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ข้อบังคับส ำนกังำนสถติแิห่งชำติ 

ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำติ พ.ศ.2553 

 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ เช่น การจัดท าแผนแม่บทเกี่ยวกับ

การด าเนินงานทางสถิติของรัฐ การจัดท ามาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ความเห็นชอบ การส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน 

การจัดท าส ามะโนหรือการส ารวจตัวอย่าง หรืออ านวยการให้มีการส ารวจ

ด้านต่าง ๆ ของประเทศ การประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อ

จัดท าแผนก าหนดความรับผิดชอบการด าเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บท 

การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลท่ัวไป การ

เผยแพร่สถิติ และจัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ เป็นต้น 
 

เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ 

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ มีกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

อย่างมืออาชีพ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและ

ศักดิ์ศรี เป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจต่อสาธารณะ ในความเป็นมืออาชีพทางด้าน

สถิติ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 78 และ 79 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดข้อบังคับส านักงานสถิติ

แห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไว้

ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 

ว่ำด้วยจรรยำ 
 

ข้อ 1 กำรยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธะสัญญา

อย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง เท่ียงธรรม จริยธรรม และ

จรรยาวิชาชีพ 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) 

 1.1 มีจิตสาธารณะ : ต้องยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน

ตน 

  1.2 รักษาสัญญา : ต้องพูดจริงและท าจริงด้วยความเท่ียงธรรม 

  1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม : ต้องอุทิศตน ยุติธรรมกล้ายืน

หยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 1.4 มีความเท่ียงธรรม : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่ียงตรงปราศจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ 2 ควำมซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต อุตสาหะพากเพียร มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อ

ผลการกระท าของตน รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับประชาชนและองค์กร ไม่ว่า

จะอยู่ในหรือนอกหน้าท่ี 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) 

  2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจริยธรรม เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
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2.2 มีความรับผิดชอบ : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ 

อุทิศตนเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐในระดับสูง 
 

ข้อ 3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส

และเปิดเผย ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด โดยค านึงถึงกรอบความ

รับผิดชอบขององค์กรและพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณชน 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

  3.1 ความโปร่งใส เปิดเผย : ต้องปรับปรุงกลไกในการท างานให้มี

ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 

  3.2 สามารถตรวจสอบได้ : ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ และ

พร้อมรับผิดในการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง โดยพร้อมให้

สาธารณชนเข้าตรวจสอบ 
 

ข้อ 4 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้

ส าเร็จตามก าหนดเวลา ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องชอบ

ธรรม ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้และรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการดูแลบริหารทรัพย์สิน

สาธารณะ และใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการ

สร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 

  4.1 ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล : ต้องปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

โดยมุ่งผลลัพธ์ของงานท่ีเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
 

 

4.2 การพัฒนางานและทีมงาน : ต้องพัฒนางานและทีมงาน เพื่อให้ได้

ผลงานท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้มีการแสดง

ความคิดเห็นของทีมอย่างมีอิสระ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างมี

เหตุผล พร้อมรับผิดชอบผลการตัดสินใจของทีมร่วมกัน 

  4.3 การพัฒนาตนเอง : ต้องสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อ 5 กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องมีความเป็นกลางในการบริการ

ประชาชนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะด้วยความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  5.1 ความยุติธรรมและเสมอภาค : ต้องปฏิบัติตามหลักแห่งความ

เสมอภาค หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม 

  5.2 ความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติงานด้วยความเท่ียงธรรม ไม่มีอคติ 

หรือล าเอียง 

  5.3 การปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ : ต้องไม่กระท าการใดอัน

เป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม หรือ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
 

ข้อ 6 กำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองที่ดีของประเทศ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ตอ้งปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะพลเมือง

ท่ีดีของประเทศ เคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม เคารพ

สิทธิและศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ของบุคคล และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 
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 จุดมุ่งหมำย เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีแก่ประชาชน 

  6.1 การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี : ต้องมีความจงรักภักดี

ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  6.2 การเคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม : ต้อง

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของทาง

ราชการ รวมท้ังหลักในทางจรรยาวิชาชีพของตนอย่างถูกต้องตาม

เจตนารมณ์ของกฏหมาย 

  6.3 การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล : ต้อง

ปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า

เทียมกัน 

  6.4 การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม : ต้องมีจิตส านึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ข้อ 7 กำรด ำรงชีวิตตำมหลักควำมพอเพียง มีเหตุมีผล และสร้ำง

ภูมิคุ้มกัน 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ  ต้องด ารงชีวิตด้วยความ

พอประมาณ มีเหตุผล มีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีแก่ประชาชน ในการด ารงชีพชอบ 

  7.1 ความพอประมาณ : ต้องด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย 

ประหยัด และเหมาะสมกับฐานะของตน 

  7.2 ความมีเหตุมีผล : ต้องพิจารณาหรือตัดสินใจกระท าการ ใด ๆ 

อย่างมีเหตุผลและค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 

  7.3 การสร้างภูมิคุ้มกัน : ต้องด าเนินชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ 

ยึดถือธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

 

7.4 การด ารงชีวิตชอบ : ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ี

ตนนับถือในการด าเนินชีวิต 
 

ข้อ 8 กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพสถิติ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก

จรรยาวิชาชีพสถิติอย่างเคร่งครัด ยึดถือความเป็นกลาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียมกัน 

 จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ 

มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา ท าให้ได้มาซึ่งสถิติท่ีมีความ

ถูกต้องและมีมาตรฐานเป็นท่ีเชื่อถือ 

  8.1 การยึดถือความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดท าสถิติ

และเผยแพร่ข้อมูลสถิติอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อได้ข้อมูลทางสถิติที่

มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและอยู่ในรูปแบบท่ีผู้ใช้

ต้องการ 

  8.2 การยึดถือหลักวิชาการด้านสถิติ : ต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการด้านสถิติ 

  8.3 การป้องกันความเสียหายแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล : ต้องไม่น าบรรดา

ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไปใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดท า

สถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย 

  8.4 การรักษาความลับของข้อมูล : ต้องรักษาความลับของข้อมูล

เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายอย่างเคร่งครัด 

  8.5 การให้บริการข้อมูลสถิติอย่างเท่าเทียม : ต้องเผยแพร่ข้อมูล

สถิติไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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  หมวด 2 

กำรบังคับใช้ 
 

ข้อ 9 ข้อบังคับฉบับนี้ เป็นข้อบังคับที่ข้ำรำชกำรทุกระดับพึงท ำควำม

เข้ำใจ และยึดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนควบคู่ไปกับแนวทำงที่

ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร 
  

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติในกรณีท่ี

มิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน น าไปประกอบการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากมี

กรณีเป็นผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามท่ีกฏหมาย

ก าหนดไว้ 
 

อนึ่ง ให้ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้รับ

จ้างเหมาด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามจรรยา

ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติฉบับนี้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2553 

         
     (นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม) 

        ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

           จรรยาข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ข้อ 1 กำรยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธะสัญญา

อย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง เท่ียงธรรม จริยธรรม และ

จรรยาวิชาชีพ โดยไม่โอนออ่นผอ่นตามอิทธิพลใด ๆ 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public Trust) 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. มีจิตสาธารณะ : ต้องยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 2. รักษาสัญญา : ต้องพูดจริงและท าจริงด้วยความเท่ียงธรรม 

 3. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม : ต้องอุทิศตน ยุติธรรม กล้ายืน

หยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 4. มีความเท่ียงธรรม : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่ียงตรง ปราศจาก 

ผล ประโยชน์ทับซ้อน 

  ข้อพึงระวัง 

1. การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้องและกรอบนโยบายในการ

ปฏิบัติงาน 

2. การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยไม่

ยึดถือประโยชน์ของรัฐ 

  ตัวอย่ำง 

 - นายขยัน ตรวจพบว่านายหมั่นเพียรทุจริต จึงรายงานผลการ

ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมากับผู้บังคับบัญชา ถึงแม้จะรู้ว่านายหมั่นเพียร

เป็นคนของผู้มีอิทธิพล 
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 -  บริษัท จงเจริญ จ ากัด น าเงินจ านวนหนึ่งมามอบให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

เพื่อขอให้ได้รับงานประมูลชิ้นหนึ่ง แต่เจ้าหน้าท่ีพัสดุผู้นั้นปฏิเสธไม่รับเงิน 

และช้ีแจงให้บริษัทด าเนินการตามข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2 ควำมซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต อุตสาหะพากเพียร มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อ

ผลการกระท าของตน รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับประชาชนและองค์กร ไม่ว่า

จะอยู่ในหรือนอกหน้าท่ี 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นประโยชน์

สาธารณะ (Public Interest) 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักจริยธรรม เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

 2. มีความรับผิดชอบ : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและ

เสียสละ อุทิศตน เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐในระดับสูง 
 

 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน 

 2. การใช้ดุลพินิจท่ีไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าท่ีราชการ 

 3. การให้บริการประชาชนด้วยความล่าช้า 

 4. การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

 5. การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 6. การไม่รับผิดต่อผลการกระท าของตน 

  ตัวอย่ำง 

 -  นายสุจริต มีหน้าท่ีจัดหาพัสดุ ด าเนินการจัดหาโดยปฏิบัติตาม

ระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด และไม่ยอมรับสินบนใด ๆ จากผู้ประกอบการ 

 -  นางสาวยินดี เป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคา ปรากฏว่า 

วันท่ีจะต้องท าการเปิดซองฝนตกหนัก รถท่ีนางสาวยินดีใช้อยู่เกิดเสีย ไม่

สามารถใช้งานได้ นางสาวยินดีได้เดินลุยฝนจากบ้านพักมาเรียกรถหน้าปาก

ซอย เพื่อมาท าหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 -  นายสดใส ได้นัดหมายกับเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในพื้นท่ีเพื่อเก็บ

ข้อมูล ก าหนดเดินทางโดยรถโดยสารของทางราชการ เมื่อถึงวันเดินทาง

ปรากฏว่ารถราชการมีปัญหาไม่สามารถใช้เดินทางได้ และไม่สามารถ

เปลี่ยนเป็นรถคันอื่นได้ นายสดใสแก้ปัญหาโดยเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้าง

และรถบัสประจ าทางด าเนินการเก็บข้อมูลเสร็จตามก าหนด 
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 ข้อ 3 กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส 

และสำมำรถตรวจสอบได้ 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส

และเปิดเผย ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด โดยค านึงถึงกรอบความ

รับผิดชอบขององค์กรและพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณชน 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. ความโปร่งใส เปิดเผย : ต้องปรับปรุงกลไกในการท างานให้มีความ

โปรง่ใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 

 2. สามารถตรวจสอบได้ : ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ และพร้อม

รับผิดในการตัดสินใจและการกระท าของตน โดยพร้อมให้สาธารณชนเข้า

ตรวจสอบ 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การบิดเบือนและความไม่โปร่งใสของข้อมูล 

 2. การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่ยอมรับผิดเมื่อกระท าผิด 

 3. การไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทางราชการในทางเสียหายต่อ

หน่วยงาน 

  ตัวอย่ำง 

 - นายอัคคี เป็นประธานในการเปิดซองประกวดราคาในการจัดซื้อ

จัดจ้าง นายอัคคีด าเนินงานตามระเบียบทางราชการทุกขั้นตอน เมื่อ

ประกาศผล นายอัคคีสามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน พร้อมมีหลักฐาน

แสดงว่าเหตุใดบริษัทท่ีชนะจึงได้งาน 

 

 

 -  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในแจ้งก าหนดการ การเข้า

ตรวจสอบให้หน่วยงานทราบ นายอาสาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดเตรียม

เอกสารและพร้อมอ านวยความสะดวก และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการ

ด าเนินการบางอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบ นายอาสาและผู้เกี่ยวข้องได้

ชี้แจงเหตุผลและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบโดยทันที 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้

ส าเร็จตามก าหนดเวลา ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องชอบ

ธรรม ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้และรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการดูแลบริหารทรัพย์สินสาธารณะ 

และใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้าง

ประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล : ต้องปฏิบัติงานให้ส าเร็จ โดย

มุ่งผลลัพธ์ของงานท่ีเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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2. การพัฒนางานและทีมงาน : ต้องพัฒนางานและทีมงาน เพื่อให้ได้ผลงาน

ท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้มีการแสดงความ

คิดเห็นของทีมอย่างมีอิสระ รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างมีเหตุผล 

พร้อมรับผิดชอบผลการตัดสินใจของทีมร่วมกัน 

 3. การพัฒนาตนเอง : ต้องสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 2. การไม่สามารถท างานเป็นทีมได้ 

  ตัวอย่ำง 

 - กลุ่มนิติการ ส านักงานสถิติแห่งชาติใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ท่ีทางราชการจัดหาให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟื่อย 

เพื่อให้การท างานได้คุณภาพและประสบผลส าเร็จ 

- นายรักดี เป็นผู้บังคับบัญชาได้ประชุมผู้ร่วมงานเพื่อระดมความคิด

เป็นประจ า เพื่อให้ทราบปัญหา ข้อควรปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ก่อให้เกิด

ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมท้ังได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีไปฝึกอบรม

ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการท างาน 

- นายรักชาติ ขอเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยี เพื่อน ามา

สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่า

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 5 กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องมีความเป็นกลางในการบริการ

ประชาชนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการสาธารณะด้วยความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. ความยุติธรรมและเสมอภาค : ต้องปฏิบัติตามหลักแห่งความเสมอ

ภาค หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม 

 2. ความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติงานด้วยความเท่ียงธรรม ไม่มีอคติ 

หรือล าเอียง 

 3. การปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ : ต้องไม่กระท าการใดอันเป็น

การช่วยเหลืออุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อ

ผลประโยชน์บางอย่าง 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การขาดการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค

และยุติธรรม 

 2. การขาดความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอื่น 

 3. การเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เท่าเทียมกัน 

4. การไม่มีความเป็นกลางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

  ตัวอย่ำง 

 - นางสาวใจใส นกัวิชาการสถิติ ให้บริการประชาชนทีม่าใช้บริการ

ขอรับข้อมูลด้วยความเท่าเทียม ตามล าดับก่อนหลัง โดยไม่เลือกปฏบิัติว่าจะ

ยากดีมีจนหรือเปน็ญาติมิตร 
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- นายสมปอง เป็นประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร จึงมักมี

ใครต่อใครมาฝากลูกหลานมากมาย นายสมปองจึงหลีกเลี่ยงลาพักผ่อนไป

ต่างประเทศก่อนประกาศผลสอบ เพื่อจะได้ไม่ล าบากใจในการตอบค าถาม 

และไม่รู้สึกว่าผิดต่อหน้าท่ีด้วย 

 

 

 

 

 

ข้อ 6 กำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะพลเมืองที่ดีของประเทศ 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมือง

ท่ีดีของประเทศ เคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม เคารพ

สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีแก่ประชาชน 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี : ต้องมีความจงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 2. การเคารพกฎหมาย กฎ และกติกาต่าง ๆ ของสังคม : ต้องเคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้องบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ 

รวมท้ังหลักในทางจรรยาวิชาชีพของตนอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ

กฏหมาย 

3. การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล : ต้องปฏิบัติต่อ

บุคคลด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 

 

4. การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม : ต้องมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การดูหมิ่นสถาบัน 

 2.การดูถูกเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อผู้ใช้บริการ 

 3. การท าลายสมดุลสิ่งแวดล้อม 

  ตัวอย่ำง 

 - นางสาวแก้วตา ใช้กระดาษสองหน้าในการร่างหนังสือทุกครั้ง 

 -  นายคมเข้ม ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 7 กำรด ำรงชีวิตตำมหลักควำมพอเพียง มีเหตุมีผล 

และสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ  ต้องด ารงชีวิตด้วยความ

พอประมาณ มีเหตุผล มีคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีแก่ประชาชน ในการด ารงชีพชอบ
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  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. ความพอประมาณ : ต้องด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด 

และเหมาะสมกับฐานะของตน 

 2. ความมีเหตุมีผล : ต้องพิจารณาหรือตัดสินใจกระท าการใด ๆ 

อย่างมีเหตุผลและค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 

 3. การสร้างภูมิคุ้มกัน : ต้องด าเนินชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และ

เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

 4. ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิตชอบ : ต้องยึดมั่นและปฏิบัติ

ตามค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ ในการด าเนินชีวิต 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การใช้จ่ายอย่างสุรุย่สุร่าย 

 2. การใช้ชีวิตอย่างประมาทเลินเล่อ 

  ตัวอย่ำง 

 - นายดี บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าเดือน เพื่อทราบความเคลื่อนไหว

ของรายรับ รายจ่าย ท าให้สามารถวางแผนการใช้เงินของตนเอง ตัด

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นและมีเงินเก็บออม 

 -  นายนกน้อย เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนน้อยจึงสมัครเรียนวิชาช่างซ่อม

เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อท าเป็นอาชีพเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 8 กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพสถิติ 

  สำระส ำคัญ 

 ข้าราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก

จรรยาวิชาชีพสถิติอย่างเคร่งครัด ยึดถือความเป็นกลาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียมกัน 

  จุดมุ่งหมำย เพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ มุ่งมั่น

ในการรักษามาตรฐานสถิติตามหลักวิชา ท าให้ได้มาซึ่งสถิติท่ีมีความถูกต้อง

และมีมาตรฐานเป็นท่ีเชื่อถือ 

  แนวทำงปฏิบัติ 

 1. การยึดถือความเป็นกลาง : ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดท าสถิติและ

เผยแพร่ข้อมูลสถิติอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อได้ข้อมูลทางสถิติท่ีมี

คุณภาพ สามารถเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางและอยู่ในรูปแบบท่ีผู้ใช้

ต้องการ 

 2. การยึดถือหลักวิชาการด้านสถิติ : ต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการด้านสถิติ 

 3. การป้องกันความเสียหายแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล : ต้องไม่น าบรรดา

ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไปใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากการจัดท า

สถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัย 

 4. การรักษาความลับของข้อมูล : ต้องรักษาความลับของข้อมูล

เฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายอย่างเคร่งครัด 

 5. การให้บริการข้อมูลสถิติอย่างเท่าเทียมกัน : ต้องเผยแพร่ข้อมูล

สถิติไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

  ข้อพึงระวัง 

 1. การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

 2.การบนัทึกข้อมลูอันเปน็เท็จในแบบส ารวจ
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  ตัวอย่ำง 

 - นายใฝ่ดี ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บข้อมูลในพื้นท่ีทุรกันดาร เมื่อไป

ถึงพบว่าบ้านปิด จึงนั่งรอเจ้าของบ้านตั้งแต่เช้าจรดเย็น เพื่อสัมภาษณ์และ

บันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจ จนกลับถึงบ้านในเวลาเท่ียงคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       การน าจรรยาข้าราชการมาปฏิบัต ิ
 

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้าง

เหมาด าเนินงาน ภายในสังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติทุกคน มีหน้าท่ีศึกษา 

ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ ตลอดจนนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม ท่ีส านักงานสถิติแห่งชาติ อาจก าหนดขึ้นเพิ่มเติมต่อไปด้วย 

 2. ผู้บังคับบัญชาต้องยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานสถิติ

แห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาด าเนินงาน ซึ่งเป็น

การเสริมสร้างและผลักดันให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุก

ประเภท และผู้รับจ้างเหมาด าเนินงาน ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยา

ข้าราชการ ดังนี้ 

 2.1 ก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

 2.2 เสริมสร้างบรรยากาศของการท างานให้เอื้อต่อการปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการ 

 2.3 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

 2.4 สร้างความรู้และทัศนคติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาด าเนินงาน ภายในสังกัดส านักงานสถิติ

แห่งชาติทุกคน รับรู้และเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
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2.5 ยกย่อง ให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่า

ด้วยจรรยาข้าราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จนเป็นท่ีประจักษ์ เช่น การ

ยกย่อง ชมเชย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หรือให้รางวัลอื่น ๆเป็นต้น 

 2.6 ด าเนินการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

 3. ข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่า ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาด าเนินงาน ไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาข้าราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ อาจมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวน

เบื้องต้นว่าการกล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้ 

 4. ข้าราชการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ถือเป็น

ความผิดเกี่ยวกับการรักษาจรรยาข้าราชการ ตามมาตรา 79 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ผู้บังคับบัญชา

ตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้

ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนาตามสมควรแก่กรณี 

 5. หากมีปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ในเรื่องใด ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างทุกประเภท และผู้รับจ้างเหมาด าเนินงาน ภายในสังกัดส านักงานสถิติ

แห่งชาติ อาจเสนอเรื่องท่ีเป็นปัญหาดังกล่าวเพื่อขอค าวินิจฉัยจาก

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัย ผล

เป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด 

6. ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมส านักงานสถิติแห่งชาติ ก าหนดให้มี

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการใน

สังกัดส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

กำรแถลงเจตนำของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง 

ในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และเข้าใจโดยละเอียดแล้ว 

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าทราบว่า ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีนโยบายให้ ข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ดังกล่าว 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยแถลงไว้ต่อส านักงานสถิติ

แห่งชาติ นับแต่วันที่แถลงนี้ 

1) ข้าพเจ้าจะธ ารงและรักษาไว้ ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานสถิติ

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิด

ข้อบังคับนี้ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือท้ังหมด 

 2) ข้าพเจ้าจะสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระท าใด ๆ อันเป็นการ

ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้าจะรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ 

 ท้ังนี้ มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ อัน

มิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณา

แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................... 

(..............................................................) 

ต าแหน่ง.................................................. 

วันที่........................................................ 


