
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ งานอํานวยการ โทร. 5196                 

ที่ ทส ๑๖๐0.7/ว วันที ่                    มกราคม ๒๕61                  

เร่ือง   ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ                               

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทกุท่าน 

 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทกุท่าน 

 ผู้อํานวยการสํานักทกุสํานกั  

 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 

 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 

 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้

  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ขอส่งสําเนาคําส่ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กรมป่าไม้ ที่                        /๒๕61 ลงวันที่                  มกราคม พ.ศ. ๒๕61 เรื่อง  ให้ข้าราชการ 

และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ มาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 
 

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

 



สําเนา 
 

คําส่ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

ที ่                            /๒๕61 

เรื่อง  ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบตัิราชการ 

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

  ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ 29/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง จัดตั้งกลุ่ม

งานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้และกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมกรมป่าไม้ ประกอบกับคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ 1970/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ และคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ 2786/2560 ลงวันที่ 

19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน นั้น 

  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพและเกิดผลในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ 

ตามความในมาตรา ๓3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้

ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ โดยให้อยู่ใน 

การควบคุม กํากับดูแลของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ดังนี้ 

1. งานอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1) ดําเนินงานเกีย่วกบังานสารบรรณ งานธรุการ งานการเงิน งานเลขานุการและ

การประชุมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

 (2) ประสานงานกับคณะทาํงานต่างๆ ในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่วข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (3) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

  มีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน  ดังน้ี 

  1.1 นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง ตาํแหน่งนกัทรพัยากรบุคคลชํานาญการ ทําหน้าที่หัวหน้า

งานอํานวยการ อีกหน้าทีห่นึ่ง มีหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ ดังนี้ 

- ควบคุม กํากับ ดูแลงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของงานสารบรรณ     

และงานธุรการของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

         - ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 

  

 

1.2 นาย... 
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  1.2 นายกิตติศักด์ิ เวรุวณารกัษ์ พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าทีธุ่รการ (ม.3) 

ปฏิบัติงานประจํางานอํานวยการ อีกหน้าที่หนึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ลงทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือ และจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   - ติดตามงานหนังสือ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด 

       - ถ่ายเอกสาร/จัดชุดเอกสาร 

   - ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 

2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  มีอํานาจหน้าที่รบัผิดชอบ  

 (1) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 

  (2) จัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  (3) จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 

ข้าราชการ และแผนบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยา 

  (4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทํางาน โดยใช้ดัชนีชี้วัด 

ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาํหนด เปน็เครื่องมือในการประเมินผล 

  (5) ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

2.1 นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ทําหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2.2 นายพลกฤษณ์ นาคศิริ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติราชการ

ประจํางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- ช่วยสนบัสนนุการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

2.3 นาง... 
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  2.3 นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติราชการ

ประจํางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- ช่วยสนบัสนนุการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2.4 นางสาววิภาดา บุดดาเวียง พนักงานราชการ ตําแหน่งบุคลากร มีหน้าที่

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมป่าไม้ 

    - ดําเนนิการจัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมประจํากรมป่าไม้ 

    - ดําเนินการเกี่ยวกบัการขออนุมัติปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

    - ดําเนินการเกี่ยวกบัการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   - ดําเนินการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  

   - ช่วยสนบัสนนุการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   - ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2.5  นายทัฬหนิจ สิงหเสนี พนักงานราชการ ตําแหน่งบคุลากร มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ดังนี้  

   - ดําเนินการจัดทําสือ่ ส่ิงพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   - ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามฯ 

   - การดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

   - ประสานการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมป่าไม้ 

- ช่วยสนบัสนนุการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2.6 นายทรงกลด แก้วสุทธิ พนักงานราชการ ตําแหน่งบุคลากร มีหน้าที ่

ความรบัผิดชอบ ดังนี้ 

  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปขีองกลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมกรมป่าไม้ 

 - จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมป่าไม้ 

  - จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมป่าไม้ 

  - รวบรวมรายงานผลการดําเนินการตามยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

 

จัดเตรียม... 
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 - จัดเตรียมแผนแนวทางการดําเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  - ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานคุ้มครองจริยธรรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (1) สืบสวนข้อเทจ็จริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อรายงานผลให้อธิบดีพิจารณา  

ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอ หรืออาจดําเนินการตามที่อธิบดีมอบหมาย หรือตามที่เหน็สมควรกไ็ด้ 

  (2) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถกูใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม 

  (3) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

สอดส่องดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมแผนปฏิบตัิการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 (4) ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน 

  (5) ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  มีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน ดังน้ี 

  3.1 นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข ตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ ทําหน้าที่หัวหน้างาน

คุ้มครองจริยธรรม  อีกหน้าที่หนึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบของงาน

คุ้มครองจริยธรรม 

 - ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  3.2 นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข ตําแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ปฏิบติั

ราชการประจํางานคุ้มครองจริยธรรม อีกหน้าท่ีหน่ึง มีหน้าที่ความรบัผิดชอบ ดังน้ี 

 - ศึกษาวิเคราะห์สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 - ร่วมกําหนดแผนการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมป่าไม้ 

 - ร่วมกําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบและคุ้มครองจริยธรรมประจําปีงบประมาณ 

 - ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานคุ้มครองจริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.3 พันจ่า... 



สําเนาถกูต้อง 
 

(นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง) 
นกัทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 
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  3.3 พันจ่าอากาศตรีสุธรรม สุวรรณพันธ์ ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบติัราชการ

ประจํางานคุ้มครองจริยธรรม อีกหน้าที่หนึ่ง มีหน้าที่ความรบัผิดชอบ ดังน้ี 

 - ศึกษาวิเคราะห์สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 - ประสานการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมป่าไม้ 

 - จัดทําร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และคุ้มครองจริยธรรมประจําปีงบประมาณ  

 - ประสานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้ 

 - ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานคุ้มครองจริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3.4 นางสาวสุรีย์พิชญ์ อารีมิตร ตําแหน่งนิติกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  - ประสานการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมป่าไม้ 

 - จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบและ

คุ้มครองจริยธรรมประจําปงีบประมาณ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแผนปฏิบติั 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม 

 -  ประสานการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้ 

 -  ศึกษาวิเคราะห์สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผล 

ให้ผู้บงัคับบญัชาทราบ 

 - ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานในความรับผิดชอบของงานคุ้มครองจริยธรรม 

   - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บดันี้เปน็ต้นไป    

                                                                                                                                                 

      ส่ัง ณ  วันที ่              มกราคม พ.ศ. ๒๕61 

 

     

  

 

 

 

(ลงนาม)       จเรศกัดิ ์นนัตะวงษ์ 

(นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ์) 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 


