
๑ 

 

คู่มือ 

การปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๒ 

 

 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

วันพฤหัสบด ีที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓ 

 
 การท าความดีนั้น  แม้จะไม่มีใครรู้เห็น  แต่ก็จ าเป็นต้องท า  เพื่อให้

ผลดี ท่ีเกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป  เป็นประโยชน์เป็น
ความเจริญมั่นคงท่ีแท้  แก่ตน แก่ส่วนรวม  ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อม
ทุกส่วน. ข้าราชการทุกคนจึงต้อง  ตั้งใจให้หนักแน่นเท่ียงตรง  ท่ีจะกระท า
ความดีท้ังในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน  ด้วยความอุตสาหะ
เสียสละ  โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา  หรือความล าบาก  
เหนื่อยยาก. 
 
 

 พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน  
วันท่ี  ๓๑  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 



๓ 

 

 

สาสน์จากท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ในการท างานจะต้องยึดหลักหลายประการ  สิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้

ส าหรับข้าราชการคือ คุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทุกคนจะต้องมี  

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยา พ .ศ. ๒๕๕๓  ได้จัดท าขึ้นตามข้อบังคั บกรมอุตุนิยมวิทยา          

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ .ศ.๒๕๕๓   ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

หลักคุณธรรม  จริยธรรม โดยผ่านการปรึกษาหารือจากข้าราชการหรือตัวแทน

ข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็ นรากฐานทางจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นเคร่ืองช่วย

ให้ข้าราชการ /ลูกจ้างทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  การใช้สามัญ

ส านึกเชิงจริยธรรมจากความเข้าใจของเรา  ไม่เพียงพอในการตัดสินใจที่ต้องใช้

จริยธรรมสูงสุด  หลักคุณธรรมต่างๆ  ที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบังคับ และกรณีตัวอย่าง            

ที่ได้บรรจุอยู่ในคู่มือฉบับนี้ จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง 

ข้าพเจ้าให้ค ามั่นว่า จะยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และข้อบังคับกรม

อุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ .ศ.๒๕๕๓  ตามที่คู่มือ

วางแนวทางไว้ และคาดหวังว่าทุกท่านจะยึดมั่นในท านองเดียวกัน 

(นายอังสุมาล  ศุนาลัย) 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา



๔ 

 

 

ค าน า 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ และ

มาตรา ๗๙  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ซึ่งกรม
อุตุนิยมวิทยาได้เล็งเห็นความส าคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เสริมสร้างจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นมารับผิดชอบและจัดท าข้อบังคับ
กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ .ศ. ๒๕๕๓ พร้อม
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยม 
วิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังกล่าว 
 ข้อบังคับจรรยา และคู่มือฯ ที่ก าหนดน้ี จะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์มิได้เลย  
ถ้าข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของข้อบังคับจรรยาและคู่มือฯ  ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  จึงขอเชิญ
ชวนข้าราชการ พนั กงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกท่าน ได้ให้
ความส าคัญและถือปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือฯ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก าหนดไว้น้ี
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อความผาสุ กของตัวท่านและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
ตลอดจนประเทศชาติต่อไป 
 

        นายสมชาย  ใบม่วง 
  รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร 

       ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา



๕ 

 

 

 
 

          



๖ 

 

 

สารบัญ 

หน้า 
บทที่ ๑ บทน า 

ความเป็นมา          ๗ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง         ๙ 
จุดมุ่งหมาย         ๑๑ 
ประโยชน ์                  ๑๓ 
ค านิยามส าคัญๆ          ๑๔ 

 

บทที่ ๒ ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ     ๑๗ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

บทที่ ๓ การปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา                                      ๒๕ 

 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา                 ๒๙                     
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อพึงระวัง ค าแนะน าและตัวอย่าง       ๓๒ 

ภาคผนวก                       ๔๒ 
ค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
การด าเนินการจัดท าข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา 



๗ 

 

ความเป็นมา 

  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเป็นไปตามประมวล

จริยธรรมที่ก าหนดขึ้นส าหรับข้าราชการแต่ละประเภท  และพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙                       

ได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาจรรยาข้าราชการด้วยนั้น  

 กรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะเป็นหน่ึงในกลไกขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ       

ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะสนองเ จตนารมณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ  

ธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ลักษณะงานตาม

หลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพในกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้จัดท า ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ของกรมอุตุนิยมวิทยา พ .ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยยึดหลัก  ค่านิยมหลักตามมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรม ๕ ประการ และค่านิยมของสังคมไทย ซึ่งได้แก่   ความ

เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นแนวทางการ

ด าเนินการ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยม วิทยา

ทุกคน ประพฤติและปฏิบัติตนตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานงาน              

ให้เป็นไป ตามหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพและ



๘ 

 

ประสิทธิผล บรรลุภารกิจในการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามรายงานสภาวะอากาศและ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศและเตือน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ                      

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชน และตนเอง 



๙ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๗๙ 

          มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 

          มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระท า 

         การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  หรือสภา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท าผิด ร้ายแรงให้ส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดย
ให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 

         การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ต าแหน่งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อน
เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 



๑๐ 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการ
ก าหนดไว้  โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการ โดยเฉพาะในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

       ๑.   การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
๒.  ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
๓.   การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๔.   การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
๕.   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

      ให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะของงานในส่วนราชการน้ันตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง  ให้จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 
มาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่
เป็นความผิดวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาตั กเตือน  น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้น้ันได้รับการพัฒนา 



๑๑ 

 

 

จุดมุ่งหมายข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. เพื่อรักษาความเชื่อมั่ นสาธารณะ   ข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา ต้อง
ตัดสินใจอย่างเที่ยงธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. เพื่อ ให้ ข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงาน  โดยยึดมั่ นประโยชน์
สาธารณะ  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานสูง  ด้วยจิตส านึกในการ
บริการตามความคาดหวังของประชาชน 

๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่ นให้ประชาชน เห็นว่าข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติงานอย่างเที่ยงตรง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๔. เพื่อให้ข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยามีจิตสาธารณะ  ดูแล บริหารทรัพย์สิน
สาธารณะ  และใช้เงินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลใน
การให้บริการประชาชน  รักษาและใช้ท รัพยากรเพื่อประโยชน์สุขอย่าง
ยั่งยืนของประชาชน 

๕. เพื่อให้การบริการสาธารณะของข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นการ
ตัดสินใจบนหลักการที่ใช้ข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ยุติธรรม 
และเป็นธรรม  โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางฐานะ  ต าแหน่ง ศาสนา 
เพศ เชื้อชาติ แหล่งก าเนิด  อายุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เห็น
ถึงพันธะสัญญาของราชการในการสร้างความยุติธรรมแก่สังคมไทย  

๖. ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ  ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และหลักจริยธรรมเหนือ



๑๒ 

 

ประโยชน์ส่วนตน และเคารพศักดิศ์รีของประชาชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 
ให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 

๗. เพื่อสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นตัวแบบที่ดีแก่ประชาชนในการยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเข็มทิศชี้แนวทางในการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของสังคมไทย 



๑๓ 

 

ประโยชน์ของการประพฤติตามข้อบังคับกรมอุตนุิยมวิทยา                

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี ได้รับความ

เชื่อมั่น ศรัทธาเลื่อมใส และเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน 

๒. ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  มีกรอบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน            

ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

๓. ข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา  เป็นบุคคลที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเกิดความ

ภาคภูมิใจ 

๔. ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ 

๕. ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการยกย่องจากบุคคลและหน่วยราชการ 

ทั้งภายในและภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งประชาชน 

๖.   ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง เที่ยงธรรม 

       มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาและ 

       ประชาชน



๑๔ 

 

      ค านิยามส าคัญ ๆ ในข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยา 

ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากกว่าสิ่งอื่นๆ ในกาลเทศะ

หนึ่งๆ แตกต่างไปตามกลุ่มบุคคล วัฒนธรรม เช่นการมีการศึกษาสูง  เป็นต้น 

คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมาก มีประโยชน์มาก และ          

มีประโยชน์น้อย ในกาลเทศะหนึ่งๆ เช่น ความซื่อสัตย์ เป็นต้น  

จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลัก            

กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และหมายถึง การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร ไม่ควรท า 

จรรยา หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ ซึ่งความประพฤติ 

มักหมายถึงความประพฤติที่ดี ที่แสดงออกให้เห็นทางอาการกิริยา 

จรรยาข้าราชการ หมายถึง ความประพฤติที่ดี ที่แสดงออกให้เห็นทางอาการกิริยา

ในหมู่ข้าราชการ ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติในการด ารงตนให้เหมาะสม 

ความโปร่งใส หมายถึง ระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ซึ่ง
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ การก าหนดกติกา หลักเกณฑ์ 

และกระบวนการท างาน ที่ต้องจัดให้มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้



๑๕ 

 

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย

วิธีการต่าง ๆ 

การตรวจสอบได้ หมายถึง ความสามารถและความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ

ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ หน่วยงาน กฎหมาย วิชาชีพ การเมือง จริยธรรมและคุณธรรม 

ซื่อสัตย์ หมายถึง  การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่

หลอกลวง 

ความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในระหว่างบุคคล มีสิทธิ เสรีภาพอย่าง

เดียวกัน ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

ยืนหยัด หมายถึง ด ารงอยู่ต่อไป 

รับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง แล้วเสร็จตามก าหนด 

พลเมืองท่ีดี หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นผู้ยึดมั่นในหลัก

ศีลธรรม และคุณธรรมทางศาสนา มีหลักการในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม

กฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต ที่พระเจ้าอยู่หัว             

องค์ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทย 



๑๖ 

 

ความเชื่อมั่นสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจอย่างเที่ยงธรรม ไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน  

จิตสาธารณะ หมายถึง การกระท าหรือด าเนินการใดๆ ต้องยึดมั่นในประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 



๑๗ 

 

ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรม

อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา คือการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา 

โดยการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามรายงานสภาวะอ ากาศและปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อย่างเป็นสากล  และให้บริการ

ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาแก่กิจการต่างๆ โดยระบบเทคนิคที่ทันสมัย ด้วย

ความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทันเหตุการณ์ โดยมี การศึกษา  วิจัย และพัฒนา  

ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์

สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการ ป้องกัน บรรเทา

ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้จัดท าจรรยาข้าราชการขึ้น จากกรอบพื้นฐานของ

มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งจากวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมของกรม

อุตุนิยมวิทยา ที่ข้าราชการยึดถือมาโดยตลอด  โดยมีเจตนารมณ์  เพื่อให้ข้าราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ยึดมั่นใน

หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ  ตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยา

โลก เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วย



๑๘ 

 

จรรยาข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและ

ประพฤติตนของข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่ง

เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้ าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดี เป็นที่ศรัทธา 

เชื่อถือ ไว้วางใจ ยกย่องชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  

ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรมปฏิบัติหน้าท่ีตาม

นโยบาย ด้วยความถูกต้องตามหลัก วิชาการ วิชาชีพ  กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตน

ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมอันดีงามของกรม

อุตุนิยมวิทยา ด้วยความภาคภูมิใจ 

๑.๑ เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือความถูกต้องตาม หลัก

วิชาการ วิชาชีพ และกฎหมาย 

๑.๒ ตัดสินใจและกระท าการใดๆ บนพื้นฐานของ หลักการ กฎหมาย หลัก

คุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

๑.๓ กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง  

๑.๔ เคารพในความเป็นเจ้าของสิทธิทางปัญญา และลิขสิทธิ์ 

๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 



๑๙ 

 

ข้อ ๒ ความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 

 ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้ง

ต่อตนเองและผู้อื่น  ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส านึกในหน้าที่

ความรับผิดชอบของตนเองต่อหน่วยงานและสังคม  

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ ยงตรง และเที่ยงธรรม ไม่

มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

 ๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินด้วยความสุจริตใจ ตรงตามข้อเท็จจริงที่

ปรากฏ 

๒.๓ ให้บริการ ค าปรึกษา แนะน าผู้อื่นด้วยความสุจริตใจ ตรงไปตรงมา 

และให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน  

 ๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐานการ

ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ๒.๕ พร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง 

 ข้อ ๓ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เปิดเผย

อย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ       



๒๐ 

 

๓.๑ ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 

๓ .๒  เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบการ

ปฏิบัติงาน แก่ผู้ร้องขอตามกรอบของกฎหมาย 

 ๓.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 ๓.๔ ใช้และดูแลข้อมูล ข่าวสาร  สารสนเทศของราชการอย่างระมัดระวัง 

เป็นประโยชน์และถูกต้อง  ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส ารสนเทศที่เป็นความลับของ

ทางราชการ 

 ๓.๕ ชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการในกรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติหรือกระท าตามค าขอได้ 

 ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

 ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  พึงปฏิบัติหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นด้วยความเสมอ

ภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ   

๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนต้องยึ ดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

ด้วยความเป็นธรรมอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความเสมอภาค  

๔.๒ มีมาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 



๒๑ 

 

 ๔.๓ ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทร อย่างเท่าเทียม 

 ๔.๔ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่าง

ไม่ยุติธรรม 

 ๔.๕ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ทุก

ฝ่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น 

กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้งานส าเร็จสมบูรณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด และอุทิศเวลา 

ที่มีอยู่ให้กับงานอย่างเต็มที่ 

 ๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา มี

คุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

 ๕.๓ มุ่งมั่นปฏิบั ติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  โดยวิธีการท างานเป็น

ทีม ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง แม่นย า และมีจิตมุ่งบริการ 



๒๒ 

 

 ๕.๔ สนใจ ใฝ่รู้ กระตือรือร้น และปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาการ วิชาชีพ และการบริหารที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

 ๕ .๕  พัฒนา ตนเองและเรีย นรู้อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้เป็ นผู้มีความรู้ 

ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน 

๕.๖ มีความคิดที่ทันสมัยและร่วมมือร่วมใจกับผู้ร่วมงานในการสร้างสรรค์  

และบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ    

 ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี 

 ข้าราชการกรมอุ ตุนิยมวิทยา  พึงเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์     อย่างเท่าเทียมกัน รักษาชื่อเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงพึงรักษา

และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า  

 ๖.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ๖.๒ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  ข้อบังคับต่างๆ  ของสังคมไทย 

รวมทั้งหลักจรรยาข้าราชการเหนือประโยชน์ส่วนตน 

 ๖.๓ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งชอบด้วยเหตุผล 

 ๖.๔ เคารพสิทธิส่วนบุคคล ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมของบุคคลและ

เพื่อนร่วมงาน 



๒๓ 

 

 ๖.๕ รักษา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเป็นประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

 ๖.๖ สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 ๖.๗ ไม่ปฏิบัติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ข้อ ๗ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  ควรด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นตัวแบบที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  

 ๗.๑ น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 ๗.๒ ด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและ

สังคม  

 ๗.๓ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืนตามความสามารถของตน 

๗.๔ ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ควรค านึง ถึงผลกระทบที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตนอย่างรอบคอบ 

๗.๕ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม 

๗.๖ เป็นตัวแบบในการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 



๒๔ 

 

 ให้ข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา  ปฏิบัติตามจรรยาข้า ราชการดังกล่าว

ข้างต้นโดยครบถ้วน  โดยผู้ บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ เป็นแบบอย่าง และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่ก าหนด  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย ให้

ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่ ง

ให้ได้รับการพัฒนา  ส าหรับแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตาม

หนังสือคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรม

อุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนึ่ง ให้ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ถือปฏิบัติตาม

จรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยานี้โดยอนุโลม 



๒๕ 

 

 

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกคน เป็น
บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับ กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วย จรรยา
ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกคน มี
หน้าที่ต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระในคู่มือฉบับนี้ และปฏิบัติตาม
ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.
๒๕๕๓  ตลอดจน นโยบาย กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก าหนดขึ้น 

๓. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างสม่ าเสมอ 

๔. ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับกรม
อุตุนิยมวิทยาหรือมีผลกระทบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา  ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับกรมอุตุนิยมวิทยาในแนวทางที่ถูกต้อง 

๕. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
กรมอุตุนิยมวิทยา ก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ติดตามการ
ปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรม
อุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

 



๒๖ 

 

๕.๑    เอกสารหนังสือ 
๕.๒ โทรศัพท์ 
๕.๓  Intranet  ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

๖. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่หน้าที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นก าร
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วย จรรยา
ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๗. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบหมาย 

๘. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องยึดมั่นใน การปฏิบัติตนตาม ข้อบังคับกรม
อุตุนิยมวิทยา ว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับข้าราชการ และถือเป็นหน้าที่ในการสร้ างเสริม
และผลักดันให้ข้าราชการใน บังคับบัญชา ปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรม
อุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตนุิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี ้

๘.๑  ก ากับ ดูแล และประเมินผล การปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยม  
        วิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 
        อย่างเป็นรูปธรรม 
๘.๒ สื่อสารให้ข้าราชการได้รับรู้และเข้าใจข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา 
        ว่าดว้ยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓  
         อย่างเป็นรูปธรรม 
๘.๓  สร้างเสริมบรรยากาศของการท างาน ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตาม 
         ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรม 

   อุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 



๒๗ 

 

 
๘.๔  สนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง ให้รางวัล และพิทักษ์ข้าราชการที่มี 
         ความประพฤติดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นต่อการรักษา 
         จรรยาข้าราชการ ในระดับที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป 
๘.๕  ลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาข้าราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างมิให้ 
         บุคคลอ่ืนประพฤติตาม 
๘.๖  ด าเนินการป้องปรามและป้องกัน การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
         กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 

  พ.ศ.๒๕๕๓  
๙. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา พบเห็นการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ สามารถสอบถามข้อสงสัย 
รายงานหรือส่งเร่ืองร้องเรียนไปยังบุคคลต่างๆ ดังนี้ 

๙.๑  ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ 
๙.๒ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
๙.๓ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา 
๙.๔ คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมอุตุนิยมวิทยา 

๑๐. ให้ผู้รับเร่ือง ร้องเรียน ตามข้อ  ๙ ปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรมอุตุ นิยมวิทยา                 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓  สามารถรวบรวม
ข้อเท็จจริง ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น ด้วยตนเองหรือ
มอบหมายบุคคลอ่ืนท าการสืบสวนเบื้องต้น หากพบหลักฐานตามสมควร
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิ ทยาที่ถูก
กล่าวหา หรือความปราก ฏต่อผู้บังคับบัญชา  ว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม



๒๘ 

 

จรรยาข้าราชการ จริง  ให้ผู้รับเร่ืองร้องเรียน ส่งเร่ือง ให้กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา และ/หรือคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรม
อุตุนิยมวิทยา สอบข้อเท็จจริงโดยพลั น และต้องด าเนินกา รให้แล้วเสร็จ
โดยไม่ชักช้า 

๑๑. ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง    เลื่อน
เงินเดือน  หรือ  สั่งให้ข้าราชการผู้น้ันได้รับการพัฒนา ตามควรแก่กรณี
ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอัน
มิใช่เป็นความผิดวินัยด้วย 

     ๑๒.  การกระท าที่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา 
เข้าข่ายผิดจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา มีดังนี ้

๑๒.๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒.๒ แนะน า ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ
กรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒.๓ ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ
กรมอุตุนิยมวิทยา  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกรณี
ที่ตนทราบหรือควรทราบ เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 

๑๒.๔ ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหา
ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยาว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒.๕ ผู้ที่ร้องเรียนเร่ืองอันเป็นเท็จ ที่เป็นการกลั่นแกล้ง ให้ร้าย ต่อผู้อ่ืน 



๒๙ 

 

 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา                

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับฯ

และคู่มือฯ ให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดกรม
อุตุนิยมวิทยาทราบ และถือปฏิบัติ
โดยทั่วถึงกัน โดยอาศัยช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้ 

  

๑.๑ หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด
กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการ 

ร้อยละของ
บุคคลากรที่ได้รับรู้
ข้อบังคับฯ  และ      
คู่มือฯ 

ส านักบริหาร
กลาง 

๑.๒ เผยแพร่เอกสารในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ ใบปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือคู่มือฯ 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน
และผู้แทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 

จ านวนคร้ังการ
จัดการประชุม 

ส านักบริหาร
กลาง 

๑.๔ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยาและชมรมคุณธรรม
จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ส านักบริหาร
กลาง และ
ชมรมฯ 

 



๓๐ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๒. น าเร่ืองนี ้บรรจุเป็นเป็น
ตัวชี้วัดในการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรม
อุตุนิยมวิทยา 

ร้อยละของหน่วยงานที่น าเร่ืองนี้
บรรจุเป็นตัวชี้วัดในการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส านักบริหาร
กลาง/กลุ่ม
พัฒนาระบบ
บริหาร/ทุก
หน่วยงาน 

๓. จัดกิจกรรมยกย่อง และ
ให้รางวัลการเป็น
แบบอย่างที่ดี ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การรักษาจรรยา
ข้าราชการ 

จ านวนบุคคลากร/หน่วยงานที่
ได้รับรางวัล 

ส านักบริหาร
กลาง / ทุก
หน่วยงาน 

๓.๑ รางวัลระดับบุคคล เช่น 
คนจรรยาดี ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น 
๓.๒ รางวัลระดับหน่วยงาน 
๔. น าเร่ืองนีบ้รรจุไว้ใน

หลักสูตรการฝึกอบรม
ต่างๆ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

จ านวนหลักสูตรที่มีการให้ความรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ส านักบริหาร
กลาง / ทุก
หน่วยงาน 

 



๓๑ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

๕. ก าหนดให้มีช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา และเร่ืองการยก
ย่องชมเชย การกระท าความดีของ
บุคคลากร/หน่วยงานในกรม
อุตุนิยมวิทยา 

จ านวนหน่วยงานที่มี
การจัดช่องทางรับ
เร่ืองร้องเรียน อย่าง
น้อย ๑ ช่องทาง 

ส านักบริหาร
กลาง / ทุก
หน่วยงาน 

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมตาม
จรรยาข้าราชการ 

จ านวนหน่วยงานที่มี
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรม 

ทุกหน่วยงาน 

๗. ให้มีการทบทวนข้อบังคับฯ เป็น
ประจ า อย่างน้อย ๑ คร้ัง ต่อ ๒ ปี 

ความถี่ในการ
ทบทวน 

ส านักบริหาร
กลาง 

 



๓๒ 

 

ข้อพึงระวัง ค าแนะน า และตัวอย่าง 

ข้อ ๑ การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  

ข้อพึงระวัง 

 ไม่ยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ วิชาชีพ และกฎหมาย ในการ

ปฏิบัตหิน้าที่ 

 ไม่ยึดถือประโยชน์ของราชการ ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและกระท าการ

ใดๆ ต่อข้อขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ 

 รับข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งท าให้ราชการเสียประโยชน์ 

 ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระท าต่อการด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม ยึด

มั่นในสิ่งที่ถูกต้อง หรือน าไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และส่วนรวม 

ค าแนะน า 

 ไม่ใช้อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่ของตนในทางที่มิชอบ หรือไม่ยอมให้บุคคล

อ่ืนใช้อ านาจต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาในทาง  

       ที่มิชอบ 

 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพล กดดันต่อการตัดสินใจใดๆ ของตนหรือ

ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ราชการ 



๓๓ 

 

 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น

ของขวัญ รางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 

 เปิดเผยการฉ้อฉล ทุจริต ประพฤติมิชอบ และการบริหารที่มิชอบในการ

ปฏิบัติราชการ 

ตัวอย่าง 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งได้รับอนุญาตลางานระยะยาว และถูก

ว่าจ้างขณะลางานจากบริษัทที่ต้องการเสนอโครงการพัฒนาให้กรม  การ

ว่าจ้างเช่นน้ีเป็นการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

(ราชการ) 

 นายมั่นคง เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิเสธไม่

รับเงิน จากบริษัท คดงอ จ ากัด เพื่อให้ช่วยเหลือชนะการประมูลงานชิ้น

หนึ่ง และได้ชี้แจงให้บริษัทด าเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

 ข้อ ๒ ความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 

ข้อพึงระวัง 

 มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 ใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ในการตัดสินใจ                               

ที่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการ 



๓๔ 

 

 ไม่อุทิศตนและเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ไม่รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง 

ค าแนะน า 

 ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

 ใช้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาและตัดสินใจด้วยความสุจริตใจ 

 พึงปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อุทิศเวลาให้แก่ราชการ เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

และไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือท าประโยชน์ส่วนตัว 

 พึงรับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง 

ตัวอย่าง  

 นางชอบเงิน เป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง รับเงินจากบริษัท

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้เซ็นตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง 

 นายมั่นคง เป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิเสธไม่รับเงิน จาก

บริษัท คดงอ จ ากัด เพื่อให้เซ็นลงนามผ่านขั้นตอนการตรวจรับ  และได้

ชี้แจงให้บริษัทด าเนินการอย่างถูกต้องตามที่ก าหนดในรายละเอียด 

 

 



๓๕ 

 

ข้อ ๓ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อพึงระวัง 

 ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 

 ไม่เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

แก่ผู้ร้องขอตามกรอบของกฎหมาย 

 ไม่เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 ไม่ใช้และไม่ดูแลข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศของราชการอย่างระมัดระวัง 

เป็นประโยชน์และถูกต้อง เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศของราชการ

ที่เป็นความลับของทางราชการ 

 ไม่ชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการในกรณีที่ไม่  

        สามารถปฏิบัติหรือกระท าตามค าขอได้ 

ค าแนะน า 

  ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 

  ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

        ให้ทราบทั่วไป 

 ให้เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้ทุกคร้ัง พร้อมถูกตรวจสอบ 



๓๖ 

 

 พึงใช้และดูแลข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศของราชการอย่างระมัดระวัง     

เป็นประโยชน์และถูกต้อง ไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศของ

ราชการที่เป็นความลับของทางราชการ 

 พึงชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการในกรณีที่ไม่ 

        สามารถปฏิบัติหรือกระท าตามค าขอได้ 

ตัวอย่าง 

 นางตลบตะแลง เป็นเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ไม่ก าหนดขั้นตอน และเวลา

ในการขอรับบริการไว้ ผู้มาขอรับบริการเห็นว่าใช้เวลานานมากแล้ว

เน่ืองจากเป็นข้อมูลไม่มาก  จึงขอให้ชี้แจง พนักงานบริการข้อมูลให้

ความเห็นที่ไม่เป็นความจริง 

 นางละเอียด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เก็บใบเซ็นชื่อของผู้รับเงินจากกรม 

ไว้แต่ละกรณี อย่างเป็นระเบียบทุกคร้ัง 

ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ข้อพึงระวัง 

 ขาดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 

 ขาดความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืน 



๓๗ 

 

 เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือ กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ

อุปถัมภ์พวกพ้อง 

 แอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอ่ืน โดยมีเจตนาให้เกิดความเอนเอียงในการตัดสินใจ

หรือให้ได้รับการบริการก่อน 

 ไม่มีความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ค าแนะน า 

 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 

 ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อ่ืน ด้วยความเสมอภาคและ

ยุติธรรม 

 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักการและเหตุผลในมาตรฐานเดียวกัน 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียม 

 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์พวกพ้อง หรือเลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เท่าเทียม 

 ไม่ปฏิเสธการให้บริการหรือท างานร่วมกับบุคคลใดๆ อันเน่ืองมาจาก

ความแตกต่างทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

การศึกษา และเร่ืองอื่นใด 

 ไม่แอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอ่ืน โดยมีเจตนาให้เกิดความเอนเอียงในการ

ตัดสินใจหรือให้ได้รับการบริการก่อน 



๓๘ 

 

 รักษาความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้กับทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่าง 

 นายเสมอกัน เป็นเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ 

ด้วยความสุภาพและเท่าเทียมตามล าดับก่อนหลัง แม้ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จัก

คุ้นเคย หรือเป็นบุคคลภายนอก 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ข้อพึงระวัง 

 ขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

 ขาดความเอาใจใส่ รีบร้อน และสัพเพร่าต่อการปฏิบัติหน้าที่  

 ไม่สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ค าแนะน า 

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ รอบคอบ และทันเวลา เพื่อเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๓๙ 

 

 มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการ กระบวนการ ที่

ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

 มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร 

ตัวอย่าง  

 นางเจิดจรัส เป็นผู้อ านวยการส านัก ได้ประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจ า

สม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อควรปรับปรุงในการท างาน และระดม

ความคิดในการแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีและการมี

ส่วนร่วม รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาไปฝึกอบรมใน

โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต 

 นายมานะ  มีความสนใจใฝ่รู้ แม้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและ

เข้าอบรมด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เพื่อน าความรู้ที่ได้รับ กลับมา

สนับสนุนและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี 

ค าแนะน า 



๔๐ 

 

 พึงท าความดีและมีประโยชน์ให้เป็นนิสัย  

ตัวอย่าง 

 นางสาวรู้ค่า น ากระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียว มาใช้ในการร่างหรือท าส าเนา

หนังสือเอกสารทุกครั้ง 

 นายประหยัด  ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทุกคร้ัง เมื่อไม่ได้

ใช้งาน 

ข้อ ๗ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าแนะน า 

 บริหารรายจ่ายให้เพียงพอกับรายรับ และยังเหลือออม   

ตัวอย่าง 

 นายสมถะ เป็นลูกจ้างที่มีเงินเดือนน้อย จึงปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยง

ปลาในพื้นที่ที่หน่วยงานจัดให้ ไว้บริโภคในครัวเรือนตนเอง  เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย และมีน้ าใจน ามาแบ่งปันเพื่อนร่วมงานด้วย 

 นางมัธยัสถ์ ท าบัญชีใช้จ่ายครัวเรือน ท าให้สามารถวางแผนการใช้เงิน

ส าหรับตนเองและครอบครัว ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ท า

ให้มีเงินเหลือเก็บออม 



๔๑ 

 

 นายแข็งแรงสมบูรณ์  ออกก าลังกายทุกวัน รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ไม่ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เสพสารเสพติด 

 

“ท ำ 
ดี 

เริ่มที่ตนเอง” 
หรือ 
“ท ำ 
ดี 

เพื่อตนเอง” 
 

 



๔๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

ค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 

ที่  ๓๑๙ /๒๕๕๑ 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  

             ------------------------------- 

 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.๒๕๕๑ ก าหนด 
ให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อ   ให้สอดคล้องกับ 
ลักษณะงานในส่วนราชการ  ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ     ในการก าหนด 
ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ  และ  
ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย   ข้าราชการพลเรือนผู้ใด   ไม่ปฏิบัติตามจรรยา                   
ข้าราชการ  อันมิใช่ความผิดวินัย    ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนน าไปประกอบการ                      
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้น้ันได้รับการพัฒนา  

   ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยม วิทยาขึ้น  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่  
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
  ๑.   รองอธิบดีฝ่ายบริหาร               เป็นประธานกรรมการ 
 



๔๔ 

 

   ๒.  ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวัง            เป็นกรรมการ 
      และเตือนสภาวะอากาศ 

  ๓.   ผู้อ านวยการส านักพยากรณ์อากาศ  เป็นกรรมการ 
  ๔.   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  เป็นกรรมการ 
  ๕.   ผู้อ านวยการส านักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง  เป็นกรรมการ 

๖.    ผู้อ านวยการกองสื่อสารสารสนเทศ      เป็นกรรมการ  
       อุตุนิยมวิทยา                   
๗.   ผู้อ านวยการกองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา   เป็นกรรมการ 

  ๘.   ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เป็นกรรมการ  
  ๙.   ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา    เป็นกรรมการ 

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
           ๑๐.   ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา    เป็นกรรมการ 

      ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
           ๑๑.   ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา    เป็นกรรมการ 

      ภาคใต้ฝั่งตะวันตก   
                        ๑๒.   เลขานุการกรม                               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                        ๑๓.  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ  
                                                                                         และผู้ช่วยเลขานุการ 
                        ๑๔.  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่                 เป็นกรรมการ 
                                                                                         และผู้ช่วยเลขานุการ 
                        ๑๕.  นางสาวสุนทรี  เทียนกล่ า                เป็นกรรมการ  
                                บุคลากร ๗ว ฝ่ายการเจ้าหน้าที่         และผู้ช่วยเลขานุการ  



๔๕ 

 

       
 โดยให้คณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยม                   
วิทยา มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

๑.   จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา   
      โดยพิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงาน และส่งเสริมให้ 
       มีการปฏิบัติตามมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ  
       และกลไกที่รองรับการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ (โดย 
       สอดคล้องกับลักษณะงาน เป็นไปตามหลักวิชาและจรรยา 
       วิชาชีพ และประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน ) 
       ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
       พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
       พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒.   จัดท าคู่มือการใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุ  
       นิยมวิทยา 
๓.   พัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการ 
       สามารถปฏิบัติตนเหมาะสมตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
       ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ได้ก าหนดขึ้น 
๔.   ติดตามก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดแนวทาง  
       แก้ไขปัญหา  และปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมการ 
       ใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
๕.   แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม  
       ความเหมาะสม 



๔๖ 

 

๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ   วันที่    ๓    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                            นายต่อศักดิ์  วานิชขจร 
                        รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน 
                                อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  

ที่       ๒    /๒๕๕๒ 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะท างานยกร่างคู่มือข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา  

                          ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๒ 

              ------------------------------- 

                    ตามค าสั่งคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  
ที่ ๑/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
ตรวจสอบร่างข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา                    
พ.ศ.๒๕๕๒ ไว้แล้ว นั้น 

      เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้การด าเนินการจัดท าข้อบังคับกรมอุตุนิยม 
วิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๒ สอดคล้องกับลักษณะงาน 
ในกรมอุตุนิยมวิทยา  ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ   อาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมอุตุ             
นิยมวิทยา ที่ ๓๑๙/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกค าสั่งดังกล่าว
ข้างต้น และแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๒  ขึ้นใหม่ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
  ๑.   นางวัชรี     วีระพันธุ์     เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
        เลขานุการกรม 



๔๘ 

 

  ๒.   นางสาวกรรวี     สิทธิชีวภาค  เป็นผู้ท างาน 
        นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ 
        ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
   ๓.   นางวิมลลักษณ์  ปิติมล                          เป็นผู้ท างาน 

      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
      กองสื่อสารสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา                  

  ๔.   นายบรรเทิง    ยิ้มเนียม               เป็นผู้ท างาน 
        เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาอาวุโส 
        ส านักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง 
  ๕.   นายสันติ   ซัมดิน                เป็นผู้ท างาน 
         นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
                                  ส านักพยากรณ์อากาศ 
  ๖.   นายอ ารุงฤทธิ์   นิ่มเสมอ   เป็นผู้ท างาน 
                                  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
         กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา 

๗.   นายบรรดาล     ทรัพย์เจริญ                     เป็นผู้ท างาน 
       เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาช านาญงาน 
       ส านักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศ 
๘.  นางอรอนงค์     นัยนานนท์                     เป็นผู้ท างาน  
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
       ส านักพยากรณ์อากาศ  
๙.   นางสาวนารีรัตน์   มีสุขโข                       เป็นผู้ท างาน 



๔๙ 

 

       นิติกรปฏิบัติการ 
๑๐.  นายสมชาย   นุชประมูล                          เป็นผู้ท างาน 

                                  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่                         และเลขานุการ 
                           ๑๑.  นางสาวสุนทรี   เทียนกล่ า                  เป็นผู้ท างานและ 
                                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม                           
โดยให้คณะท างานดังกล่าวยกร่างข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยพิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงาน และส่งเสริมให้มีการ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ และกลไกที่รองรับการปฏิบัติ  
ตามจรรยาข้าราชการ(โดยสอดคล้องกับลักษณะงาน เป็นไปตามหลักวิชาและจรรยา
วิชาชีพ และประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน) ภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑  และน าเสนอคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุ             
นิยมวิทยา  เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

สั่ง  ณ   วันที่     ๒๐    เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

นางมันทนา  พฤกษะวัน 

                      รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน 
                           อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

  

 



๕๐ 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  

ที่     ๓   /๒๕๕๒ 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างคู่มือข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา  

                        ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๒ 

             ------------------------------- 

       ด้วยคณะกรรมการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  ในการ 
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าร่างคู่มือข้อบังคับกรมอุตุนิยม วิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรม
อุตุนิยมวิทยาพ.ศ.๒๕๕๒  

       เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้การด าเนินการจัดท าร่างคู่มือข้อบังคับ  
กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๕๒ สอดคล้อง 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  
กรมอุตุนิยมวิทยา  พ.ศ.๒๕๕๒            อาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่                           
๓๑๙/๒๕๕๑  สั่ง ณ วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑ ข้อ ๕  จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
คู่มือข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  
พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้  
   



๕๑ 

 

๑.   นางวัชรี     วีระพันธุ์         เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
        ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 
  ๒.   นางสาวกรรวี     สิทธิชีวภาค  เป็นผู้ท างาน 
        นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการrพิเศษ 
        ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
   ๓.   นางวิมลลักษณ์  ปิติมล                           เป็นผู้ท างาน 

      ผู้อ านวยการศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา 
      แห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
      ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

  ๔.   นายบรรเทิง    ยิ้มเนียม   เป็นผู้ท างาน 
        ผู้อ านวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
        ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
  ๕.   นายสันติ   ซัมดิน    เป็นผู้ท างาน 
        นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ 
                                 ส านกัพยากรณ์อากาศ 
  ๖.   นายอ ารุงฤทธิ์   นิ่มเสมอ   เป็นผู้ท างาน 
                                  ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานเคร่ืองมือ 
        ส านักเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา 

๗.   นายบรรดาล     ทรัพย์เจริญ                    เป็นผู้ท างาน 
       เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาช านาญงาน 
       ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
 



๕๒ 

 

๘.  นางอรอนงค์     นัยนานนท์                     เป็นผู้ท างาน  
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      ส านักพยากรณ์อากาศ  
๙.  นางสาวนารีรัตน์   มีสุขโข                      เป็นผู้ท างาน 
      นิติกรปฏิบัติการ 

                         ๑๐.  นายวาสิฏฐ์   จันทนากร                         เป็นผู้ท างาน 
      ผู้อ านวยการส่วนสื่อสารและเคร่ืองมือ 
      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

                        ๑๒.  ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์  เอ่ียมอนันชัย           เป็นผู้ท างาน 
      ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 
      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

                        ๑๓.   นายสุรพันธ์  อยู่เวียงไชย                       เป็นผู้ท างาน 
      ผู้อ านวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

                        ๑๔.   นายโชคชัย  ภัทรพงศ์ไพศาล                 เป็นผู้ท างาน 
       ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 
       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

            ๑๕.   นายสมชาย   นุชประมูล     เป็นผู้ท างาน 
                                  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         และเลขานุการ                                 
             ๑๖.  นางสาวสุนทรี   เทียนกล่ า     เป็นผู้ท างานและ 
                                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
         กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารกลาง                         



๕๓ 

 

โดยให้คณะท างานดังกล่าว จัดท าร่างคู่มือข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  พ.ศ. ๒๕๕๒   โดยพิจารณาก าหนดให้มีแนวทาง
ปฏิบัติพร้อมตัวอย่างประกอบ ระบบก ากับดูแล มีกลไกผลักดัน ตรวจสอบ  และ   
กลยุทธ์ในการสร้างเสริมจรรยาข้าราชการ   และน าเสนอคณะกรรมการสร้างเสริม
จรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

สั่ง  ณ   วันที่     ๒๖     ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    นายอังสุมาล  ศุนาลัย 

                      อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

การด าเนินการจัดท าข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา 
คณะกรรมการสร้างเสริมฯ ได้ประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ และมีมติให้แต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบร่างข้อบังคับที่เสนอ และแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  แต่เน่ืองจากไม่เป็นไปตามขั้นตอนจึงยกเลิกและ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานยกร่างข้อบังคับฯ ขึ้นใหม่ (๒๐ เม.ย.๕๒) 
  กิจกรรม     ระยะเวลา 
๑. ประชุมคณะท างานยกร่างข้อบังคับฯ(ประชุม คร้ังที่๑)          ๒๐  เม.ย. ๕๒ 
     -  ให้ความรู้คณะท างาน และวางแผนเพื่อจัดท า 
                 แบบสอบถาม + แบบสัมภาษณ์  (ส่งข้าราชการทุกคนตอบ) 
                 เสนอหัวหน้าคณะท างาน(ลนก.)ให้ความเห็นชอบ 
 -   แจ้งเวียนแบบสอบถาม  (ส่งข้าราชการทุกคนตอบ)           ๒๒ เม.ย. ๕๒ 
    และให้ข้าราชการทุกคนส่งคืนแบบสอบถามที่ กจ. ภายใน ๒๗ เม.ย. ๕๒ 
 -   รวบรวมประมวลผลวิเคราะห์และสรุปผล(ประชุมครั้งที่ ๒) ๒๗ เม.ย. ๕๒ 
 -  พิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างฯ(ประชุม คร้ังที่ ๓)๒๒ มิ.ย. ๕๒ 
๒. คณะท างานยกร่างข้อบังคับฯจัดประชุม ครั้งท่ี ๔    ๒๕  มิ.ย. ๕๒
 (เชิญกลุ่มวิชาการ,เจ้าหน้าที่,ธุรการเข้าร่วมโฟกัสกรุ๊ป)          

-  เสนอร่างข้อบังคับฯ และขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ            ๒  ก.ค. ๕๒ 
   (ประชุม ของ ก.พ.) 

 -   ลงภาคสนามสัมภาษณ์ผู้บริหาร            ๙ – ๑๐  ก.ค. ๕๒ 
 -   ประชุมปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ  ครั้งท่ี ๕                  ๑๔ ก.ค. ๕๒ 
๓.  ประชาพิจารณ์              ๑๕ – ๒๑ ก.ค. ๕๒ 
๔.  ประชุมปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ครั้งท่ี ๖                              ๒๔ ก.ค. ๕๒ 



๕๕ 

 

๕.  น าเสนอร่างต่อผู้เชี่ยวชาญ(ประชุม ของ ก.พ.)   ๒  ก.ย. ๕๒ 
๖.  น าเสนอร่างข้อบังคับฯ ต่อคณะกรรมการสร้างเสริมฯ                      
     เพื่อเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
     - ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมฯ     ๔ ก.ย. ๕๒ 
๗.  ร่างค าสั่งคณะกรรมการสร้างเสริมฯ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าคู่มือ๔ ก.ย. ๕๒ 
๘.  จัดท าคู่มือ (ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือ)   ๗ ก.ย. ๕๒ 
     - เสนอคณะกรรมการสร้างเสริมฯ  
        เพือ่เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและลงนาม  
๙.  ประกาศใช้           ก่อน ๓๐ ก.ย. ๕๒ 
       (น าเสนอกรมฯ พิจารณา และประกาศใช้ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๓ ) 
 
                               _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


