
 

 
 
 

คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับราชบัณฑิตยสถาน 
วาดวยจรรยาขาราชการและเจาหนาทีข่อง

ราชบัณฑิตยสถาน 
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 ๒ 
คําปรารภ 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๕  วาดวยการรักษา
จรรยาขาราชการ  มาตรา  ๗๘  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ี 
สวนราชการกําหนดไว  โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการท่ีดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ  
โดยใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวนราชการนั้น
ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

  ดังนั้น  ราชบัณฑิตยสถานซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลัก คือ  ดําเนินงานคนควาและ
บํารุงสรรพวิชาและเผยแพรใหเปนประโยชนแกชาติและประชาชน ใหความเห็น  คําแนะนํา  เสนอแนะทาง
วิชาการ  รวมท้ังการบริการทางวิชาการแกหนวยงานของรัฐ  สังคม  และประชาชน  ตลอดจนจัดทําตํารา
และเอกสารอางอิงทางวิชาการประเภทพจนานุกรม  สารานุกรม  อักขรานุกรม  อนุกรมวิธาน การบัญญัติ 
ศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  การกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับการใช
ภาษาไทย และงานวิชาการอ่ืนๆ  จึงตองมีบุคลากรท่ีมีความซ่ือสัตย   มีจิตมุงบริการ และเปนแบบอยาง 
ในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี  เพ่ือพัฒนาและเผยแพรงานดานวิชาการใหเกิดประโยชนแกประเทศและ
ประชาชน  รวมท้ังการอนุรักษและสงเสริมภาษาไทยมิใหแปรเปล่ียนไปในทางเส่ือม   

ราชบัณฑิตยสถานจึงจัดทําคูมือเลมนี้ขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตามขอบังคับ
ราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี   
๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมุงหวังใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกคนไดทราบถึงขอพึงปฏิบัติและ
มาตรฐานความประพฤติท่ีบุคลากรในสังกัดราชบัณฑิตยสถานตองปฏิบัติใหเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตอง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ) 
 เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

   ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 



 ๓ 
สารบัญ 

                                                                                                                 หนา 
คําปรารภ                                                                                                         ๒ 
การประกาศใช                                                                                                   ๔                      
ขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน          ๕                                                                                                        
บทท่ี  ๑    บทนํา                                                                                                 ๗                                                                   

บทท่ี  ๒    แนวทางจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน              ๑๐ 
บทท่ี  ๓   แนวทางการปฏิบัติตามขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการ              ๑๓ 

             และเจาหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน   
บทท่ี  ๔    กลไกการสงเสริมสนับสนุนในการรักษาจรรยาขาราชการ                ๒๒ 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 
การประกาศใช 

    ขอบังคับราชบัณฑิตยสถาน วาดวยจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน   
ไดประกาศใชเม่ือวันท่ี  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานไดมีคําส่ังท่ี ๕๑/๒๕๕๒  
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําจรรยา
ขาราชการของราชบัณฑิตยสถานตามแนวทางและหลักการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  ลงวันท่ี  ๒๕  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยใหขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางของราชบัณฑิตยสถาน  ปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการดังกลาวโดยครบถวน การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เล่ือนเงินเดือน หรือส่ังใหไดรับการพัฒนา หากเปนความผิด 
ทางวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตอไป 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 
 

 

ขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการ 
 และเจาหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน 

 

โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยา
ขาราชการ มาตรา ๗๘ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวนราชการ
กําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ  และในวรรคสอง
บัญญัติใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของงานในสวน
ราชการตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และมาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง 
เล่ือนเงินเดือน หรือส่ังใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ และ ๗๙  ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชบัณฑิตยสถานจึงไดกําหนดจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถานขึ้น เพ่ือเปน
กรอบมาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ
ราชบัณฑิตยสถาน รวมท้ังควบคุมการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบตอสังคม ประชาชน และ
ประเทศชาติ ใหเปนแบบอยางท่ีดีงามทรงไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการท่ีดี  เปนท่ี
ศรัทธา เช่ือถือ ไววางใจ และยกยองช่ืนชมของสังคมและประชาชนท่ัวไปไว ดังตอไปนี ้
 ขอ ๑  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  ๑.๑  ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันความถูกตอง เท่ียงธรรม   
  ๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีโดยใชหลักการ ขอเท็จจริงในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล    
   ๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ีบนหลักการท่ีถูกตองเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันและเปนธรรม 
  ๑.๔  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงตรง ปราศจากผลประโยชนทับซอน 
  ๑.๕  ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ขอ ๒  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานท่ีทําใหเกิดผลดีและเปน     
    ประโยชนตอสวนรวม 
  ๒.๒ ใชทักษะ สมรรถนะของตนอยางเต็มท่ี ในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
  ๒.๓ ขยัน พากเพียร อุทิศตน พยายามฝาฟนอุปสรรค และมุงม่ันในการทํางานให       
    สําเร็จตามเปาหมาย 
  ๒.๔  อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนใหบรรลุผลดวยความถูกตองชอบธรรม 
  ๒.๕  ศึกษา เรียนรู และพัฒนางานของตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

 

 



 ๖ 
ขอ ๓  ความโปรงใส  ซื่อสัตย  และความรับผิดชอบ  

   ๓.๑ ทํางานดวยความโปรงใส มีหลักฐานและเอกสารท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลได 
  ๓.๒ ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอ      
    ตนเองและพวกพอง   
  ๓.๓  ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอราชการโดยสวนรวม 
  ๓.๔   รับผิดชอบระมัดระวังใสใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรักษาทรัพยสินสาธารณะ 
    ของทางราชการ  
  ๓.๕ ใชทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา 
 ขอ ๔  การมีจิตบริการ 
  ๔.๑ บริการประชาชน และหนวยงานของรัฐ ดวยจิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี 
  ๔.๒ ใหบริการขอมูลขาวสารอยางถูกตองและรวดเร็ว 
  ๔.๓  พรอมแกไขขอผิดพลาดในการใหบริการอยางรวดเร็วทันเหตุการณเพ่ือไมใหเกิด  
    ผลเสียหายแกทางราชการ 
  ๔.๔  ใหบริการดวยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทรตอผูรวมงานและผูรับบริการ 
  ๔.๕ เต็มใจเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังท่ีไดรับมอบหมายและไมไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๕  การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  ๕.๑ ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติงานรวมกัน 
  ๕.๒    เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนและบุคคลอ่ืนอยางเทาเทียมกัน 
  ๕.๓ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕.๔ ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับฐานะและตําแหนงหนาท่ี 
  ๕.๕  ไมแสดงกิริยา วาจา มารยาทท่ีไมสุภาพตอผูรวมงานและผูรับบริการ 
  ท้ังนี้  ใหขาราชการ  พนักงานราชการ และลูกจางของราชบัณฑิตยสถาน  ปฏิบัติตามจรรยา
ขาราชการดังกลาวขางตนโดยครบถวน การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปนความผิดวินัย  
ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เล่ือนเงินเดือน หรือส่ังใหไดรับการพัฒนา  
หากเปนความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตอไป. 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

   
 

              (นายมานิตย  ทองสอน) 
           เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

 

 

 

 



 ๗ 
บทที่ ๑ 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

  เม่ือวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  ประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงการปกครองเปน
ระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลในสมัยนั้นมีวิสัยทัศนในทางวิชาการวา  การทํานุบํารุงประเทศใหเจริญกาวหนา
ตามแบบอารยประเทศ  ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองนั้น  ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ  จะตอง
ใหประเทศไทยมีผูทรงความรูทัดเทียมกับประเทศท่ีมีความเจริญทางวิชาการ  วิธีการก็คือ ตองจัดตั้ง
สถาบันท่ีเปนแหลงรวมนักวิชาการสาขาตางๆ  เพ่ือท่ีจะไดติดตอแลกเปล่ียนความรูกับองคการปราชญของ
นานาประเทศ  แลวทําการคนควา  วิจัย  จัดทําเปนตําราออกเผยแพรสูประชาชนและนักศึกษา  ตอไปภายหนา
ประเทศไทยก็จะมีผูทรงความรูความสามารถในสรรพวิชาท่ีจะพัฒนาประเทศโดยไมตองอาศัย 
ชาวตางประเทศ  สภาผูแทนราษฎรจึงไดตราพระราชบัญญัติวาดวยราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  
๒๔๗๖  สถาปนาราชบัณฑิตยสถานขึ้นเม่ือวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๖ เพ่ือสืบแทนราชบัณฑิตยสภา 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ สถาปนาขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๙  และปจจุบันไดใช
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนท่ี  ๑๐๔ ก  
เม่ือวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔  และกฎกระทรวงแบงสวนราชการราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๕  
เปนหลักในการบริหารงาน    

ราชบัณฑิตยสถานมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑)  คนควา  วิจัย  และบํารุงสรรพวิชา  แลวนําผลงานท่ีไดสรางสรรคออกเผยแพรให

เปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน 
(๒)  ติดตอแลกเปล่ียนความรูและประสานงานทางวิชาการกับองคการปราชญและ

สถาบันทางวิชาการอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(๓)  ใหความเห็น  คําแนะนํา  และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรี 
(๔)  ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

องคการมหาชน  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  สถาบันการศึกษา  หนวยงานของเอกชน  และประชาชน 
(๕)  ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําพจนานุกรม  สารานุกรม  อักขรานุกรม  อนุกรมวิธาน  

การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตางๆ  รวมท้ังการจัดทําพจนานุกรมศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทยและงานวิชาการอ่ืน  ๆ

(๖)  กําหนดหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับการใชภาษาไทย  การอนุรักษภาษาไทยมิให 
แปรเปล่ียนไปในทางท่ีเส่ือม  และการสงเสริมภาษาไทยซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

(๗)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน 

 

   



 ๘ 
นอกจากนี้  ในปจจุบันราชบัณฑิตยสถานมีภารกิจหลักเก่ียวกับการคนควา วิจัย และ

บํารุง 
สรรพวิชา  แลวนําผลงานท่ีไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน  
ตลอดจนติดตอแลกเปล่ียนความรูและประสานงานทางวิชาการกับองคกรปราชญ  และสถาบันทางวิชาการ
อ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  โดยมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ราชบัณฑิตยสถาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถานหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของ
ราชบัณฑิตยสถานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สรางความเช่ือม่ันและศรัทธาใหแก
ประชาชนและประเทศ  ขาราชการท่ีปฏิบัติงานจึงตองประพฤติปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย  นโยบายของรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน และเปนแบบอยางท่ีดีของขาราชการ 

  ราชบัณฑิตยสถานไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยา
ขาราชการและเจาหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน  เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับดังกลาว โดยมีเจตนารมณ
เพ่ือเปนแนวทางใหขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน เปนขาราชการของประชาชน  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบ  ยึดม่ันในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มุงม่ันในการรักษามาตรฐานงานตามหลักวิชาและจรรยา
วิชาชีพ  โดยถือประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  และเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๕  วาดวยการรักษาจรรยาขาราชการ  มาตรา  ๗๘ และมาตรา ๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 
 

วิสัยทัศน 
  ราชบัณฑิตยสถานเปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการ
พัฒนาความรูท่ีสามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

พันธกิจ 
๑.  คนควา  วิจัย  และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานท่ีไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปน

คุณประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน 
๒.  ติดตอแลกเปล่ียนความรู และประสานงานทางวิชาการกับองคกรปราชญและสถาบัน

ทางวิชาการอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ 
  ๓.  ใหความเห็น  คําแนะนํา  และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี 
  ๔.  ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
องคการมหาชน  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  สถาบันการศึกษา  หนวยงานของเอกชนและประชาชน 
  ๕.  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําพจนานุกรม  สารานุกรม  อักขรานุกรม  อนุกรมวิธาน  
การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตางๆ  รวมท้ังการจัดทําพจนานุกรมศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย  และงานวิชาการอ่ืนๆ 
  ๖.  กําหนดหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับการใชภาษาไทย  การอนุรักษภาษาไทยมิให 
แปรเปล่ียนไปในทางท่ีเส่ือม  และการสงเสริมภาษาไทยซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น 

๗.  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถาน 

คานิยม 
  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตอง เปนมาตรฐาน และมีจิตบริการ 

นิยามศัพท 
  “จรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน”  หมายถึง  แนวทางในการประพฤติปฏิบัตตินของ
ขาราชการราชบัณฑิตยสถาน  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความถูกตอง  มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยางสูงสุด  
  “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการ และใหหมายรวมถึงลูกจางประจํา  พนักงานราชการ
ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางประเภทอ่ืนของราชบัณฑิตยสถาน 
   

 

 

 



 ๑๐ 
 

บทที่ ๒ 

แนวทางจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน 

๑.  บุคคลท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการของ
ราชบัณฑิตยสถาน 
  ขาราชการ  พนักงานราชการ  และเจาหนาท่ีของราชบัณฑิตยสถานทุกคน  จะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับอยางเครงครัด  โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตนแบบท่ีดี 

๒.  ขอแนะนําเก่ียวกับขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ 
  ๒.๑  ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับนี ้
  ๒.๒  เรียนรูเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน 
  ๒.๓  ทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับนี้อยางสมํ่าเสมอ 
  ๒.๔  ใหความรูความเขาใจแกบคุคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับราชบัณฑิตยสถาน  
หรืออาจเกิดผลกระทบตอราชบัณฑิตยสถาน 
  ๒.๕  เม่ือมีขอสงสัยหรือขอซักถาม  ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีราชบัณฑิตยสถาน
กําหนดใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ  ผานชองทาง
ตางๆ ท่ีกําหนดไว 
  ๒.๖  แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ เม่ือพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน 
  ๒.๗  ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ กับหนวยงานหรือบุคคลท่ี
ราชบัณฑิตยสถานไดมอบหมาย 
  ๒.๘  ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน  ตลอดจนสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหขาราชการ  เจาหนาท่ี  
และพนักงานราชการท่ีเก่ียวของเขาใจวาการปฏิบัติตามขอบังคับว าดวยจรรยาขาราชการของ
ราชบัณฑิตยสถานเปนส่ิงท่ีถูกตองและตองปฏิบัติ 

๓.  การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน 
  ผูท่ีพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน  
ใหสอบถามขอสงสัยหรือสงขอรองเรียนไปยังบุคคลดังตอไปนีไ้ด 
  ๓.๑  ผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจ 
  ๓.๒  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมของราชบัณฑิตยสถาน 
  ๓.๓  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของราชบัณฑิตยสถาน 
  ๓.๔  เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 
 



 ๑๑ 
 
 

๔.  กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน 
  ๔.๑  รวบรวมขอเท็จจริง 
         ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถานนั้นดวยตนเอง  หรือมอบหมายใหบุคคล
ท่ีมีความเหมาะสมดําเนินการ 
  ๔.๒  ประมวลผลและกล่ันกรองขอมูล 
          ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผลและกล่ันกรองขอมูลเพ่ือพิจารณาขั้นตอน  
และวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมในแตละเร่ือง  โดยอาจดําเนินการดวยตนเอง  หรือมอบหมายใหผูอ่ืน
ดําเนินการแทนตน  หากเห็นวาเปนเร่ืองท่ีตนมีอํานาจท่ีจะกระทําได  หรือรายงานตอบุคคลท่ีมีอํานาจ
ดําเนินการและเก่ียวของในเร่ืองนั้นๆ เปนผูดําเนินการประมวลผลและกล่ันกรองขอมูล 
  ๔.๓  กําหนดมาตรการดําเนินการ 
         ผูท่ีดําเนินการตามขอ ๔.๒  กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝาฝนหรือ 
ไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถานและบรรเทาความเสียหายใหกับผูท่ี
ไดรับผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดรอน ความเสียหายโดยรวมท้ังหมด  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีเปนเร่ือง
สําคัญ ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผลตอเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  เชน  เร่ืองท่ีกระทบตอช่ือเสียง
หรือภาพลักษณของราชบัณฑิตยสถาน  เร่ืองท่ีขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินการของราชบัณฑิตยสถาน
หรือเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง   
  ๔.๔  รายงานผล 
          ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาท่ีรายงานผลตามขอ ๔.๓  ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียน
เปดเผยตนเอง 

๕.  มาตรการคุมครองและบรรเทาความเดือดรอน ความเสียหายใหแกผูรายงาน  ผูรองเรียน  
หรือผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของ
ราชบัณฑิตยสถาน 
  ผูรายงาน  ผูรองเรียน  หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความ
คุมครองตามหลักเกณฑท่ีราชบัณฑิตยสถานกําหนด และใหความเปนธรรมแกผูแจงขอมูลหรือใหเบาะแส 
ท่ีเปนประโยชนแกราชบัณฑิตยสถานเก่ียวกับการทุจริต  การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ  รวมถึงการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน  ท่ีราชบัณฑิตยสถานกําหนดไว  ดังนี้ 
  ๕.๑  ผูรายงาน  ผูรองเรียน  หรือผูท่ีใหความรวมมือ สามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได  
หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอน ความเสียหายใดๆ  
อยางไรก็ดีการเปดเผยตนเองจะทําใหราชบัณฑิตยสถานสามารถรายงานความคืบหนา  ช้ีแจงขอเท็จจริง 
ใหทราบ  หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๕.๒  ราชบัณฑิตยสถานถือวาขอมูลท่ีเก่ียวของถือเปนความลับ  และจะเปดเผยเทาท่ี
จําเปน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความเดือดรอน และความเสียหายของผูรายงานแหลงท่ีมาของขอมูล 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 



 ๑๒ 
 
  ๕.๓  กรณีท่ีผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอน
ความเสียหาย  ผูรองเรียนสามารถรองขอใหราชบัณฑิตยสถานกําหนดมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมก็ได  
หรือราชบัณฑิตยสถานอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได  หากเห็นวาเปน
เร่ืองท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอน ความเสียหาย หรือความไมปลอดภัย 
  ๕.๔  ผู ท่ีไดรับความเดือดรอน ความเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเดือดรอนและ 
ความเสียหายนั้นดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

๖.  การกระทําท่ีเขาขายผิดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน 
  ขาราชการของราชบัณฑิตยสถานทุกคนมีหนาท่ีปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน  การกระทําตอไปนี้เปนการการกระทําผิดขอบังคับ
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน 
  ๖.๑  ไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน 
  ๖.๒  แนะนํา  สงเสริม  หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนฝาฝนขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของ
ราชบณัฑิตยสถาน 
  ๖.๓  ละเลย  เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน  ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ เพราะงานนั้นอยูในความรับผิดชอบ
ของตน 
  ๖.๔  ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน  สอบสวนขอเท็จจริงท่ีมีขอรองเรียนวา 
ไดมีการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน 
  ๖.๕  กระทําการอันไมเปนธรรมตอผู อ่ืน  เนื่องจากผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน 

  ท้ังนี้  ผูท่ีทําผิดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของราชบัณฑิตยสถาน  จะตองไดรับการ
พิจารณาตักเตือน แลวนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  เล่ือนเงินเดือน  ใหรางวัล  หรือส่ังใหไดรับการ
พัฒนาได  นอกจากนี้  อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 
 

บทที่ ๓ 

แนวทางการปฏิบัติตามขอบังคับจรรยาขาราชการและเจาหนาทีข่องราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ขอ ๑  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

สาระสําคัญ  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับจรรยาฯ ฉบับนีอ้ยางเครงครัด โดยยึดม่ันในความ
ถูกตอง เท่ียงธรรม ยึดม่ันในหลักการ จรรยาวิชาชีพและจริยธรรม โดยไมโอนออนตามอิทธิพลใดๆ 
จุดมุงหมาย  เพ่ือรักษาความเช่ือม่ันสาธารณะ (Public Trust) โดยตองตัดสินใจอยางเท่ียงธรรม  ไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๑.๑  ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันความถูกตอง เท่ียงธรรม ๑.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองตามคําส่ัง 
 ผูบังคับบัญชาท่ีถูกกฎหมาย  กฎเกณฑ  เหตุผล   
 อันชอบธรรม  และกลาคัดคานคําส่ังท่ีไมชอบธรรม 
 ๒.  พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยยึดถือความถูกตอง  
 ตามหลักวิชาการและใหเปนไปตามกฎหมาย  มติ  
 คณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  และกรอบนโยบาย 

ตัวอยาง 
  นางสาวสมใจ  มีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี  ดําเนินการดูแลการรับและการจายเงิน   
และตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงินโดยปฏิบัติถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 
๑.๒ ปฏิบัติหนาท่ีโดยใชหลักการ ขอเท็จจริงในการ ๑.  แกไขปญหา  ขอขัดแยง  โดยยึดถือประโยชน 
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล ของรัฐ บนพ้ืนฐานของกฎหมาย 
 ๒.  ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพ้ืนฐานของ 
 หลักการ  กฎหมาย  กฎเกณฑ  เหตุผล 
 อันชอบธรรม 
 ๓.  ปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตามภารกิจหนาท่ีอยาง  
 ชอบธรรม  ไมเบี่ยงเบนดวยอคติ หรือผลประโยชน 
 สวนตน 

ตัวอยาง 
  นางสาวสมฤดี  เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม   นางชุติมา 
เพ่ือนสนิทโทรศัพทมาแจงใหนางสาวสมฤดีลงลายมือช่ือในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการแทนเนื่องจากการจราจร   
ติดขัดมาก  นางสาวสมฤดีเห็นวาเปนการไมถูกตอง  จึงปฏิเสธท่ีจะดําเนินการให 



 ๑๔ 
 
 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๑.๓  ปฏิบัติหนาท่ีบนหลักการท่ีถูกตองเพ่ือใหเกิด ๑.   ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน 
ความเทาเทียมกันและเปนธรรม สวนตน 
 ๒.  ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนยีม 
 ประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย 

ตัวอยาง 
  นางสาวสมศรี ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  ใหบริการการยื่นเร่ืองกอน-หลัง  ตามลําดับ  ไมไดลัดคิวใหแกผูท่ีมี 
ความสนิทสนมกันเปนพิเศษ 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๑.๔  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงตรง  ปราศจากผลประโยชน ๑.  เปดเผยความตองการสวนตัวท่ีอาจทําใหเกิด 
ทับซอน ความขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวม 
 ๒.  สรางความม่ันใจตอสาธารณชนวา  จะไมกระทํา 
 การใดๆ โดยหวังผลประโยชนและเพ่ือความสัมพันธ 
 สวนตัว 
 ๓.  ไมใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนสวนตน   
 ไมวาจะเปนของขวัญ  รางวัล หรือผลประโยชน 
 ในรูปแบบอ่ืนใด 

ตัวอยาง 
  นางสาวสดใส  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  มีหนาท่ีในการจัดซ้ือและซอมบํารุงเคร่ืองถายเอกสาร 
ของหนวยงาน  เม่ือเคร่ืองถายเอกสารมีความจําเปนตองซอม  นางสาวสดใสอาศัยความรูจักกับรานซอม 
เคร่ืองถายเอกสารเพราะเก่ียวของเปนญาติกัน  จึงติดตอใหรานดังกลาวรับงานซอม แตรานดังกลาวคิดราคา 
คาซอมแพงกวาปรกต ิโดยแจงกับนางสาวสดใสวาจะแบงเงินจากคาซอมเคร่ืองถายเอกสารใหดวย  นางสาว 
สดใสจึงปฏิเสธไมนําเคร่ืองถายเอกสารไปใหรานดังกลาวซอม  เนื่องจากตนเองปฏิบัติหนาท่ีอยูในตําแหนง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๑.๕  ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ  และขอบังคับ   ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพ้ืนฐานของ 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนสวนรวม หลักการ  กฎหมาย  หลักคุณธรรมท่ีชอบธรรม 
 โดยยึดเหตุผลของสาธารณะ  ประเทศชาติ  และ   
 มนุษยธรรม 

ตัวอยาง 
  บริษัทเจริญอักษรการพิมพ จํากัด นําเงินจํานวนหนึ่งมามอบใหเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือขอใหไดรับงาน 
ประมูลพิมพหนังสือ แตเจาหนาท่ีพัสดุผูนั้นปฏิเสธ ไมรับเงิน และช้ีแจงใหบริษัทดังกลาวดําเนินการตาม 
ขั้นตอน 



 ๑๕ 
 

 

ขอ ๒  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สาระสําคัญ           ขาราชการจะตองปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลาไดผลลัพธ
ตามเปาหมาย คุมคา ดวยวิธีการท่ีถูกตอง ชอบธรรม โดยรักษาและใชทรัพยากรเปนประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนและชาต ิ
จุดมุงหมาย  เพ่ือใหขาราชการซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากประชาชนโดยผานรัฐบาลใหดูแล บริหารทรัพยสิน
สาธารณะ และใชเงินของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน รักษาและ 
ใชทรัพยากรเพ่ือประโยชนสุขอยางยัง่ยืนของประชาชน 

 
ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

๒.๑  ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ๑.  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ใสใจระมัดระวัง   
ของงานท่ีทําใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม     ถูกตอง รักษาผลประโยชนสาธารณะอยางเต็มความ 
 สามารถ 
 ๒.  จัดสภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จ   
 และขจัดสภาพท่ีขัดขวางตอการทํางาน 

ตัวอยาง 
  ราชบัณฑิตยสถานขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีทุกคนใหใชงบประมาณ  ทรัพยสิน และสิทธิประโยชน 
ท่ีทางราชการจัดหาใหดวยความประหยัดคุมคา  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด 
ประสิทธิผล 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๒.๒  ใชทักษะ สมรรถนะของตนอยางเต็มท่ี  ในการ ๑.  ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส   
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย และระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
 ๒.  ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย  โดยใช 
 ความรู  ความสามารถและทักษะอยางเต็มท่ี 

ตัวอยาง 
  นางสมสุดาไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติซ่ึงมิใชงานท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือเปนตัวช้ีวัดท่ีตนเองรับผิดชอบ 
และไมสามารถปฏิเสธได จึงตองยอมรับงานดงักลาวมาดําเนินการ แตก็พยายามทํางานนั้นจนแลวเสร็จ 
โดยพยายามใชทักษะ ความสามารถและสมรรถนะของตนเองอยางเต็มท่ี 
 

 

 

 



 ๑๖ 
 

 

     
ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

๒.๓  ขยัน พากเพียร อุทิศตน พยายามฝาฟนอุปสรรค ๑.  มีมานะ  พยายาม  ฝาฟนอุปสรรค  มุงม่ันในการ 
และมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
 ๒.  ตองปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 
 อยางเต็มความสามารถ โดยใชความรู ความชํานาญ 
 และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
  

ตัวอยาง 
  นายสมควรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากตองใชเวลาในการคนควาหาขอมูล 
เพ่ืออางอิง  นายสมควรไดลงมือปฏิบัติงานดังกลาวโดยใชเวลานานแตดวยความพากเพียรและจากการสอบถาม 
ผูรูท่ีมีประสบการณ แมจะพบกับอุปสรรคตางๆ นายสมควรก็ปฏิบัติงานช้ินดังกลาวสําเร็จ 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๒.๔  อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตน ๑.  อุทิศเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุผลดวยความถูกตองชอบธรรม ใหเปนประโยชนตอราชการอยางเต็มท่ีและถูกตอง 
 ตามระเบียบ 
 ๒.  ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย  โดยใช 
 โดยใชวิธีการ กระบวนการท่ีถูกตอง เปนธรรม 

ตัวอยาง 
  นางสมจิตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ  โดยตองดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจางเร่ืองตางๆ เก่ียวกับการจัดงานใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาและปฏิบัติถูกตองตามระเบียบของ 
ทางราชการ  นางสมจิตรไดอุทิศเวลาโดยนําเอกสารบางเร่ืองกลับไปดําเนินการตอใหแลวเสร็จท่ีบานเพ่ือใหงาน 
เสร็จทันเวลา  
๒.๕  ศึกษา เรียนรู และพัฒนางานของตนเอง ๑.  ศึกษา เพ่ิมพูนความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
อยางตอเนื่องตลอดเวลา ในการทํางานของตนเอง 
 ๒.  ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู 
 ใหมๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
 และพัฒนาองคกร 

ตัวอยาง 
  นายสมบัติขอเขารับการรับอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แมวาตองเสียคาใชจายในการอบรมดวยตนเอง 
และยังใชเวลาพักกลางวันคนควาส่ิงท่ีเปนความรูใหม  ๆจากแหลงคนควาอางอิงตางๆ  เพ่ือนํามาสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



 ๑๗ 
 

 

ขอ ๓  ความโปรงใส  ซื่อสัตย  และความรับผิดชอบ 
สาระสําคัญ  ขาราชการตองปฏิบัติงานอยางโปรงใส เปดเผย ซ่ือสัตย สุจริต พรอมรับผิดชอบ และสามารถ
ตรวจสอบการกระทําของตนไดภายใตกรอบของความรับผิดชอบขององคกรและรัฐบาล  ขณะเดียวกับตอง
เคารพในหนาท่ี เก็บรักษาความลับของราชการภายใตกฎหมายท่ีกําหนด 
จุดมุงหมาย  เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน ใหประชาชนวาขาราชการปฏิบัติงานอยางเท่ียงตรง และเสริมสรางการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน 

 
ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

๓.๑  ทํางานดวยความโปรงใส มีหลักฐานและเอกสาร ๑.  ขาราชการตองสามารถเปดเผยการทํางานได   
ท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลได อยางมีเหตุผลเปนขั้นตอน สามารถแจงลําดับ ขั้นตอน
 การปฏิบัติงาน  ผูรับผิดชอบ  และระยะเวลาในการ 
 ปฏิบัติใหผูติดตอทราบ  เม่ือสามารถติดตาม 
 ความรับผิดชอบไดและหลีกเล่ียงตอการเกิด 
 ผลประโยชนทับซอน 
 ๒.  เปดเผยขอมูลขาวสารแกผูรองขอตามขั้นตอน 
 ท่ีกําหนดขององคกร  และในขอบเขตท่ีกฎหมาย 
 กําหนด 
 ๓.  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
 ของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ตัวอยาง 
  ราชบัณฑิตยสถานเปดรับสมัครโอนขาราชการตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และไดดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบท่ีเก่ียวของของ ก.พ.  โดยมี 
คณะกรรมการดําเนินการตามขั้นตอน  เม่ือประกาศผล  ราชบัณฑิตยสถานสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจน 
พรอมมีหลักฐานแสดงไดวาผูใดเหมาะสม 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๓.๒  ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของ ๑.  ปฏิบัติงานตามนโยบาย  กระบวนงาน   
ทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง       และคําแนะนําเก่ียวกับหนาท่ี 
 ๒.  ไมเปดเผยขอมูลขาวสารของทางการท่ีเปน 
 ความลับ หรือโดยไมมีอํานาจหนาท่ี หรือท่ีไมถูกตอง    
 เพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน หรือเปนภัยตอ   
 ประชาชนและประเทศ 



 ๑๘ 
 

 
ตัวอยาง 

  นายสมบูรณไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนวินัย  กรณีนายสากลกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
โดยนายสมบูรณไมนําขอเท็จจริงท่ีสอบไดจากพยานคนอ่ืนไปบอกใหนายสากลซ่ึงเปนเพ่ือนสนิททราบ 

ตัวอยาง 
  นายสุรินทรเปนคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดบัตน 
(รองเลขาธิการ)  เก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับการออกขอสอบอยางดแีมจะรูจักกับผูสมัครเปนการสวนตัว 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๓.๓  ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม 
ตอราชการโดยสวนรวม  

ตัวอยาง 
  นายสมคิดขออนุญาตใชรถยนตของทางราชการไปติดตองานราชการ  ในขณะเดียวกันภรรยาโทรศัพท 
มาบอกใหไปซ้ือของท่ีหางสรรพสินคา  หลังจากนายสมคิดติดตองานราชการจนแลวเสร็จในเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
จึงกลับไปท่ีทํางานพรอมพนักงานขับรถยนตของทางราชการ  แลวจึงนั่งรถยนตสาธารณะรับจางกลับบาน 
โดยแวะไปซ้ือของใหภรรยา 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๓.๔   รับผิดชอบระมัดระวงัใสใจในการปฏิบัติหนาท่ี  สอดสอง  ดูแล  และรักษาประโยชนของทางราชการ 
เพ่ือรักษาทรัพยสินสาธารณะของทางราชการ  

ตัวอยาง 
  นายสมคิดพบจุดท่ีน้ําร่ัวไหล รีบแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของซอมแซมทันที  เพ่ือลดการสูญเสียน้ํา   

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๓.๕ ใชทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัดและ  การใชทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัด   
คุมคา  คุมคาและเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

ตัวอยาง 
  นายสุชาติใชกระดาษสองหนาในการรางหนังสือหรือพิมพงานท่ีไมตองเสนอผูบังคับบัญชา 

ตัวอยาง 
  นางสาวสุดจิตปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกคร้ังเม่ือไมไดใชงาน 
 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 
 

ขอ ๔  การมีจิตบริการ 
สาระสําคัญ  ขาราชการตองบริการประชาชนและหนวยงานของรัฐดวยความรวดเร็ว ประหยัดและถูกตอง 
ปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความมีน้ําใจ สุภาพ  เอ้ืออาทร  และเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ี 

จุดมุงหมาย  เพ่ือใหการบริการสาธารณะของขาราชการเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน และเปนธรรม 

 
ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

๔.๑  บริการประชาชน และหนวยงานของรัฐ ตอนรับผูขอรับบริการดวยความเอาใจใส   
ดวยจิตสํานึกในการใหบริการท่ีด ี และใหบริการแกผูรับบริการดวยความเต็มใจ 

ตัวอยาง 
  นายสุจริตมาทํางานตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น.  ขณะท่ีนั่งอยูท่ีโตะทํางานมีผูมาติดตอ แตยังไมถึงเวลาเปดทําการ 
นายสุจริตจึงกลาวทักทายและสอบถามดวยความมีไมตรีจิตและใหบริการกอนถึงกําหนดเวลาทําการในเร่ืองหรือ 
ขั้นตอนท่ีสามารถทําได 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๔.๒  ใหบริการขอมูลขาวสารอยางถูกตองและรวดเร็ว ปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการของหนวยงานมีประสิทธิผล  
 ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย สะดวก     
 รวดเร็ว และถูกตอง 

ตัวอยาง 
  นางสาวสมศรีตอบขอซักถามทางโทรศัพทโดยตรวจสอบวาเปนขอมูลท่ีถูกตองแลวใหคําตอบทันที 

ตัวอยาง 
  นายสะดวกตอบกระดานสนทนาทางเว็บไซตของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๔.๓  พรอมแกไขขอผิดพลาดในการใหบริการ ๑.  เม่ือเกิดปญหาในการใหบริการ  เจาหนาท่ี 
อยางรวดเร็วทันเหตุการณเพ่ือไมใหเกิดผลเสียหาย ตองรีบหาวิธีแกไขปญหา โดยมิใหเกิดความเสียหาย 
แกทางราชการ แกทางราชการ 
 ๒.  อํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ   
 เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและความพึงพอใจในการ 
 ใหบริการ 

ตัวอยาง 
  นายสมมาตรตอบคําถามทางวิชาการคลาดเคล่ือนในเร่ืองตัวสะกด  เม่ือทราบขอผิดพลาดและไดตรวจสอบ 
ความถูกตองแลวรีบโทรศัพทไปแจงใหผูรับบริการทราบคําตอบท่ีถูกตอง 

ตัวอยาง 
  นายเสรีทราบขอมูลวาสามารถสอบถามเร่ืองการซ้ือหนังสือพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทยไดจากงานบริหารงาน  
ท่ัวไป นางสาวสมสมัยซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีและไมไดมีหนาท่ีรับผิดชอบการจดัจําหนาย ไดนํานายเสรีไปติดตอ 
เจาหนาท่ีซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 



 ๒๐ 
 

 
ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 

๔.๔  ใหบริการดวยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทร  ใหบริการดวยความสุภาพ  ความมีน้ําใจ 
ตอผูรวมงานและผูรับบริการ  ความเอ้ืออาทรตอผูรับบริการ  ท้ังท่ีเปนเจาหนาท่ีใน 
 หนวยงานของตน และของหนวยงานอ่ืน และ 
  ประชาชน 

ตัวอยาง 
  นางสะอาดกลาวทักทายผูมาติดตอขอรับบริการดวยวาจาสุภาพ มีความเปนมิตร  พรอมท้ังจัดหาและทําสําเนา 
เอกสารท่ีตองการใหอยางรวดเร็ว  

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๔.๕  เต็มใจเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังท่ีไดรับ   เสียสละ  อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ 
มอบหมายและไมไดรับมอบหมาย  

ตัวอยาง 
นางสาวสายใจปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี  แตเม่ือถึงเวลาเลิกงานแลว  นางสาวสายใจ 
ยังปฏิบัติงานดังกลาวไมแลวเสร็จ  จึงอยูปฏิบัตงิานนั้นจนแลวเสร็จ  

ตัวอยาง 
  นางสาวสมพรไดรับมอบหมายใหไปจัดเตรียมกิจกรรมจัดบอรดนิทรรศการงานวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน 
ในวันหยุดราชการ  หลังจากปฏิบัติงานของตนเสร็จเรียบรอย เห็นวานางสาวสุณีซ่ึงมีหนาท่ีจัดเตรียมหนังสือ 
ไวจําหนายในงานวันสถาปนาราชบัณฑติยสถานยังจัดไมเสร็จ  จึงไปชวยนางสาวสุณีจัดหนังสือจนเสร็จ 

   
ขอ ๕  การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติ 

สาระสําคัญ  ขาราชการตองบริการประชาชนดวยความเสมอภาค เปนธรรมและถูกตอง ปฏิบัติตอ
ผูรับบริการดวยความสุภาพ และปฏิเสธระบบอุปถัมภทุกรูปแบบ 
จุดมุงหมาย  เพ่ือใหการบริการสาธารณะของขาราชการเปนการตัดสินใจดวยหลักการท่ีใชขอเท็จจริง 
เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน ยุติธรรม และเปนธรรม โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางฐานะ ตําแหนง 
ศาสนา เพศ เช้ือชาต ิแหลงกําเนิด อาย ุเพ่ือใหประชาชนเช่ือม่ันในระบบราชการไทยดานความยุติธรรม 
  

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๕.๑  ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติงานรวมกัน   ปฏิบัติหนาท่ีโดยเคารพสิทธิเสรีภาพซ่ึงกันและกัน 

ตัวอยาง 
  นายสงเสริมและนายสุขสันตรวมกันจัดโครงการวิชาการ โดยท้ังสองคนเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
และไมละเมิดสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติงานรวมกัน 
 
 
 



 ๒๑ 
 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๕.๒  เคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ๑.  ปฏิบัติตอบุคคลท่ัวไปอยางมีเหตุผล  สุภาพ   
ของตนและบุคคลอ่ืนอยางเทาเทียมกัน เทาเทียมกัน ไมมีอคติลําเอียงดวยปจจัย 
 ความแตกตางดานตางๆ  เชน  ศาสนา  เช้ือชาต ิ
 เพศ  วัฒนธรรม 
 ๒.  รักษาความสมดุลระหวางผลกระทบตอสิทธิ 
 เสรีภาพและประโยชนของประชาชนกับจุดมุงหมาย 
 ในการตัดสินใจ   

ตัวอยาง 
  นางสายสมรเปนบรรณารักษ ใหบริการแกผูท่ีมาขอรับบริการดวยความสุภาพเทาเทียมกันตามลําดับ  ไมวาผูมา 
ขอรับบริการจะอยูในฐานะใด 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๕.๓  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค  ไมใหสิทธิ 
 แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนกรณีพิเศษ หรือเพ่ือ 
 ผลประโยชนบางอยาง 

ตัวอยาง 
  นายสมานฉันทเปนกรรมการสอบสวนทางวินยันายสมพล  นายสมานฉันทไดพยายามหาหลักฐานตาง ๆ  เพ่ือใหเกิด 
ความเปนธรรมแกนายสมพล โดยไมนําเร่ืองสวนตัวมาเก่ียวของ 

ตัวอยาง 
  นางสุรียพิจารณาใหคะแนนประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการประจําปของนางสาวสมร 
  โดยพิจารณาจากผลงานท่ีปฏิบัติไดและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  แมนางสุรียจะไมชอบนิสัยสวนตัวของนางสาวสมร 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๕.๔  ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับฐานะและ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกหนวยงานและ 
ตําแหนงหนาท่ี ประชาชน 

ตัวอยาง 
  นางสมพิศปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนางาน  โดยปฏิบัตตินเปนตัวอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา เชน ไมยกตนขมทาน 
มีความสุภาพออนนอม  ไมมาทํางานสาย  ไมใชจายฟุมเฟอย 

ขอพึงปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 
๕.๕  ไมแสดงกิริยา วาจา มารยาทท่ีไมสุภาพ ปฏิบัติตอผูรวมงานและผูรับบริการดวยกิริยา 
ตอผูรวมงานและผูรับบริการ มารยาทอยางสุภาพ 

ตัวอยาง 
  นายสมรักษใหบริการผูรวมงานและผูมารับบริการดวยกิริยาวาจาท่ีสุภาพ ไมแสดงทาทีหงุดหงิดอารมณเสีย 
เม่ือใหบริการ   
 



 ๒๒ 
 

บทท่ี ๔ 
 

กลไกการสงเสริมสนับสนุนในการรักษาจรรยาขาราชการ 
 

๑.  เจตนารมณของขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน      
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
  เพ่ือใหขาราชการในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน  ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
ประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม  ยึดม่ันในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มุงม่ันในการรักษามาตรฐานงาน
ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ  โดยถือประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง  เพ่ือบรรลุภารกิจในการเปนสถาบันหลัก
ของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการพัฒนาความรูท่ีสามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

๒.  วัตถุประสงคของการกําหนดกลไกการสงเสริมสนับสนุนในการรักษาจรรยาขาราชการ
ราชบัณฑิตยสถาน 
  ๑)  เพ่ือใหขาราชการในสังกัดราชบัณฑิตยสถานมีความรู ความเขาใจในขอบังคับ
ราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒)  เพ่ือสงเสริมการรักษาจรรยาของขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
ใหเปนไปตามขอบังคับฯ 
  ๓)  เพ่ือสงเสริมการจัดระบบงานและสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอ้ือตอการรักษา
จรรยาของขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดราชบัณฑิตยสถาน       

๓.  กลไกสงเสริมการบังคับใช ขอบังคับราชบัณฑิตยสถานวาดวยจรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบหลัก 
๑. เผยแพรประชาสัมพันธขอบังคับฯ 
และคูมือใหขาราชการและเจาหนาท่ีใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยใช
ชองทางตาง ๆ  ไดแก  หนังสือแจง
เวียน  เอกสารเผยแพร  ประชุมช้ีแจง 
และเผยแพรทางเว็บไซต 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับรู
ขอบังคับฯ และคูมือฯ 

ฝายการเจาหนาท่ี 

๒. บรรจุเปนตัวช้ีวัดในการจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ฝายแผนและประเมินผล 

๓. จัดกิจกรรมยกยองและใหรางวัล
การเปนแบบอยางท่ีดี ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาจรรยา
ขาราชการในสังกัด 

จํานวนบุคลากร/หนวยงาน 
ท่ีไดรับรางวัล 

ฝายการเจาหนาท่ี/ 
กองตางๆ 



 ๒๓ 
 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบหลัก 
๔. นําเร่ืองขอบังคับฯ วาดวยจรรยา
ขาราชการบรรจุไวในหลักสูตรการ
ฝกอบรมตางๆ ของราชบัณฑิตยสถาน 
เชน หลักสูตรการอบรมขาราชการใหม 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีการใหความรู
ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

ฝายการเจาหนาท่ี 

๕. การพัฒนาพฤติกรรมตามจรรยา
ขาราชการราชบัณฑิตยสถาน 

จํานวนบุคลากรท่ีผานการอบรม ฝายการเจาหนาท่ี 

๖. ปรับปรุงระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการ
รักษาจรรยาขาราชการ  เชน  ใชในการ
สรรหาขาราชการ/ผูบริหารหรือผูนํา
ของหนวยงาน เพ่ือใหไดผูนําท่ีมี
คุณธรรมและกําหนดเปนเงื่อนไขใน
การประเมินความดีความชอบ เพ่ือ
สงเสริมผูประพฤติดี มีคุณธรรม 

๑. มีองคประกอบดานจรรยา
ขาราชการปรากฏในหลักเกณฑ
การสรรหาขาราชการผูบริหาร
หรือผูนําของหนวยงาน 
๒. มีองคประกอบดานจรรยา
ขาราชการปรากฏในหลักเกณฑ
การประเมินความดีความชอบ 

ฝายการเจาหนาท่ี 

๗. กําหนดใหมีชองทางรับเร่ือง
รองเรียนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตาม
จรรยาขาราชการราชบัณฑิตยสถาน  
รวมท้ังรับเร่ืองการยกยองชมเชยการ
กระทําความดีของขาราชการ 

จํานวนชองทางรับเร่ืองรองเรียน/
ยกยองชมเชย 
(อยางนอย ๑ ชองทาง) 

ฝายการเจาหนาท่ี/ 
กองตางๆ 

๘. จัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมตาม
จรรยาขาราชการ 

จํานวนหนวยงานท่ีมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม 

ฝายการเจาหนาท่ี 

๙. ใหมีการทบทวนขอบังคับฯ เปน
ประจํา (อยางนอย ๑ ป ตอคร้ัง) 

จํานวนคร้ังในการทบทวน ฝายการเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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