
ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมาตราท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแตกต่างกัน ดังนี้ 

ประเด็น/สาระ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑. การก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่
ก าหนดขึ้น 
มาตรา ๒๘๐ ก าหนดให้ผู้ ตรวจการ
แผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มาตรา ๗๖ วรรค ๓ ก าหนดให้รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานนั้น  
ม า ต ร า  ๒ ๑ ๙  ก า ห น ด ใ ห้ ศ า ล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้
บังคับกับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
หัวหน้างานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
องค์ ก ร อิ ส ระ  และ ให้ ใ ช้ บั ง คั บแก่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีด้วย  

๑.๑ การจัดท าประมวล
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระส าหรับ
ศาล องค์กรอิสระ และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

๑.๒ การจัดท าประมวล
จริยธรรมข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท  
ต่าง ๆ 
 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้ 

 องค์ ก รกลา งบริ ห ารงานบุ คคล                   
แต่ละแห่ง ก าหนดประมวลจริยธรรมแยก
ตามกฎหมายของข้าราชการแต่ละประเภท             

 หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ ก าหนด
ประมวลจริยธรรมแยกตามเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท 

 รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
ก าหนดประมวลจริยธรรม  

 ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จัดท า
ประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 



๒ 

 

ประเด็น/สาระ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. ขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรง 

มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ก าหนดให้ การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการ
ก ร ะ ท า ผิ ด ร้ า ย แ ร ง ใ ห้ ส่ ง เ รื่ อ ง ใ ห้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ 

 ไม่ได้ก าหนดว่า การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมถือเป็น
การกระท าผิดทางวินัย 
 
มาตรา ๒๑๙ ก าหนดว่า ต้องระบุให้ชัด
แจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมใด มีลักษณะ
ร้ายแรง 

๓. กลไกและระบบบังคับใช้ 

 

มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง ก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม จะต้องมีกลไกและระบบใน
การด าเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า 

ไม่ก าหนด 

๔ .  ก า หน ด ร ะ ย ะ เ วล า
ด าเนินการ 

ไม่ก าหนดระยะเวลา ม า ต ร า  ๒ ๗ ๖  ก า ห น ด ใ ห้ ศ า ล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา 
๒๑๙ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รฐัธรรมนูญ หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๒๗๙  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรค
หนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้ 
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบั ติ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัยในกรณีที่ผู้ด ารง ต าแหน่งทางการเมือง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิจารณาด าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอน
จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง 
หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไป
ตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
หมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะ
หรือให้ค าแนะน าในการ จัดท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงาน

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา ๗๖  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินทั้ งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้ง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ ใดใช้อ านาจหรือ
กระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี มาตรฐานทาง
จริ ยธรรม เ พ่ือให้ หน่ วยงานของรั ฐใช้ เป็ นหลั ก 
ในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกล่าว  
หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ 

มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้
บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ



๔ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวล จริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการบังคับการ ให้ เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  
การด าเนินการของผู้ รั บผิ ดชอบจะไม่ เป็นไปด้ วย 
ความเป็นธรรม ผู้ ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและ 
เปิดเผยผลการ ไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 

หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้ งนี้  มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใด
มีลักษณะร้ายแรง 

ในก ารจั ดท า มาต รฐ านทา ง
จริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
และ เมื่ อประกาศ ใช้ บั งคั บแล้ ว ให้ ใ ช้ บั ง คับแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีด้วย แต่ ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรม
เพ่ิมขึ้นให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม  
ตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ   

มาตรา ๒๕๘  ข. ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (๔ )  บัญญัติ ว่ า  “ให้มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครั ฐเ พ่ือจู งใจให้ 
ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน 
ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ 
ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ ของงานของ 
แต่ละบุคคลมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการ 
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ 
จากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา” 



๕ 

 
 


