม่
8) วันที่ 6 มี.ค.64 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day
ทาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ กิง่ ไม้ ณ บ้านพัก
ข้าราชการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
-ปส.รายงาน ดังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้จดั กิจกรรม
โครงการ CSR จิตอาสา กรมอุตุนยิ มวิทยารวมใจปัน
น้าใจให้ชุมชนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร วันที่ 26 ก.พ. 64
ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนาและโรงเรียนบ้านโป่งน้า
ร้อน ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 10

- 16 –
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

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

-ฝผ.รายงานดังนี้
1) ฝผ. ได้จดั กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้รอบ
ที่ทางานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2) ฝผ. ได้ร่วมกันและช่วยกันจัดระเบียบอุปกรณ์
- ศล. รายงานดังนี้
1) ศล. เดินทางเข้ามอบของขวัญ ของรางวัล
สนับสนุน “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2564”
2) ศล. เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับ
อุตุนิยมวิทยา และการใช้ข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาให้แก่
บุคลากรของสานักชลประธานที่ 7
3) ศล. เข้าร่วมบรรยายความรูเ้ กีย่ วกับ
อุตุนิยมวิทยาให้กับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย กับมิสเตอร์เตือนภัย
4) ศล. จัดกิจกรรมบารุงรักษาต้นไม้ บริเวณพื้นที่
ศล.เนื่องในวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
5) ศล. จัดกิจกรรมโครงการผาสุก Big Cleaning
Day ทาความสะอาดบริเวณอาคาร
6) ศล. จัดกิจกรรมป้องกันโควิค – 19
7) ศล. ทากิจกรรมรักษ์โลก ขายขยะรีไซไคล
8) ศล. ฉีดน้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโควิค-19 ทั่ว
บริเวณที่ทาการและบ้านพักข้าราชการ
9) ศล. จัดโครงการอบรมออนไลน์ พยากรณ์
อากาศเบื้องต้น ให้กับกลุ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ
อุบลราชธานี

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 8

แนบ 3

- 17 –
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

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1.จานวนกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่า 10) ศล. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้
1 กิจกรรม ประจาปีของชาติ
11) ศล. เข้าร่วมให้ความรู้แก่ กลุม่ มูลนิธสิ ื่อสร้างสุข
ในเรื่องการจดบันทึกข้อมูล
12) ศล. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกอง
อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
13) ศล. ร่วมใจฉีควัคซีน Sinovac ป้องกัน Covid19 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี โดความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสรรพ
ประสิทธิ์
14) ศล.เข้าร่วมประชุคณะทางานกาหนด
สถานการณ์สมมุติ โครงการฝึกศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์กรณีอุทกภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัยในฤดูฝน ปี 2564
15) ศล.เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน
(After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ปี 2564
16) ศล.จัดเตรียมงานวันเกษียณราชการ ผอ.ศล.และ
ข้าราชการ และมีข้าราชการ 1 ท่านไปบรรจุที่
หน่วยงานอื่น
17) ศล. เข้าร่วมประชุมคณะทางานศูนย์บัญชาการ
กรณีอุทกภัยฯ เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ฝน
หนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โกนเซิน”

ร้อยละของ
ความสาเร็จเทียบ
กับเป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

- 18 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

ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
1 กิจกรรม

18) ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/
คณะทางานศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์อุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ณ ห้องประชุม
POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
19) ศล. ร่วมประชุมอบรมการใช้งานระบบ
Safety Oversight Management-EMPIC เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านการกากับดูแลและ
ตรวจสอบความปลอดภัยของ กพท.
20) ศล. จัดงานมุทิตาวันเกษียณราชการ โดย
ผอ.ศล. และข้าราชการ ศล. 3 ท่านและ
ข้าราชการที่จะย้ายไปบรรจุทางานที่อื่น 1 ท่าน
21) ศล.ร่วมงานเปิดป้ายอาคาร สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั สาขาภาคอีสานตอนล่าง
และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network
Center ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี
22) ศล. ร่วมสมทบทุนแก่ชมรมคนพิกาลทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกายเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู
สมาชิกคนพิการ
- ตอ. รายงานดังนี้
1) ตอ. มีการมอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 6 อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ ตามหนังสือที่ ศพด.6/ว031
2) ตอ.ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ในสังกัดร่วมกันบริจาคครุภณ
ั ฑ์และสิ่งของเหลือ
ใช้ให้กับวัดสวนแก้ว

ร้อยละของ
ความสาเร็จเทียบ
กับเป้าหมาย

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 4

- 19 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

- ศบ. รายงานดังนี้
1) ศบ. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรม
อุตุนิยมวิทยาครบรอบ 79 ปี
2) ศบ. ร่วมกิจกรรมทาความสะอาดบริเวณฑใน
อาคารสานักงานและบริเวณรอบ ๆ ศูนย์
3) ศบ. เข้าร่วมโครงการ “ศบ. พร้อมใจให้
โลหิต” โดยการบริจาคเกล็ดเลือด ณ คลังเลือด
กลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คม. รายงานดังนี้
1) คม. เข้าร่วมวันรักต้นไม้ประจาปี 2563 ช่วง
ต.ค.63
2) คม. จัดกิจกรรม 5 ส. (ส่วนผลิตเครื่องมือฯ)

2. จานวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสหรือการ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ
ภายนอกด้านทุจริต

ไม่เกิน
2 เรื่อง/ปี

- พอ. รายงานว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ศน. รายงานว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- ศล. รายงานว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
- ตอ. รายงานว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- ศบ. รายงานว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- กจ. รายงานว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- ฝผ. รายงานว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- สส. รายงานว่า ไม่มเี รื่องร้องเรียน
- คม. รายงานว่า ไม่มี เรื่องร้องเรียน
- ศอ. รายงานว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
100 %

100 %

ปัญหา
อุปสรรค

เอกสาร
อ้างอิง

แนบ 6

แนบ 11

