
ระเบ ียบ กร ุง เท พ มหาน คร
ว่าด้วย'ประมวล'จริยธรรมของข้า'ราซการและลูกจ้างกรุงเทพมห'!นคร

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมชอง 
ข้าราซการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยให้มีกลไกและ 
ระบบ'โนการดำเนินงานเพ่ือ'ให้การ,บังคับ'โซ้เป็น'ไปอย่างมี,ประสิทธิภาพรวม,ท้ังกำหนดข้ันตอนการลงโท,ษ!ตาม 
ความร้ายแรงแห่งการกระทำการฝ่า!]นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ,ศ.■ ๒๕๒๘ ประกอบค่านิยมหลักลำหรับ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้คำแนะนำให้หน่วยงาน 
ท้ังหลายถือปฏิบัติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เริยกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ 
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังดับฒ่ึอพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ฅ ในระเบียบน้ี
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

โดยให้หมายความรวมถึงการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

กรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ชำนาญงาน โดยให้หมายความรวมถึง 

พนักงานและลูกจ้างชองการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครด้วย
ขอ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้และให้มือำนาจออกประกาศ 

คำลั๋ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระฒียบน้ี
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หมวด ๑
มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนท่ี 9 
ค่านิยมหลัก

เ ใ โ  ข้อ ๕ ข้าราซการและลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันในค่านิยมหลัก ดังน้ี 
(๑) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 
(๒) มีจิตลำนึกท่ีดี ซื่อลัตยึ สุจริตและริบผิดซอบ
(ถ) ยึดถือประโยชน์ของประเทศซาติเหนือกว่าประโยซน์ล่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) ยีนหยัดทำในลงท่ีถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๕) ให้บริการแก่ประซาซนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาดัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ
(เอ)- ให้ข้อมูลข่าวลารแก่ประซาซนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) มุ่งผลลัมก่ทธึ่ของงาน ริกษามาตรฐาน'มีคุณภาพ โปริง่ใส'และตรวจสอบได้
(๘) ยึดม่ันในระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) ยึดม่ันในหลักจรรยาวิซาชีพขององค์การ

ส่วนท่ี ๒
มาตรฐานจริยธรรมขององค์การ 'เ#  1ม ั่บ ั,

ภ ัร ัภ ัโบัอ ๖ ข้าราซการและลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อซาติ ศาลนาและพระมหากษัตริย์
ข้อ ๗ ข้าราซการและลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราซอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ ๘ ข้าราซการและลูกจ้างต้องซื่อสัตย์ สุจริต พิทักษ์รักษาไว้ซ่ืงซ่ีอเสียง เกียรติและศักดี๋ศรีของ 
กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๙ ข้าราซการและลูกจ้างต้องเป็นพลเมืองดี เคารพกฎ ระเบียบขององค์การและปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างท่ีดีในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพ'ม่หานคร

ข้อ ๑๐ ข้าราซการและลูกจ้างต้องมีจิตสำนึกที่ดี มีความขยัน หม่ันเพียร รับผิดขอบ มุ่งแก้ ปีญ,หา 
ความเดือดร้อนของประซาซน ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ 
ของตน
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ข้อ 99 ข้าราซการและลูกจ้างมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจอันตีระหว่างกรุงเทพมหานครกับ 
ประซาซน

ข้อ ๑๒ ข้าราซการและลูกจ้างต้องไม่ไข้สถานะหรือตำแหน่งของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน

ข้อ 9ฅ ข้าราซการแสะลูกจ้างต้องสะเว้นการกระทำใดๆอันทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ 
ซื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิซาการตามหลักวิซาโดยสุจริต

ข้อ ๑๔ ข้าราซการและลูกจ้างต้องไม่ใช้หรือแนะนำให้ประซาซนใข้ซ่องว่างของกฎหมายในงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดซอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิขอบ

ข้อ ๑๕ ข้าราซการและลูกจ้างต้องไมยอมให้บุคคลอื่นอาคัยซื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืน หรือใช้ซื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย

หมวด ๒
กลไกและระบบการใช้บังคับประมวสจริยธรรม

ส่วนที่;๑
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ
(ะา) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคนท่ีปลัดกรุงเทพมหานครนำเสนอโดยความเห็นซอบของคณะกรรมการ 

ข้าราซการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้แทนเป็นกรรมการ
ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 

ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราซการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราซการ ในสังกัดจำนวนสองคน 
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครต้องไม'เคยถูกลงโทษทางวินัย
ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่า 

ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 
โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครมือำนาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) กำหนดการท้ังหลายอันจำเป็นแก่การใข้บังคับประมวลจริยธรรม
(๒) คุ้มครองข้าราซการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ 

ผู้บังคับบัญชาใข้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราซการและลูกจ้างผู้น้ัน
(ฅ) เผยแพร่ ปลูกฝืงคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และประชาซน
(๔) ส่งเลริมและยกย่องหน่วยงาน ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา 

ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง
(๕) ติดตาม สอดส่องการใช้บังคับและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการฝ่า‘ฝืน 

จริยธรรมและยังไม่มีการดำเนินการใด คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครอาจมิมติให้หัวหน้า 
หน่วยงานผู้ฝ่า'ฝืนดำเนินการตามประมวลจริยธรรมได้

(เอ) ประลานงานกับผ ู้ตรวจการแผ่นดิน เพี่อให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ 
และ'ท่ัวถึง

(๗) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของข้าราชการและลูกจ้างและวินิจฉัยชี้ขาด 
ปืญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้

(๘) ประมวลการติความและวินิจฉัยฺปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี และ 
เผยแพร่ให้ช้าราชการและลูกจ้างทราบเพี่อยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(๙) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ีมเติมประมวลจริยธรรมน้ีหรือไม่อย่างน้อยทุกส่ีปี 
(๑๐) เชิญบุคคลภายนอกเป็นกรรมการที่ปรึกษาแต่ละกรณีของคณะกรรมการ 
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน
(๑๒) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร โดยข้อเสนอของหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานขึ้น เพี่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเสนอจากผู้ทร^คุณวุฒิภายนอก ผู้มีความซื่อสัตย์เป็น
ประจักษ์

(๒) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่ รองหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานและ 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด คัดเลีอกกันเองให้เหลือสองคน

(ถ) กรรมการสองคนซึ่งเป็นช้าราชการและหรือลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกจากช้าราชการและ 
ลูกจ้างในสังกัด กรณีการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้คัดเลือกกันเองจากพนักงานและลูกจ้างในสังกัด 
จำนวนสองคน

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกลองคน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานหรือ 
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานร่วมกันเสนอ
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ให้เลขานุการลำนัก ผู้อำนวยการกองบริหารท่ัวไปหรือตำแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไปแล้วแต่กรณีเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยง''นทีตนสังกัด

กรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานต้องมีคุณลม'บัติตาม,ที่คณะกรรมการจริยธร'รมกรุงเท1พมหา'นคร
กำหนด

ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่า 
ด้วยวิธีปฏิบัติราซการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 
โดยอนุโลม

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ล่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในหน่วยงาน
(๒) ลอดฝ,องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในหน่วยงาน ในกรณีท่ีมีช้อสงสัยหรือมีช้อ 

ร้องเรียนว่ามีการฝ่า!]นจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานพิจารณาวินิจฉัย กรณีเห็นว่ามี 
การฝ่า!เนประมวลจริยธรรม ให้ล่งเร่ืองให้หัวหน้าหน่วยงานเพ่ือ ปฏิบัติตามความในส่วนท่ี ๒ หมวด ๒ แห่ง 
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว

(๙) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในหน่วยงาน เม่ือได้ 
วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครโดยเร็วถ้าคณะกรรมการจริยธรรม 
กร ุงเทพมหานครม ิได ้ว ิน ิจฉ ัยเป ็นอย ่างอ ื่นภายในเถ ้าส ิบว ันน ับแต ่ว ันท ี่คณ ะกรรมการจร ิยธรรม 
กรุงเทพมหานครรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยยองคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานเป็นท่ีสุด

(๔) ล่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยโนกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น 
เป็นเรื่องสำคัญ หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายหน่วยงาน และยังไม่มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
จริยธรรมกรุงเทพมหานคร หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๔) คุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างซุงปฏิบัติตามปฺระมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิโห้ ผู้ 
บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อช้าราชการและลูกจ้างผู้น้ัน

(๖) เสนอแนะการแก้ไขเพื่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อคณะกรรมการ 
จริยธรรมกรุงเทพมหานคร

(๗) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 
มอบหมาย

ข้อ ๒๐ กรรมการจริยธรรมตามข้อ ๑๘ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละลองปี เมื่อครบวาระให้ 
ดำเนินการคัดเลือกใหม่ โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งอีกได้แล้ว 
แต่กรณี และให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการเสนอรายซื่อคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อให้คณะกรรมการ 
จริยธรรมกรุงเทพมหานครแต่งต้ังต่อไป

ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการท่ีได้รับการคัด 
เลือกหรือแต่งต้ังใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี

ข้อ ๒๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานพ้นจาก 
ตำแหน่งเม่ือ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(ฅ) พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานน้ัน 
(๔) ถูกตั้งคณะกรรมการลอบลวนวินัยอย่างร้ายแรง 
(๕) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีลุดให้ได้รับโทษจำคุก 
(๖) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
ในกรณีที่กรรมการจริยธรรมซึ่งคัดเลือกกันเองหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อน 

ครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทคัดเลือกกันเองหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน 
ภายในส่ีสืบห้าวันนับแต่รันท่ีกรรมการผู้น้ันพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ชองผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ 
ถึงหน่ึงร้อยแปดสืบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ *
ว่าง,น้ันก็ได้

ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคหนึ่ง หากกรรมการ 
ท่ีเหลืออยู่มีจำนวนเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังหมด ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้

ข้อ ๒๒ ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
แก่ผู้ใด้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ลนับลนุนส่งเญ่ริมผู้อยู่ 
โต้บังคับบัญชาท่ีมิความซึ่อสัตย่ มีผลงานและความรู้ความลามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดย 
โห้มีอำนาจหน้าที่.ดังต่อไปนี้, : . ■ ■ ป ' ' ' '

(๑) คุ้มครองข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ 
ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกโข้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมาเสมอ 
(ฅ) ติดตามลอดล่องให้ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานหรือส่วนราชการปฏิบัติตามประมวล 

จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
(๔) ปฏิบัติตามมติหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ 

จริยธรรมประจำหน่วยงาน หรือคำแนะนำของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมประจำ 
หน่วยงานมีคำวินิจฉัยใด และหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยน้ัน ให้เลนอความเห็นของตนและ 
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานไปให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัย 
ได้ เว้นแต่กรณีนั้นมีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัย 
ไว้เลร็จเด็ดขาดแล้ว

(๕) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวล 
จริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร

(๖) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือคณะกรรมการ 
จริยธรรมกรุงเทพมหานครมอบหมาย
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ส่วนท่ี ๒
ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม

ฟ้อ ๒ฅ การฝ่า!เนจริยธรรมตามความในหมวด ๑ ยองประมวลจริยธรรมนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำ 
ผิดทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราซการกรุงเทพมหานครฟ้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยลูกจ้าง 
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิซย์ของกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

การฝ่า!!นจริยธรรมตามความในหมวด (ะ) ของประมวลจริยธรรมอันก่อให้เกิดความเลียหายแก่ 
กรุงเทพมหานครอย่างร้ายแรงให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

การดำเนินการกับผู้ฝ่า!]นจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้นำกระบวนการทางวินัยตามที่ 
กฎหมายกำหนดไว้ในวรรคหน้ีงมาใข้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการสงโทษผู้ฝ่า!]นประมวลจริยธรรมนี้ ให้หน่วยงานรายงานคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำหน่วยงาน และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานรายงานคณะกรรมการจริยธรรม 
กรุงเทพมหานครทราบด้วย

ฟ้อ ๒๔ การกระทำกรรมเดียวที่มีทั้งความผิดวินัยและเป็นการฝ่า!]นจริยธรรมให้ลงโทษวินัยได้ 
ครั้งเดียวโนการกระทำนั้น และอาจให้รับการพัฒนาตามที่คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครกำหนด 
ด้วยก็ได้

ฟ้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน 
หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าฝวนราชการ ล่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง โดยอย่างน้อยต้อง 
ดำเนินการ ดังน้ี

(๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือค่าจ้าง ย้ายหรือโอนฟ้าราชการและลูกจ้างให้โฟ้ 
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ฟ้าราซการและลูกจ้างที่บรรจุใหม่ จัดให้ลงลายมือซื่อรับทราบประมวล 
จริยธรรม จัดให้มืลมุดบันทึกประวัติในล่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างแต่ละคน รวมท้ัง 
จัดโห้มีกิจกรรมล่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และฟ้าราชการและลูกจ้างอย่างสมาเสมอ

(ฅ) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของฟ้าราชการและลูกจ้างแต่ละคน
(๔) คุ้มครองฟ้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๕) ยกย่องฟ้าราชการและลูกจ้าง หน่วยงานและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

โดยเคร่งครัด
(๖) ตอบฟ้อสงสัยหรีอคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี
(๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และดำเนินการ 

แก้ไขปรับเปล่ียนค่านิยมน้ัน
(๘) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงของข้าราชการและลูกจ้าง
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ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราซการทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อไม่ทำการอัน 
เป็นการส่งเลริมหรือก่อให้เกิดการฝ่า!]นจริยธรรม

(๙) จัดโห้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี

ข้อ ๒๖ เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการและลูกจ้างอาจเลนอ 
เรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานที่ตนลังกัดนำเลนอเพื่อขอ 
คำวินิจฉัยจากคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานได้ ในกรณีที่เร่ืองน้ันเป็นเรื่องสำคัญหรือมิผลกระทบ 
ในวงกว้างหลายหน่วยงาน และยังไม่มิคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานอาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
จริยธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยให้

ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่อง 
สำคัญอันควรแก่การขอคำแนะนำจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระทำได้

ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบ ัต ิตามคำวิน ิจฉัยคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานคณะ 
กรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร หรือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องรับผิดทางวินัย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี 
ประมวล'จริยธรรมน้ีมีผลใช้'บังคับ

ข้อ ๒๘ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการจริยธรรม 
กรุงเทพมหานครจัดให้มิการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุงแนวทาง 
การปฏิบัติหรือแก้ไขเพ่ืมเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะลม

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครรับฟังความคิดเห็น 
จากข้าราชการ ลูกจ้าง คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ตรวจการแผ่นดิน 
อย่างกว้างขวาง โดยจะต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเลร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันท่ี 
ครบหน่ึงปีของการใข้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี

ประกาศ ณวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สุขุมพันธุ บริพัตร 
(หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ บริพัตร) 

ผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานคร
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