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    การนําจรรยาข้าราชการมาปฏบิัติ 
 
 

 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้าง

เหมาดําเนินงาน ภายในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีหน้าที่ศึกษา 

ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ ตลอดจนนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม ที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ อาจกําหนดขึ้นเพิ่มเติมต่อไปด้วย 

 2. ผู้บังคับบัญชาต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับสํานักงานสถิติ

แห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน ซึ่งเป็น

การเสริมสร้างและผลักดันให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุก

ประเภท และผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยา

ข้าราชการ ดังนี้ 

 2.1 กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

 2.2 เสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการ 

 2.3 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

 2.4 สร้างความรู้และทัศนคติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน ภายในสังกัดสํานักงานสถิติ

แห่งชาติทุกคน รับรู้และเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

  

 

 
ข้อบังคับสํานกังานสถติแิห่งชาต ิ

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานสถิตแิห่งชาติ พ.ศ.2553 

 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ  เ ป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการ

ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ เช่น การจัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับ

การดําเนินงานทางสถิติของรัฐ การจัดทํามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ความเห็นชอบ การส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 

การจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจตัวอย่าง หรืออํานวยการให้มีการสํารวจ

ด้านต่าง ๆ ของประเทศ การประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อ

จัดทําแผนกําหนดความรับผิดชอบการดําเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บท 

การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป การ

เผยแพร่สถิติ และจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ เป็นต้น 
 

เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ 

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ มีกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

อย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและ

ศักดิ์ศรี เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจต่อสาธารณะ ในความเป็นมืออาชีพทางด้าน

สถิติ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และ 79 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดข้อบังคับสํานักงานสถิติ

แห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไว้

ดังต่อไปนี้ 
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หมวด 1 
ว่าด้วยจรรยา 

 

ข้อ 1 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญา

อย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง เที่ยงธรรม จริยธรรม และ

จรรยาวิชาชีพ 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) 

 1.1 มีจิตสาธารณะ : ต้องยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน

ตน 

  1.2 รักษาสัญญา : ต้องพูดจริงและทําจริงด้วยความเที่ยงธรรม 

  1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม : ต้องอุทิศตน ยุติธรรมกล้ายืน

หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 1.4 มีความเที่ยงธรรม : ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ 2 ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต อุตสาหะพากเพียร มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อ

ผลการกระทําของตน รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับประชาชนและองค์กร ไม่ว่า

จะอยู่ในหรือนอกหน้าที่ 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) 

  2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต : ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจริยธรรม เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

 

  ตัวอย่าง 
 - นายใฝ่ดี ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ทุรกันดาร เมื่อไป

ถึงพบว่าบ้านปิด จึงนั่งรอเจ้าของบ้านตั้งแต่เช้าจรดเย็น เพื่อสัมภาษณ์และ

บันทึกข้อมูลลงในแบบสํารวจ จนกลับถึงบ้านในเวลาเที่ยงคืน 
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ข้อ 8 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพสถิติ 
  สาระสําคัญ 

 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก

จรรยาวิชาชีพสถิติอย่างเคร่งครัด ยึดถือความเป็นกลาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียมกัน 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มุ่งมั่น

ในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา ทําให้ได้มาซึ่งสถิติที่มีความถูกต้อง

และมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. การยึดถือความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทําสถิติและ

เผยแพร่ข้อมูลสถิติอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อได้ข้อมูลทางสถิติที่มี

คุณภาพ สามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้

ต้องการ 

 2. การยึดถือหลักวิชาการด้านสถิติ : ต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่

ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการด้านสถิติ 

 3. การป้องกันความเสียหายแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล : ต้องไม่นําบรรดา

ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไปใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทํา

สถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย 

 4. การรักษาความลับของข้อมูล : ต้องรักษาความลับของข้อมูล

เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายอย่างเคร่งครัด 

 5. การให้บริการข้อมูลสถิติอย่างเท่าเทียมกัน : ต้องเผยแพร่ข้อมูล

สถิติไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

  ข้อพึงระวัง 
 1. การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

 2. การบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบสํารวจ 

 

  2.2 มีความรับผิดชอบ : ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ

เสียสละ อุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐในระดับสูง 
 

ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

และเปิดเผย ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงกรอบความ

รับผิดชอบขององค์กรและพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณชน 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

  3.1 ความโปร่งใส เปิดเผย : ต้องปรับปรุงกลไกในการทํางานให้มี

ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 

  3.2 สามารถตรวจสอบได้ : ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ และ

พร้อมรับผิดในการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง โดยพร้อมให้

สาธารณชนเข้าตรวจสอบ 
 

ข้อ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สําเร็จตามกําหนดเวลา ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบ

ธรรม คํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้และรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการดูแลบริหารทรัพย์สิน

สาธารณะ และใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการ

สร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 

  4.1 ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล : ต้องปฏิบัติงานให้สําเร็จ 

โดยมุ่งผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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  4.2 การพัฒนางานและทีมงาน : ต้องพัฒนางานและทีมงาน 

เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้มี

การแสดงความคิดเห็นของทีมอย่างมีอิสระ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

อย่างมีเหตุผล พร้อมรับผิดชอบผลการตัดสินใจของทีมร่วมกัน 

  4.3 การพัฒนาตนเอง : ต้องสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อ 5 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องมีความเป็นกลางในการบริการ

ประชาชนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการให้บริการสาธารณะด้วยความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  5.1 ความยุติธรรมและเสมอภาค : ต้องปฏิบัติตามหลักแห่งความ

เสมอภาค หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม 

  5.2 ความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ 

หรือลําเอียง 

  5.3 การปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ : ต้องไม่กระทําการใดอัน

เป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม หรือ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
 

ข้อ 6 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง

ที่ดีของประเทศ เคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม เคารพ

สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. ความพอประมาณ : ต้องดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด 

และเหมาะสมกับฐานะของตน 

 2. ความมีเหตุมีผล : ต้องพิจารณาหรือตัดสินใจกระทําการใด ๆ 

อย่างมีเหตุผลและคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 

 3. การสร้างภูมิคุ้มกัน : ต้องดําเนินชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และ

เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

 4. ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดํารงชีวิตชอบ : ต้องยึดมั่นและปฏิบัติ

ตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ในการดําเนินชีวิต 
  ข้อพึงระวัง 

 1. การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยยสุร่าย 

 2. การใช้ชีวิตอย่างประมาทเลินเล่อ 

  ตัวอย่าง 
 - นายดี บันทึกค่าใช้จ่ายประจําเดือน เพื่อทราบความเคลื่อนไหว

ของรายรับ รายจ่าย ทําให้สามารถวางแผนการใช้เงินของตนเอง ตัด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและมีเงินเก็บออม 

 - นายนกน้อย เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนน้อยจึงสมัครเรียนวิชาช่างซ่อม

เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อทําเป็นอาชีพเสริม 
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 4. การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม : ต้องมีจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  ข้อพึงระวัง 
 1. การดูหมิ่นสถาบัน 

 2.การดูถูกเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อผู้ใช้บริการ 

 3. การทําลายสมดุลสิ่งแวดล้อม 

  ตัวอย่าง 
 - นางสาวแก้วตา ใช้กระดาษสองหน้าในการร่างหนังสือทุกครั้ง 

 - นายคมเข้ม ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ข้อ 7 การดํารงชีวิตตามหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล 
และสร้างภูมิคุ้มกัน 

  สาระสําคัญ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ต้องดํารงชีวิตด้วยความ

พอประมาณ มีเหตุผล มีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน ในการดํารงชีพชอบ 
 

 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน 

  6.1 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี : ต้องมีความจงรักภักดี

ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  6.2 การเคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม : ต้อง

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทาง

ราชการ รวมทั้งหลักในทางจรรยาวิชาชีพของตนอย่างถูกต้องตาม

เจตนารมณ์ของกฏหมาย 

  6.3 การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล : ต้อง

ปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า

เทียมกัน 

  6.4 การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม : ต้องมีจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ข้อ 7 การดํารงชีวิตตามหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ต้องดํารงชีวิตด้วยความ

พอประมาณ มีเหตุผล มีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน ในการดํารงชีพชอบ 

  7.1 ความพอประมาณ : ต้องดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย 

ประหยัด และเหมาะสมกับฐานะของตน 

  7.2 ความมีเหตุมีผล : ต้องพิจารณาหรือตัดสินใจกระทําการ ใด ๆ 

อย่างมีเหตุผลและคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 

  7.3 การสร้างภูมิคุ้มกัน : ต้องดําเนินชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ 

ยึดถือธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น   
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  7.4 การดํารงชีวิตชอบ : ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคําสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือในการดําเนินชีวิต 
 

ข้อ 8 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพสถิติ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก

จรรยาวิชาชีพสถิติอย่างเคร่งครัด ยึดถือความเป็นกลาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียมกัน 

 จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 

มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา ทําให้ได้มาซึ่งสถิติที่มีความ

ถูกต้องและมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ 

  8.1 การยึดถือความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทําสถิติ

และเผยแพร่ข้อมูลสถิติอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อได้ข้อมูลทางสถิติที่

มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้

ต้องการ 

  8.2 การยึดถือหลักวิชาการด้านสถิติ : ต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการด้านสถิติ 

  8.3 การป้องกันความเสียหายแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล : ต้องไม่นําบรรดา

ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไปใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดทํา

สถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย 

  8.4 การรักษาความลับของข้อมูล : ต้องรักษาความลับของข้อมูล

เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายอย่างเคร่งครัด 

  8.5 การให้บริการข้อมูลสถิติอย่างเท่าเทียม : ต้องเผยแพร่ข้อมูล

สถิติไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

 - นายสมปอง เป็นประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร จึง

มักมีใครต่อใครมาฝากลูกหลานมากมาย นายสมปองจึงหลีกเลี่ยงลาพักผ่อน

ไปต่างประเทศก่อนประกาศผลสอบ เพื่อจะได้ไม่ลําบากใจในการตอบคําถาม 

และไม่รู้สึกว่าผิดต่อหน้าที่ด้วย 

 

 

 

 

 

ข้อ 6 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
  สาระสําคัญ 

 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมือง

ที่ดีของประเทศ เคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม เคารพ

สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี : ต้องมีความจงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 2. การเคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม : ต้องเคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้องบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ 

รวมทั้งหลักในทางจรรยาวิชาชีพของตนอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ

กฏหมาย 

 3. การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล : ต้อง

ปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า

เทียมกัน 
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ข้อ 5 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  สาระสําคัญ 
 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องมีความเป็นกลางในการบริการ

ประชาชนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการให้บริการสาธารณะด้วยความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. ความยุติธรรมและเสมอภาค : ต้องปฏิบัติตามหลักแห่งความเสมอ

ภาค หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม 

 2. ความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ 

หรือลําเอียง 

 3. การปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ : ต้องไม่กระทําการใดอันเป็น

การช่วยเหลืออุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อ

ผลประโยชน์บางอย่าง 

  ข้อพึงระวัง 
 1. การขาดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค

และยุติธรรม 

 2. การขาดความสุภาพ มีน้ําใจ เอื้ออาทร ต่อบุคคลอื่น 

 3. การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

4. การไม่มีความเป็นกลางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

  ตัวอย่าง 
 - นางสาวใจใส นักวิชาการสถิติ ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ

ขอรับข้อมูลด้วยความเท่าเทียม ตามลําดับก่อนหลัง โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าจะ

ยากดีมีจนหรือเป็นญาติมิตร  

 

หมวด 2 
การบังคับใช้ 

 

ข้อ 9 ข้อบังคับฉบับนี้ เป็นข้อบังคับที่ข้าราชการทุกระดับพึงทําความ
เข้าใจ และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับแนวทางที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ 
  

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติในกรณีที่

มิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน นําไปประกอบการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากมี

กรณีเป็นผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่กฏหมาย

กําหนดไว้ 
 

อนึ่ง ให้ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้รับ

จ้างเหมาดําเนินงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามจรรยา

ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติฉบับนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 

         
     (นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม) 

        ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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          จรรยาข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ข้อ 1 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  สาระสําคัญ 

 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญา

อย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง เที่ยงธรรม จริยธรรม และ

จรรยาวิชาชีพ โดยไม่โอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. มีจิตสาธารณะ : ต้องยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 2. รักษาสัญญา : ต้องพูดจริงและทําจริงด้วยความเที่ยงธรรม 

 3. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม : ต้องอุทิศตน ยุติธรรม กล้ายืน

หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 4. มีความเที่ยงธรรม : ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ปราศจาก 

ผล ประโยชน์ทับซ้อน 

  ข้อพึงระวัง 
1. การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้องและกรอบนโยบายในการ

ปฏิบัติงาน 

2. การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยไม่

ยึดถือประโยชน์ของรัฐ 

  ตัวอย่าง 
 - นายขยัน ตรวจพบว่านายหมั่นเพียรทุจริต จึงรายงานผลการ

ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา ถึงแม้จะรู้ว่านายหมั่นเพียร

เป็นคนของผู้มีอิทธิพล 

 

 2. การพัฒนางานและทีมงาน : ต้องพัฒนางานและทีมงาน เพื่อให้ได้

ผลงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้มีการแสดง

ความคิดเห็นของทีมอย่างมีอิสระ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างมี

เหตุผล พร้อมรับผิดชอบผลการตัดสินใจของทีมร่วมกัน 

 3. การพัฒนาตนเอง : ต้องสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 

  ข้อพึงระวัง 
 1. การขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

 2. การไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ 

  ตัวอย่าง 
 - กลุ่มนิติการ สํานักงานสถิติแห่งชาติใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดหาให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟื่อย 

เพื่อให้การทํางานได้คุณภาพและประสบผลสําเร็จ 

- นายรักดี เป็นผู้บังคับบัญชาได้ประชุมผู้ร่วมงานเพื่อระดมความคิด

เป็นประจํา เพื่อให้ทราบปัญหา ข้อควรปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ก่อให้เกิด

ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม

ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางาน 

- นายรักชาติ ขอเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยี เพื่อนํามา

สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่า

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมด้วยตนเอง 
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- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแจ้งกําหนดการ การเข้าตรวจสอบให้

หน่วยงานทราบ นายอาสาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและ

พร้อมอํานวยความสะดวก และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการดําเนินการ

บางอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบ นายอาสาและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผล

และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  สาระสําคัญ 

 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สําเร็จตามกําหนดเวลา ได้ผลลัพท์ตามเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบ

ธรรม คํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้และรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
  จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการดูแลบริหารทรัพย์สินสาธารณะ 

และใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้าง

ประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล : ต้องปฏิบัติงานให้สําเร็จ โดย

มุ่งผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  

 

 - บริษัท จงเจริญ จํากัด นําเงินจํานวนหนึ่งมามอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อขอให้ได้รับงานประมูลชิ้นหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่พัสดุผู้นั้นปฏิเสธไม่รับเงิน 

และชี้แจงให้บริษัทดําเนินการตามขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2 ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  สาระสําคัญ 

 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต อุตสาหะพากเพียร มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อ

ผลการกระทําของตน รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับประชาชนและองค์กร ไม่ว่า

จะอยู่ในหรือนอกหน้าที่ 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต : ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจริยธรรม เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

 2. มีความรับผิดชอบ : ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ

เสียสละ อุทิศตน เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐในระดับสูง 
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  ข้อพึงระวัง 
 1. การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน 

 2. การใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ 

 3. การให้บริการประชาชนด้วยความล่าช้า 

 4. การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

 5. การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 6. การไม่รับผิดต่อผลการกระทําของตน 

  ตัวอย่าง 
 - นายสุจริต มีหน้าที่จัดหาพัสดุ ดําเนินการจัดหาโดยปฏิบัติตาม

ระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด และไม่ยอมรับสินบนใด ๆ จากผู้ประกอบการ 

 - นางสาวยินดี เป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคา ปรากฏว่า 

วันที่จะต้องทําการเปิดซองฝนตกหนัก รถที่นางสาวยินดีใช้อยู่เกิดเสีย ไม่

สามารถใช้งานได้ นางสาวยินดีได้เดินลุยฝนจากบ้านพักมาเรียกรถหน้าปาก

ซอย เพื่อมาทําหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 - นายสดใส ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เพื่อเก็บ

ข้อมูล กําหนดเดินทางโดยรถโดยสารของทางราชการ เมื่อถึงวันเดินทาง

ปรากฏว่ารถราชการมีปัญหาไม่สามารถใช้เดินทางได้ และไม่สามารถ

เปลี่ยนเป็นรถคันอื่นได้ นายสดใสแก้ปัญหาโดยเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้าง

และรถบัสประจําทางดําเนินการเก็บข้อมูลเสร็จตามกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

  สาระสําคัญ 

 ข้าราชการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

และเปิดเผย ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงกรอบความ

รับผิดชอบขององค์กรและพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณชน 

  จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

  แนวทางปฏิบัติ 
 1. ความโปร่งใส เปิดเผย : ต้องปรับปรุงกลไกในการทํางานให้มีความ

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 

 2. สามารถตรวจสอบได้ : ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ และพร้อม

รับผิดในการตัดสินใจและการกระทําของตน โดยพร้อมให้สาธารณชนเข้า

ตรวจสอบ 

  ข้อพึงระวัง 
 1. การบิดเบือนและความไม่โปร่งใสของข้อมูล 

 2. การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่ยอมรับผิดเมื่อกระทําผิด 

 3. การไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

 4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทางราชการในทางเสียหายต่อ

หน่วยงาน 

  ตัวอย่าง 
 - นายอัคคี เป็นประธานในการเปิดซองประกวดราคาในการจัดซื้อ

จัดจ้าง นายอัคคีดําเนินงานตามระเบียบทางราชการทุกขั้นตอน เมื่อ

ประกาศผล นายอัคคีสามารถตอบคําถามได้อย่างชัดเจน พร้อมมีหลักฐาน

แสดงว่าเหตุใดบริษัทที่ชนะจึงได้งาน 
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 2.5 ยกย่อง ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่า

ด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ เช่น การ

ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หรือให้รางวัลอื่น ๆเป็นต้น 

 2.6 ดําเนินการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

 3. ข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่า ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน ไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวน

เบื้องต้นว่าการกล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้ 

 4. ข้าราชการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ถือเป็น

ความผิดเ กี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ ตามมาตรา 79 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ผู้บังคับบัญชา

ตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้

ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาตามสมควรแก่กรณี 

 5. หากมีปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ในเรื่องใด ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน ภายในสังกัดสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ อาจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวเพื่อขอคําวินิจฉัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัย ผล

เป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด 

 6. ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดให้

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการใน

สังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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การแถลงเจตนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และเข้าใจโดยละเอียดแล้ว 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีนโยบายให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ดังกล่าว 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยแถลงไว้ต่อสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ นับแต่วันที่แถลงนี้ 

1) ข้าพเจ้าจะธํารงและรักษาไว้ ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิด

ข้อบังคับนี้ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 

 2) ข้าพเจ้าจะสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเป็นการ

ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้าจะรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สํานักงานสถิติ

แห่งชาติ 

 ทั้งนี้ มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ อัน

มิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณา

แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
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