
                    
    

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

………………………………………………. 

  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติ 
ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม 
สำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น  ๆ ซึ่งต้องไม่ ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 จึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ”  
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ  
  ข้อ 3 ประกาศนี้  
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ  
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบาลเมืองชะอำ  
  ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้   

ก. จริยธรรมหลัก 
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ               

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ ของ
ประ เทศชาติ เป็ น สำคัญ  ประพฤ ติปฏิ บั ติตนอยู่ ใน กรอบ ศีลธรรมอั น ดีและ เทิด ทูน รั กษ าไว้ ซึ่ ง                        
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

(2 ) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และ
ตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกท่ีดี 

(3) กล้าตัดสินใจ และกระทำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น  
คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ท่ีทำส่ิงไม่ถูกต้อง 

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของ
บุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

 
       /(7) ดำรงตน... 



  
           - ๒  - 

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษา 
 เกียรติศักด์ิของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. จริยธรรมทั่วไป 
(1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวัง              

ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
(3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยท่ีดี 
(4) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความ 

เป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(5) จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน              

อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
(7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขีดความสามารถให้กับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
 (8) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  

กับประโยชน์ส่วนรวม 
(9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเล่ียง 

ประมวลจริยธรรมนี ้
  ข้อ 5 หากพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นผู้ใด จะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดท่ีกำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้ 
แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย  
 

 ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ    วันท่ี   1   มีนาคม   พ.ศ.2565 

 
 

        (นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ) 
           นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ   เทศบาลเมืองชะอำ  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอำนวยการ   งานการเจ้าหน้าท่ี 
ท่ี  -    วันท่ี   1  มีนาคม   ๒๕65 
เร่ือง     ขออนุมัติจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2565 
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
 

  ตามท่ี คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติ
ตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี ้

ก. จริยธรรมหลัก 
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ ของประเทศชาติ
เป็นสำคัญ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ 

(2 ) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และ
ตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกท่ีดี 

(3) กล้าตัดสินใจ และกระทำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ท่ีทำส่ิงไม่ถูกต้อง 

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของ
บุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษา 
 เกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. จริยธรรมทั่วไป 
(1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวัง ไม่ให ้

เกิดความเสียหาย 
(3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยท่ีดี 
(4) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความ เป็นธรรม 

รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(5) จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดล้อม 
(6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่าง 

ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
/(7) เรียนรู้และพัฒนา... 



  
           - ๒  - 

(7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

(8) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน 
ส่วนรวม 

(9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเล่ียงประมวล 
จริยธรรมนี ้
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
    ( นางวิมล    มากมูล )         

                                                                   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                  

 
ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ 

เรื่อง    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
ของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 

……………………………………………. 
 

  ตามท่ี คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ 
.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน นั้น  
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย ประกอบมาตรรา13 (4)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครี่องกำกับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล   
 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 
 

   ประกาศ  ณ    วันท่ี   4   มกราคม   พ.ศ.2565 
 
 
         (นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ) 

                              นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 



  
                       

 
 

ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ 
เรื่อง     แนวทางในการปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม 

………………………………………………. 
 

  เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และ
ถูกต้อง    เทศบาลเมืองชะอำ งจึงได้จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงาน   ตามท่ีกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรม
โดยให้ข้าราชการเทศบาล   ลูกจ้างประจำ   และพนักงานจ้าง   ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   ดังนี้ 
  ๑.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ   ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา   และ
พระมหากษัตริย์   โดยจัดกิจกรรมท่ีแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา   และพระมหากษัตริย์                 
อย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกับหน่วยราชการหรือองค์กรอื่นอย่างสม่ำเสมอ 
  ๒.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้   และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ   โดยข้าราชการเทศบาลเมืองชะอำ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการอย่างเคร่งครัด   พร้อมท้ังอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ 
  ๓.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดยข้าราชการของ เทศบาลเมืองชะอำ ไม่ถืออภิสิทธิ์ในด้านต่างๆ 
เหนือประชาชนแต่อย่างใด 
  ๔.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ   ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าท่ี  โดยให้มีการสอดส่องดูแลการประพฤติตนของข้าราชการเทศบาลเมืองชะอำ
อย่างสม่ำเสมอ 
  ๕.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ    ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ           
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา   ความรู้ความสามารถ   ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระ  
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน   โดยให้ข้าราชการของ 
เทศบาลเมืองชะอำ   ถือปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเต็มกำลังด้วยความเสียสละ   ทุ่มเทสติปัญญา  
ความรู้ความสามารถ   ให้บรรลุผลสำเร็จและ   มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ    ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม   รวดเร็ว   และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนโดยให้
ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ  มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๗.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย                 
มีอัธยาศัยดี  โดยปฏิบัติตนด้วยความสุภาพกับประชาชนผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
 

/๘.  ข้าราชการของเทศบาล..... 
 
 
 
 



  
           - ๒  - 

๘.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ   ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี              
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ   ข้าราชการจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา   หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

๙.  ข้าราชการของเทศบาลเมืองชะอำ    ต้องรักษา   และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน   พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ   เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  และ
ร่วมกิจกรรมของเทศบาลทุกโครงการท่ีกำหนดไว้  

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี     4     มกราคม   พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
         (นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ) 

                                นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ 


