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ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

วาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม ขอกำหนดจริยธรรม  

และกระบวนการรกัษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

 

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณที่จะใหองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที ่ของรัฐในหนวยงานเพื ่อใชเปนหลักเกณฑ 

ในการปฏิบัติตนของเจาหนาที ่ของร ัฐ และหนวยงานของรัฐจัดทำขอกำหนดจริยธรรมเพื ่อใชบังคับ 

กับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมใหเหมาะสมแกภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ 

ของหนวยงาน จึงกำหนดหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ

เพื ่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑ 

การจัดทำประมวลจริยธรรม ขอกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและ

เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ระเบยีบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี ้

“ก.ม.จ.” หมายความวา คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลกูจาง หรือผูปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน

ของรัฐ  

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื ่นและ 

มีฐานะเปนกรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐในฝายบริหาร 

แตไมหมายความรวมถึง หนวยงานธุรการของรัฐสภา องคกรอิสระ ศาล และองคกรอัยการ 

“องค กรกลางบร ิหารงานบุคคล” หมายความว า คณะกรรมการข าราชการพลเร ือน 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และคณะกรรมการขาราชการตำรวจ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั ้น รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐในฝายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐาน 

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
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“องคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรม” หมายความวา องคกรกลางบริหารงานบุคคล 

คณะรัฐมนตรี สภากลาโหม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม

องคการมหาชน และองคกรที่ ก.ม.จ. กำหนดใหเปนผูจัดทำประมวลจริยธรรม 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ใหองคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรม กำหนดใหมีกระบวนการรักษาจริยธรรม 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบ รวมถึงใหมีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ขอ ๖ ใหเปนอำนาจหนาที ่องคกรที ่ม ีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรม พิจารณาขอกำหนด

จริยธรรมของหนวยงานของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเปนไป

ตามหลักเกณฑที่ ก.ม.จ. กำหนด  

ในกรณีที่พบวา ขอกำหนดจริยธรรมที่หนวยงานของรัฐจัดทำขึ ้นไมสอดคลองกับมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ม.จ. กำหนด ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ

แกไขใหถูกตองโดยเร็ว และรายงานให ก.ม.จ. ทราบดวย 

หมวด ๒ 

หลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรม 

 

ขอ ๗ การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที ่ของรัฐแตละประเภทตองไมต่ำกวา

มาตรฐานทางจริยธรรมตามที่กำหนดในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ ๘ การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทที่จัดทำขึ้น ตองเปน

จริยธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงอดุมการณ คุณลักษณะของการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ดี  

ขอ ๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทที่จัดทำขึ้น ตองสอดคลองกับ

บทบาทภารกิจของหนวยงาน โดยยึดโยงกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ สอดคลองกับการแกไข

ปญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรมในภาคราชการและสังคมไทย รวมถึงจริยธรรมที่เปนสากล จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทำงานของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ความคาดหวัง 

ของผูที่มสีวนเก่ียวของ ผูรับบริการและประชาชน  
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ขอ ๑๐ ในการจัดทำประมวลจริยธรรมใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่ของรัฐและ 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงาน รวมถึงผูรับบริการ และประชาชน  

ขอ ๑๑ ใหเสนอรางประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐตอ ก.ม.จ. พิจารณา 

ในกรณีที่ ก.ม.จ. พิจารณาแลวเห็นวา ประมวลจริยธรรมที่องคกรที ่มีหนาที่จัดทำประมวล

จริยธรรมจัดทำขึ้นไมสอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่ ก.ม.จ. กำหนด ใหองคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรมดำเนินการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว และรายงานให 

ก.ม.จ. ทราบดวย  

ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐอาจพิจารณาจัดทำขอกำหนดจริยธรรม โดยนำหลักเกณฑการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมมาปรับใชตามที่เห็นสมควร เพื่อใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้นเพิ่มเติม 

จากประมวลจริยธรรมใหเหมาะสมแกภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของหนวยงาน หรือสาขาวิชาชีพได 

ในกรณีที่พบวา ขอกำหนดจริยธรรมที่หนวยงานของรัฐจัดทำขึ ้นไมสอดคลองกับมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ม.จ. กำหนด ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ

แกไขใหถูกตองโดยเร็ว และรายงานให ก.ม.จ. ทราบดวย 

หมวด ๓ 

กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 

ขอ ๑๓ ใหองคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรม และจัดทำกระบวนการรักษาจริยธรรม 

ดำเนินการดังนี ้ 

(๑) กำกับ ตดิตาม และดูแลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรม 

และการประเมินผลการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม  

(๒) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหาร 

งานบุคคล ใหมีผลตอการพิจารณาใหคุณใหโทษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน  

การแตงต้ัง เล่ือน โอน ยาย หรือใหออกจากราชการ  

(๓) กำหนดใหมีมาตรการจูงใจเพื ่อพัฒนาและสงเสริมใหเจ าหนาที ่ของรัฐ มีพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี   

(๔) กำหนดมาตรการที่ใชบังคับกรณีเจาหนาที ่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และระดับ 

ความรายแรงของโทษในกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐกำหนดใหมีผูบริหารที่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการรักษาจริยธรรม 

ของเจาหนาท่ีของรัฐประจำหนวยงาน  
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ขอ ๑๕ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาการกำหนดกรอบอัตรากำลังผูปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

รวมถึงการจดัสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนนิการงานดานจริยธรรม เพื่อปฏิบตัิการตามระเบียบนี ้

ขอ ๑๖ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการกำกับดูแลใหเจาหนาที่ 

ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือขอกำหนดจริยธรรม 

ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือขอกำหนดจริยธรรม แตมิได

เปนความผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือเปนความผิดอาญา ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูบังคับบัญชา 

วากลาวตักเตือน หรือสั ่งใหผู นั ้นไดรับการพัฒนา หรือดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ของหนวยงานนั้น 

ขอ ๑๗ ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานประจำปเสนอตอ ก.ม.จ. ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่ ก.ม.จ. กำหนด เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป 

หมวด  ๔ 

การกำหนดกลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๘ ใหองคกรท่ีมีหนาที่จดัทำประมวลจริยธรรม พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการรักษา

จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ดังตอไปนี้  

(๑) กำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธกีาร รวมถึงกลไกและการบังคับใชประมวล

จริยธรรม  

(๒) กำหนดมาตรการเพื่อใชในการบริหารงานบคุคล 

(๓) กำหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีพฤตกิรรมทางจริยธรรม

เปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งมาตรการที่ใชบังคับแกผูที ่มีพฤติกรรมที ่เปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรม 

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

(๔) จัดหลักสูตรการฝกอบรม การเผยแพรความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน 

(๕) รณรงคสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๖) กำกับ ติดตาม และดูแลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม 

(๗) ประเมินผลการบังคับใชประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐที่อยูในกำกับเสนอตอ 

ก.ม.จ. 

(๘) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรม 

  (๙) ปฏิบัติหนาที่ตามท่ี ก.ม.จ. มอบหมาย 
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ขอ ๑๙  หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาดำเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และขอกำหนด

จริยธรรมในหนวยงาน  

(๒) กำหนดใหมีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ และนำพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคล 

(๓) กำหนดนโยบายดานจริยธรรมและแผนปฏิบัติการดานจริยธรรมที ่สอดคลองกับภารกิจ 

ของหนวยงาน เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงดานจริยธรรม การกระทำผิดวินัย และปญหาการทุจริต 

(๔) เปนแบบอยางที ่ด ีด านจริยธรรม สงเสริม สนับสนุน และยกยองเจาหนาที ่ของรัฐ 

ในหนวยงานที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี รวมทั ้งสนับสนุนงบประมาณและอัตรากำลัง 

เพื่อการขับเคลื่อนงานดานจริยธรรมของหนวยงาน 

(๕) สงเสริม สนับสนุน ใหความรู ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน 

(๖) จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรางใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ   

(๗) สรางเครือขายและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน  

(๘) รายงานและเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และขอกำหนดจริยธรรม 

ของหนวยงาน 

ขอ ๒๐ องคกรที ่มีหนาที ่จัดทำประมวลจริยธรรมหรือหนวยงานของรัฐ อาจกำหนดใหมี

คณะกรรมการประจำหนวยงานขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือทำหนาที่ใหคำปรึกษาแนะนำ สอดสอง ดูแลและ

สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานดานจริยธรรม 

ของหนวยงาน  

คณะกรรมการ ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ เป นผู ทรงคุณว ุฒิภายนอกหนวยงานที ่ม ีความรู ความสามารถ  

มีประสบการณและผลงานดานการสงเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเขาใจในบทบาทภารกิจของหนวยงาน  

โดยพิจารณาจากบุคคลที่ไดรบัการยอมรับวาเปนผูท่ีมีเกียรติ มีความซื่อสัตย สุจริต 

(๒) หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือรองหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

เกี ่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหนวยงาน เนื ่องจากเปนผู ที ่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื ่อนงาน 

ดานจริยธรรมใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  
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(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกหนวยงาน โดยพิจารณาจากบุคคลที่ไดรับการยอมรับ 

วาเปนผูที่มีเกียรติ มคีวามซื่อสัตย สุจริต เปนที่ยอมรับของหนวยงาน 

(๔) กรรมการและเลขานุการ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่ 

ในหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานจริยธรรม ทำหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ 

การกำหนดจำนวน และการสรรหาคณะกรรมการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคกร

กลางบริหารงานบุคคล องคกรที ่มีหนาที ่จัดทำประมวลจริยธรรม หรือหนวยงานของรัฐกำหนด ทั ้งนี้ 

คณะกรรมการควรมีระยะเวลาดำรงตำแหนงอยางนอยคราวละ ๓ ป เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความตอเนื่อง  

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการมหีนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้  

(๑) ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับนโยบายการสงเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมและ

การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน 

(๒) สงเสริม และใหคำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใชประมวลจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรม

ของหนวยงาน 

(๓) สอดสอง ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พิจารณาใหความเห็นเมื่อมีกรณี

รองเรียนกลาวหาหรือมีขอสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือฝาฝนจริยธรรม  

(๔) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรมของ

หนวยงาน 

(๕) เสริมสรางการทำงานรวมกัน และประสานความรวมมือกับคณะกรรมการ องคกรหรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

(๖) รณรงค สงเสริมความเขาใจตอสาธารณะเกี ่ยวกับประมวลจริยธรรมและขอกำหนด

จริยธรรมของหนวยงาน 

ขอ ๒๒ กลุมงานจริยธรรมหรือสวนงานที่มีหนาที่และภารกิจในดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

หรือที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

ดังตอไปนี ้

(๑) พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกท่ีจะสนับสนุนการสงเสริมจริยธรรมในหนวยงาน  

(๒) สงเสริม สนบัสนุน ใหความรู ฝกอบรม และพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานใหมีความรู 

ความเขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  

(๓) จัดทำขอกำหนดจริยธรรมของหนวยงาน หรือพฤติกรรมที่พึงกระทำหรือไมพึงกระทำ 

ของเจาหนาทีข่องรัฐในหนวยงานที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจของหนวยงาน  
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(๔) ใหคำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะนโยบายและมาตรการดานการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

และการยกระดับธรรมาภิบาลของหนวยงาน รวมถึงแนวทางการนำพฤต ิกรรมทางจริยธรรมไปใช 

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน 

(๕) รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ ตลอดจนสรางเครือขายและประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

(๖) รับและดำเนินการขอรองเรียนเรื่องการฝาฝนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ รวมถึงขอกลาวชมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและขอกำหนด

จริยธรรม และกำหนดกลไกในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาท่ี

ของรัฐในหนวยงาน 

(๗) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและขอกำหนด

จริยธรรมเสนอองคกรกลางบริหารงานบุคคล หรือองคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรมแลวแตกรณี 

หมวด ๕ 

การประกาศ เผยแพร และประชาสัมพันธ 

 

ขอ ๒๓ ใหประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐในราชกิจจานุเบกษา รวมถึง

เผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณะ เพื่อใหประชาชนและผูที่มีสวนเก่ียวของทราบและมีสวนรวมในการ

สอดสองดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ 

ขอ ๒๔ ใหองคกรที ่มีหนาที ่จ ัดทำประมวลจริยธรรมและหนวยงานของรัฐ ดำเนินการ

ประกาศใชประมวลจริยธรรมหรือขอกำหนดจริยธรรม รวมทั้งกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและระบบ

การบังคับใชประมวลจริยธรรม เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบรับทราบและถือปฏิบัตโิดยทั่วกัน  

ขอ ๒๕ ใหม ีการเผยแพรและประชาสัมพันธประมวลจริยธรรม ขอกำหนดจริยธรรม 

กระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมตอสาธารณะ เพื่อใหประชาชน

และผูที ่มีสวนเกี ่ยวของมีชองทางในการสอดสองดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้  

อาจจัดใหมีการรับฟงคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ซึ่งจะเปนการสรางการมีสวนรวม และเปนการสงเสริมและ

รักษาจริยธรรมทั ้งในระดับบุคคล องคกร และสังคม ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนา

มาตรฐานการดำเนินงานขององคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหนวยงานของรัฐในการขับเคลื่อน

จริยธรรมใหมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล หรือองคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรม  

ไดมีการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบแลว แตยังไมไดกำหนด

กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบ ใหหนวยงานของรัฐ ผูรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการรกัษาจริยธรรมประจำหนวยงานของรัฐ สวนงานที่มีหนาที่และภารกิจในดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

หรือที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุมงานจริยธรรมหรือสวนงานที่มีหนาที ่และ

ภารกิจในดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลหรือที่เก่ียวกับการบริหารงานบคุคลที่มีอยูแลว ดำเนินการตามหนาท่ีและ

อำนาจที่มีอยูเดิมตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะมีการกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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