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ระบบคุณธรรมของขาราชการญี่ปุน 

********************* 

1. บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม 

The National Personnel Authority ตั้งขึ้นภายใตการกํากับดูแลของสํานักรัฐมนตรี 

ของรัฐบาลญี่ปุน เปนองคกรที่มีความเปนกลางและมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

The National Personnel Authority มีหนาที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) บริหารทรัพยากรบุคคลดวยความ

ยุติธรรม 2) ดูแลและควบคุมและพิทักษสิทธิของขาราชการ และ 3) ปฏิบัติหนาที่เปนองคกรการในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ภายใต The National Personnel Authority ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น

โดยมีหนาที่ในการดูแลในเรื่องจริยธรรมของขาราชการญี่ปุนใหเปนไปดวยความเหมาะสม 

2. ระบบจริยธรรมของขาราชการญี่ปุน 

2.1 การประเมินปจจัยแหงความสําเร็จ 

1) การพัฒนาอันดับคะแนน CPI (ดัชนีชี้วัดคอรรัปชัน) 

        องคกรความโปรงใสนานาชาติจะประกาศดัชนีชี้วัดคอรรัปชัน หรือ CPI ซึ่งไดจัด

อันดับความโปรงใสของประเทศจากระดับการรับรูในเรื่องของการคอรรัปชัน ซึ่งประเทศญี่ปุนไดรับการจัด

อันดับประเทศที่มีความโปรงใสอยูในอันดับที่ 17 ไดคะแนน 7.8 คะแนน ในป 2010 และอันดับที่ 14 โดยได

คะแนน 8 คะแนน ในป 2011 ซึ่งชี้ใหเห็นวาอันดับและคะแนนความโปรงใสของญี่ปุนมีการพัฒนาอยางมี

นัยสําคัญนับตั้งแตมีกฎหมายบัญญัติเรื่องของจริยธรรมในภาครัฐมีผลบังคับใช โดยกอนหนานั้นญี่ปุนไดรับการ

จัดอันดับอยูในอันดับที่ 25 และไดคะแนนเพียง 5.8 คะแนนเทานั้น 

   2) การลดจํานวนของกรณกีารฝาฝนกฎหมายจริยธรรม 

   กอนปงบประมาณ 2008 กรณีการฝาฝนกฎหมายจริยธรรมของญี่ปุนมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้นๆ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะขาราชการญี่ปุนมีการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของจริยธรรม

นอยมาก แตหลังจากที่มีกฎขอบังคับทางจริยธรรม ขาราชการและภาคเอกชนญี่ปุนมีการรับรูและตระหนักถึง

ความสําคัญในเรื่องของจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยพบวาในชวง 2 ปที่ผานมา จํานวนการฝาฝนจริยธรรมลดลง

ไปประมาณ 20 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการภาครัฐโดยใชวิธกีารกระตุนจิตสํานึกใหขาราชการ

ญี่ปุนตระหนักเห็นความสําคัญของกฎขอบังคับทางจริยธรรมไดชวยยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรม 

ของขาราชการญี่ปุนใหสูงขึ้น 
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 2.2 โครงสรางหนาทีข่อง National Public Servants และระบบจริยธรรม 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน กําหนดหนาที่ไวโดยเฉพาะวา ขาราชการ 

ญี่ปุนทุกคนจะตองปฏิบัติตนบนสมมติฐานที่วา “ขาราชการทุกคนเปนผูรับใชประชาชน มีหนาที่ใหบริการ

ประชาชน และทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม” กฎขอบังคับทางจริยธรรมดังกลาวครอบคลุมถึงหนาที ่

ความรับผิดชอบของขาราชการ เชน ขาราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับ

มอบหมาย มีหนาที่ในการละเวนจากการโตแยงกรณีมีขอพิพาทดานแรงงาน  มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอสังคม 

มีหนาทีใ่นการรักษาความลับ มหีนาที่ความรับผิดชอบ ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และไมละท้ิงหนาที ่

  กฎขอบังคับทางจริยธรรมของ The National Public Service มีความสัมพันธเชื่อมโยง

กับหนาที่ของขาราชการเปนอยางยิ่ง คําวา “จริยธรรมในราชการ” เปนคําที่มีความหมายกวางมาก 

แตในความหมายโดยทั่วไปจะหมายถึง “พฤติกรรมและทัศนคติของขาราชการ” อยางไรก็ตามกฎขอบังคับ 

ทางจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานในการใหบริการซึ่งขาราชการจะตองปฏิบัติตาม ซึ่งกฎขอบังคับ

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเบื้องตนที่จะปองกันความสัมพันธระหวางขาราชการและภาคธุรกิจ จึงไดมีการ 

วางระเบียบเกี่ยวกับการรับบริจาค การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรองตางๆ จากผูที่มีผลประโยชนหรือผูมีสวนได

สวนเสีย 

  เหตุผลที่สําคัญที่ซอนอยูภายใตขอกําหนดดังกลาวคือ เมื่อออกกฎขอบังคับแลวอาจจะมี

ขอโตแยงถึงความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมของการออกกฎขอบังคับเพื่อใหมีการวางระเบียบในเรื่องของ 

“จริยธรรม” ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของคานิยมและอารมณ ดังนั้นจึงตองพิจารณาวากฎขอบังคับดังกลาว 

จะลวงละเมิดอิสระทางความคิดและความรูสึกรับผิดชอบชั่วดีซึ่งไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญหรือไม 

นอกจากนั้น จะตองใหความสําคัญกับเรื่องของกฎขอบังคับในการปองกันการรับสินบนและการประพฤต ิ

มิชอบอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได 

 2.3 เบื้องหลังของการออกกฎขอบังคับทางจริยธรรม 

   การบริหารงานของขาราชการระดับสูงในชวงกลางป 1990 กอใหเกิดเหตุการณอื้อฉาว

เกิดขึ้นกรณีที่อื้อฉาวที่สุดเกิดจากขาราชการของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมถูกจับกุมในขอหา 

รับสินบน เขาถูกกลาวหาวารับเงินคาตอบแทนจากหัวหนาสํานักงานสวัสดิการสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ

บริหารจัดการเงินที่ไดรับบริจาค ซึ่งมีขาราชการระดับสูงเพียงไมกี่คนที่ไดรับการพิจารณาความผิดทางวินัย 

ในกรณีดังกลาว 

   การเกิดกรณีอื้อฉาวนี้ทําใหเกิดการประชุม Administrative Vice-Minister ในป 1996 ขึ้น

อยางเรงดวน เพื่อที่จะบรรลุขอตกลงรวมกันในการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับขาราชการ 

โดยใหแตละกระทรวงและสวนราชการรางระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ขึ้น และหลังจากมีการประชุม 
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ดังกลาวไมนานเทาใด ก็เกิดการประพฤติมิชอบที่ถือวาเปนกรณีที่รายแรงเกิดขึ้น ในป 1998 ซึ่งเปนเรื่อง

อื้อฉาวทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นในกระทรวงการคลัง โดยหัวหนาสํานักตรวจสอบทางการเงินและขาราชการ 

ในกระทรวงอีกจํานวนหนึ่งถูกจับกุมกรณีเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายจากบริษัทที่ดําเนิน

กิจการดานบันเทิงเพื่อแลกกับการแจงขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบกอนเวลาที่จะเปดเผยได นอกจากนี้ยังมี

ขาราชการมากกวา 100 คน ทีถู่กลงโทษทางวินัยกรณีรับเลี้ยงอยางเกินขอบเขตจากสถาบันการเงิน 

  กรณีอื้อฉาวที่เกิดซ้ําแลวซ้ําอีก จึงไมสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นวาขาราชการใสสะอาด

ปราศจากการประพฤติมิชอบ ดังนั้นถึงเวลาแลวที่จะตองกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

ของขาราชการ ภาครัฐจึงไดสรางกฎขอบังคับทางจริยธรรมเพื่อใหขาราชการไดถือปฏิบัติขึ้นเมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 1999 และกฎขอบังคับดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อเดือนเมษายน 2000 กฎขอบังคับฉบับนี้มี

ลักษณะเฉพาะ คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติเปนผูริเริ่มกฎขอบังคับฉบับนี้ และกฎขอบังคับนี้ชนะการโหวตดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทจากพรรคการเมืองตางๆ 

   การพัฒนากฎขอบังคับทางจริยธรรมเกิดจากกรณทีี่เจาหนาที่ของรัฐกอเรื่องอื้อฉาว ไมซื่อสัตย

สุจริต ดังนั้นเราในฐานะขาราชการจึงควรสงเสริมใหขาราชเกิดจิตสํานึกและตระหนักในปญหาวิกฤติที่เกิด

ขึ้นอยูเสมอ 

 2.4 กรอบของระบบจริยธรรมของขาราชการ 

   ภายใตกฎขอบังคับและกฎเกณฑทางจริยธรรม มีเรื่องของประมวลจริยธรรมซึ่งกําหนดเปน 

เงื่อนไขมาตรฐานในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของการเปนขาราชการ ซึ่งมีหลักการที่สําคัญอยู 2 สวน  

คือ  หลักความประพฤติและหลักการรายงานผล โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูจัดเตรียมเครื่องมือ 

และผลักดันใหนําเครื่องมือนี้ไปปฏิบัติ ไมวาขาราชการนั้นจะดํารงในระดับใด จะดํารงตําแหนงบริหาร 

หรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ ก็ตองทําหนาที่เปนเจาหนาที่คุมครองจริยธรรม (Ethics 

Officer) ของแตละกระทรวงและของแตละสวนราชการ 

   คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวยผูที่ทําหนาที่ประธานและกรรมการรวมจํานวน 4 คน 

คณะกรรมการมีทั้งนักกฎหมาย นักการเงิน หรือนักวิชาการ หรือผูที่ทําหนาที่ในหนวยงานดานแรงงาน ซึ่งใน

แตละหนวยงานจะมีคณะกรรมการจริยธรรมทําหนาที่เปนเลขาธิการ และมีคณะทํางานอีก 14 คน 

   คณะกรรมการจริยธรรมภาครัฐแหงชาติ (The National Public Service Ethics Board) 

นอกจากจะมีหนาที่ดูแลใหขาราชการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแลว ยังมีหนาที่รับผิดชอบ 

ในการวางแผนการฝกอบรมเพื่อใหขาราชการธํารงไวซึ่งจริยธรรม และมีหนาที่ในการสอบสวนกรณีมีการ 

ฝาฝนกฎขอบังคับทางจริยธรรม สั่งใหมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและตรวจสอบกรณีประพฤติผิดวินัย 
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 2.5 ประมวลจริยธรรม 

 ประมวลจริยธรรมไดกําหนดแนวทางการประพฤติกรรมเพื่อใหขาราชการประพฤติตน 

ใหเปนไปตามหลักจริยธรรม ประมวลจริยธรรมมี 5 ขอ คือ 1) ขาราชการตองตระหนักวาเขามีหนาที่ในการ

ใหบริการประชาชน จึงตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม 2) ขาราชการจะตองไมใชอํานาจ ไมใชตําแหนง

หนาที่ในการเรียกรับเพื่อประโยชนสวนตน 3) ขาราชการจะตองไมกระทําการใดๆ อันจะสงผลใหสังคม 

เกิดความระแวงสงสัยและไมไววางใจ 4) ขาราชการจะตองทุมเทอยางเต็มกําลังความรูความสามารถเพื่อให

ไดผลงานทีม่ีประสิทธิภาพ 5) ขาราชการจะตองรับผิดชอบการกระทําและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อใหประชาชน

เกิดความเชื่อม่ัน ถึงแมจะไมไดอยูในระหวางการปฏิบัติหนาที่ก็ตาม  

 2.6 หลักความประพฤติ 

  หลักความประพฤติมี 2 สวน คือ “หามกระทําการที่เกี่ยวของกับผูมีผลประโยชน” และ 

“หามกระทําการที่ไมไดรับอนุญาต” 

  กฎขอบังคับทางจริยธรรมไดรับการบัญญัติขึ้นเนื่องจากขาราชการไดประพฤติตนอื้อฉาว 

ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงดวยการใชตําแหนงหนาที่ ไปในทางแสวงหาผลประโยชนกับภาคธุรกิจ ดังนั้น 

การกําหนดกฎเกณฑทางจริยธรรมเบื้องตนก็นําเรื่องของพฤติกรรมตองหามและไมเหมาะสมดังกลาวระหวาง

ขาราชการและผูไดรับประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียไปใสไวในกฎขอบังคับดังกลาวดวย  

  ผูไดรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียในที่นี้ หมายถึง ผูที่รับประโยชนโดยตรงหรือผูที ่

มีสวนเกี่ยวของกับการไดรับการอนุมัติ อนุญาต การใชอํานาจ การตรวจรับ การวาจาง การทําสัญญาตางๆ 

การใหคํานิยามของ “พฤติกรรมขอหามที่เกี่ยวของกับผูไดรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย” รวมไปถึงเรื่อง

อื่นๆ ดังนี ้ 

  1) หามรับของขวัญ  

  2) หามรับเลี้ยงทั้งในรูปของการเลี้ยงอาหารและความบันเทิง  

  3) หามเชา ซื้อ สินคาหรือการบริการที่ไมตองมีคาใชจาย กรณีนี้ไมรวมถึงการรับสินคาที่

แจกจายเพื่อผลแหงการตลาดโดยทั่วไป  

  4) หามรับเลี้ยงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และหามรับเลี้ยงเมื่อสังคมมีบรรทัดฐานกําหนดไว

แลววาไมสมควรรับ ยกเวนการใหตามประเพณีนิยม  

  5) หามมิใหมีการปลอยปละละเลยหากลูกนองมีการกระทําผิด ดังนั้นหัวหนาสวน หรือ

ผูบริหารจะตองคอยดูแลในเรื่องนี้ดวย 

 2.7 หลักการรายงาน 

  หลักการรายงานที่ระบุไวในกฎขอบังคับทางจริยธรรม มีระบบรายงาน 3 ระบบ ไดแก  
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  1) รายงานเมื่อไดรับเงินบริจาคจากองคกรธุรกิจหรือผูไดรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2) รายงานเมื่อตองเขาไปเกี่ยวของกับตลาดหุน  

  3) รายงานเมื่อมีรายไดอ่ืนๆ ในระหวางป  

  ขาราชการจะไดรับทราบประกาศกฎเกณฑดังกลาวขางตนเพื่อใหเกิดความโปรงใสในกรณ ี

ที่ขาราชการไดมีการติดตอทําสัญญากับองคกรภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบกรณีที่ไดรับเงินบริจาค

หรือเงินชดเชยจากผู มีผลประโยชนหรือผู มีส วนไดส วนเสียว ามีความเหมาะสมหรือไมอย างไร  

โดยคณะกรรมการจริยธรรมจะพิจารณารายงานตางๆ ที่สงเขามาโดยหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีและหัวหนา

สวนราชการแตละแหง 

 2.8 การตรวจสอบกรณีสงสัยวาฝาฝนจริยธรรมและทําผิดวินัย 

  กอนที่กฎขอบังคับทางจริยธรรมจะมีผลบังคับใช การวินิจฉัยวาผิดระเบียบวินัยหรือไม 

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละกระทรวงและสวนราชการ จึงทําใหมีการวิพากษวิจารณวาการลงโทษเบาเกินไป

และขาราชการมักจะมีความเมตตาหรือผอนผันโทษใหพนักงานมากเกินไป ดังนั้นกรณีที่สงสัยวากระทําการ 

ฝาฝนจริยธรรมจะตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียดและเมื่อพบวากระทําการฝาฝนจริยธรรมและทําผิด

วินัยก็จะตองมีการลงโทษอยางเขมงวด ซึ่งถากลไกในการปองกันยิ่งมีขอจํากัดมากก็จะยิ่งทําใหคณะกรรมการ

จริยธรรมตองเขาไปเกี่ยวของในขั้นตอนตางๆ มากขึ้น เชน จะตองมีการรายงานผลการตรวจสอบ 

เพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมไดตรวจสอบคณะกรรมกรรมที่มีมติในการลงโทษ 

 2.9 การพิจารณากรณีฝาฝนจริยธรรม 

  กรณีฝาฝนจริยธรรมจะตองมีแนวทางหรือหลักเกณฑกําหนดไวในระเบียบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (the National Personnel Authority) (22-1) 

3. ความพยายามในการบังคับใชกฎเกณฑ 

  การวางกฎเกณฑก็เหมือนกับการนํากฎขอบังคับทางจริยธรรมไปใชนอกประเทศญี่ปุน กรณี

ขาราชการญี่ปุนมีเรื่องอื้อฉาวและประพฤติมิชอบลดลงเปนอยางมาก เปนผลจากการที่คณะกรรมการจริยธรรม

ไดวางระเบียบและขอบังคับใชระเบียบตางๆ โดยมีการดําเนินการที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ไดแก 

1. การจัดกิจกรรมในดานการศึกษาและฝกอบรม 

  คณะกรรมการจริยธรรมจะจัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในแตละปมากกวา 12 ครั้ง  

โดยจัดขึ้นในเมืองหลักทั่วประเทศญี่ปุน นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาสื่อ

และเครื่องมือในการฝกอบรม เชน สไลดที่ทําในรูปแบบของพาวเวอรพอยต เพื่ออธิบายเกี่ยวกับระบบและ

จัดทํากรณีศึกษาในรูปแบบของดีวีดี ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหกระทรวงและสวนราชการมีสื่อและเครื่องมือ 
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เพื่อชวยการฝกอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดีวีดีที่เปนกรณีศึกษาจะไดรับการพิจารณาใหกรณีศึกษาซึ่งเปน

เรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงและนําเสนอในรูปแบบของละคร ซึ่งจะชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 

  โดยในแตละปมีผูผานการอบรมเชิงปฏิบัติการดานจริยธรรมที่กระทรวงและสวนราชการตางๆ 

รวมกันจัดขึ้นประมาณ 100,000 – 200,000 คน ซึ่งแปลความไดขาราชการทุกๆ 3 คน จะมีขาราชการจํานวน 

1-2 คน ไดรับการอบรมใหมีความรูเรื่องจริยธรรม  

  นอกจากนี้คณะกรรมการจริยาธรรมก็ไดแจกจายโปสเตอร และใบปลิว คําบรรยาย รวมกับ

การทํากิจกรรมตางๆ ตลอดทั้งสัปดาห ในชวงระหวางวันที่ 1 – 7 ธันวาคม โดยกําหนดชวงเวลาดังกลาว 

เปนสัปดาหจริยธรรมเพื่อสรางใหขาราชการเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น  

  ในฐานะผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่จริยธรรมจะตองสงอีเมลไปยังบุคลากรในทีมงาน 

เพื่อกระตุนใหเขาตระหนักรูและเห็นความสําคัญในเรื่องของจริยธรรม นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการจริยธรรม

ยังไดจัดกิจกรรมใหความรูแกภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน โดยการแจกโบรชัวรในรูปแบบตางๆ เพื่อสราง

ความเขาใจในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 

2. การดําเนินการหลังจากเกิดการประพฤติมิชอบ 

   เมื่อทําอะไรลงไปแลว มันคงไมสามารถยอนกลับไปแกไขอะไรไดอีก เพราะฉะนั้นกาวตอไป 

ก็คือจะทําอยางไรที่จะลดความเสียหายใหมีนอยที่สุดหากมีการประพฤติมิชอบเกิดขึ้น หากตองใชเวลา 

ที่ยาวนานมากในการตรวจสอบเรื่องของการประพฤติมิชอบ อาจสงทําใหประชาชนคิดวามีบางสิ่งบางอยาง 

ที่ไมตรงไปตรงมา หรือมีเบื้องหลังบางอยางที่ซอนอยู หรือแมแตการลงโทษที่เบาเกินไปก็อาจทําใหมีคําถามใน

เรื่องของการดําเนินการวามีความโปรงใสหรือไมเพียงใด 

  จากขอมูลดังกลาวขางตนสงผลใหคณะกรรมการจริยธรรมตองรวมมือกับกระทรวง 

และหนวยงานภาครัฐในการตรวจสอบและบังคับใชมาตรการทางจริยธรรมอยางเครงครัด 

3. การเสริมแรงเพื่อธํารงไวซ่ึงระบบจริยธรรมท่ีเขมแข็ง  

  โครงการหนึ่งที่คณะกรรมการจริยธรรมไดใหความสําคัญ คือ การสรางระบบการรายงาน 

ในองคกร หากมีระบบการรายงานภายในองคกรเกิดขึ้นก็จะมีแนวทางในการปองกันไมใหเกิดการกระทําผิด 

ไดอยางทันทวงที รวมถึงหากมีขอสงสัยวาจะมีกรณีจะกระทําความผิดเกิดขึ้น ก็จะไดหาทางปองกันการละเมิด

จริยธรรมได และที่ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ การเปลี่ยนความเชื่อหรือความคิดของบุคลากร 

ใหตระหนักถึงการรายงานในเรื่องของการประพฤติมิชอบซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนของหนวยงานและเปน

หนาที่ที่พวกเขาจะตองทํา 

 ในการแจงเบาะแสของการประพฤติมิชอบ จะตองใหความมั่นใจกับผูแจงเบาะแสวาเขาจะไมได

รับผลกระทบใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่จะเกิดกับตําแหนงหนาที่ บางคนอาจจะมีประสบการณที่ไมดี 
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ไมไดรับความสะดวกหากตองเปดเผยชื่อของผูที่แจงเบาะแส และลงทายดวยความรูสึกโดดเดี่ยวและอึดอัดใจ 

ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพิจารณาอยางรอบคอบในการเก็บขอมูลที่เปนอัตลักษณของผูที่แจงเบาะแสไวเปน

ความลับหลังจากที่ไดติดตอกันในครั้งแรก และตองไมเปดเผยชื่อผูเกี่ยวของในรายงาน 

 ในปจจุบันนี้ สวนราชการและขาราชการจะตองจัดทํารายงานการประชุมภายใน ซึ่งตองใส

ประเด็นของการใชระบบที่ขาราชการจะไมรูสึกลังเลจากการใชประโยชนจากรายงานดังกลาว 

4. ประเด็นปจจุบัน 

 ทุกๆ ป คณะกรรมการจริยธรรมจะทําสงแบบสอบถามสํารวจกลุมเปาหมายซึ่งเปนทั้งบุคคล

ทั่วไปและเปนขาราชการเพื่อตรวจสอบการรับรูทางจริยธรรมของขาราชการ ซึ่งผลปรากฏวาประชาชน 

สวนใหญเห็นวามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการมีปญหาคอนขางมากที่สุด ในขณะที่ขาราชการเองกลับ

เห็นวามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการมีปญหาคอนขางนอยที่สุด การสํารวจขอมูลแสดงใหเห็นถึง

ขอเท็จจริงวาระดับการรับรูหรือตระหนักรูของขาราชการไมไดอยูในระดับที่จะบรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน 

ที่ประชาชนคาดหวังไว ซึ่งยากท่ีจะแกปญหาได 

 5. วาระในอนาคต 

 กฎขอบังคับทางจริยธรรมมีผลบังคับใชมากวา 10 ป โดยอาจกลาวไดวาระเบียบ ขอบังคับ 

ที่ใชสําหรับขาราชการนี้จะเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้นและชี้ใหเห็นวากฎขอบังคับดังกลาวสรางขึ้นบนฐานของ 

ความยุติธรรม อยางไรก็ตาม คงปฏิเสธไมไดวามีความแตกตางกันระหวางสถานการณการรับรูของขาราชการ

และการรับรูในมุมมองของประชาชนที่ไมตรงกัน ดังนั้นการจัดการปญหาดังกลาวจะตองใหความสําคัญกับผล 

ทีจ่ะเกิดขึ้นในอีก 10 ปขางหนาใน 3 สวน ไดแก 

1) การพัฒนาความเชื่อทางจริยธรรมของขาราชการ 

 เริ่มดวยการใหความรูอยางพอเพียงและตอเนื่องตั้งแตตอนนี้เปนตนไป ซึ่งความรูนี้จะเปนสิ่ง

สําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหขาราชการพัฒนาความเชื่อทางจริยธรรมอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ทัศนคติและมีจริยธรรมในการทํางานเพื่อการใหบริการประชาชนมีความเหมาะสมยิง่ขึ้น 

2) การสรางบรรยากาศทางจริยธรรมในองคกร 

 การปรับปรุงและบังคับใชระบบจริยธรรมประกอบการเลื่อนตําแหนงและการรายงานผลการ

เลื่อนตําแหนง ตลอดจนการสรางระบบการควบคุมมิใหเกิดการประพฤติมิชอบและการสรางระบบการ

ตรวจสอบเมื่อเกิดการประพฤติมิชอบเกิดขึ้นนับเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการใหเห็นผลตอไป 

3) มาตรการบังคับใชกฎขอบังคับทางจริยธรรมเพื่อมิใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

 การวิเคราะหถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการฝาฝนจริยธรรมนับวาจําเปนเปนอยางยิ่งตอการสราง

มาตรการในการปองกันใหเหมาะสม ทั้งนีเ้พื่อปองกันไมใหเกิดการฝาฝนจริยธรรมขึ้นอีก 
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 ในสวนนี้คณะกรรมการจริยธรรมจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหกฎขอบังคับ 

ทางจริยธรรมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวขาราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรมจะตองทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม 

เกิดศักยภาพสูงสุดทั้งในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก 

หมายเหตุ : แปลจากเรื่อง System of Ethics of Public Servants in Japan เขียนโดย Yuji Takada Ethics 

Officer for Planning, Secretariat of the National Public Service Ethics Board  

www.unafei.or.jp 
 

บทวิเคราะหและขอเสนอแนวทางการดําเนินงาน 

 เมื่อศึกษาบทความเรื่องระบบคุณธรรมของขาราชการญี่ปุน จะพบวาในสวนของการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมนั้นศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินภารกิจในลักษณะที่เรียกไดวาเหมือน

หรือใกลเคียงกันมาก เปนตนวา เรื่องของการออกกฎขอบังคับทางจริยธรรม การแตงตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมมาดูแลเรื่องจริยธรรมของขาราชการ การมีประมวลจริยธรรมเปนขอกําหนดแนวทางการประพฤติ 

หลักความประพฤติที่กําหนดขอหาม เชน หามรับของขวัญ หามรับเลี้ยง หามมิใหผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย 

ในการดูแลลูกนอง จะตองรายงานผล มีแนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตามกฎขอบังคับ

ทางจริยธรรมเกิดผลเปนรูปธรรม การสํารวจการรับรูทางจริยธรรมทั้งในสวนของประชาชนและขาราชการ  

ซึ่งการรับรูมีความแตกตางกันมาก กลาวคือ ประชาชนสวนใหญเห็นวามาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการมี

ปญหาคอนขางมากที่สุด แตขาราชการกลับเห็นวามีปญหาคอนขางนอยที่สุด  

 สําหรับบทเรียนที่ไดจากเรื่องนี้ที่ควรนํามาปรับใชเปนแนวทางในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของศูนยสงเสริมจริยธรรม มีดังนี ้

1. ควรมีการออกกฎขอบังคับที่ชัดเจนในสวนของความสัมพันธระหวางขาราชการและภาคธุรกิจ 

เพื่อปองกันมิใหเกิดการเรียกรองผลประโยชน การให หรือรับผลประโยชน และเสนอเปนกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติบังคับใชไดจริง 

2. ควรมีการนําเรื่องของการรายงานตางๆ เชน การรับเงินบริจาค การรายงานเมื่อตองเขาไป

เกี่ยวกับตลาดหุน หรือการรายงานเมื่อมีรายไดอื่นๆ ในระหวางป หรือปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับปญหาทาง

จริยธรรมที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

3. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมจริยธรรมก็ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ โดยมี

กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการฝกอบรมหลักสูตร Ethics Officer ประมวลจริยธรรม ปรัชญาการ

เปนขาราชการที่ดี ฯลฯ ซึ่งเนนเรื่องของการกระตุนจิตสํานึก แตอาจจะยังไมไดดําเนินการในลักษณะลงลึก

http://www.unafei.or.jp/
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เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งการจัดฝกอบรมควรจัดอยางตอเนื่องและขยายการจัดไปตามภูมิภาค 

และสวนจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น   

4. กรณีการใชเครื่องมือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุนแลว นับวาการ

ดําเนินการของศูนยสงเสริมจริยธรรมก็ไดใชแนวทางเดียวกับญี่ปุน คือ มีสไลดในรูปแบบพาวเวอรพอยต 

ที่อธิบายในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ก็มีการทํากรณีศึกษาในรูปแบบของละครซึ่งชวยใหเขาใจไดงาย

ยิ่งขึ้น เพียงแตอาจจะตองสรางเรื่องโดยนํากรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาดัดแปลงเพ่ือใหเปนเรื่องที่ใกลตัวมากยิ่งขึ้น 

5. การนําเรื่องของจริยธรรมมาใชประกอบการเลื่อนตําแหนง ขอนี้ศูนยสงเสริมจริยธรรมก็ได

ดําเนินการอยูโดยเริ่มจากระดับบริหารสูง และขั้นตอไปก็จะศึกษาและกําหนดในระดับบริหารตน อํานวยการ

สูง อํานวยการตน และตําแหนงอื่นๆ 

6. ในสวนของการวิเคราะหสาเหตุและแรงจูงใจในการฝาฝนจริยธรรม อาจจะยังไมไดมี

การศึกษาอยางจริงจังเปนรูปธรรม เพราะหากศึกษาในขอนี้แลวจะชวยในการกําหนดมาตรการในการปองกัน

ไมใหเกิดการฝาฝนจริยธรรมในลักษณะดังกลาวขึ้นอีก 

7. ในสวนของสัปดาหจริยธรรม ศูนยสงเสริมจริยธรรมมีการดําเนินการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในหลายโอกาส เปนตนวา การถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี วันคุณธรรม จริยธรรม และ

ความโปรงใสในภาครัฐ แตยังไมไดดําเนินการในลักษณะของการกําหนดใหเปนสัปดาหจริยธรรม  

8. สําหรับกรณีผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่จริยธรรมจะตองสงอีเมลไปยังบุคลากรในทีมงาน

เพื่อกระตุนใหบุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

กรณีนี้ยังไมมี ดังนั้น ควรจะหาชองทางที่จะใหผูบริหารและเจาหนาที่จริยธรรมไดดําเนินการในลักษณะ

เดียวกันนี้ เนื่องจากการย้ําอยูเสมอๆ และตอเนื่องจะชวยใหบุคลากรใสใจและตระหนักวาผูบริหารให

ความสําคัญ 

9. กรณีเรื่องการคุมครองผูที่แจงเบาะแส ของไทยมีแนวทางการดําเนินการแลว แตยังไมชัดเจน

และไมสามารถรับรองไดวาผูที่แจงเบาะแสจะไดรับความปลอดภัยและไมไดรับผลกระทบใดๆ 

ประเทศญี่ปุนมีการนํากฎเกณฑเรื่องของจริยธรรมมาบังคับใชทําใหคะแนน CPI และอันดับความ

โปรงใสของญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการสั่งสมวัฒนธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย การเห็น

แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ฯลฯ ที่หยั่งรากมายาวนาน ผิดกับประเทศไทยที่คนมักจะเห็น

แกประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวา ประกอบกับมีคานิยมผิดๆ หลายประการ ดังนั้น จึงไมงายเลย

สําหรับประเทศไทยที่จะเพิ่มอันดับความโปรงใส และคะแนน CPI ใหสูงขึ้น ตราบใดที่จิตสํานึกและพฤติกรรม

ของขาราชการและประชาชนยังไมไดเปลี่ยนแปลง แตถามวาไมดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมไดหรือไม

ในเมื่อหลายๆ ฝายมักจะบอกวาทําแลวไมเห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลย การทุจริตคอรรัปชันก็ยังไมนอยลง อันนี้ก็
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อยากจะบอกวา ถาไมทําประเทศไทยเราคงยิ่งแยลงไปกวานี้อีก แลวจะทําอยางไรไมตองอันดับหรือคะแนนดี

เทาประเทศญี่ปุน ขอใหคะแนนผาน 50 คะแนน ก็ถือวาเกงแลว ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของพวกเราชาวไทยทุกคน 

ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตองรวมมือรวมใจกันทําหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุดบน

พื้นฐานของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การเห็นแกประโยชนสวนรวม โดยตองทําอยางสม่ําเสมอทําให

กลายเปนนิสัย แรกๆ อาจจะยากอาจจะตองใชเวลานานสักหนอย แตเมื่อทําตอไปเรื่อยๆ วันนั้นวันที่ประเทศ

ไทยมีอันดับความโปรงใสที่ดีก็คงจะเปนจริงได ไมมีคําวาสาย เริ่มตนทําดีไดงายๆ ที่ตัวคุณเอง 

 

 

---------------------------- 

ณัฐจริยา แสงสวาง 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. 

 




