ระเบียบกรมอุตุนิยมวิทยา
วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพแตละสายงาน
ของขาราชการและลูกจางกรมอุตุนิยมวิทยา
พ.ศ.2550
------------------------------ตามพระราชบั ญญั ติ ระเบีย บขา ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 91 บั ญญัติไ วว า
ขาราชการพลเรือนตองปฏิบัติตามขอบังคับ ที่ ก.พ. กําหนด (จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
และแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2542 ขอ 5.1.1 ใหรณรงคและเสริมสรางคานิยมสรางสรรคและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของเจาหนาที่รัฐ) ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงาน อีกทั้งเผยแพรใหรณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 จึงกําหนดระเบียบกรมอุตุนิยมวิทยาวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม แหงวิชาชีพ
แตละสายงานของขาราชการและลูกจางกรมอุตุนิยมวิทยา ไวใหขาราชการและลูกจางกรมอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติควบคูไปกับจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมอุตุนิยมวิทยา วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ แตละสายงานของขาราชการและลูกจางกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2550
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 จรรยาบรรณของทุกสายงานที่พึงจะมี
3.1 พึงดํารงรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติภูมิ คุณงามความดี คุณธรรม
และละเวนการกระทําที่เปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียตอกรมอุตุนิยมวิทยา
3.2 พึงมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ และเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ
3.3 พึงมีความอดทนในการปฏิบัติงาน และภูมิใจในหนาที่ของตน
3.4 พึงมีมนุษยสัมพันธดี ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ ไมเลือกปฏิบัติ
3.5 พึงตรงตอเวลา และเสียสละอุทิศตนใหทางราชการ
3.6 พึงรักษาความลับของทางราชการ
/3.7 พึงซื่อสัตยสุจริต...

-23.7 พึงซื่อสัตยสุจริต ประหยัด รักษา และใชทรัพยากรของทางราชการอยาง
คุมคา
3.8 พึงปฏิบัติงานดวยความจริงใจ และตั้งใจโดยเต็มกําลังความสามารถ
3.9 พึงพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติอยูเสมอ ทันตอเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.10 พึงคนหาวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุงผลสัมฤทธิ์
3.11 พึงใหความรวมมือและบริการสาธารณะดวยจิตสํานึกของความเปนเจาหนาที่รัฐ
3.12 พึงมีวิสัยทัศนที่กวางไกล
ขอ 4 จรรยาบรรณสายงานนักบริหาร
4.1 พึงละเวนหรือแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ หรือรับทรัพยสินซึ่งมีมูลคา
เกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันดวยเสนหา
4.2 พึงมีความกลาหาญที่จะปฏิเสธความไมถูกตอง ไมยอมตกเปนเหยื่อของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3 พึงใชวิชาชีพดวยความสุจริต รักษาและผดุงความยุติธรรม
4.4 พึงอุทิศตนและรับผิดชอบตองาน ใชเวลาราชการใหเปนประโยชนและ
เห็นผลสําเร็จ
4.5 พึงรักษาความลับของบุคคลที่เ กี่ยวของ ที่ ตนไดรับจากการปฏิบัติ ตาม
หนาที่
4.6 พึงเปนผูมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาตนเอง องคกร และประเทศ
4.7 พึงปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบราชการ
ตามระบบคุณธรรม ดวยความโปรงใส
4.8 พึงพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีคุณภาพ คุณคา คุณธรรมอยางมุงมั่น
4.9 พึงจัดสรรสวัสดิการของรัฐใหแกบุคลากรในหนวยงานดวยความยุติธรรม
4.10 พึงปรับปรุง แกไข ระเบียบ ขอบังคับ ใหทันสมัยและตอสถานการณ
ขอ 5 จรรยาบรรณสายงานนักอุตุนิยมวิทยา
5.1
พึงวิเคราะห และพยากรณอากาศ รวมทั้งออกประกาศคําเตือนภัยใหมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและทันเหตุการณ
5.2 พึงติดตามประเมินผลการพยากรณอากาศ ศึกษาคนควา และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
5.3 พึงศึกษา คนควา วิจัย และรายงานกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดจาก
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อยางสม่ําเสมอ
/5.4 พึงวิเคราะห...

-35.4 พึ ง วิ เ คราะห ส ภาวะอากาศ คาดหมายสภาวะอากาศล ว งหน า อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเหตุการณ
5.5 พึงมีจิตสํานึกในการใหบริการขาวอากาศดวยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ
5.6 พึ งศึก ษา วิเ คราะห ทดลอง วิ จัย พัฒนาด า นอุตุนิย มวิ ท ยา และสาขาที่
เกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง องคกรและประเทศ
5.7 พึ งละเวน หรือลอกเลียนแบบ หรือแอบอางเอาผลงานของผูอื่นไปใช
ประโยชนนําไปเปนผลงานของตนเอง
5.8 พึงสรางสรรคผลงานทางวิชาการ ดวยความรูความสามารถของตนเอง
5.9 พึงมีอิสระทางแนวความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนที่ทําการวิจัย
5.10 พึงรับผิดชอบตอผลงานทางวิชาการที่ไดศึกษา และวิจัย
ขอ 6 จรรยาบรรณสายงานเจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา (เจาหนาที่บริหารงานอุตุนิยมวิทยา
เจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา)
6.1 พึงตรวจอากาศ ติดตาม และรายงานอากาศดวยความซื่อสัตย รอบคอบ ตรงตอ
เวลา ถูกตองตามหลักวิชาการ และมาตรฐานขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก ตลอดจนให ความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในและนอกประเทศ
6.2 พึ งศึก ษาวิ เ คราะห ใ นกิจ การเฉพาะดาน เพื่ อ ใหก ารใชข อมู ล ดาวเที ย ม
อุตุนิยมวิทยา และเรดารตรวจอากาศใหเกิดประโยชนสูงสุด
6.3 พึงเผยแพรความรูดานอุตุนิยมวิทยา และประสานงานใหความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อความเขาใจและบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติที่อาจจะ
เกิดขึ้น
6.4 พึ งเผยแพรและประชาสั มพัน ธกิจการอุตุนิยมวิทยา อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
ขอ 7
เจาหนาที่สื่อสาร)

จรรยาบรรณสายงานสื่อสาร (เจาหนาที่บริหารงานสื่อสาร เจาพนักงานสื่อสาร
7.1 พึงมีจิตสํานึกในการใหบริการรับสงขอมูลขาวอากาศดวยความรวดเร็วทัน

เหตุการณ
7.2 พึงประมวลผลและบันทึกขอมูลใหเปนสารสนเทศ และแผนที่อากาศดวย
คอมพิวเตอร เพื่อใชประกอบการพยากรณอากาศ
7.3 พึงจัดระบบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติ
7.4 พึงมีความกลาหาญ ที่จะปฏิเสธความไมถูกตอง ไมยอมตกเปนเหยื่อของ
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
/7.5 พึงละเวนการ...

-47.5 พึงละเวนการลอกเลียนแบบ หรือลอกผลงานของผูอื่น
ขอ 8 จรรยาบรรณสายงานช า ง (นายช า งไฟฟ า นายช า งไฟฟ า สื่ อ สาร วิ ศ วกร
เจาหนาที่บริหารงานชาง นายชางเครื่องกล)
8.1 พึงบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับแตง สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ
ในการตรวจอากาศใหพรอมใชงานไดตลอด
8.2 พึงวิเคราะหและวินิจฉัยสาเหตุของการขัดของ เสียหายของเครื่องมือและ
อุปกรณ ดวยความรอบคอบเต็มความสามารถ
8.3 พึ งจัดทําคูมือการใชงาน การบํารุงรักษา การตรวจซอม การสอบเทีย บ
เครื่องมือ การฝกอบรม การฝกงาน ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี และวิชาการ
8.4 พึงศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร
8.5 พึ ง รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หา ติ ด ตั้ ง โยกย า ย ตรวจซ อ ม บํ า รุ ง พั ฒ นา
เครื่องมือ และอุปกรณการสื่อสารตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก และพัฒนาการปฏิบัติหนาที่
8.6 พึงรับผิดชอบ วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบํารุงรักษา โปรแกรมคําสั่ง
คอมพิวเตอรที่ใชในระบบสื่อสาร
8.7 พึงรับผิดชอบอุปกรณในระบบขอมูลขาวสาร
8.8 พึงจัดระบบงานและสถานที่ทํางานใหสวยงาม
8.9 พึงชวยกันรักษาภาพลักษณการทํางานใหเกิดความประทับใจผูมารับบริการ
8.10 พึงรับผิดชอบเวลาในการปฏิบัติงาน ในการรวบรวม รับสง แลกเปลี่ยน
ขาวสาร
8.11 พึงไมพึงหาผลประโยชนโดยมิชอบ หรือรับสินบนในการปฏิบัตหิ นาที่
8.12 พึงละเวนการลอกเลียนแบบ หรือลอกผลงานของผูอื่น
8.13 พึงปรับปรุง แกไขคูมือและระเบียบขอบังคับ ใหทันเหตุการณปจจุบัน
8.14 พึงใหบริการขอมูล รับสงขอมูล อยางถูกตองแมนยําทันเหตุการณรอบคอบ
8.15 พึงตัดสินใหยุติ พิสูจนความถูกตองของเครื่องมือได
8.16 พึงไมใชเครื่องมือเพื่อหาประโยชนใหตนเอง
8.17 พึงมานะในวิชาชีพ ไมทําใหราชการเสียประโยชนในการบํารุงรักษาเครื่องมือ
ขอ 9 จรรยาบรรณสายงานคอมพิ ว เตอร (นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร เจ า หน า ที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร)
9.1 พึงวิเคราะห ออกแบบระบบ และพัฒนาโปรแกรม ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใชในกรมอุตุนิยมวิทยา
9.2 พึงติดตามประเมินผลงานอยูเสมอ เพื่อปรับปรุง แกไข และพัฒนา
/ 9.3 พึงตรวจสอบ...

-59.3 พึงตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ โดยมิตองรอเวลาหรือ การรองขอจาก
บุคคลหรือหนวยงานอื่น
9.4 พึงมีความกลาหาญที่จะปฏิเสธ ความไมถูกตอง ไมยอมตกเปนเหยื่อของการ
ทุจริต
9.5 พึงรักษาความลับของบุคคลที่เกี่ยวของ ที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่
9.6 พึงละเวน หรือหาประโยชนในทางมิชอบหรือรับทรัพยสินซึ่งมีมูลคาเกิน
กวาปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันดวยเสนหา
9.7 พึ ง ละเว น หรื อ ลอกเลี ย นแบบ หรื อ แอบอ า งเอาผลงานของผู อื่ น ไปใช
ประโยชนนําไปเปนผลงานของตนเอง
9.8 พึ ง รั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวม รั บ ส ง แลกเปลี่ ย นข า วสาร และข อ มู ล
อุตุนิยมวิทยากับหนวยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งภายในและตางประเทศใหเหมาะสมกับเปนศูนยโทรคมนาคม
อุตุนิยมวิทยา ประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
9.9 พึงประมวลผลและบันทึกขอมูลใหเปนสารสนเทศ และแผนที่อากาศดวย
เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชประกอบการพยากรณอากาศประจําวันดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา
9.10 พึงรับผิดชอบในการกระจายขาวอากาศเพื่อการเดินอากาศ การเดินเรือ
ถอดรหัสขอมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อบริการใหความปลอดภัยดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา
9.11 พึ ง ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา แก ไ ขป ญ หาอย า งเต็ ม ความรู ค วามสามารถ
ดวยความเต็มใจ
ขอ 10 จรรยาบรรณสายงานตรวจสอบภายใน (เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน)
10.1 พึงตองมีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว และมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ
10.2 พึงซื่อสัตยตอสวนราชการ หรือตอผูรับการตรวจ และไมกระทํา หรือเขา
ไปเกี่ยวของในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
10.3 พึงละเวนไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
วิชาชีพ ตรวจสอบภายใน หรือตอสวนราชการ
10.4 พึงละเวนไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ ที่จะนําไปสูความขัดแยง
กับผลประโยชนของส ว นราชการ หรือกิจ กรรมใด ๆ ที่จ ะทํ า ใหเ กิดอคติ จนเป น เหตุใ หไ ม ส ามารถ
ปฏิบัติงานตรวจตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
10.5 พึงไมรับสิ่งมีคาใด ๆ จากผูรับการตรวจและผูมีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
ส ว นราชการ อั น จะเป น เหตุ ใ ห หรื อ ถู ก มองเสมื อ นว า เป น เหตุ ใ ห ข าดความ เที่ ย งธรรมในการใช
วิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
/10.6 พึงปฏิบัติงาน...

-610.6 พึงปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยระมัดระวังและรอบคอบเยี่ยงผูที่มีมาตรฐาน
แหงวิชาชีพพึงปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงาน
10.7 พึงระมัดระวังการใชขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และตองไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสวนตัว หรือ ขัดตอกฎหมายหรือ
ประโยชนของทางราชการ
10.8 พึงปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสวนราชการ โดยใชวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
10.9 ตองรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมด ที่ตรวจพบ ซึ่งหาก
ละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว จะทําใหรายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปหรือ
เปนการปดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย
10.10 พึงพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของงานตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
10.11 พึงตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยพึง
รักษามาตรฐานการปฏิ บั ติง านให เ ปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการอยา ง
สม่ําเสมอ
ขอ 11 จรรยาบรรณสายงานธุรการ (เจา หน าที่ บริ ห ารงานธุ ร การ เจ า หน าที่ ธุร การ
เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานพิมพดีด )
11.1 พึ ง หาวิ ธี ป อ งกั น แก ไ ข ขจั ด ความขั ด แย ง และแสวงหาทางออกที่
เหมาะสมเพื่อผลประโยชนสวนรวม
ขอ 12 จรรยาบรรณสายงานบริหารงานบุคคล (บุคลากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
12.1 พึงละเวนหรือแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ หรือรับทรัพยสินซึ่งมี
มูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันดวยความเสนหา
12.3 พึ ง รั ก ษาความลั บ ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ต นได รั บ ทราบจากการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
12.4 พึ ง ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลและการจั ด ระบบ
ราชการตามระบบคุณธรรม ดวยความโปรงใส
12.5 พึงปรับปรุงแกไข ระเบียบขอบังคับ ใหทันสมัย และทันตอเหตุการณ
12.6 มีความกลาหาญ ที่จะปฏิเสธความไมถูกตอง ไมยอมตกเปนเหยื่อของการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ
12.7 พึงศึกษาและพัฒนาระบบราชการใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
12.8 พึงเปนผูมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาตนเอง องคกร และประเทศ
/12.9 พึงพัฒนา...

-712.9 พึงพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีคุณภาพ คุณคา คุณธรรม อยางมุงมั่น
12.10 พึงปฏิบัติหนาที่โดยไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
12.11 พึงละเวน ลอกเลียนแบบ และหามเอาผลงานของผูอื่นไปใช
ขอ 13 จรรยาบรรณสายงานนิติกร
13.1 พึงรักษาและผดุงความยุติธรรมถูกตอง
13.2 พึงทําใจใหหนักแนน เที่ยงตรง ปราศจากอคติ กลาหาญที่จะทําในสิ่งที่
ถูกตองเปนธรรม
13.3 พึงสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน
13.4 พึงมีสติ ปญญา ที่จะตรวจตรา และพิจารณาหาทางที่จะใชตัวบทกฎหมาย
ใหไดผลตรงตามจุดประสงคของกฎหมาย
13.5 พึงไมยอมปลอยใหผูใดอาศัยชองวางของกฎหมาย เพื่อเอารัดเอาเปรียบ
ผูอื่นในทางที่ไมเปนธรรม
13.6 พึงดํารงตนใหเปนที่พึ่งของสุจริตชน
ขอ 14 จรรยาบรรณสายงานการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ เจา
พนักงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ)
14.1 พึงวางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
14.2 พึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึก และดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวน
เกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลา
14.3 พึงมีความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรูถึง
เทคนิควิธีการใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ และนํามาปฏิบัติงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น
14.4 พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
อยางเครงครัด
14.5 พึ ง ดํ า เนิ น การให มีก ารใชจ า ยเงิน และทรั พ ย สิน ของหน ว ยงานอย า ง
ประหยัด คุมคา และใหเกิดประโยชนสูงสุด
14.6 พึงคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และประโยชนสวนรวมของราชการ
เปนหลัก โดยคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย
14.7 พึงปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชา และผูรวมงานดวยความเอาใจใส โดย
ใหความรวมมือ ชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกัน และการ
พัฒนางาน
/14.8 พึงไมเรียกรับ...

-814.8 พึ ง ไม เ รีย กรับ หรื อ ยอมรับ ทรั พ ยสิ น หรื อ ผลประโยชน อ ย า งใด ทั้ ง
โดยตรงและโดยออมจากผูขาย ผู รับจาง หรือผูมีส ว นเกี่ย วของที่เ ข ามามีนิติสัมพัน ธกับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
14.9 พึงปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับ
ทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟง ผูมารองเรียน รองทุกข ดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ
มีน้ําใจ แตทั้งนี้ การปฏิบัติดังกลาว ตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรี และเปนธรรม
14.10 พึงใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนวิชาชีพ
เฉพาะสาขาหนึ่ง
14.11 พึงผูบังคับบัญชาดานพัสดุ พึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการ
สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล
14.12 พึงผูบังคับบัญชาดานพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกําชับให
ผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด กรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไป
ตามจรรยาบรรณนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองตามจรรยาบรรณนี้
ตอไป
ขอ 15 จรรยาบรรณสายงานการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี เจาหนาที่
บริหารงานการเงินและบัญชี เจาหนาที่การเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี)
15.1 พึงเปนผูนําในการประหยัดทรัพยากรของหนวยงาน
15.2 พึงดํารงชีพใหเหมาะสมกับฐานะ ไมฟุมเฟอย สุรุยสุราย
15.3 พึงรักษาจรรยาวิชาชีพที่กําหนดไวอยางเครงครัด
ขอ 16 จรรยาบรรณสายงานเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
16.1 พึงเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
16.2 พึงพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจน พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของงานอยางสม่ําเสมอ
16.3 พึงยึดหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
16.4 พึ งปรับเปลี่ ย นกระบวนทัศน ก ารปฏิบัติ งาน รองรับการเปลี่ ย นแปลงระบบ
บริหารราชการ
16.5 พึ ง ประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ทางการบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม มาใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ขอ 17 จรรยาบรรณสายงานนักวิชาการเผยแพร
17.1 พึงมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
/17.2 พึงปฏิบัติหนาที่...

-917.2 พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความกระตือรือรน
ขอ 18 จรรยาบรรณสายงานวิเทศสัมพันธ
18.1
พึงปฏิบัติงานโดยไมขัดตอหลักวิชา กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกรม
อุตุนิยมวิทยา ตลอดจนศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
18.2 พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความกระตือรือรน
18.3 พึงมีสติปญญาที่จะตรวจตรา และพิจารณาทางที่จะใชภาษาใหตรงตาม
จุดประสงคของหนังสือ
18.4 พึงพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยูเสมอ คนหาวิธีการ
ทํางานใหดีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขอ 19 จรรยาบรรณสายงานบรรณารักษ
19.1 พึงคํานึงถึงความสะดวก สบายของผูใชกอนสิ่งอื่นในความเสมอภาค และ
ใชวิชาชีพใหเกิดประโยชนอยางเต็มความสามารถ
19.2 พึ ง แสวงหาความรู ก อ นฝ ก ทั ก ษะ นํ า วิ ช าการใหม ๆ มาใช ใ นการ
ปฏิบัติงาน ตั้งใจปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ
19.3 พึงรักษาชื่อเสียง ผลประโยชนของสถาบัน ไมทําความเสื่อมเสีย ปฏิบัติ
ตามนโยบายของผูบังคับบัญชาที่ไดรับมา เพื่อความกาวหนาของหนวยงาน
19.4 พึงมีบทบาทในการพัฒนาองคกรดานความรู จัดหา และเผยแพรความรู
ขอ 20 จรรยาบรรณสายงานชางพิมพ (ชางพิมพ เจาหนาที่พิมพ)
20.1 พึงมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว
มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
20.2 พึงใชเครื่องมือที่มีอยางระมัดระวัง
ขอ 21 จรรยาบรรณสายงานชางศิลป (นายชางศิลป ชางศิลป)
21.1 พึงมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามคําสั่งดวยความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว
21.2 พึงใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่มีอยางระมัดระวังและถูกตอง
ขอ 22 จรรยาบรรณสายงานเจาหนาที่กระจายเสียง พนักงานกระจายขาวอากาศ
22.1 พึงมีจิตสํานึกในการกระจายขาวอากาศดวยความรวดเร็วทันเหตุการณ
22.2 พึงใชภาษาในการกระจายขาวใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
22.3 พึงใชเครื่องมือและอุปกรณที่มี อยางระมัดระวัง และถูกตอง
ขอ 23 จรรยาบรรณสายงานลูกจางประจํา
23.1 พนักงานขับรถยนต (หัวหนาหมวดรถยนต พนักงานขับรถยนต)
23.1.1 พึงมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ เอาใจใส
ในงาน มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
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23.1.3 พึงดูแล ตรวจตราสภาพรถยนตทุกคันใหพรอมอยูเสมอ ศึกษากฎ
ระเบียบในการขับขี่รถยนตอยูเสมอ
23.1.4 พึงพัฒนาความรู ความสามารถในการขับขี่รถยนตอยูเสมอ
23.2 นักการภารโรง คนสวน ยาม
23.2.1 พึงมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มีความ
อดทนในการปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดอยูเสมอ
23.2.2 พึ ง ปฏิ บั ติ ง านเต็ ม วั น และที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ให ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
ผลตอบแทนที่เต็มเวลา และควรปฏิบัติงานดวยความจริงใจ และตั้งใจอยางเต็มกําลังความสามารถ
23.3 พนักงานเขาและเย็บเลม
23.3.1 พึงมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ มี
ความอดทนในการปฏิบัติงาน
23.3.2 พึงใชเครื่องมืออยางระมัดระวัง และถูกตอง รูจักประหยัดการใช
ทรัพยากรของทางราชการ
23.3.3 พึงพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
23.3.4 พึงปฏิบัติงานเต็มวัน และตามคําสั่งที่ไดรับใหปฏิบัติงาน เพื่อ
ผลตอบแทนที่เต็มเวลา และปฏิบัติงานดวยความจริงใจ และตั้งใจโดยเต็มกําลังความสามารถ
23.4 ชางไม ชางสี ชางยนต ลูกมือชาง
23.4.1 พึงมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนดวยความรอบคอบ รวดเร็ว มี
ความอดทนในการปฏิบัติงาน
23.4.2 พึงใชเครื่องมือและอุปกรณ อยางระมัดระวัง และถูกตอง
22.4.3 พึงพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อให
งานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
23.4.4 พึงปฏิบัติงานเต็มวัน และตามคําสั่งที่ไดรับใหปฏิบัติงาน เพื่อ
ผลตอบแทนที่เต็มเวลา และปฏิบัติงานดวยความจริงใจ และตั้งใจโดยเต็มกําลังความสามารถ
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
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