
 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  สภากรุงเทพมหานครจึงตราข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  คําว่า   
“สภา”  หมายถึง  สภากรุงเทพมหานคร 
“ประธานสภา”  หมายถึง  ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร 
“การประชุม”  หมายถึง  การประชุมสภา  การประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภา  การประชุม

คณะกรรมการวิสามัญของสภา  และการประชุมคณะอนุกรรมการของสภา 
ข้อ ๔ ให้ประธานสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  คําสั่งหรือประกาศ

เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
หมวด  ๑ 

จรรยาบรรณของสมาชิก 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
อุดมคติของสมาชิก 

 

 

ข้อ ๕ สมาชิกจักต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ข้อ ๖ สมาชิกพึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อ ๗ สมาชิกพึงมีอุดมการณ์ในการทํางานและทําภารกิจด้วยความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีวินัย  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
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ข้อ ๘ สมาชิกพึงยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  และยืนหยัดกระทําในสิ่งที ่ถูกต้อง   
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ส่วนที่  ๒ 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 

 

 

ข้อ ๙ สมาชิกจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่กระทําการอันเป็นการเสื่อมเสีย  
แก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง 

ข้อ ๑๐ สมาชิกจักต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุมโดยไม่ขาดการประชุม  หากไม่สามารถมาประชุมได้  
ต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา  ประธานคณะกรรมการสามัญประจําสภา  ประธานคณะกรรมการวิสามัญของสภา  
หรือประธานคณะอนุกรรมการของสภา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ สมาชิกจักต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  อันเกิดหรืออาจจะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรสและบุคคลในครอบครัวปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่พึงให้กันตามอัธยาศัยและประเพณี  ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้
ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ข้อ ๑๒ สมาชิกจักต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภา  โดยไม่กระทําการอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของสภาและประเทศชาติ 

ข้อ ๑๓ สมาชิกพึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับ
การประชุมสภา  ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  ให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่ 

ส่วนที่  ๓ 
การปฏิบัติตนต่อประชาชน 

 

 

ข้อ ๑๔ สมาชิกพึงประพฤติและดํารงตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
ข้อ ๑๕ สมาชิกพึงให้ความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน   
ข้อ ๑๖ สมาชิกพึงระวังในการคบหาสมาคมหรือให้การสนับสนุนบุคคลซึ่งมีความประพฤติ 

หรือมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย  ผู้ประพฤติผิดกฎหมายหรือผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันอาจกระทบกระเทือน
ต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง 

ข้อ ๑๗ สมาชิกพึงระมัดระวังการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติหน้าที่  หรือการกระทําการใดของ
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิก  ที่ปรึกษา  เลขานุการ  มิให้กระทําการอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาชิกหรือสภา 

ส่วนที่  ๔ 
การดํารงตนของสมาชิก 

 

 

ข้อ ๑๘ สมาชิกพึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม   
อันดีงาม  รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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ข้อ ๑๙ สมาชิกจักต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  และอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม 
ข้อ ๒๐ สมาชิกจักต้องไม่ประกอบอาชีพ  ดําเนินธุรกิจหรือกระทําการใดอันเป็นการเสื่อมเสีย

ต่อเกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง 
หมวด  ๒ 

การส่งเสริมให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
 

 

ข้อ ๒๑ เม่ือมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกให้ประธานดําเนินการแจ้งข้อบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณ  
เพื่อให้สมาชิกถือปฏิบัติ 

ข้อ ๒๒ ให้สภาส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างให้สมาชิก
มีจรรณยาบรรณ  และจริยธรรม 

ข้อ ๒๓ ให้สภาส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางจรรยาบรรณ  และจริยธรรม 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 

 

ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการ  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รองประธานสภาที่ประธานสภามอบหมายจํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานคณะกรรมการ 
(๒) ประธานคณะกรรมการสามัญประจําสภาทุกคณะ  เป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ  และตําแหน่งอื่น ๆ  

ตามความจําเป็น 
ให้สํานักงานเลขานุการสภา  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ในกรณีที่ประธานสภา  รองประธานสภาไม่มีหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเป็นผู้ถูกร้อง  

เสียเอง  ให้ประธานคณะกรรมการสามัญประจําสภาที่มีอายุสูงสุด  เป็นประธานคณะกรรมการ 
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ  ๓๑ 
(๒) พิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับการกระทําของสมาชิกที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรี  

และเกียรติภูมิของสภา 
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงาน 
ให้คณะกรรมการทราบ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับ
ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒๖ กรรมการพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก 
(๔) ถูกลงโทษตามข้อ  ๓๕   

หมวด  ๔ 
การกํากับ  ควบคุม  ดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 

 

 

ข้อ ๒๗ สภามีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับ  ควบคุม  ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับจรรยาบรรณ 

ข้อ ๒๘ การร้องเรียนว่าสมาชิกคนใดกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ตามข้อบังคับนี้  ต้องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเก้าสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณเกิดขึ้น 

กรณีที่มีการร้องเรียนประธานสภา  ให้รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้แทน
ประธานสภา 

กรณีที่ประธานสภา  รองประธานสภาไม่มีหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเป็นผู้ถูกร้องเสียเอง  
ให้ประธานคณะกรรมการสามัญประจําสภาที่มีอายุสูงสุด  ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้แทนประธานสภา   

ข้อ ๒๙ กรณีมีการร้องเรียนสมาชิกตามข้อ  ๒๘  ให้สภาตั้ง  “คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง”  
จํานวนสามคนจากสมาชิก  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นและเสนอความเห็นต่อประธานสภา 

ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาเร่ืองที่ได้รับร้องเรียนตามข้อบังคับนี้  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากประธานสภา  หากมีความจําเป็นไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อประธานสภาได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๓๐ เม่ือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  พิจารณาเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของสมาชิกเสร็จแล้ว  ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อประธานสภาภายในสิบห้าวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  เห็นว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา  
หากประธานสภาเห็นชอบให้ยุติเร่ืองและรายงานสภาทราบ 

ในกรณีที่ประธานสภาไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามวรรคสอง  
ให้ประธานสภาส่งเร่ืองให้สภาชี้ขาดโดยเร็ว  หากสภาเห็นว่าข้อร้องเรียนมีมูลให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๑  ต่อไป 
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ข้อ ๓๑ ในกรณีปรากฏหลักฐานโดยแจ้งชัดว่ามีการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
ตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  เสนอต่อประธานสภาพิจารณาดําเนินการส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนตามข้อบังคับนี้  ให้แล้วเสร็จ  
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากประธานสภา  หากมีความจําเป็น  ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อประธานสภาได้อีกสามครั้ง  คร้ังละไม่เกิน   
หกสิบวัน   

กรณีมีเร่ืองร้องเรียนใดที่คณะกรรมการไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ทัน 
ก่อนที่สภาสิ้นอายุ  หรือมีการยุบสภา  ให้คณะกรรมการสรุปผลการสอบสวนจากพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่  
เพื่อให้เลขานุการสภาบันทึกเหตุนั้นไว้ 

กรณีสมาชิกที่ถูกร้องเรียน  เป็นกรรมการในคณะกรรมการ  ให้สมาชิกที่ถูกร้องเรียนงดเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ  ในการพิจารณาเร่ืองที่ตนถูกร้องเรียน 

ข้อ ๓๓ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ  
สมาชิกเสร็จแล้ว  ให้รายงานต่อสภา  ในรายงานดังกล่าวคณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ   
พร้อมทั้งความเห็นว่าสมาชิกผู้ถูกร้องเรียนฝ่าฝืนข้อบังคับหรือไม่  อย่างไร  ฝ่าฝืนข้อใด  และควรดําเนินการ
ต่อไปอย่างไร  เพื่อให้สภาพิจารณา  โดยให้เป็นการประชุมลับ 

ข้อ ๓๔ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการ  อย่างน้อยต้อง  
เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบถึงการพิจารณา  และชี้แจงข้อเท็จจริงของตนในการพิจารณา
ของคณะกรรมการด้วย 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า  สมาชิกผู้ถูกร้องเรียนฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ซึ่งเป็นความผิดไม่ร้ายแรง  ให้สภามีมติว่ากล่าวตักเตือน 

ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงและเป็นการเสื่อม
เสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง  ให้สภาพิจารณาถอดถอนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

มติของสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  
เท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๓๖ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเร่ืองร้องเรียน  การนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณา  วิธีการ
พิจารณาการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการ  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ร้อยตํารวจตรี  เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 


