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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยใหมี
กลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผดิวินัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบคานิยมหลัก
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการแผนดินไดใหคําแนะนํา 
ใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้   

“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยประมวลจริยธรรม 

ของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“หนวยงาน”  หมายความวา  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  โดยใหหมายความรวมถึงการพาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย 

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร   

“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราวและผูชํานาญงาน  โดยใหหมายความ

รวมถึงพนักงานและลูกจางของการพาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย 
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ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ 
ออกประกาศ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
คานิยมหลัก 

 

 

ขอ ๕ ขาราชการและลูกจางตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในคานิยมหลัก  ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 

(๒) มีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริตและรับผิดชอบ 

(๓) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน

ทับซอน 

(๔) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  และเปนไปตามหลักนิติธรรม   

(๕) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยอันดี  และไมเลือกปฏิบัติ 

(๖) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๗) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

(๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

สวนที่  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรมขององคการ 

 

 

ขอ ๖ ขาราชการและลูกจางตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย 

ขอ ๗ ขาราชการและลูกจางตองเปนแบบอยางที่ ดีในการรักษาไวและปฏิบั ติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
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ขอ ๘ ขาราชการและลูกจางตองซ่ือสัตย  สุจริต  พิทักษรักษาไวซ่ึงชื่อเสียง  เกียรติ 
และศักด์ิศรีของกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๙ ขาราชการและลูกจางตองเปนพลเมืองดี  เคารพกฎ  ระเบียบขององคการและ  
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๑๐ ขาราชการและลูกจางตองมีจิตสํานึกที่ดี  มีความขยัน  หมั่นเพียร  รับผิดชอบ   
มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน   ละเวนจากการกระทําทั้งปวงอันอาจกอให เกิด 
ความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน 

ขอ ๑๑ ขาราชการและลูกจางมีหนาที่เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกรุงเทพมหานคร
กับประชาชน   

ขอ ๑๒ ขาราชการและลูกจางตองไมใชสถานะหรือตําแหนงของตนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

ขอ ๑๓ ขาราชการและลูกจางตองละเวนการกระทําใด ๆ  อันทําใหเกิดความเสียหาย 
ตอภาพลักษณ  ชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
โดยสุจริต 

ขอ ๑๔ ขาราชการและลูกจางตองไมใชหรือแนะนําใหประชาชนใชชองวางของกฎหมาย
ในงานที่อยูในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ   

ขอ ๑๕ ขาราชการและลูกจางตองไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  
สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทนบุคคลอื่น  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปด
ทรัพยสินของตนอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย 

หมวด  ๒ 
กลไกและระบบการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ 
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(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนที่กรุง เทพมหานครนําเสนอโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 
(๔) เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินหรือผูแทนเปนกรรมการ 
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการและเลขานุการ  

และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังขาราชการในสังกัดจํานวน
สองคน  เพื่อปฏิบัติหนาที่ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม
กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 
(๒) คุมครองขาราชการและลูกจางซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการและลูกจางผูนั้น 
(๓) เผยแพร  ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหเปนที่รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมู

ขาราชการ  ลูกจาง  และประชาชน 
(๔) สงเสริมและยกยองหนวยงาน  สวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หัวหนาสวนราชการ  

ผูบังคับบัญชา  ขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๕) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 

ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครอาจมีมติให

หัวหนาหนวยงานผูฝาฝนดําเนินการตามประมวลจริยธรรมได 

(๖) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน  เพื่อใหการปฏิบัติตามคานิยมหลักสําหรับผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับอยางจริงจัง   

มีประสิทธิภาพและทั่วถึง   

(๗) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของขาราชการและลูกจางและวินิจฉัย 

ชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 
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(๘) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุก

ป  และเผยแพรใหขาราชการและลูกจางทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

(๙) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมอยางนอยทุกส่ีป 

(๑๐) เชิญบุคคลภายนอกเปนกรรมการที่ปรึกษาแตละกรณีของคณะกรรมการ 

(๑๑) แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  โดยขอเสนอของหัวหนาหนวยงาน

แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานขึ้น  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้  ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งหัวหนาหนวยงานเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ผูมีความซื่อสัตย

เปนประจักษ   

(๒) กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารต้ังแต  รองหัวหนาหนวยงาน  ผูชวยหัวหนาหนวยงาน

และหัวหนาสวนราชการในสังกัด  คัดเลือกกันเองใหเหลือสองคน   

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการและหรือลูกจางที่ไดรับการคัดเลือกจากขาราชการ

และลูกจางในสังกัด  กรณีการพาณิชยของกรุงเทพมหานครใหคัดเลือกกันเองจากพนักงานและลูกจาง

ในสังกัดจํานวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน  ซ่ึงหัวหนาหนวยงานและรองหัวหนาหนวยงาน

หรือผูชวยหัวหนาหนวยงานรวมกันเสนอ 

ใหเลขานุการสํานัก  ผูอํานวยการกองบริหารทั่วไปหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  หัวหนา

ฝายปกครอง  หรือหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปแลวแตกรณี  เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําหนวยงานที่ตนสังกัด 

กรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

กรุงเทพมหานครกําหนด 

ใหนาํบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรม

กรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

ในหนวยงาน 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในหนวยงาน  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานพิจารณา
วินิจฉัย  กรณีเห็นวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาหนวยงานเพื่อปฏิบัติตาม
ความในสวนที่  ๒  หมวด  ๒  แหงประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในหนวยงาน  
เมื่อได วินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครโดยเร็วถ า
คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครรับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมประจํา
หนวยงานเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวา
เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ   หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายหนวยงาน   และยังไมมี คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองขาราชการและลูกจางซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการและลูกจางผูนั้น 

(๖) เสนอแนะการแกไขเพิ่ม เ ติมประมวลจริยธรรมนี้   หรือการอื่นที่ เ ห็นสมควร 
ตอคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 

(๗) ดํา เนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
กรุงเทพมหานครมอบหมาย 

ขอ ๒๐ กรรมการจริยธรรมตามขอ  ๑๘  มีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละสองป  เมื่อครบ
วาระใหดําเนินการคัดเลือกใหม  โดยกรรมการซึ่งพนตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับการคัดเลือกหรือ
แตงต้ังอีกไดแลวแตกรณี  และใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม
เพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครแตงต้ังตอไป 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือแตงต้ังใหมจะเขารับหนาที่ 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๒๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน 
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓) พนจากการเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานนั้น 
(๔) ถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหไดรับโทษจําคุก 
(๖) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๗) เปนบุคคลลมละลาย 
ในกรณีที่กรรมการจริยธรรมซ่ึงคัดเลือกกันเองหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง

กอนครบวาระ  ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทคัดเลือกกันเองหรือแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนภายในสี่สิบหาวัน  นับแตวันที่กรรมการผูนั้นพนจากตําแหนง  และใหผูไดรับการ
คัดเลือกหรือแตงต้ังแลวแตกรณี  ปฏิบัติหนาที่อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  
แตถาวาระของกรรมการผูนั้นเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  จะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
หรือแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางนั้นกไ็ด 

ในระหวางที่ ยังมิไดดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคหนึ่ง   
หากกรรมการที่เหลืออยูมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได 

ขอ ๒๒ ผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองขาราชการและลูกจางซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

(๒) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
(๓) ติดตามสอดสองใหขาราชการและลูกจางในหนวยงานหรือสวนราชการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อยางเครงครัด 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๔) ปฏิบั ติตามมติหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน   หรือคําแนะนําของผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาหนวยงานไมเห็นพองดวยกับ   
คําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน
ไปใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการ
แผนดินหรือคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยไวเสร็จเด็ดขาดแลว 

(๕) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร 

(๖) ดํา เนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู ตรวจการแผน ดิน   หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

สวนที่  ๒ 
ระบบการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

 

 

ขอ ๒๓ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๑  ของประมวลจริยธรรมนี้  ใหถือวา 
เปนการกระทําผิดทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครวาดวยลูกจาง  และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการบริหารงานบุคคลของการ
พาณิชยของกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี 

การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๑  ของประมวลจริยธรรมอันกอใหเกิดความเสียหาย
แกกรุงเทพมหานครอยางรายแรงใหถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง   

การดําเนินการกับผูฝาฝนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ใหนํากระบวนการทางวินัย
ตามที่กฎหมายกําหนดไวในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม   

ในกรณีที่มีการลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ใหหนวยงานรายงานคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําหนวยงาน  และใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานรายงานคณะกรรมการ
จริยธรรมกรุงเทพมหานครทราบดวย 

ขอ ๒๔ การกระทํากรรมเดียวที่มีทั้งความผิดวินัยและเปนการฝาฝนจริยธรรมใหลงโทษ
วินัยไดคร้ังเดียวในการกระทํานั้น   และอาจให รับการพัฒนาตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
กรุงเทพมหานครกําหนดดวยก็ได 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
หนวยงาน  หัวหนาหนวยงานและหัวหนาสวนราชการ  สงเสริมจริยธรรมขาราชการและลูกจาง   
โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง  เลื่อนเงินเดือน  หรือคาจาง  ยายหรือโอนขาราชการและลูกจาง 
ใหใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการและลูกจางที่บรรจุใหม  จัดใหลงลายมือชื่อรับทราบ
ประมวลจริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการและลูกจาง 
แตละคน  รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการและลูกจางอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการและลูกจางแตละคน 
(๔) คุมครองขาราชการและลูกจางผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
(๕) ยกยองขาราชการและลูกจาง  หนวยงานและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้โดยเครงครัด 
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 
(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

และลูกจาง  ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมขาราชการและลูกจาง   
เพื่อไมทําการอันเปนการสงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ขอ ๒๖ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการและลูกจาง

อาจเสนอเรื่องที่เปนปญหาดังกลาวใหเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานที่ตนสังกัด
นําเสนอเพื่อขอคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ือง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายหนวยงาน  และยังไมมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงานอาจ
สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยให 

ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่ง 
เปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน
คณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  หรือผูตรวจการแผนดินไมตองรับผิดทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๗ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานคร  ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๘ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ใหคณะกรรมการ
จริยธรรมกรุงเทพมหานครจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการจริยธรรมกรุงเทพมหานครรับฟง 
ความคิดเห็นจากขาราชการ  ลูกจาง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยงาน  หัวหนาหนวยงาน   
และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง  โดยจะตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่ครบหนึ่งปของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุขุมพันธุ  บริพัตร 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 


