
 
 
 
(สําเนา) 

 

 

คําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่  304 / 2556 

เรื่อง   จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
-------------------------------- 

ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17  กําหนดให้จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรม  มีความเป็นอิสระ  ประกอบกับคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2553  เห็นชอบ
มติคณะกรรมการ ก.พ.  ให้ส่วนราชการมีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  เป็นหน่วยงานภายใน  โดยเปลี่ยนศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  เป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  และให้รับความเห็นเพิ่มเติมของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่เห็นว่าบทบาทของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมควรมุ่ง
ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส  ตลอดจนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์  ควรมีการ
สร้างระบบเพื่อพิทักษ์ดูแลพยานและผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัย  ตลอดจนมีการสอบสวนที่เป็นธรรม
และโปร่งใส  ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
49 แห่งราชพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และข้อ 17 ของประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกคําสั่งไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ยกเลิกคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 65/2554  สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง 
จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

2. ให้จัดต้ัง “กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา” โดยใช้ช่ือย่อว่า “กคจ.” เป็น
หน่วยงานภายในขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างสม่ําเสมอ 

(2) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 

(4) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ 
(5) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือตามที่

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย  ทั้งนี้ 
โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแต่อย่างใด 
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(6) ดูแลให้คําปรึกษา แนะนํา รับข้อร้องเรียน หรือดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2553  เพื่อรายงานให้อธิบดี
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมอุตุนิยมวิทยาพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรม
อุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2553 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. แต่งต้ังให้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร  ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง  โดยมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม  

4. มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง                 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง 

5. งบประมาณในการดําเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ให้ขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินงานจากงบดําเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือจากสํานักบริหารกลาง 

6. ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  มีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยา  ช้ัน 4  เลขที่ 4353  
ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที ่  14   สิงหาคม   พ.ศ. 2556 

 (นายวรพัฒน์ ทิวถนอม) 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

สําเนาถูกต้อง 

(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 



 
 
 
(สําเนา) 

 

 
 

 

คําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่  193 / 2557 

เรื่อง   แก้ไขคาํสั่งจัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
---------------------------- 

อนุสนธิคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา  ที่ 304/2556  สั่ง ณ วันที่ 14  สิงหาคม 2556  ได้จัดต้ัง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา ไว้แล้ว นั้น 

เนื่องจากอํานาจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในด้านการสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืน
จริยธรรมเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  ดังนั้น เพื่อให้มีการกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความชํานาญด้านกฎหมาย ในการวินิจฉัย กลั่นกรอง               
ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ทุกส่วนทั่วทั้งองค์กร  ฉะนั้น เพื่อความเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และข้อ 17 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  อธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยา จึงให้แก้ไขคําสั่งดังกล่าวข้างต้น เฉพาะในข้อ 4. ดังนี้ 

จากเดิม “4. มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง และข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง” 

แก้ไขเป็น “4. มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง และข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิติการ และกลุ่มประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง” 
นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที ่  30   กรกฎาคม   พ.ศ. 2557 

 (นายวรพัฒน์ ทิวถนอม) 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

สําเนาถูกต้อง 

(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 



 
 
 
(สําเนา) 

 

 
 

 

คําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่  330 / 2557 

เรื่อง   แก้ไขคาํสั่งจัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
------------------------------ 

อนุสนธิคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 304/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 และที่ 
193/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ได้จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา ไว้แล้ว 
นั้น 

เพื่อความเหมาะสมและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และข้อ 17 ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  อธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยา จึงให้แก้ไขคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 193/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เฉพาะในข้อ 
4. ดังนี้ 

จากเดิม “4. มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิติการ และกลุ่มประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองคุ้มครองจริยธรรม
อีกหน้าที่หนึ่ง” 

แก้ไขเป็น “4. มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ และกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
งานคุ้มครองคุ้มครองจริยธรรมอีกหน้าที่หนึ่ง” 

นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง    ณ    วันที่    7    พฤศจิกายน    พ.ศ. 2557 

 (นายวันชัย  ศักด์ิอุดมไชย) 
 รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

สําเนาถูกต้อง 

(นายไพโรจน์ วิทยานันตนารมย์) 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 


