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ภาพรวม

การตอตานการทุจริตถือวาเปนสิ่งท่ีเลี่ยงไมได ในขณะท่ีความพยายามระดับนานาชาติประสบความสําเร็จ
เปนอยางดีแตก็แสดงใหเห็นวายังมีปญหาทาทายอยูอีกมาก บทเรียนท่ีสําคัญจากประสบการณคือการตอสู
กับการทุจริตจะตองดําเนินการตอไปพรอมกันในท้ังสองดานคือการปองกันและบังคับใชกฎหมาย ท้ังสอง
แนวทางสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน กระแสเงินผิดกฎหมายจํานวนมหาศาลซึ่งเปนเงินท่ีไดมาจาก
การทุจริตและปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทรัพยสินคืนทําใหตองมีการทุมเงินจํานวนมากในการ
ดําเนินการปองกันและพัฒนาเครื่องมือสําหรบัปองกันการทุจริตใหครอบคลุม

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน (IAD) กําลังไดรับความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือสําหรับการตอตานการ
ทุจริตและสามารถใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการปองกันการทุจริตและการบังคับใชกฎหมายซึ่งไดรับการ
ยอมรับอยูในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (UNCAC) และขอตกลงระหวางประเทศ
วาดวยการตอตานการทุจริตอ่ืนๆ

ความสามารถของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในการสนับสนุนสงเสริมความพยายามตอตานการทุจริต
ในวงกวาง เชน การสืบสวนสอบสวน และการดําเนินคดีท่ีเก่ียวของกับการเงินท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศ การดําเนินการระหวางประเทศเพ่ือการติดตามทรัพยสินคืน การดําเนินคดีความผิดฐานร่ํารวยโดย
มิชอบ และการระบุชี้บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของทางการเมือง (PEPs) ก็ยังไมไดถูกใชอยางเต็มท่ี เปนท่ีคาดหวัง
วาคู มือเลมนี้จะทําใหมีความสนใจในประเด็นเหลานี้ เ พ่ิมมากข้ึน และชี้แนะวิธีการสรางเสริมขีด
ความสามารถและความเชื่อมโยงของระบบท่ีจะทําใหมองเห็นความสามารถของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินใหกับผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติงาน

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินกําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐแสดงรายได ทรัพยสินและผลประโยชนทางการเงิน
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปองกันและชวยในการตรวจหาการใชตําแหนงหนาท่ีหาผลประโยชนสวนตน และชวย
เสริมสรางบรรยากาศของความมีคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ในฐานะเปนกลไกปองกันการทุจริต
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถใหแนวทางการดําเนินงานในหนาท่ีแกเจาหนาท่ีรัฐเก่ียวกับหลักการ
และพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมท่ีจําเปนอยางยิ่งไดอยางถูกจังหวะเวลาและเปนเครื่องเตือนใจวาพฤติกรรมใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยูภายใตการตรวจสอบท่ีเครงครัด นอกจากนั้นยังเปนเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ
ความไมสอดคลอง หรือความผิดปกติของการแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ และเพ่ือการ
ตรวจหาและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนกอนท่ีจะเกิดข้ึน

สําหรับจุดมุงหมายของการบังคับใชกฎหมายท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐท่ีแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถ
ใหแหลงขอมูลเพ่ือการสืบสวนสอบสวนทางการเงินหรือการทุจริต และแสดงใหเห็นพยานหลักฐานใน
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ประเด็นเก่ียวกับรายไดท่ีไมไดแสดงหรือรายไดท่ีมิชอบดวยกฎหมายในกรณีท่ีการพิสูจนการกระทําทุจริต
กระทําไดยาก1

มีหลากหลายแนวทางในการออกแบบและดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินและมีปญหามากมาย
ท่ีพบในระบบแสดงรายไดและทรัพยสินตางๆ ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนมาใหมๆ อาจมี
ปญหาเก่ียวกับทรัพยากรและขีดความสามารถ การตอตานจากฝายการเมือง การขาดความตระหนักรับรู
ของประชาชน หรือขีดจํากัดของภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการตอตานการทุจริตหลายๆ ระบบท่ี
ดําเนินการไปแลวอาจพบวามีความจําเปนท่ีจะตองทบทวนกรอบกฎหมาย การจัดโครงสรางองคกร หรือ
กลไกบังคับใชกฎหมายเม่ือปรากฏวาสมมุติฐานท่ีตั้งไวแรกไมสามารถใหผลไดตามคาด หรือเม่ือเกิดปญหาท่ี
ไมไดคาดหมายไว คูมือเลมนี้ไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะวางแนวทางมาตรฐานสําหรับการบริหารจัดการระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสิน แตแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงค ลักษณะและกลไกท่ีจะชวยทําใหระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลในการใชเปนเครื่องมือในการปองกันและการบังคับใช
กฎหมาย

ขอคนพบในคูมือเลมนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหกรอบกฎหมายสําหรับระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินใน 88 ประเทศ และกรณีศึกษาระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยางละเอียด 11 กรณีศึกษา2

กรณีศึกษานี้รวบรวมอยูในหนังสือ Income and Asset Disclosure Case Study Illustration
ซึ่งทําการศึกษารูปแบบและการดําเนินงานระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในอารเจนตินา โครเอเชีย
กัวเตมาลา ฮองกง จีน อินโดนีเซีย จอรแดน สาธารณรัฐคีรกีซสถาน มองโกเลีย รวันดา สโลเวเนีย และ
สหรัฐอเมริกา ขอคนพบหลักในคูมือนี้คือไมมีแนวทางใดแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการออกแบบ
และการดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน บริบทเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง สิ่งท่ีพบจากการวิเคราะห
คือประสิทธิภาพของระบบข้ึนอยูกับการตั้งคําถามท่ีเหมาะสมและถามถูกเวลา ผูกําหนดนโยบายและ
ผูปฏิบัติงานมักจะพบกับคําถามเหมือนๆ กันในตอนจัดทําระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน คูมือเลมนี้ให
ภาพรวมของคําถามเหลานี้และอธิบายแนวทางและขอพิจารณาหลักสําหรับการตอบคําถามเหลานี้อยางมี
ประสิทธิภาพ

บทท่ี 1 ของคูมือนี้ใหภาพรวมของวัตถุประสงคระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ชี้ใหเห็นถึงตราสารระหวาง
ประเทศดานการตอตานการทุจริตท่ีเก่ียวของ และบทสรุปของขอพิจารณาหลักๆ ท่ีมีผลตอการออกแบบ
การดําเนินงานและการบังคับใชกรอบแนวทางของการแสดงรายไดและทรัพยสิน บทท่ี 2 และ บทท่ี 3
เจาะลึกลงไปถึงการออกแบบระบบแสดงรายไดและทรัพยสินและกลาวถึงมุมมองในทางปฏิบัติของการ
ดําเนินการ

1 การรํ่ารวยโดยมิชอบที่เปนความผิดอาญาไดอธิบายไวอยางสรุปในหัวขอ 3.3 ของคูมือนี้ภายใตหัวขอ “การบังคับใชระบบแสดงรายได
และทรัพยสินในวงกวาง” หัวขอนี้จะไดมีการกลาวในรายละเอียดในเอกสารเผยแพรของ StAR เร็วๆ นี้ สําหรับจุดประสงคของคูมือนี้
“การรํ่ารวยโดยมิชอบ” หมายถึงการเพ่ิมข้ึนของความมั่งคั่งของเจาหนาที่รัฐโดยไมสามารถอธิบายได ซึ่งเปนสัญญาเตือนสําหรับ
หนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินวาตองทําการตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาที่อยางละเอียด
มากข้ึนและอาจสงตอใหมีการสืบสวนสอบสวนการทุจริต ซึ่งเปนวัตถุประสงคของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินตางๆ โดยไมคํานึงวา
กฎหมายในประเทศนั้นๆ กําหนดให “การรํ่ารวยโดยมิชอบ” เปนความผิดอาญาหรือไม
2 ดูภาคผนวก ก รายชื่อประเทศที่ทําการสํารวจและวิธีการที่ใชในคูมือนี้
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ลักษณะสําคัญ และปญหาในการดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

 ขอบเขตและความครอบคลุมของขอกําหนดในการเปดเผย
 การติดตามตรวจสอบและการสนับสนุนการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น
 การตรวจสอบความถูกตองหรือการติดตามตรวจสอบเนื้อหา
 การบังคับใชบทลงโทษ
 การใหขอมูลตอสาธารณะ

ในการดําเนินการตางๆ เหลานี้จําเปนตองมีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทักษะท่ีจําเปนอยางเพียงพอ

ความมุงหวังท่ีสูงเกินไปสําหรับขอบเขตและความครอบคลุมของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบได การตัดสินใจเชิงนโยบายเก่ียวกับขอบเขตและความ
ครอบคลุมของระบบจะตองสัมพันธกับวัตถุประสงคของระบบ (รวมถึงความสามารถในการระบุชี้และ
รวบรวมขอมูลของผูมีสวนเก่ียวของทางการเมือง)3 และสัมพันธกับทรัพยากรและขีดความสามารถของ
องคกรดวย

จําเปนตองมีการพิจารณาถึงปญหาในทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินเพ่ือใหการท่ีตองรับผิดชอบตอเอกสารและขอมูลจํานวนมากไมเปนภาระกับทรัพยากร (ซึ่งมักจะมี
จํากัด) ของหนวยงาน ระบบท่ีมีวิธีการบริหารจัดการการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินและวิธีการ
บริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นเปนแบบอัตโนมัติจะมีขอไดเปรียบในเรื่องนี้ ภาพรวมของ
การจัดโครงสรางองคกรเพ่ือการดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีแตกตางกันและภาพรวมของ
ประโยชนและปญหาของการกระจายและการรวมศูนยระบบการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยู
กับวาหนวยงานใดทําหนาท่ีอะไรแสดงใหเห็นวามีความแตกตางกันมากในการออกแบบระบบแสดงรายได
และทรัพยสิน และตอกย้ําความจําเปนสําหรับแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละประเทศ

การตรวจสอบเนื้อหาของแบบท่ียื่นอยางละเอียดมีความสําคัญมาก ปญหาท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้สัมพันธกับ
ทรัพยากรและความสามารถในการบริหารขอมูลภายในแตก็อาจจะเกิดข้ึนจากความจําเปนท่ีตองเขาถึง
แหลงขอมูลภายนอก (เชน ขอมูลเก่ียวกับท่ีดิน รถยนต และการซื้อขายทรัพยสิน ธนาคาร ภาษี หรือขอมูล
เก่ียวกับประกัน) เพ่ือยืนยันดวยหลักฐานท่ีประจักษชัดแจงสําหรับทรัพยสินท่ีไดแสดงไว กลยุทธในการ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินถูกออกแบบบนพ้ืนฐานของทรัพยากรท่ีมีอยูและ
ในบริบทท่ีเปนอยู คูมือนี้ไดอธิบายถึงแนวทางและเครื่องมือตางๆ รวมถึงการติดตามตรวจสอบแบบแสดง
รายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีเพ่ือหาความเปลี่ยนแปลงท่ีนาสงสัยเม่ือเวลาผานไป การตรวจสอบ
รูปแบบการดํารงชีวิต การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินแบบมีเปาหมายบน

3 ดูหัวขอ 3.3 เก่ียวกับความเชื่อมโยงระหวางระบบการแสดงรายไดและทรัพยสินกับผูมีสวนเก่ียวของทางการเมือง หัวขอนี้ไดกลาวไวใน
Rossi et al. (กําลังจะพิมพ)
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พ้ืนฐานของปจจัยเสี่ยง และการใชประโยชนจากกลไกการเขาถึงและกลไกการรองทุกขของประชาชนเพ่ือ
เปนวิธีการในการตรวจสอบอยางเครงครัด

ประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจําเปนตองมีความเอาจริงเอาจังใน
การตรวจหาการฝาฝนขอกําหนดและความเอาจริงเอาจังสําหรับผลท่ีตามมาจากการฝาฝนดังกลาว
ในประเทศท่ีการไดรับยกเวนจากการลงโทษมีระดับสูงหรือประชาชนมีความเย็นชาตอประเด็นตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการทุจริตท่ีแพรหลายระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพเพียงแคการบังคับให
เปนไปตามขอกําหนดในการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเทานั้นแตไมสามารถตรวจหาความผิดปกติท่ี
เกิดข้ึน หรือไมสามารถบังคับลงโทษสําหรับการไมปฏิบัติตามมักจะลมเหลวในการสรางกลไกเพ่ือปองปราม
และบังคับใชกฎหมายกับพฤติกรรมการทุจริตตางๆ ดังนั้นเพ่ือการปองปรามบทลงโทษควรบังคับใชไดและ
เปนสัดสวน ดวยเหตุนี้การบูรณาการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเขากับสภาพแวดลอมทางโครงสราง
การเมืองและวัฒนธรรมท่ีกวางกวาจึงเปนสิ่งสําคัญ ทางออกสําหรับการลงโทษอาญาจําเปนตองมีการ
รวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงานอิสระท่ีทําหนาท่ีกํากับ
ดูแล และการดําเนินคดีทุจริตในศาลอยางรวดเร็วทันเวลา การวิเคราะหในคูมือนี้ชี้ใหเห็นวาการลงโทษทาง
ปกครอง เชน ระงับการปฏิบัติหนาท่ีหรือหามดํารงตําแหนง การลงโทษปรับ และการเผยแพรรายชื่อของ
เจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามดีกวาการลงโทษทางอาญาหากดูเหมือนวาจะไมมีการบังคับใชโทษทางอาญา
เหลานี้

การใหประชาชนเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินไดทําใหเกิดการโตแยงและการตอตาน ไมมีคําตอบ
ฟนธงสําหรับประเด็นนี้ การทําใหเกิดสมดุลระหวางการเขาถึงขอมูลของประชาชนและสิทธิสวนตัวของผูยื่น
และการแกปญหาแความกังวลในบางประเทศเก่ียวกับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยเปนปญหาท่ีระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินสวนใหญเผชิญอยู มีความเห็นสอดคลองกันอยางกวางขวางในระหวาง
ผูปฏิบัติงานวาการเขาถึงขอมูลของประชาชนเปนสิ่งสําคัญและเจาหนาท่ีรัฐไมควรมีสิทธิในความเปนสวนตัว
เทากับประชาชนท่ัวไป การเขาถึงขอมูลของประชาชนเก่ียวกับผลการดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน อัตราการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น และการบังคับใชบทลงโทษก็เปนสิ่งสําคัญและบางครั้ง
มีการถกถียงกันถึงองคประกอบของการเขาถึงของประชาชนท่ีถูกมองขาม การเขาถึงขอมูลของระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินของประชาชนแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันท้ังของเจาหนาท่ีและผูยื่นแบบแสดงรายได
และทรัพยสินในการสรางความโปรงใสซึ่งชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือของระบบ การท่ีประชาชนเขาถึง
เนื้อหาในแบบท่ียื่นทําใหการตรวจสอบอยางละเอียดทําไดเกินขีดความสามารถของหนวยงานเจาของเรื่อง
การแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถยอมรับยุทธศาสตรการเขาถึงของประชาชนท่ีมีการดําเนินการ
เก่ียวกับความกังวลของผูยื่นในขณะเดียวกันก็พยายามใชประโยชนจากการตรวจสอบของประชาชนดังท่ี
แสดงใหเห็นในแนวทางตางๆ ท่ีไดอธิบายไวในคูมือนี้

การเขาถึงของประชาชนโดยตัวมันเองแลวไมใชแกวสารพัดนึก ปจจัยสําคัญท่ีนอกเหนือไปอีกรวมถึงความ
กระฉับกระเฉงขององคกรภาคประชาสังคม การมีสื่อท่ีเปนอิสระและความตระหนักรับรูของประชาชนและ
ทัศนคติเก่ียวกับปญหาการทุจริต ยิ่งกวานั้นสิ่งสําคัญคือ ตองมีกลไกการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
เชื่อถือไดเพ่ือนําไปสูการตรวจสอบภายในหรือการสืบสวนสอบสวนและเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการ
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แสดงรายไดและทรัพยสินไดใหความรูแกผูยื่นและภาคประชาสังคมเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงค
จึงจะทําใหการเขาถึงของประชาชนสงผลในเชิงท่ีเปนประโยชนได

เอกสารท่ีออกมาคูกับคูมือนี้คือ Income and Asset Disclosure Case Study Illustrations
ไดทําการศึกษาระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ใน 11 ประเทศท่ีกลาวแลวขางตน แตละกรณีศึกษาแสดง
ใหเห็นกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน อํานาจหนาท่ีและโครงสรางของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และทรัพยากรและวิธีการของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
ลักษณะของแตละระบบไดถูกหยิบยกข้ึนมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนควบคูไปกับขอคนพบอ่ืนๆ ท่ีอธิบาย
ปญหาตางๆ ท่ีพบในการดําเนินการระบบ ข้ันตอนและความกาวหนาในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน เนื้อหาในคูมือนีไ้มไดศึกษาการนําการแสดงรายได
และทรัพยสินไปใชในวงกวางเพ่ือการตอตานการทุจริต และไมไดศึกษาผลลัพธอ่ืนท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจหนาท่ีหรืออํานาจการบริหารงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (เชนการดําเนินคดีทุจริตท่ีประสบ
ความสําเร็จโดยท่ีแบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีสวนชวย) แตอยางไรก็ตามเนื้อหาในคูมือนี้ไดอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และหนวยงานและผูมีสวนรวม
อ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบังคับใชบทลงโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน

กรณีศึกษาจํานวนมากนี้ไมไดพยายามตอบคําถามวา “อะไรดีท่ีสุด” แตอธิบายประสบการณจากบริบท
ตางๆ และวิธีการท่ีใชในการดําเนินการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเชื่อวาประสบการณเหลานี้จะชวยใหผูกําหนด
นโยบายและผูปฏิบัติสามารถคิดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของการ
แสดงรายไดและทรัพยสินในบริบทของตนเอง

เปนท่ีทราบกันดีวาระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีอัตราการไดรับแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน 100
เปอรเซ็นต และปฏิบัติงานสําเร็จตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีอาจไมไดเปนกลไกเพ่ือ
การปองปรามหรือบังคับใชกฎหมายท่ีดีนักโดยเฉพาะในประเทศท่ีการไดรับยกเวนจากการลงโทษมีระดับสูง
หรือประชาชนมีความเย็นชาตอประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตท่ีแพรหลาย ถึงแมวาความเชื่อมโยง
ระหวางการดําเนินการเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินกับการลดลงของการทุจริตอาจพิสูจนใหเห็น
ไดยากความลมเหลวของการแสดงรายไดและทรัพยสินในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือในการสราง
ความนาเชื่อถือหรือความม่ันใจในการดําเนินการตอตานการทุจริตก็ชี้ใหเห็นวาทางออกอยางแรกคือ
ผูกําหนดนโยบายตองทบทวนและปรับปรุงแกไขอํานาจหนาท่ีและกรอบกฎหมายของระบบ ระบบท่ี
ขอกําหนดท่ีใหเจาหนาท่ีรัฐยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินไดรับการปฏิบัติตาม 100 เปอรเซ็นต แตไมมี
หรือไมบังคับใชบทลงโทษสําหรับการยื่นขอมูลเท็จก็ดูเหมือนวาจะไมสรางผลกระทบตอภาพลักษณความมี
คุณธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ หรือการไดรับการยกเวนจากการลงโทษ หนึ่งในบทเรียนจากคูมือนี้ คือความ
นาเชื่อถือของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองถูกสรางข้ึนในหลายๆดานซึ่งจะไมมีประสิทธิภาพเลย
หากแยกออกจากกันและจําเปนตองบูรณาการเขาไปในกรอบการดําเนินการตอตานการทุจริตท่ีกวางกวา
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเพ่ิงพัฒนาหรือวิวัฒนาการข้ึนมาใหมๆ ซึ่งยังไมไดเปนไปตามท่ีคาดหวังไว
ตามอํานาจหนาท่ีสามารถชวยสงเสริมความเชื่อม่ันของประชาชนตอความมีคุณธรรมและความโปรงใสของ
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รัฐบาลโดยการเตือนใหเจาหนาท่ีรัฐระลึกถึงหนาท่ีท่ีตองมีความรับผิดชอบตรวจสอบไดและโดยการสง
สัญญาณวาความม่ังค่ังและผลประโยชนของบุคคลซึ่งอยูในตําแหนงท่ีตองมีความรับผิดชอบและไดรับความ
ไววางใจในการบริหารจัดการภาครัฐกําลังถูกติดตามตรวจสอบอยู
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1. การแสดงรายไดและทรัพยสิน: บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผลสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

ขอกําหนดท่ีใหเจาหนาท่ีรัฐแสดงรายไดและทรัพยสินเปนการปองปรามการใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชน
สวนตนไมวาจะเปนดานการเงินหรือโดยการไดรับประโยชนอ่ืนสําหรับตนเอง ครอบครัว หรือคนใกลชิด
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินชวยลดการเกิดผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ีและชวยในการ
ตรวจหาและดําเนินคดกัีบเจาหนาท่ีรัฐท่ีร่ํารวยโดยมิชอบ ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพ
จึงสามารถเปนองคประกอบท่ีสําคัญของระบบการตอตานการทุจริตท่ีกวางกวาและเปนประโยชนตอการ
สรางบรรยากาศความมีคุณธรรมในการใหบริการประชาชนตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการทุจริต (UNCAC) วา:

โดยหลักการท่ัวไปหนวยงานภาครัฐ ................. จะตองสรางบรรยากาศใหการใหบริการประชาชนเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนกลาง ใหเปนท่ีรับรูกันวาไมสงเสริมการใหและรับของขวัญและการดูแลรับรอง และผลประโยชน
สวนตนหรือผลประโยชนอ่ืนๆ จะไมมีอิทธิพลตอการกระทําหรือการตัดสินใจของเจาหนาท่ี (UNODC และ UNICRI
2009, 25)

ประโยชนของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน แยกได 3 อยางดังนี้

 ชวยในการตรวจหาและปองกันพฤติกรรมทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถปองกันการทุจริตไดโดยชวยในการตรวจหาและ
ดําเนินคดีกับการกระทําทุจริต เชน การใหสินบน การขโมยเงินของรัฐ และผลประโยชนทับซอนใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ถึงแมวาโดยตัวของมันเองแลวระบบแสดงรายไดและทรัพยสินไมควรถูก
คาดหวังวาจะปองกันพฤติกรรมดังกลาวไดโดยตรงและครอบคุลมแตก็สามารถใชเปนเครื่องมืออัน
ทรงพลังในการตอตานการทุจริตโดยเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีฝาฝน
ขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสินหรือเม่ือมีความผิดปกติในรายไดและทรัพยสินท่ีแสดง
ในกรณีท่ีการพิสูจนการทุจริตท่ีเปนมูลเหตุนั้นกระทําไดยาก โดยมีกลไกท่ีเหมาะสมระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินสามารถสงผลโดยตรงใหเจาหนาท่ีรัฐพนจากตําแหนง และสามารถนําไปสูการ
ดําเนินคดีอาญาและการลงโทษอ่ืนๆ

 สรางบรรยากาศความมีคุณธรรมในการใหบริการประชาชน ขอกําหนดของการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินเปนสิ่งเตือนใจท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับเจาหนาท่ีรัฐใหระลึกถึงหนาท่ีท่ีตองมีความ
รับผิดชอบตรวจสอบไดท่ีมีมาพรอมกับตําแหนงหนาท่ี ในถอยแถลงตอท่ีประชุม Global Forum
against Corruption ในป 2552 ผูพิพากษา Stephen G. Breyer ของสหรัฐอเมริกาไดตั้ง
ขอสังเกตไววา “ยิ่งผมเกลียดการกรอกแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินมากเทาไหรมันก็เปน
เครื่องเตือนใจผมเสมอถึงความรับผิดชอบอยางมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตรวจสอบไดท่ีตอง
มีตอประชาชน” (Breyer, 1999) นอกจากเปนเครื่องเตือนใจเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบอยาง



8

มีจริยธรรมแลว การแสดงรายไดและทรัพยสินยังมีบทบาทสําคัญในการใหแนวทางและคําแนะนํา
แกเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีจะตองเปดเผยและวิธีการท่ีจะระบุชี้และหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึน

ท่ีมา: World Bank PAM dataset of 87 countries, 2010; https://www.agidata.org/pam.ดูรายช่ือประเทศท่ีอยู
ใน PAM dataset ในภาคผนวก ก.
หมายเหตุ: ยอดแหลมในชวงทศวรรษ 2533เปนผลจากการเปลี่ยนผานประชาธิปไตยของประเทศเครือรัฐเอกราชท่ีแยกตัว
จากสหภาพโซเวียต

 สงเสริมความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอความมีคุณธรรมของรัฐบาล ระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินสามารถสงเสริมความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอความมีคุณธรรมของรัฐบาลโดยการสง
สัญญาณวาการเงินของเจาหนาท่ีรัฐอยูภายใตการตรวจสอบอยางละเอียดและผลประโยชนทับซอน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกําลังถูกติดตามตรวจสอบและแกไข การบังคับใชระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดประโยชนเชนวานี้

ความคิดท่ีวาการใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชนสวนตนเปนสิ่งไมพึงประสงคและเปนภัยตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐไมใชเรื่องใหม4 การใชระบบการเปดเผยขอมูลทางการเงินเปนองคประกอบหนึ่ง
ของกรอบการดําเนินงานเพ่ือการตอตานการทุจริตไดรับแรงผลักดันมากข้ึนในสหรัฐอเมริกาในชวงท่ีมีขาว

4 ในสหรัฐอเมริกาการทุจริตทางการเมืองและทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางในศตวรรษที่ 19 เปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหมและขาราชการที่เปนมืออาชีพ (โดย Pendleton Civil Service Reform Act of 1883) รวมทั้งกฎระเบียบ
เก่ียวกับการตอตานการทุจริต

แผนภาพท่ี 1.1 แนวโนมในการรับรองกฎหมายตอตานการทุจริต

ผา่นกฎหมาย
อิสรภาพ

จํา
นว

นป
ระ

เท
ศ(

N=
87

)
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อ้ือฉาวคดีทุจริต Watergate5 เม่ือมีความกังวลในเรื่องผลประโยชนทับซอนเพ่ิมมากข้ึนหลายๆ ประเทศได
เริ่มออกกฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีระดับอาวุโสยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินโดยเปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรการตอตานการทุจริตท่ีกวางกวา กฎหมายเหลานี้เติบโตเพ่ิมมากข้ึนในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมา
โดยมีจํานวนมากสุดในชวงทศวรรษ 2533 (ดูแผนภาพท่ี 1.1) ในป 2546 UNCAC เปนแรงผลักดันความ
พยายามเหลานี้เชนเดียวกับตราสารระดับภูมิภาคอ่ืนๆท่ีออกแบบมาเพ่ือตอตานการทุจริตซึ่งเปนปญหา
ระดับโลก อนุสัญญาระหวางประเทศเปนเครื่องผลักดันใหรัฐบาลดําเนินการปฏิรูปอยางครอบคลุมซึ่ง
บางครั้งก็มีตนทุนทางการเมืองสูง การใชกลไกการประเมินโดยรัฐภาคีอ่ืนท่ีไดรับการรับรองในการประชุม
ใหญรัฐภาคี UNCAC ครั้งท่ี 3 ท่ีกรุงโดฮา ประเทศกาตาร เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 เพ่ิมแรงกดดันให
รัฐบาลประเทศตางๆ ปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ

ในขณะท่ีประเทศตางๆ สวนใหญยอมรับวาการแบงแยกกันอยางชัดเจนระหวางการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
เจาหนาท่ีรัฐกับผลประโยชนสวนตนเปนหลักการสําคัญของการบริหาร (Caiden 2001, 429-55; Stillman
1987) ปญหาตางๆ ในการติดตามตรวจสอบและบังคับใชประมวลจริยธรรมสําหรับจาหนาท่ีรัฐก็มีเพ่ิมมาก
ข้ึนอยางตอเนื่อง ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหโอกาสในการทุจริตและ
การมีผลประโยชนทับซอนเพ่ิมมากข้ึนเปนทวีคูณ (โดยเปนผลของหุนสวนภาครัฐและภาคเอกชน การให
สนับสนุน การใชบริการจากนอกองคกร การกํากับดูแลตนเอง และอ่ืนๆ) (Gilman 1999; OECD 2005)
ในขณะท่ีสิ่งกีดขวางระหวางพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีสวนบุคคลเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เกิดแรงกดดันใหมๆ ตอ
ภาระหนาท่ีและความภักดีในการทํางานในรูปแบบดั้งเดิมและปญหาและความสําคัญของการดําเนินระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพยิ่งเพ่ิมข้ึนมากกวา

1.2 ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินประเภทตางๆ

จุดประสงคหลักของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินแตกตางกันไปในแตละประเทศ การแบงแยกท่ีเห็นได
ชัดเจนระหวางระบบผลประโยชนทับซอนและการร่ํารวยโดยมิชอบคือ ในระบบของผลประโยชนทับซอน
บทบาทสําคัญของหนวยงานคือการสงเสริมสนับสนุนการตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบ (ดูแผนภาพท่ี1.2)
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอาจแตกตางกันไปในสวนตางๆ ของรัฐบาลโดยแตละสวนอาจอยูภายใต
กรอบการกํากับดูแลและหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีแตกตางกัน ในการตัดสินใจวาจะใหการควบคุมดูแล
การแสดงรายไดและทรัพยสินของทุกฝายของรัฐบาลอยูภายใตหนวยงานเดียวหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ
รวมถึงขอพิจารณาทางการเมืองและขีดความสามารถขององคกร ไมวาจะใชแนวทางใดกุญแจสําคัญก็คือผู
กําหนดนโยบายตองชั่งน้ําหนักความกังวลของแตละฝาย วัตถุประสงคของระบบและปญหาในการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวของ

5 คดีวอเตอรเกตในชวงทศวรรษ 2513 เร่ิมตนดวยการบุกเขาไปที่สํานักงานใหญของ Democratic National Committee ที่อาคาร
Watergate ในกรุงวอชิงตันดีซีและจบลงดวยการลาออกของประธานาธิบดีริชารด นิกสัน การแสดงรายไดและทรัพยสินกลายมาเปน
จุดเนนทางการเมืองหลังเกิดเหตุการณอ้ือฉาวและสงผลใหมีการออกกฎหมายสําคัญ 2 ฉบับ the Government Sunshine Act of
1976 และ the Ethics in Government Act of 1978
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โดยท่ัวไปประเทศท่ีมีระบบขาราชการมายาวนานกวาจะมีขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสินท่ี
แคบกวาและออกแบบกลไกในการเปดเผยใหเนนไปท่ีการปองกันผลประโยชนทับซอน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ประเทศเหลานี้มีการใชประมวลจริยธรรมและกลไกกํากับดูแลผูดํารงตําแหนงในหนวยงานรัฐอยางเปน
ระบบคอนขางดี ซึ่งพบไดในประเทศสมาชิกดั้งเดิมของสภาพยุโรป6 และในบางกรณีไดถูกนําไปใชใน
ประเทศท่ีเขาเปนสมาชิกใหมและประเทศท่ีใหสัตยาบัน7 โดยท่ีประเทศเหลานี้สวนใหญรับเอาระบบท่ีเนน
ท้ังเรื่องผลประโยชนทับซอนและการร่ํารวยโดยมิชอบ (Denmke.etal.2007, 44; OGE 2006,7,28) ใน
สหรัฐอเมริกาจุดประสงคหลักของการแสดงรายไดและทรัพยสินคือ การตรวจหาและปองกันการมี
ผลประโยชนทับซอนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของประชาชนตอรัฐบาลโดยการแสดงใหเห็น
ถึงระบบการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีคุณภาพ (Denmke.etal.2007,28,30)

กลองขอความท่ี 1.1 ขอกําหนดในตราสารระหวางประเทศเรื่องการแสดงรายไดและทรัพยสิน

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (UNCAC) ไดมีการเจรจาตอรองและรับรองโดยท่ี
ประชุมสหประชาชาติในป 2546 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 มีประเทศท่ีใหสัตยาบันอนุสัญญานี้แลว
148 ประเทศ

บทท่ี 2 ของ UNCAC ไดทุมเทใหกับการรับรองมาตรการปองกันตางๆ สําหรับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการจัดตั้งองคกรตอตานการทุจริตและเสริมสรางความโปรงใสในการใหบริการประชาชน สวนท่ีเปน
การเฉพาะเจาะจงสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสินไดระบุไวอยางชัดเจนในขอ 8 (5)

รัฐภาคีแตละรัฐตองดําเนินการอยางเหมาะสมโดยเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายภายในของตนจัดทํา
มาตรการและระบบท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐจัดทําคําแถลงตอเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  นอกจากประการอ่ืนแลว
รวมถึงกิจกรรมนอกเหนือจากการทํางาน  การลงทุน  สินทรัพย และของขวัญ หรือผลประโยชนจํานวนมากของตน
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจทําใหเกิดการขัดกันซึ่งผลประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตนในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐa

อนุสัญญาของรัฐอเมริกันวาดวยการตอตานการทุจริต (IACAC) ไดรับการรับรองโดยองคกรรัฐอเมริกัน ในป
2539 นอกจากเนนย้ําในเรื่องคุณธรรมของรัฐบาลและความโปรงใสในการจัดทําบัญชีแลว IACAC ยังยืนยัน
ถึงบทบาทของมาตรการและกลไกบางอยางท่ีอาจชวยปองกันและขจัดการทุจริต ในบรรดามาตรการ
ปองกันการทุจริตท่ีกําหนดไว IACAC ไดเนนใหความสําคัญกับกรอบการดําเนินงานสําหรับการแสดง
ทรัพยสิน โดยขอ 3 ของอนุสัญญากําหนดใหรัฐท้ังหลาย

6 ในสหภาพยุโรปความแพรหลายของระบบปองกันผลประโยชนทับซอนซึ่งตรงขามกับระบบที่ติดตามตรวจสอบความมั่งคั่งเพ่ือตรวจหา
การรํ่ารวยโดยมิชอบสะทอนใหเห็นในมาตรฐานของคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป ขอ 14 ของขอแนะนํา No. R (2000) 10 ของ
คณะกรรมการรัฐมนตรีตอประเทศสมาชิก (มาตรฐานของสภาแหงยุโรปฉบับแรกที่อางถึงปฏิญญา) กําหนดไววา “เจาหนาที่รัฐที่มี
ตําแหนงซึ่งผลประโยชนสวนตนอาจถูกกระทบโดยหนาที่ราชการ กฎหมายกําหนดใหแสดงลักษณะ และขอบเขตของผลประโยชน
เหลานั้นตอนไดรับการแตงตั้ง ชวงเวลาที่สม่ําเสมอหลังเขาดํารงตําแหนง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน” (อางใน OECD-EU 2011,
13)
7 การเนนอยางจริงจังเก่ียวกับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในประเทศเหลานี้สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงที่วามาตรฐานของสภาแหงยุโรป
สําหรับระบบการเปดเผยขอมูลทางการเงินไดกลายมาเปนองคประกอบที่มีเงื่อนไขในการควบคุมการทุจริตในกระบวนการใหสัตยาบัน
ของสหภาพยุโรป (OECD 2011, 79)
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จัดทํา คงไว และสรางความเขมแข็ง.......ระบบแสดงรายไดทรัพยสินและหน้ีสินของบุคคลท่ีทําหนาท่ีในบาง
ตําแหนงในภาครัฐตามท่ีระบุไวในกฎหมายและในกรณีท่ีเหมาะสมเปดเผยขอมูลตอสาธารณะb

อนุสัญญาสหภาพแอฟริกันวาดวยการตอตานการทุจริต (AUCC) ไดรับการรับรองโดยประมุขรัฐและรัฐบาล
ของสหภาพแอฟริกันในป 2546 อนุสัญญานี้ครอบคลุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและมีบทบัญญัติท่ี
รับประกันการเขาถึงขอมูลและความโปรงใสในการใหบริการประชาชน รวมถึงการเปดเผยรายไดและ
ทรัพยสิน ขอ 7 ของอนุสัญญากําหนดไววา

เพ่ือตอตานการทุจริตและความผิดท่ีเก่ียวของในการใหบริการประชาชน รัฐภาคีมีพันธกรณีท่ีจะตองดําเนินการดังน้ี
1. กําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐท้ังหมดหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งแสดงทรัพยสินเมื่อเขาดํารงตําแหนง ในระหวาง
ดํารงตําแหนง และหลังจากพนจากตําแหนงในการใหบริการประชาชน 2. จัดตั้งคณะกรรมการภายในหรือองคกรท่ี
มีลักษณะคลายคลึงกันใหมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําจรรยาบรรณสําหรับเจาหนาท่ีรัฐและติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานและทําใหเจาหนาท่ีรัฐมีความไวตอการรับรูในเรื่องของจริยธรรมรวมถึงใหการฝกอบรม 3. จัดทํา
มาตรการทางวินัยและวิธีการสืบสวนสอบสวนการทุจริตและความผิดท่ีเก่ียวของโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูท่ีรับผิดชอบในเรื่องเหลาน้ีc

อนุสัญญาวาดวยการใหสินบนเจาหนาท่ีรัฐตางประเทศในการทําธุรกรรมระหวางประเทศขององคการเพ่ือ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ลงนามเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2540 มีผลบังคับใชเม่ือ
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2542 กําหนดมาตรฐานท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายเพ่ือกําหนดใหการใหสินบน
เจาหนาท่ีรัฐตางประเทศในการทําธุรกรรมระหวางประเทศเปนความผิดอาญา และมีมาตรการท่ีเก่ียวของ
ตางๆ ท่ีจะทําใหการกําหนดใหเปนความผิดนี้มีผลบังคับใช อนุสัญญานี้ถือเปนตราสารระหวางประเทศวา
ดวยการตอตานการทุจริตฉบับแรกท่ีเนนในดาน “อุปทาน” ของการใหสินบน ประเทศสมาชิก OECD 34
ประเทศและ 6 ประเทศท่ีไมใชสมาชิก OECD คือ บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย และแอฟริกาใต
ไดรวมรับรองอนุสัญญานี้ ถึงแมวาจะไมมีบทบัญญัติเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีติดตามตรวจสอบความม่ังค่ังของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือตรวจหาความร่ํารวยโดย
มิชอบสามารถมีสวนชวยในการบังคับใชอนุสัญญานี้d

ท่ีมา: a. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#textofthe/.
b.http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html.
c.http://www.africa-union.org/root/au/documents/treaties/treaties.htm.
d.http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html.

ประเทศตางๆ ท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเนนท่ีการตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบดวยกฎหมายก็
ดําเนินการเชนเดียวกัน เพ่ือแกไขการหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีท่ีกําหนดไว ประเทศเหลานี้อาจจะ
ดําเนินการตามแนวโนมของภูมิภาคและออกกฎหมายตามตราสารระหวางประเทศวาดวยการตอตาน
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ความร่ํารวยโดยมิชอบ IE

ระบบ IE ครอบคลมุขอมูล
เก่ียวกับทรัพยสินเพ่ือ
ติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงความมั่งคั่ง

IAD ช้ีใหเห็นพฤติกรรมไม
ปกติและชวยในการ
ปองกันตรวจหา สืบสวน
สอบสวนและดําเนินคดีกับ
การกระทําทุจริตท่ีเปน
ตนเหตุ

ผลประโยชนทับซอน COI

ระบบ COI ครอบคลุมขอมลู
เก่ียวกับท่ีมาของรายไดการ
เปนกรรมการการถือหุน
และผลประโยชนทางการ
เงินอ่ืน

ระบบ COI ทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ีเพ่ือบงช้ี
สถานการณท่ีมีความเสีย่ง
เรื่องผลประโยชนทับซอน
ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีรับรู

สองวัตถุประสงค

ระบบสวนใหญจะมี
องคประกอบซึ่งการปองกัน
และตรวจหา COI และ IE

ระบบ IAD ชวยใหผูยื่นใน
การปองกัน COI ท่ีจะ
เกิดข้ึน

ตองใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษเพ่ือให
อะลุมอลวยในการให
คําแนะนําเพ่ือปองกัน COI
ในกรณีท่ีดําเนินการใน
ระบบท่ีมสีองวัตถุประสงค

แผนภาพท่ี 1.2 ความร่ํารวยโดยมิชอบและผลประโยชนทับซอน

ท่ีมา: ผูเขียน
หมายเหตุ: COI=ผลประโยชนทับซอน IE=การร่ํารวยโดยมิชอบ

การทุจริต ในบางกรณีประเทศตางๆ อาจเลือกท่ีจะเนนเก่ียวกับการร่ํารวยโดยมิชอบและใหหนวยงานท่ี
ดูแลการแสดงรายไดและทรัพยสินมีหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบเรื่องความม่ังค่ังของเจาหนาท่ีรัฐดวย
เพราะวาไมมีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสามารถมีบทบาทในเรื่องนี้ไดอยางเต็มท่ี8 ไมใช

8 ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินกับการบริหารภาษีมีความเชื่อมโยงกันทางออม ตามที่บันทึกไวในรายงาน OECD-EU 2011 “ตราบ
เทาที่การแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาที่เปนไปเพ่ือจุดประสงคในการติดตามตรวจสอบความมั่งคั่ง หนาที่ของระบบก็ทับซอนกับ
การบริหารภาษี ที่จริงแลวการบริหารการจัดเก็บภาษีควรจะเปนหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจในการติดตามตรวจสอบความมั่งคั่ง และ
ปองกันการรํ่ารวยโดยมิชอบ ซึ่งก็คือจากแหลงรายไดที่ไมเสียภาษี”(OECD-EU 2011) รายงานของ OECD แนะนําวิธีที่การบริหาร
การ จัดเก็บภาษีและวิธีการแสดงรายไดสามารถเชื่อมโยงกัน รวมถึงความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินกับหนวยงานจัดเก็บภาษีในการตรวจสอบความถูกตองของแบบ ข้ึนอยูกับวาระบบบริหารการจัดการเก็บภาษีในประเทศทํางาน
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เรื่องปกติท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะเนนไปท่ีเรื่องการร่ํารวยโดยมิชอบเพียงอยางเดียว กัวเตมาลา
เปนตัวอยางหนึ่งของระบบท่ีวานี้ ) เพราะวาระบบท่ีเนนในเรื่องการร่ํารวยโดยมิชอบก็จะเนนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนดวย ซึ่งเปนกรณีของอารเจนตินาท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของกฎหมาย Public Ethics Law 1999 เนนท่ีการปองกันและตรวจหาการมีผลประโยชนทับซอนและการ
ร่ํารวยโดยมิชอบ ระบบท่ีพยายามจะบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
อยางครอบคลุมโดยมีจุดประสงคท้ังสองอยางพบกับปญหาท่ีหนักกวาในแงของการพัฒนาขีดความสามารถ
ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท้ังสองอยางและการสรางสมดุลระหวางบทบาท
ในการปองกันและการใหคําปรึกษาท่ีจะตองดําเนินการในการปองกันผลประโยชนทับซอนและบทบาทใน
การบังคับใชกฎหมายท่ีจะตองดําเนินการในการตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบ

1.2.1 ระบบปองกันการมีผลประโยชนทับซอน

ผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนเม่ือเจาหนาท่ีรัฐอยูในตําแหนงท่ีสามารถแสวงหาผลประโยชนจากหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนสวนตนหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืนแตไมจําเปนวาไดกระทําเชนนั้นไปแลว (ดูกลองขอความ
1.2 แนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอนของ OECD) พูดอีกอยางหนึ่งคือการระบุชี้วาอาจะมีผลประโยชนทับ
ซอนเกิดข้ึนไมไดเปนตัวบงชี้วามีการกระทําท่ีไมเหมาะสมแตเปนการเตือนใหรูวาอาจเกิดการกระทําท่ีไม
เหมาะสมข้ึนได

ระบบปองกันการมีผลประโยชนทับซอนถูกออกแบบมาใหทํางานรวมกับเจาหนาท่ีในการปองกันไมใหเกิด
สถานการณท่ีอาจจะทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีขาดจริยธรรมหรือเกิดภาพลักษณพฤติกรรมท่ีขาดจริยธรรม
ในขณะท่ีกรอบการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนทําใหผูใหขอมูลมีหนาท่ีตองจําแนกใหออก
และหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนทับซอน การแสดงรายไดและทรัพยสินเปนวิธีการท่ีรัฐบาลใชในการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีมีอยูหรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนและใหแนวทางแกเจาหนาท่ีในการระบุชี้และ
หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน ถึงแมวาการกระทําท่ีไมเหมาะสมอาจเกิดจากสถานการณท่ีมีผลประโยชน
ทับซอนอยูภาพลักษณท่ีวามีผลประโยชนทับซอนอยูหรืออาจจะมีข้ึนไดเปนผลรายตอความนาเชื่อถือของ
เจาหนาท่ีและทําลายความเชื่อม่ันในรัฐบาลของประชาชน

กฎระเบียบในเรื่องผลประโยชนทับซอนใหหรือเสริมกรอบการดําเนินงานดานจริยธรรมในการชี้แนะ
เจาหนาท่ีรัฐเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนท่ีอาจะเปดโอกาสใหเกิดการทุจริต ในประเทศตางๆ ท่ีมี
วัฒนธรรมในเรื่องจริยธรรมอยางเปนระบบหัวหนางานของเจาหนาท่ีจะเปนผูรับผิดชอบบทบาทนี้ ในบาง
ระบบหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาท่ีดานจริยธรรมใหทําหนาท่ีนี้ซึ่งมีขอไดเปรียบตรงท่ีหัวหนางานท่ี
ไดรับการแตงตั้งมีความใกลชิดและคุนเคยกับบทบาทและหนาท่ีของเจาหนาท่ีมากกวา เพ่ือใหการ

อยางมีประสิทธิภาพหรือไม “บางระบบตองเผชิญกับความไมมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบความมั่งคั่งของเจาหนาที่รัฐเพราะวา
การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐถูกแยกออกจากการบริหารจัดการการเก็บภาษีหรือการ
บริหารจัดการการเก็บภาษีหยอนยาน” (OECD-EU 2011, 29-30) “การทับซอน” ที่อาจเกิดข้ึนนี้สามารถสงผลตอการตัดสินใจเก่ียวกับ
การออกแบบระบบแสดงรายไดและทรัพยสินและวิธีการที่จะใชในการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยูกับ
ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการเก็บภาษี
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ดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีเปนไปอยางสมบูรณหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
จะตองสื่อสารใหเจาหนาท่ีเขาใจวัตถุประสงคของระบบและใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการเรื่องผลประโยชน
ทับซอนกอนท่ีจะเขาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง นั่นหมายความวาขีดความสามารถในการใหคําปรึกษา
การฝกอบรม และการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จของระบบการปองกันผลประโยชนทับซอน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือองคกรอ่ืนอาจเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการให
ความรูและการเขาถึงกลุมเปาหมาย

ในระบบปองกันผลประโยชนทับซอน จุดประสงคของการแสดงรายไดและทรัพยสิน คือ การชวยเหลือผูยื่น
ในการระบุชี้ผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนกอนท่ีจะเกิดข้ึน การแสดงรายไดและทรัพยสินไมไดขจัด
ผลประโยชนทับซอนแตในบางระบบสามารถชวยใหหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนได และชวย
ตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนแลว (Carney, 1998, 3) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพระบบ
ผลประโยชนทับซอนจึงกําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินตองมีทักษะและ
ทรัพยากรท่ีจําเปนในการตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีอาจ
เกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลว หรือกําหนดใหสามารถอาศัยการเขาถึงขอมูลขององคกรภาคประชาสังคมท่ีมี
ทักษะและทรัพยากรในการตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยางละเอียดเพ่ือตรวจหาผลประโยชน
ทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึน ระบบจะตองมีวิธีการสําหรับเจาหนาท่ีเพ่ือใหคําแนะนําและตอบสนองตอคํารองขอ
ขอแนะนําจากผูยื่นความตองการท่ีอาจเปนภาระหนักในชวงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
(ภายหลังการเลือกตั้ง และสําหรับระบบท่ีกําหนดใหยื่นทุกป)

การกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ วาอะไรท่ีถือวาเปนผลประโยชนทับซอน9และ
สื่อสารใหผู อ่ืนไดรับรูโดยผานการสรางความตระหนักรับรูและการฝกอบรมอยางกวางขวางถือวาเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง ยิ่งไปกวานั้นถึงแมวาจะเนนย้ําในเรื่องการปองกันความนาเชื่อถือของระบบปองกัน
ผลประโยชนทับซอนจะข้ึนอยูกับการสรางความม่ันใจวาในกรณีท่ีมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนจริงจะมีการ
สงเรื่องไปใหหนวยงานสืบสวนสอบสวนท่ีเหมาะสม และไดมีการบังคับใชบทลงโทษท่ีสามารถใชบังคับได
ในบางประเทศไดอาศัยขอมูลจากการเขาถึงของประชาชนเพ่ือชวยในการตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ี
อาจเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว การอาศัยขอมูลจากการเขาถึงของประชาชนสามารถนํามาชวยในการ
ตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนแลวแตมีประโยชนนอยกวาในแงของการคาดการณและการหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนกอนท่ีจะเกิดข้ึน (ดูในขอ 3.4 เรื่องการเขาถึงของประชาชน)

9 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนและบทบาทของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในการบริหารจัดการผลประโยชน
ทับซอนดูไดใน Chêne (2008); Doig (2010); Doig, Watt, and Williams (2007); Gilman (2005); Huberts, Maess- chalck, and
Jurkiewicz (2008); Messick (2007); and OECD (2005, 2011).
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1.2.2 ระบบตรวจหาและปองกันการรํ่ารวยโดยมิชอบ

ในระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเนนในเรื่องการตรวจหาและปองกันการร่ํารวยโดยมิชอบแบบแสดง
รายไดและทรัพยสินมุงท่ีจะครอบคลุมขอมูลท่ีจะชวยใหการติดตามตรวจสอบความม่ังค่ังของเจาหนาท่ี
สามารถตรวจหาทรัพยสินหรือรายไดท่ีไมปกติซึ่งไมไดมาจากเงินเดือนหรือแหลงท่ีมาโดยชอบดวยกฎหมาย
การเนนในเรื่องการตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบเปนหลัก หรือเนนเพียงเรื่องเดียวอาจมีความสําคัญใน
ประเทศท่ีมีภาพลักษณเรื่องการทุจริตและการไดรับยกเวนจากการลงโทษอยูในระดับสูง ระบบแสดงรายได
และทรัพยสินท่ีแสดงใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการตรวจหาและความนากลัวของผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การฝาฝนขอกําหนดของการแสดงรายไดและทรัพยสินชวยเสริมรากฐานความแข็งแกรงใหกับการ
ดําเนินการเพ่ือขจัดพฤติกรรมทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ

การกระทําท่ีเปนมูลฐานของการทุจริตท่ีมักจะพบคูกับการร่ํารวยโดยมิชอบคือ ความผิดฐานใหสินบนและ
ยักยอกทรัพย (Jorge 2007, 54) เนื่องจากความยากในการจับและดําเนินคดีสําหรับความผิดท้ังสอง
ประเภทหลายๆ ประเทศจึงเลือกใชระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเนนตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบโดย
การติดตามตรวจสอบและชี้ใชเห็นความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญของความม่ังค่ังของเจาหนาท่ีซึ่งไม
สามารถอธิบายไดดวยรายไดโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือตรวจพบความไมสอดคลองระหวางแบบแสดง
รายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีและรายไดโดยชอบดวยกฎหมายของเจาหนาท่ีนั้น กรอบการดําเนินงาน
ของการแสดงรายไดและทรัพยสินก็มีบทลงโทษสําหรับการยื่นขอมูลอันเปนเท็จ ความผิดฐานทุจริตท่ีเปน
ความผิดมูลฐานซึ่งถูกปกปดไวโดยการโกหกอาจถูกดําเนินคดีแยกตางหาก ในกรณีเชนนี้การฝาฝนการแสดง
รายไดและทรัพยสิน และแบบแสดงรายไดและทรัพยสินอาจถูกนําไปใชเปนเหตุแหงการสืบสวนสอบสวน
ใชเพ่ือชวยในการสืบสวนสอบสวน หรือใชเปนพยานหลักฐานในการฟองคดี

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพระบบปองกันการร่ํารวยโดยมิชอบจําเปนตองเอาจริงเอาจังในการตรวจหา ดังนั้น
แงมุมท่ีสําคัญของระบบ คือ ความสามารถในการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
เพ่ือตรวจหา “สัญญาณเตือน” วามีความร่ํารวยโดยมิชอบถาหากเปนไปได หรือตรวจหาวาเจาหนาท่ีได
แสดงขอมูลอันเปนเท็จในแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน10 มีหลากหลายแนวทางในการดําเนินการดังกลาว
ซึ่งถาหากวานํามาใชรวมกันอาจทําใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการตรวจหา:

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือตัวแทนภาคประชาสังคม (หาก
ประชาชนสามารถเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน) สามารถติดตามตรวจสอบแบบแสดง

10 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบแสดงทรัพยสินถูกกําหนดไวในกฎหมายในประเทศตางๆ เพียงรอยละ 55-65 ของ
ประเทศที่ทําการตรวจสอบในกลุมตัวอยางของ Public Accountability Mechanisms (PAM) (ดูภาคผนวก ก สําหรับรายชื่อประเทศ
ตางๆ) ประมาณรอยละ 30 เทานั้นที่ระบุไวในกฎหมายสําหรับหลักเกณฑการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนหรือการพุงเปาหมายไปที่การรํ่ารวยโดยมิชอบ แตอยางไรก็ตามหลักเกณฑเหลานี้อาจมีอยูใน sublegal
instrument แนวทางเก่ียวกับวิธีการ หรือกฎระเบียบของหนวยงานซึ่งกําหนดไวเฉพาะสําหรับเจาหนาที่กลุมเล็กๆ (เชน เจาหนาที่จัดซื้อ
จัดจาง เจาหนาที่ศุลกากรและอ่ืนๆ)
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รายไดและทรัพยสินเพ่ือตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของรายไดและทรัพยสินท่ีมีนัยยะสําคัญในเวลา
ท่ีผานมา เปนสัญญาณเตือนสําหรับรายไดโดยมิชอบดวยกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึน

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถตรวจสอบเนื้อหาของแบบแสดง
รายไดและทรัพยสินกับแหลงขออ่ืนๆ เก่ียวกับรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ี (ขอมูลทางภาษี
และธนาคาร รถยนต และขอมูลอสังหาริมทรัพย และอ่ืนๆ) เพ่ือตรวจหาวาเจาหนาท่ีอาจยื่นขอมูล
อันเปนเท็จในแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือตัวแทนภาคประชาสังคม (หาก
ประชาชนสามารถเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน) สามารถตรวจสอบความไมสอดคลองกัน
ระหวางมาตรฐานการดํารงชีวิตของเจาหนาท่ีกับรายไดท่ีไดรับจากทางการ ความไมสอดคลองกันนี้
ดูไดจากการตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิตซึ่งบางครั้งหนวยงานก็ดําเนินการเองแตโดยท่ัวไปก็อาศัย
การเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของนักขาวสืบสวนสอบหรือองคกรภาคประชาสังคมท่ี
สนใจ (ดูบทท่ี 3 การตรวจสอบความถูกตองและการเขาถึงของประชาชน)

ในบางระบบหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินอาศัยเพียงขอกลาวหาของประชาชนใน
การนําไปสูการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีมากกวาการใช
กระบวนการตรวจสอบท่ีเปนระบบเพ่ือตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน

1.2.3 ระบบที่มีวัตถุประสงคสองอยาง

ท้ังๆ ท่ีมีการแบงแยกกันอยางชัดเจนระหวางวัตถุประสงคเรื่องความร่ํารวยโดยมิชอบและผลประโยชน
ทับซอนหลายๆ ระบบก็ผสมผสานองคประกอบท้ังสองอยางเขาดวยกัน การผสมผสานนี้ชวยใหระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินครอบคลุมวัตถุประสงคเรื่องการตอตานการทุจริตท่ีกวางกวาแตจําเปนตองมีกรอบใน
การควบคุมกํากับดูแลท่ีครอบคลุมกวางขวางข้ึนและทําใหเกิดปญหามากข้ึนในเรื่องของทรัพยากรและ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับท้ังบทบาทการเปนผูใหคําแนะนําและการทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ในระบบท่ี
มีวัตถุประสงคสองอยางจะตองระมัดระวังเปนพิเศษในการพัฒนาวิธีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือไมให
บทบาทในการใหคําแนะนําท่ีหนวยงานจะตองชวยเหลือผูยื่นในการระบุชี้และหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอนยอหยอนลง มีคําแนะนําใหอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับหนาท่ีในการใหคําแนะนําเรื่องผลประโยชน
ทับซอนและหนาท่ีในการตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบและการดําเนินคดี ในการตัดสินใจวาจะใชระบบสอง
วัตถุประสงคหรือไม ผูกําหนดนโยบายจะตองระมัดระวังเปนพิเศษท่ีจะไมกําหนดเปาหมายท่ีสูงเกินไปดังท่ี
ไดชี้ใหเห็นในการศึกษาของ OECD ในป 2554:

ระบบท่ีจัดทําข้ึนมาใหมๆ มักจะมีแรงบันดาลใจเพ่ือความสําเร็จในเปาหมายท่ีซับซอนโดยมุงหวังท้ังการควบคุมการ
มีผลประโยชนทับซอนและการติดตามตรวจสอบความมั่งคั่ง พัฒนาการดังกลาวดูเหมือนวามีเหตุผลดีเพราะวามอง
อยางผิวเผินจุดประสงคท้ังสองมีความชอบธรรมและเก่ียวของ ในขณะเดียวกันแนวทางท่ีครอบคลุมทุกอยางถือเปน
สัญญานของการประเมินท่ีสามารถนําไปใชไดจริงเพียงเล็กนอยวาการแสดงรายไดและทรัพยสินประสบความสาํเรจ็
ในเรื่องอะไรและไมประสบความสําเร็จในเรื่องอะไร ( OECD 2011, 101)
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ตามท่ีอธิบายไวขางตน แนวทางท้ังสองอยางแตกตางกันเพราะมุงไปท่ีพฤติกรรมเปาหมายตางกันโดยท่ี
ระบบผลประโยชนทับซอนเนนท่ีบทบาทการเปนผูใหคําแนะนําแตระบบการตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบ
เนนท่ีกลไกการตรวจหา

ดังท่ีไดกลาวไวแลววาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพระบบเปดเผยขอมูลทางการเงินจําเปนตองแสดงใหผูยื่นแบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินและประชาชนเห็นวามีการตรวจหาอยางเอาจริงเอาจัง การตรวจหาเปนเพียงสวน
หนึ่งของภาพ แตละระบบ การแสดงรายไดและทรัพยสิน จําเปนตองแสดงใหเห็นถึงความนากลัวของผลท่ี
จะเกิดข้ึนกับเจาหนาท่ีท่ีฝาฝนขอกําหนดในการเปดเผย ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนดวยบทลงโทษท่ีสามารถบังคับใชไดตามกฎหมายซึ่งไดสัดสวนกับการฝาฝนกรอบกฎหมาย
ของการแสดงรายไดและทรัพยสิน11 และใชบังคับในเวลาท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางเสมอตนเสมอปลาย

1.3 ขอพิจารณาหลักในการออกแบบและดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

ไมมีการออกแบบระบบใดระบบหนึ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะบรรจุผลลัพธท่ีดีท่ีสุดในทุกๆ บริบทเพราะวาผลลัพธ
ท่ีออกมาข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท่ีมีขอบเขตและความเขมขนแตกตางกันในประเทศตางๆ ในทางปฏิบัติ
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินยังหางไกลจากการเปนมาตรฐานสากลและในประเทศเดียวกันก็อาจ
แตกตางกันระหวางฝายตางๆ ของรัฐ และแตกตางกันระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับทองถ่ิน

ท้ังๆท่ีมีความแตกตางเหลานี้ผูกําหนดนโยบายและผูบริหารยังตองพบกับคําถามมากมายในการตัดสินใจวา
จะเลือกใชระบบแสดงรายไดและทรัพยสินประเภทไหนหรือในการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสิน การศึกษาเก่ียวกับนโยบายและการปฏิบัติเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
ท่ีดําเนินการเม่ือไมนานมานี้12ไดแสดงใหเห็นถึงขอพิจารณาหลักๆ ท่ีจะเปนตัวกําหนดทางเลือกเพ่ือตอบ
คําถามเหลานี้ สรุปไดดังนี้

 ความจําเปนหรือพฤติกรรมอะไรท่ีระบบตองการดําเนินการแกไข การตัดสินใจเก่ียวกับการ
ออกแบบระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะถูกกําหนดโดยพฤติกรรมท่ีระบบมุงหมายท่ีจะแกไข
และโดยการพิจารณาถึงสภาพแวดลอม(องคกร การเมือง)ในการดําเนินงาน ตามท่ีอธิบายไวกอน
หนานี้สําหรับประเทศท่ีมีภาพลักษณการทุจริตสูงระบบท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือตรวจหาความร่ํารวย

11 บทลงโทษสําหรับการกระทําทุจริตที่เปนมูลเหตุปกติจะระบุไวในประมวลกฎหมายอาญาไมใชในกรอบการกํากับดูแลการแสดงรายได
และทรัพยสิน และอยูนอกขอบเขตการบังคับของหนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน (ดูเร่ืองบทลงโทษในหัวขอ 3.3)
12 . Public Accountability Mechanisms (PAM) Initiative, Income and Asset Disclosure legislative indicator dataset,
2009; World Bank internal: https://www.agidata.info/pam, external: https://www.agidata.org/ pam; World Bank
Economic Premises “Income and Asset Disclosure Systems,” http://www.worldbank.org/economicpremise; World
Bank PREM Note, “Salient Issues in Income and Asset Disclosure Systems,”
http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/ premnote151.pdf;  Income and Asset Declarations: Tools and
Trade-Offs publication prepared for the 2009 Conference of States Parties to the United Nations Convention
Against Corruption.
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โดยมิชอบอาจมีความสําคัญ การชวยใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจหาและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ
ซอนเปนสิ่งสําคัญลําดับตนๆ ในประเทศตางๆ สวนใหญแตมีความสําคัญยิ่งกวาสําหรับกรอบการ
ดําเนินงานการแสดงรายไดและทรัพยสิน ถาหากไมมีกลไกการกํากับดูแลอยางเปนระบบในการ
ใหบริการประชาชน ตัวอยางเชน หากไมมีประมวลจริยธรรมท่ีขาราชการเขาใจและประพฤติตาม
หรือไมมีสภาพแวดลอมท่ีผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้งสามารถกํากับ
ดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนได

หากไมมีกลไกดังกลาวก็ยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองจัดทํา
และบังคับใชแนวทางท่ีปองกันไมใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือหนาท่ีใดๆ ท่ีทับซอน
กับผลประโยชนสวนตน จัดทําขอหามเก่ียวกับการรวมหนาท่ีและกิจกรรมบางอยาง (หมายถึง
ความเขากันไมได) กําหนดขอหามสําหรับการเขาทํางานในภาคเอกชนภายหลังออกจากราชการ
หรือออกกฎระเบียบสําหรับการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองสําหรับผูบริหาร บทบาทและ
ความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน และชนิดของบทบาทในการให
คําปรึกษาและกํากับดูแลของหนวยงานข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมเชิงระบบท่ีกวางกวา

 จํานวนผูตองยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ปริมาณขอมูล และความถ่ีในการยื่น เปนคําถาม
เก่ียวกับความครอบคลุมและขอบเขตของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน อุปสรรคอยางแรกของ
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน คือ ตองรับประกันวาเจาหนาท่ีท้ังหมดท่ีมีหนาท่ียื่นแบบแสดง
รายไดและทรัพยสินไดยื่นแบบ การมุงหวังความครอบคลุมท่ีสูงเกินไปอาจทําใหความสามารถใน
การดําเนินการตามมาตรฐานของหนวยงานลดลงและทําลายความนาเชื่อถือของระบบ
สถานการณดังกลาวอาจสงผลใหหนวยงานทุมเททรัพยากรเพ่ือมาบริหารจัดการการยื่นแบบใหได
ตามท่ีกําหนดมากกวางานอ่ืนๆ ตามอํานาจหนาท่ี การกําหนดใหเฉพาะผูท่ีดํารงตําแหนงท่ีมีความ
เสี่ยงท่ีจะมีผลประโยชนทับซอนหรือร่ํารวยโดยมิชอบตองยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนวิธี
ท่ีนาจะไดผลและประหยัดกวา หากมีทรัพยากรและขีดความสามารถจํากัดรัฐบาลอาจพิจารณา
กําหนดความครอบคลมุแบบเปนข้ันเปนตอน (เนนท่ีผูบริหารระดับสูงและตําแหนงสําคัญกอนแลว
คอยๆ ขยายความครอบคลุมใหกวางออกไปเม่ือมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน)

ขอบเขตของระบบ (ตองเปดเผยขอมูลมากแคไหนและบอยแคไหน) จะตองพิจารณาถึงขีด
ความสามารถและขนาด ประเภทของขอมูลท่ีตองแสดงจะถูกกําหนดโดยอํานาจหนาท่ีของระบบ
และถึงแมวามีองคประกอบท่ีใชกันอยูท่ัวไป เชน รายได ทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีไดและเคลื่อนท่ีไมได
หนี้สิน ในทางปฏิบัติขอมูลท่ีกําหนดใหแสดงในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินก็แตกตางกันอยางมาก
ถึงแมจะเปนระบบท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายๆ กัน มีขอพิจารณาบางอยางท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือทํา
ใหระบบมีความสามารถเหมาะสมในการบริหารจัดการกับปริมาณแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
ท่ีไดรับ (เชน โดยการทําแบบฟอรมใหงาย และทําใหขอกําหนดในการยื่นชัดเจน และความถ่ี
ในการยื่นเปนรอบหรือคาดการณได) (ดูหัวขอ 2.3 เรื่องขอบเขตและความครอบคลุม)
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 การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณท่ีจําเปน เปนเรื่องยากท่ีจะกลาวอยางสรุปรวบยอด
เก่ียวกับงบประมาณท่ีจําเปนตองใชสําหรับการดําเนินงานระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือ
เปรียบเทียบแนวปฏิบัติในประเทศตางๆ ท้ังนี้เปนเพราะขอจํากัดในเรื่องขอมูลท่ีมีอยูและความ
แตกตางในทางปฏิบัติซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางในอํานาจหนาท่ีและบริบทของระบบในแตละ
ประเทศ ในขณะท่ีทุกหนวยงานจําเปนตองไดรับงบประมาณอยางนอยก็พอเพียงสําหรับ
การบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่องการยื่นแบบ อํานาจ
หนาท่ีและบริบทจะเปนตัวกําหนดแนวทางท่ีจะใชในการตรวจสอบความถูกตอง การกํากับดูแล
การเขาถึงของประชาชน และวิธีการในการบังคับใช ขอบเขตและความครอบคลุมของระบบและ
การตัดสินใจเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใชมีผลสําคัญอยางยิ่งตอภาระในการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ขอพิจารณาหลัก คือ งบประมาณตองเพียงพอ ม่ันคงและคาดการณไดเพ่ือรับประกันวาการจัด
เจาหนาท่ี และการทําหนาท่ีของระบบเปนไปอยางเหมาะสมตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหเปนไปตาม
ความสามารถของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีมีประโยชนอยางยิ่ง การทําบัญชี
ตามขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงานสามารถนํามาใชเพ่ือโนมนาวใหมีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของหนวยงานซึ่งเปนกระบวนการท่ีสําคัญมากเพ่ือใหไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนและเพ่ือ
ความยั่งยืนของระบบ

 ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินหรือไมและจะ
ดําเนินการอยางไร โดยหลักการท่ัวไปถาหากระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองแสดงใหเห็น
ถึงความเอาจริงเอาจังในการตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบและผลประโยชนทับซอนก็จําเปนท่ี
จะตองมีการตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยางละเอียด นอกจากการตรวจสอบความ
ครบถวนของแบบท่ียื่นแลวยังมีอีกหลายๆแนวทางในการตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลในแบบ
ถูกตอง แนวทางเหลานี้รวมถึง ก) ตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินรายบุคคลเพ่ือดูความ
สอดคลองภายในแบบท่ียื่น ข) เปรียบเทียบแบบท่ียื่นเพ่ือติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงท่ี
ผานมา ค) ตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินกับแหลงขอมูลและฐานขอมูลภายนอก
(ทะเบียนท่ีดินและรถยนต ขอมูลทางภาษีและธนาคาร ดัชนีชี้วัดความสามารถในการชําระหนี้
ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินในตางประเทศและอ่ืนๆ) และ ง) ตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิต (เพ่ือยืนยัน
วารูปแบบการใชชีวิติสอดคลองกับรายได) การตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือให
แนใจวาไมมีตัวบงชี้ใดๆ ท่ีแสดงวาอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนหรือมีผลประโยชนทับซอน
เกิดข้ึนจําเปนตอง จ) วิเคราะหแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือหาความไมสอดคลองกันท่ีอาจ
เกิดข้ึน (หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับหนาท่ีราชการ)

ความสามารถของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินในการตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยูกับความมีอยูของแหลงขอมูลภายนอกท่ี
จะใชเปรียบเทียบรายไดและทรัพยสินท่ีเจาหนาท่ีรัฐไดแสดงไวในแบบ (ตัวอยาง เชน ขอมูลทาง
ภาษีและธนาคาร ทะเบียนท่ีดิน รถยนต และทรัพยสินอ่ืนๆ) ถาหากมีแหลงขอมูลเหลานี้
(โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงขอมูลออนไลน) หรือหากมีความรวมมือระหวางหนวยงานอยางมี
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ประสิทธิภาพก็อาจเปนไปไดท่ีหนวยงานจะตรวจสอบความถูกตองของรายไดและทรัพยสินบาง
ประเภทในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามในหลายๆ ประเทศ
แหลงขอมูลดังกลาวมีอยูแบบผสมปนเปกันและในบางประเทศก็มีอยูอยางกระทอนกระแทน ดังนั้น
ยุทธศาสตรในการตรวจสอบเนื้อหาและตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
ควรจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เหลานี้และจัดทํายุทธศาสตรการตรวจสอบใหสามารถใชประโยชน
แหลงขอมูลท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ี

ถาหากแหลงขอมูลมีอยูอยางกระทอนกระแทน ก็ตองใชแนวทางในการตรวจสอบท่ีกลาวมาแลว
ผสมผสานกัน หากไมมีแหลงขอมูลหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินก็จะตอง
เนนไปท่ีการตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิต การใหประชาชนสามารถเขาถึงเนื้อหาของแบบแสดง
รายไดและทรัพยสินทําใหแนวทางนี้สามารถดําเนินการไดดีข้ึน โดยเฉพาะเม่ือใชรวมกับกลไกการ
รองเรียนของประชาชนท่ีอนุญาตใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินอาศัย
ขอรองเรียนของประชาชนเพ่ือทําการตรวจสอบใหครอบคุลมข้ึน หรือทําการตรวจสอบรูปแบบการ
ใชชีวิต หรือในท่ีสุดทําการสืบสวนสอบสวน การท่ีมีองคกรภาคประชาชนและสื่อเสรีท่ีใหความ
สนใจในเรื่องนี้ทําใหการดําเนินแนวทางนี้เปนไปไดมากข้ึน และภายใตเงื่อนไขดังกลาวแนวทางนี้
ถือไดวาเปนยุทธศาสตรท่ีคุมคาสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน (ดูหัวขอ 3.2 เรื่องการ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน และหัวขอ 3.4 เรื่องการเขาถึง
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินของประชาชน)

 ควรใหประชาชนเขาถึงขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินหรือไมและถาหาก
ควรจะดําเนินการอยางไร การเปดเผยขอมูลการแสดงรายไดและทรัพยสินแกประชาชนชวยทําให
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ การเปดเผยขอมูลมีประโยชนเพราะ
ทําใหประชาชนไดรับรู ทําใหมีความรูประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง และเพ่ือกดดันผูแทนท่ี
ไดรับเลือกใหดําเนินการกับขอกังวลหวงใยท่ีเกิดข้ึนจากขอมูลนั้น นอกจากนั้นยังสามารถชวยให
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินขอความชวยเหลือจากภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน สงเสริมการบังคับใช และความ
นาเชื่อถือของระบบ (ถึงแมวาจะมีความเสี่ยงในตอนตนเก่ียวกับการทําลายความนาเชื่อถือของ
ระบบท่ีกําลังพัฒนาขีดความสามารถภายใตแรงกดดนัของความคาดหวังท่ีสูง)

ในขณะท่ีการเขาถึงของประชาชนเปนตัวเสริมการตรวจสอบความถูกตองแตไมใชสิ่งท่ีใชทดแทนได
การตรวจสอบความถูกตองอยางมีประสิทธิภาพเปนงานท่ีตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษ
โดยเฉพาะในระบบปองกันผลประโยชนทับซอนท่ีตองการความรูทางกฎหมายเกินกวา
ความสามารถ (หรืองบประมาณ) ท่ีองคกรภาคประชาสังคมสวนใหญมีอยู ในประเทศท่ีมีสื่อเสรี
และภาคประชาสังคมท่ีกระฉับกระเฉง องคกรภาคประชาสังคมอาจสามารถดําเนินการตรวจสอบ
รูปแบบการใชชีวิตซึ่งเปนการดําเนินการท่ีเกินกวาทรัพยากรและขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติ
จะดําเนินการได การเปดเผยตอประชาชนจึงเปนการปองปรามการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ และ
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เปนการชวยตรวจสอบเพ่ิมเติม สื่ออาจใหความสนใจสูงในเรื่องการการเปดเผยขอมูลในชวงท่ีมีการ
เลือกตั้ง

ไมวาจะใชแนวทางใดการสรางความสมดุลระหวางประเด็นเรื่องความเปนสวนตัวกับสิทธิในการ
รับรูของประชาชนเปนสิ่งสําคัญท่ีตองพิจารณา คุณคาท่ีแทจริงของการเขาถึงของประชาชนอยูท่ี
การสงสารวาหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐในการมีความผิดชอบตรวจสอบไดอยูในความสนใจของ
ประชาชนมากกวาการมีสวนชวยในการตรวจสอบความถูกตอง ในประเทศท่ีไมใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลหรือแบบแสดงรายไดและทรัพยสินถูกเก็บเปนความลับจะไมไดประโยชนในสวนนี้ (ดูหัวขอ
3.4 เรื่องการเขาถึงของประชาชน)

 ควรใชบทลงโทษชนิดใดสําหรับการไมปฏิบัติตาม ถาหากมีเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินในการตรวจหาพฤติกรรมร่ํารวยโดยมิชอบบทพิสูจนสุดทายของระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินอยูท่ีความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงความรายแรงของผลท่ีตามมาของการ
ฝาฝนขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสิน สิ่งท่ีสําคัญคือประเทศตางๆ ตองกําหนด
บทลงโทษท่ีเหมาะสมและไดสัดสวนและบังคับใชอยางคงเสนคงวา การสนับสนุนทางการเมืองและ
การสนับสนุนจากผูนําอยางเพียงพอสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนพ้ืนฐานในการ
สรางความม่ันใจวาหนวยงานปฏิบัติมีอํานาจท่ีจําเปนในการบังคับใชขอกําหนดของกฎระเบียบวา
ดวยการแสดงรายไดและทรัพยสิน บทลงโทษอาจมีตั้งแตบทลงโทษทางปกครองท่ีเปนโทษเล็กนอย
(เชน ปรับ ลงโทษตักเตือน เผยแพรการฝาฝนกฎระเบียบในประกาศของราชการ) จนถึงบทลงโทษ
ทางปกครองท่ีเปนโทษรายแรง (เชน การใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี การใหพนจากตําแหนง การระงับ
การจายเงินเดือนชั่วคราวสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ จนถึงบทลงโทษทาง
อาญาสําหรับการแสดงขอมูลอันเปนเท็จ

การใชบทลงโทษท่ีไดสัดสวนกับการแสดงขอมูลอันเปนเท็จและการยื่นแบบลาชา หรือการไมยื่น
แบบเลยเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับความนาเชื่อถือของระบบ ในการกําหนดวาจะใชการลงโทษ
แบบใดกับการฝาฝนชนิดตางๆ ควรพิจารณาถึงการบังคับใชไดของบทลงโทษและผลกระทบท่ีรับรูได
ท่ีมีตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ตัวอยางเชน ถาศาลไมสนใจท่ีจะใชบทลงโทษ
ทางอาญาสําหรับการฝาฝนขอกําหนดในการยื่นแบบ เม่ือเปนเชนนั้นโทษจําคุกถาหากไมบังคับใช
ก็จะเปนการปองปรามท่ีไมไดผลเชนเดียวกับโทษปรับเล็กนอยซึ่งมีผลทําลายความเชื่อม่ัน
ของประชาชนท่ีมีตอระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

ในสถานการณเชนนี้ การลงโทษทางปกครองท่ีเปนโทษรายแรงสําหรับการฝาฝนขอกําหนดของ
การแสดงรายไดและทรัพยสินอาจมีประสิทธิภาพมากกวาทําใหสามารถดําเนินการสืบสวน
สอบสวนในภายหลังได และสามารถฟองคดีอาญาโดยหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีเหมาะสม
สําหรับการกระทําทุจริตท่ีถูกปดบังซอนเรนไวดวยการแสดงขอมูลอันเปนเท็จ ดังนั้นความรุนแรง
ของบทลงโทษจะตองปรับใหเหมาะสมท้ังกับความสามารถในการบังคับใชและความสามารถในการ
ปองปรามการไมปฏิบัติตาม
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โดยหลักการท่ัวไปขอพิจารณาเหลานี้อยูบนพ้ืนฐานของความตองการท่ีจะกําหนดเปาหมายท่ีสามารถบรรลุ
ได ความเขาใจในบริบท การขยายขีดความสามารถและการบริหารจัดการความคาดหวังเปนขอพิจารณาท่ี
สําคัญสําหรับเรื่องนี้ สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงดวย คือ ขอพิจารณาเหลานี้จะแตกตางกันไปในการออกแบบ
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินใหม หรือในการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบท่ีมีอยูแลว ดูเหมือนวาแนวทาง
การขยายขีดความสามารถจะมีความสําคัญมากข้ึนในระบบใหมเม่ือขีดความสามารถกําลังไดรับการพัฒนา

 ความเขาใจในบริบท ตามท่ีขอพิจารณาตางๆ ขางตน ไดแสดงใหเห็นแลววาประสิทธิภาพของระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยูกับองคประกอบของสภาพแวดลอมขององคกร วัฒนธรรมและ
การเมืองท่ีกวางกวา (การดําเนินคดีอยางมีประสิทธิภาพในศาลสําหรับการบังคับใชบทลงโทษทาง
อาญา ฐานขอมูลเก่ียวกับการธนาคาร ภาษี และทรัพยสินท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ความคุนเคยกับประมวลจริยธรรมและการบังคับ
ใชในภาครัฐและอ่ืนๆ) ในทายท่ีสุดองคประกอบเหลานี้สามารถกําหนดประสิทธิภาพของระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสิน การประเมินปจจัยตางๆ เหลานี้กอนท่ีจะออกแบบหรือปรับปรุงระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมพอดีระหวางบทบาท
หนาท่ีและวิธีการของหนวยงานกับสภาพแวดลอมท่ีกวางกวา หลักการท่ีสําคัญในท่ีนี้คือเรื่องของ
บริบท ปจจัยภายนอกเหลานี้จะตองถูกตรวจสอบดวยเพราะมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปเม่ือ
เวลาผานไปและก็ควรคํานึงดวยวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และวิธี
ปฏิบัติของหนวยงานนั้นอาจสงผลตอพัฒนาการในสภาพแวดลอมท่ีกวางกวา ตัวอยางเชน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินอาจทํางานเชิงรุกเพ่ือปรับเปลี่ยนความเขาใจ
และทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอจริยธรรมและการทุจริตซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของ
ระบบดวย

 การขยายขีดความสามารถ ในขณะท่ีไมมีแนวทางใดแนวทางหนึ่งหรือแนวทางท่ีเปนมาตรฐานท่ีจะ
ดําเนินการไดผลดีในทุกๆ บริบท ระบบท่ีเริ่มตนดวยขอกําหนดท่ีมากเกินไป เชน มีจํานวนผูตองยื่น
แบบมากเกินไปและมีความสามารถเชิงระบบไมเพียงพอท่ีจะบริหารจัดการและบังคับใหปฏิบัติ
ตามดูเหมือนวาจะมีโอกาสลมเหลวมากกวาระบบท่ีเริ่มตนดวยการตั้งวัตถุประสงคท่ีสามารถ
บริหารจัดการไดในระดับท่ีเหมาะสม การขยายขีดความสามารถดําเนินการไดโดยคอยๆ ขยาย
ขอกําหนดในการยื่นใหครอบคลุมผูยื่นใหกวางออกไป โดยเริ่มจากเจาหนาท่ีระดับสูงสุด โดยการ
สรางขีดความสามารถและกําหนดวิธีการบริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นกอนท่ี
จะใชวิธีการตรวจสอบความถูกตอง หรือโดยการจํากัดการทํางานท่ีเสียคาใชจายมาก เชน
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเพียงบางสวนของแบบแสดงรายไดและทรัพยท้ังหมดไมวาจะ
โดยการสุมตัวอยางอยางเปนระบบหรือโดยการคัดเลือกแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือการ
ตรวจสอบความถูกตองโดยพิจารณาตามความเสี่ยง

 การบริหารจัดการความคาดหวัง: การสรางความนาเชื่อถือของระบบใหแกผูมีสวนไดเสีย
ความนาเชื่อถือของรัฐบาลในการจัดทําและบังคับใชระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีสวนชวย
อยางมากในการสราง “วัฒนธรรมแหงการมีคุณธรรม” ท่ีปลูกฝงบรรทัดฐานทางพฤติกรรมท่ีมี
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จริยธรรมในรัฐบาล การสรางความเชื่อม่ันในความสามารถของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
ในการเสริมสรางความโปรงใสสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณการทุจริตไดอยางชัดเจน ซึ่งใน
ทายท่ีสุดก็จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการจัดทําระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินมักจะเปนกระบวนการท่ีมีการเมืองเขามาเก่ียวของดวยอยางมากและการบริหารจัดการ
ความคาดหวังในชวงท่ีกระบวนการถกเถียงอาจใชระยะเวลายาวนานและดําเนินการอยางคอยเปน
คอยไปเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของระบบ

มาตรการแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเปดตัวโดยการประชาสัมพันธอยางเอิกเกริกทามกลางขาว
ฉาวโฉเรื่องการทุจริต หรือเปนสวนหนึ่งของคําสัญญาวาจะตอตานการทุจริตใหหมดไปโดยรัฐบาล
ใหมมักจะมีความเสี่ยงท่ีผลลัพธจะไมเปนดังท่ีคาดไว หรือมีความยุงยากมากข้ึนถึงแมวาจะมีแรง
ผลักทางการเมืองอยางจริงจัง สิ่งสําคัญเบื้องตนคือ ผลลัพธท่ีคาดหวังตองเปนสิ่งท่ีสามารถทําได
และความคาดหวังเหลานี้ไดแจงใหผูมีสวนไดเสียรับทราบตั้งแตแรกเริ่ม การบริหารจัดการความ
คาดหวังจะตองมีความมุงม่ันในการพิจารณาถึงเศรษฐศาสตรการเมืองท่ีแวดลอมระบบแสดงรายได
และทรัพยสิน และคํานึงถึงขอพิจารณาตางๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตนเพ่ือรับประกันถึงความมี
ประสิทธิภาพ การหารือแบบมีสวนรวมในชวงออกแบบระบบและการสื่อสารอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงคและผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจะชวยในการบริหารความคาดหวังและคงไวซึ่งความ
นาเชื่อถือของระบบเม่ือเวลาผานไป เม่ือมีความคาดหวังสูงมากความสนใจของประชาชนสวนใหญ
จะอยูท่ีการหารือท่ีจะนําไปสูการรางกฎหมายใหมเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน การพูด
เกินจริงเก่ียวกับความสามารถของแผนงานใหมท่ีจะ “กวาดลางการทุจริต” ทําใหคาความนิยมท่ีมี
ตอการรณรงคตอตานการทุจริตหมดไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผลลัพธท่ีออกมาไมเปนไปอยาง
รวดเร็วและครอบคลุมตามท่ีสัญญาไว
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2. องคประกอบของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

การบริหารระบบแสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ ดังนี้

 กรอบกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
 การจัดโครงสรางองคกรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงาน
 ขอบเขตและความครอบคลุมของระบบ
 หนาท่ีในการบริหารและขีดความสามารถขององคกรท่ีจําเปนสําหรับการทํางานของระบบ

การออกแบบระบบแสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของระบบ ตามท่ีอธิบายไวในบทท่ี 1
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีรูปแบบท่ัวไปอยู 2 แบบท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคท่ีแยกจากกัน 2
วัตถุประสงคคือ (ก) การระบุชี้และปองกันการมีผลประโยชนทับซอน (ข) การตรวจหาและปองกันการ
ร่ํารวยโดยมิชอบ แตอยางไรก็ตามประเทศท่ีเนนเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอยางเดียวมีเปนสวนนอย
ประเทศสวนใหญ ใชท้ังสองรูปแบบรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการเรื่องการบริหารจัดการท่ีมาควบคู
กับระบบการเปดเผยขอมูลทางการเงิน ในระยะแรกของการออกแบบหรือปรับปรุงระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินการตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากรและวิธีการจะตองยึดโยงกับวัตถุประสงคของระบบ ขอพิจารณา
หลักการตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากรและวิธีการจะตองยึดม่ันกับวัตถุประสงคของระบบ ขอพิจารณาหลักใน
การกําหนดการจัดการท่ีเหมาะสมสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน คือ การสรางความม่ันใจวาระบบ
จะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวและหนวยงานปฏิบัติตองมีความเปนอิสระและมีทรัพยากรและอํานาจท่ี
จําเปนในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี การจัดการเหลานี้อาจสงผลกระทบตอความสามารถของ
หนวยงานปฏิบัติในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการบังคับใชระบบ

2.1 กฎระเบียบ

กฎหมายวาดวยการแสดงทรัพยสินท่ีประสบความสําเร็จมีความสัมพันธกับบริบทท่ีเปนอยู วัตถุประสงคของ
ระบบแสดงทรัพยสินเพ่ิมความมีคุณธรรมภาครัฐ และรักษาความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอหนวยงาน
ภาครัฐบรรลุผลเม่ือขอกําหนดในการเปดเผยไดถูก “ยึดโยง” เขากับบรรทัดฐานทางกฎหมายท่ีกําหนดให
เจาหนาท่ีรัฐประพฤติตนตามรูปแบบท่ีกําหนด ตามธรรมดาบรรทัดฐานดังกลาวจะถูกกําหนดไวในกฎหมาย
ปกครอง กฎหมายแพง และ กฎหมายวาดวยสถานะบุคคล ในกฎหมายอาญาและในประมวลจริยธรรม13

บทบัญญัติท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐเปดเผยขอมูลไดถูกผนวกเขาไปโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งในสองวิธี
โดยถูกรวมเขาไปในกฎหมายตอตานการทุจริต หรือเปนกฎหมายแยกตางหาก หรือเปนจรรยาบรรณ ไมวา

13 ขอ 52 (5) ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (UNCAC) มีบทบัญญัติที่ระบุไวโดยเฉพาะเก่ียวกับการแสดง
รายไดและทรัพยสิน “โดยเปนไปตามกฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณากําหนดระบบการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่มี
ประสิทธิผลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐบางรายตามที่เหมาะสม และตองจัดใหมีบทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับการไมปฏิบัติตามระบบนั้น”
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จะเปนแนวทางไหนการเชื่อมตออยางชัดเจนระหวางประมวลจริยธรรม และ ประมวลกฎหมายอาญากับ
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินใหประโยชนดังตอไปนี้

 “การยึดโยง”การแสดงรายไดและทรัพยสินเขากับบรรทัดฐานในจรรยาบรรณทําใหเจาหนาท่ีมี
แรงจูงใจเพ่ิมข้ึนท่ีจะกรอกแบบฟอรมใหครบถวน ทันเวลา และถูกตอง ในสวนนี้ประมวลจริยธรรม
สามารถทําหนาท่ีเปนถอยแถลงทางวิชาชีพท่ีแสดงออกถึงความมุงม่ันในการใหบริการประชาชน
ตามมาตรฐานของจริยธรรมท่ีกําหนด นอกจากนั้นยังทําใหดูเหมือนวาเจาหนาท่ีจะตรวจสอบการ
แสดงทรัพยสินโดยถือเปนหนาท่ีมากกวาจะทําการตรวจสอบแบบทําไปตามระบบราชการแคนั้น

 การเชื่อมโยงระบบแสดงรายไดและทรัพยสินกับประมวลจริยธรรม กฎหมายแพง กฎหมาย
ปกครอง หรือกฎหมายอาญาทําใหมีคาพารามิเตอรทางเทคนิคสําหรับการแสดงรายได
และทรัพยสิน ตัวอยางเชน ถาหากวาการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีสะทอนอยูในจริยธรรม หรือ
กฎหมายอ่ืน เพียงแคหามเจาหนาท่ีรับของขวัญเกินกวา 50 เหรียญสหรัฐ แบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินก็ไมจําเปนท่ีจะตองกําหนดใหเปดเผยการรับของขวัญท่ีมีจํานวนนอยกวานี้ “การยึดโยง”
จะชวยเพ่ิมความสอดคลองระหวางการดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน (ซึ่งก็คือ สิ่ง
ท่ีกําหนดไวในแบบฟอรม) กับอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ และใหแนวทางท่ี
ชัดเจนแกหนวยงานปฏิบัติเก่ียวกับลําดับความสําคัญของระบบ

 การยึดโยงใหความชอบธรรมในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน โดย
การทําใหเกิดความเชื่อมโยงอยางชัดเจนระหวางหนาท่ีในการเปดเผยและบทลงโทษอันเกิดจาก
พฤติกรรมผิดจริยธรรมหรือพฤติกรรมผิดกฎหมายท่ีตองหาม ตัวอยางเชน ภรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ
ไดรับมรดกเปนหุนจํานวนมากในบริษัทน้ํามันในขณะท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีอยูในหนวยงาน
กํากับดูแลดานพลังงาน โดยท่ีไมมีกฎหมายท่ีเนนถึงปญหาการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวน
ตนการขอใหปลดเปลื้องภาระในสิ่งท่ีไดเปดเผยไวในการแสดงรายไดและทรัพยสินถือเปนเรื่อง
หยุมหยิมและไรเหตุผล กฎขอบังคับดังกลาวดูจะกลายเปนสิ่งท่ีไรเหตุผลมากกวาหากไมไดมี
พ้ืนฐานอยูในบรรทัดฐานเชิงจริยธรรมหรือบรรทัดฐานเชิงพฤติกรรม ในกรณีท่ีการลงโทษมีเหตุผล
พอเพียงและถูกกําหนดไวชัดเจนในสวนท่ีเก่ียวกับการฝาฝนกฎระเบียบวาดวยจริยธรรม
(ตัวอยางเชน การไมใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนสวนตน) ระบบมีความชอบธรรมตาม
กฎหมายเพราะเจาหนาท่ีเขาใจไดเปนอยางดีวาทําไมการกระทําผิดของตนเองเปนสิ่งท่ียอมรับ
ไมได ความชอบธรรมนี้กลับสงเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆและการเคารพใน
หลักนิติธรรม ยิ่งไปกวานั้นในกรณีของการลงโทษทางอาญาการลงโทษเหลานี้ทําใหการปองปรามมี
ผลจริงจังเพ่ิมมากข้ึนเนื่องมาจากมลทินท่ีเกิดจากการกระทําผิดกฎหมายและการลงโทษท่ีรุนแรง
ข้ึนสําหรับพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย

 กฎหมายใหพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหว โดยการ
ผูกโยงการเปดเผยขอมูลเขากับกฎหมายทําใหเจาหนาท่ีผูยื่นมีความเขาใจวาทําไมตองเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหวเก่ียวกับรายไดและทรัพยสินของตนเอง หากมองวาการรุกล้ํา
ความเปนสวนตัวเปนหนาท่ีเชิงจริยธรรมท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชน เจาหนาท่ีก็
มักจะปฏิบัติตามขอบังคับในการแสดงรายไดและทรัพยสินเพราะวาพอใจกับความมีเหตุผลของ
กฎระเบียบ
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 การยึดโยงการเปดเผยทรัพยสินไวในประมวลจริยธรรม หรือในบทบัญญัติของกฎหมายอาญา
กฎหมายแพง หรือกฎหมายปกครอง ทําใหระบบแสดงรายไดและทรัพยสินพัฒนาโครงสรางอยาง
ตอเนื่องโดยการกลั่นกรองกฎระเบียบโดยหนวยงานตุลาการหรือหนวยงานทางปกครอง
การตีความบทบัญญัติของกฎหมายอาญาโดยท่ัวไปอยูภายใตเอกสิทธของหนวยงานตุลาการของ
ประเทศ โดยท่ัวไปประมวลจริยธรรมถูกทําใหชัดเจนข้ึนโดยความเห็นเชิงแนะนําของหนวยงาน
กํากับดูแลท่ีมีหนาท่ีดําเนินการตามกฎระเบียบวาดวยจริยธรรม (ตัวอยางเชนในสหรัฐอเมริกา)
การขยายขอบเขตของกฎระเบียบท่ีเกิดจากหนวยงานเหลานี้ทําใหม่ันใจไดวาระบบแสดงรายได
และทรัพยสินคงความเปนปจจุบัน ยุติธรรมและฝงรากลึกอยูในหลักการทางกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญของประเทศ

การกําหนดความหมายและการจัดหมวดหมูกฎหมายท่ีชัดเจนสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน –
คําอธิบายเชิงกฎหมายของหนาท่ีและพ้ืนฐานในกฎระเบียบและบทลงโทษทางอาญา ทางแพง และ
ทางปกครอง-เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จและความมีประสิทธิภาพของระบบ (Bigelow 1989,
44; de Michael 2001; QSCE 2004, 135) อํานาจหนาท่ีท่ีผูดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจเหลานั้นไดรับเชน
ประธานาธิบดี ผูพิพากษา สมาชิกรัฐสภา และสภาคองเกรส กําหนดใหกรอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
ถูกทําใหเปนระบบท้ังในแงของพฤติกรรมและจัดหมวดหมูโดยกฎหมายซึ่งใหอํานาจอยางเพียงพอแก
หนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามขอกําหนดไดอยางเต็มท่ี (Orentlicher กําลังจะพิมพ)
อํานาจเหลานี้รวมถึงความสามารถของหนวยงานท่ีจะพิจารณาคดีทางปกครอง สงเรื่องตอใหองคกร
ตุลาการพิเศษ หรือกลไกทางตรงหรือทางออมสําหรับการถอดถอนจากตําแหนงหรือ จํากัดหนาท่ีความ
รับผิดชอบของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (ตัวอยางเชน ไมสามารถออกเสียงลงคะแนนหรือลงนามในเอกสารหรือ
สัญญา ในฐานขอมูลของ Public Accountability Mechanism (PAM) รอยละ 88 ของประเทศตางๆ มี
กรอบการดําเนินงานการแสดงรายไดและทรัพยสิน สวนประเทศท่ีเหลือไมไดระบุขอกําหนดในการแสดง
รายไดและทรัพยสินสําหรับเจาหนาท่ีประเภทใดๆ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2.1 มีประเทศรายไดต่ําไมก่ี
ประเทศกําหนดระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินสําหรับเจาหนาท่ีรัฐและสมาชิกใน
ครอบครัว ในขณะท่ีประเทศรายไดปานกลางระดับลางมีจํานวนสูงสุดเกือบรอยละ 30 ประเทศรายไดสูง
มักจะหลีกเลี่ยงระบบการเปดเผยรายไดและทรัพยสินสําหรับขาราชการท้ังหมดดวยเหตุผลหลายอยาง
รวมถึง ปริมาณแบบแสดงรายไดและทรัพยท่ีมีจํานวนมาก หรือโอกาสเสี่ยงสําหรับการทุจริตของขาราชการ
ระดับลางและระดับกลางมีนอย

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชวยใหขอกําหนดของการแสดงรายไดและทรัพยสินอยูในกรอบกฎหมายและ
ใชเปนพ้ืนฐานสําหรับขอบังคับและกฎระเบียบในการดําเนินงานท่ีใชเปนตัวแปรเฉพาะสําหรับอํานาจหนาท่ี
และสําหรับวิธีการในการบริหารจัดการขอกําหนดในการเปดเผยของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรพัยสินมักจะมีไวสําหรับประมุขรัฐ สมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี
แตไมคอยมีไวสําหรับขาราชการ ซึ่งเปนการแยกใหเห็นอยางชัดเจนถึงหนาท่ีในการรับผิดชอบตรวจสอบได
ท่ีแตกตางกันของเจาหนาท่ีท่ีไดรับการเลือกตั้ง หรือเจาหนาท่ีไดรับการแตงตั้งโดยการเมือง กับขาราชการ
ซึ่งหนาท่ีเชิงจริยธรรมมักจะครอบคลุมอยูในกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือน รอยละ 20 ของประเทศใน
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ฐานขอมูลของ PAM มีขอกําหนดเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต
นอยกวาครึ่งของประเทศเหลานีท่ี้ออกกฎระเบียบเพ่ือการดําเนินงานระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

กฎหมายวาดวยการแสดงรายไดและทรัพยสินมีใชกันคอนขางแพรหลายถึงแมวาบางครั้งจะอยูรวมกับ
กฎหมายอ่ืนๆ กฎหมายเลือกตั้งประมุขรัฐและสมาชิกรัฐสภามักจะมีการกําหนดใหมีการยื่นแบบแสดง
รายไดและทรัพยสิน โดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้ง (ซึ่งเปนเรื่องท่ี
ดําเนินการกันอยางแพรหลายในยุโรปตะวันออกและบางสวนของซับซาฮาราของแอฟริกา) กฎหมายวาดวย
สถานภาพบุคคลซึ่งเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะกับเจาหนาท่ีรัฐบางประเภท (กฎหมายวาดวย
ขาราชการพลเรือน กฎหมายเก่ียวกับสมาชิกรัฐสภา กฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดี และอ่ืนๆ) ก็สามารถมีบทบัญญัติวาดวยการแสดงรายไดและทรัพยสิน

ดังท่ีแสดงในแผนภาพ 2.2 กฎหมายโดยเฉพาะวาดวยการแสดงทรัพยสินเปนการดําเนินการท่ีใชกันมาก
ท่ีสุดในการควบคุมขอกําหนดในการแสดงทรัพยสินแตกฎหมายวาดวยเรื่องผลประโยชนทับซอนและการ
ตอตานการทุจริตก็ยังใชกันแพรหลายในประเทศตางๆประมาณ รอยละ 10-15 มีนอยประเทศมากท่ีใช
จรรยาบรรณเพียงอยางเดียวในการควบคุมกรอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และในประเทศเหลานั้นท่ี
ใชจรรยาบรรณ (นอรเวย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา) มีเพียงสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาคองเกรส
เทานั้นท่ีอยูภายใตขอกําหนด แตอยางไรก็ตาม เม่ือใชจรรยาบรรณรวมกับกฎระเบียบวาดวยจริยธรรม ก็จะ
สามารถใชบังคับกับผูยื่นทุกประเภท

แผนภาพ 2.1 ประเทศท่ีมีกรอบการดําเนินงานการแสดงรายไดและทรัพยสิน จําแนกตามรายได
ของประเทศโดยธนาคารโลก
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การใชกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือน หรือกฎหมายวาดวยสถานภาพบุคคลอ่ืนๆเพียงอยางเดียวเปน
กรอบการแสดงรายไดและทรัพยสินเปนสิ่งท่ีไมคอยแพรหลายนัก ตามธรรมดามักจะมีกฎหมายอีกฉบับท่ี
ออกแบบเคาโครงของการแสดงรายไดและทรัพยสิน กฎหมายเฉพาะวาดวยการแสดงรายไดและทรัพยสิน
มักใชกันอยางแพรหลายสําหรับขาราชการในขณะท่ีกฎหมายวาดวยผลประโยชนทับซอนและกฎหมายวา
ดวยการตอตานการทุจริตมักใชกับสมาชิกรัฐสภา ท่ีจริงแลวการแสดงรายไดและทรัพยสินสําหรับขาราชการ
บางครั้งถูกควบคุมใหเปนไปตามกฎระเบียบโดยกฎหมายควบคุมการทุจริต หรือกฎหมายวาดวยการ
เปดเผยขอมูลทางการเงินและสนับสนุนโดยกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือน เชน ในอาเซอรไบจาน
สาธารณรัฐสโลวัก และ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

ประมาณรอยละ 11 ของประเทศในฐานขอมูล PAM ท่ีใชในการศึกษานี้ไดผานกฎหมายหรือขอบังคับ
เพ่ือใหสามารถดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินได ประเทศท่ีเหลือซึ่งมีระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินดําเนินการอยูอาศัยแนวทางและวิธีการดําเนินงานภายในของหนวยงานปฏิบัติ กฎระเบียบในการ
ดําเนินงานทําใหเกิดความโปรงใสในระดับหนึ่ง แตมักไมคอยยืดหยุนโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือตอบสนองตอ
การจัดทําประมวลกฎหมายท่ีไมเพียงพอ หรือเม่ือจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขใหทันกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีเปนไปไดและเหมาะสมอาจใชกฎกระทรวงหรือคําสั่งประธานาธิบดีเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขวิธีการดําเนินงานไดแตก็ตองมีเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีมีหนาท่ีในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
เก่ียวกับการดําเนินงานตามกรอบการแสดงรายไดและทรัพยสินเขามาเก่ียวของดวย

แผนภาพ 2.2 ประเภทของกฎหมายท่ีใชกับผูย่ืนประเภทตางๆ
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แนวทาง วิธีการและคูมือการดําเนินงานภายในจะปรับตัวในเรื่องนี้ไดมากกวา และอาจจะเหมาะสมกวา
สําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินใหมท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอเม่ือมีความกาวหนาข้ึน ผลประโยชนหลักๆ ของการออกกฎระเบียบยังคงอยูเหมือนเดิม และ
มีความชอบธรรมทําใหม่ันใจวากระบวนการดําเนินงานจะไมถูกขัดขวางโดยรัฐบาลท่ีไมใหการทรัพยากร
มนุษยหรือหนวยงานท่ีไมใหความรวมมือ

คูมือการดําเนินงานภายในบางครั้งถูกนํามาใชแทนท่ีกฎหมายท่ีใชในการดําเนินงานหรือใชเสริมกฎหมาย
ตางๆ เชน ในอินโดนีเซีย จอรแดน และรวันดา ในจอรแดนคณะรัฐมนตรีมีคําสั่งใหจัดตั้งหนวยงาน
รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินตามคําแนะนําของกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ยุติธรรม หัวหนาหนวยงานนโยบายองคกรและการพัฒนา หัวหนาหนวยงานควบคุมคุณภาพและหัวหนา
หนวยงานการแสดงรายไดและทรัพยสิน ไดจัดทํารางและใหการรับรองคูมือการปฏิบัติงานโดยสอดคลองกับ
กฎหมายการแสดงรายไดและทรัพยสิน และคําสั่งใหจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน คณะกรรมการปองกันการทุจริตในสโลเวเนียไดออกกฎหมายรองรับการดําเนินงานตามท่ี
กฎหมายกําหนดและจัดทําวิธีการปฏิบัตินําเสนอไวบนเว็บไซตของหนวยงาน อารเจนตินา ฮองกง จีน และ
สหรัฐอเมริกาใชท้ังกฎระเบียบและคูมือการปฏิบัติงานในการดําเนินงานตามกรอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาระบบมีลักษณะรวมศูนยอยูท่ีสวนกลางและความเปนอิสระของหนวยงานใน
การออกกฎระเบียบทางการบริหารท่ีสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการแสดงรายไดและทรัพยสิน

2.2 การจัดโครงสรางองคกร

ประเภทของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ัวโลกมีความ
แตกตางหลากหลายกันอยางมาก ความหลากหลายนี้สวนหนึ่งเกิดจากความแตกตางของจุดประสงคของ
ระบบแตก็เกิดจากสถานการณทางการเมืองและสภาพแวดลอมเชิงระบบท่ีเปนอยูดวย ระบบท่ีรวมศูนยอยู
ท่ีสวนกลางอาจมอบใหหนวยงานตางๆ รับผิดชอบหนวยงานระดับตางๆ ของรัฐบาล (เชน ในอารเจนตินา)
และหนวยงานตางๆ อาจมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูลทางการเงินสําหรับฝาย
ตางๆ ของรัฐบาล (เชน ในโครเอเชีย ตัวอยางเชน เจาหนาท่ีรัฐสวนใหญยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
กับคณะกรรมาธิการของรัฐสภาในขณะท่ีอัยการและผูพิพากษายื่นกับฝายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ของกระทรวงยุติธรรม) หนวยงานประเภทตางท่ีกฎหมายมอบใหบริหารจัดการการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินไดแสดงไวในแผนภาพ 2.3 และ 2.4 ( 87 ประเทศ) ในขณะท่ีคณะกรรมการพิเศษไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีดูแลการยื่นและการบังคับใชมากกวาหนวยงานอ่ืน สํานักงานขาราชการพลเรือน
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หนวยงานจัดเก็บภาษี และคณะกรรมาธิการของรัฐสภาอาจไดรับมอบหมาย
หนาท่ีใหรับผิดชอบภายในกรอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน

การตัดสินใจวาจะใหหนวยงานเดียวกํากับดูแลการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของหนวยงานท้ังหมด
ของรัฐบาลหรือไมเปนเรื่องยาก ประเด็นในเรื่องขีดความสามารถ โลจิสติกส และขนาดเปนสิ่งท่ีตอง
พิจารณาแตปจจัยท่ีจะเปนตัวกําหนดมักจะเปนปจจัยทางการเมือง ดานหนึ่งฝายนิติบัญญัติท่ีเปนผูออก
กฎหมายมักจะไมอยากบังคับใชกฎขอบังคับดานจริยธรรมกับพวกของตนเอง อีกดานหนึ่งหนวยงานท่ีถูก
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ควบคุมโดยฝายบริหารถูกมองวาถูกโนมนาวใหตกเปนเครื่องมือทางการเมืองไดงาย ไมมีคําตอบใดคําตอบ
หนึ่งทีถูกตองสําหรับปญหานี้ ทางเลือกหนึ่งคือ การอาศัยองคกรท่ีแตกตางกันสําหรับแตละฝายโดย
รับประกันวาแตละองคกรมีความเปนอิสระ เชน ฝายนิติบัญญัติอาจจะตั้งองคกรอิสระดานจริยธรรมท่ีเปน
กลางข้ึนมาเพ่ือบริหารจัดการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินของตนเอง โดยไมคํานึงถึงการออกแบบ
องคกรพิเศษกุญแจสําคัญคือผูกําหนดนโยบายตองใหน้ําหนักกับความกังวลของแตละฝาย

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินยังแตกตางกันไปตามระดับการรวมศูนยในการบริหารจัดการแบบแสดง
รายไดและทรัพยสิน หรือหนาท่ีพิเศษตางๆท่ีมอบหมายใหหนวยงานหลักและองคอ่ืนๆ ของรัฐบาลซึ่งโดย
ปกติเปนฝายทรัพยากรมนุษยหรือเจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้ง แนวทางนี้มีประโยชนหลาย
อยางโดยมีสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ ประสิทธิภาพของหนาท่ีท่ีไดมอบหมายไปนั้นข้ึนอยูกับการรวมมือกัน
อยางใกลชิดระหวางหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และฝายทรัพยากรมนุษยแต
ละแหง และข้ึนอยูกับขีดความสามารของแผนกทรัพยากรมนุษยดวย (อารเจนตินาและสหรัฐอเมริกาเปน
ตัวอยางของระบบท่ีมอบหมายหนาท่ีหรือความรับผิดชอบบางอยางใหแกฝายทรัพยากรมนุษย หรือ
เจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้ง) แผนภาพ 2.5 – 2.6 และ 2.7 แสดงใหเห็นตัวอยางของระบบ
การยื่นท่ีรวมศูนยท่ีสวนกลางและท่ีมอบหมายใหหนวยงานทําแทน
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แผนภาพ 2.3 ประเภทของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรับและบริหารจัดการแบบ

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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เพราะวาระบบปองกันผลประโยชนทับซอนมุงเนนในเรื่องการปองกันและการยอมรับความสัมพันธเชิง
ปรึกษาหารือกับผูยื่น หนาท่ีในการใหคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตอง และการบังคับใชมักจะ
ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีแยกกันหรือแผนกอ่ืนภายในหนวยงานเดียวกัน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากหากวาระบบ
ตองดําเนินการเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบความม่ังค่ังของเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบ
ดวย

แผนภาพ 2.3 และ 2.4 แสดงใหเห็นหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการการแสดงรายไดและทรัพยสิน
รวมถึงคณะกรรมการพิเศษ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หนวยงานจัดเก็บภาษี และหนวยงานทางการเมือง
(เชน คณะกรรมาธิการของรัฐสภา และหนวยงานการเลือกตั้ง) ในกรณีท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบไมไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายมักจะมีโอกาสเสี่ยงสูงท่ีระบบจะไมสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติ คณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือการตอตานการทุจริตมักจะไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินมากกวา
หนวยงานอ่ืนๆ

คณะกรรมการพิเศษนี้ มักจะมีงบประมาณท่ีแยกเปนอิสระและในบางกรณีมีอํานาจของตํารวจและ
ขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวนซึ่งชวยรับประกันวาการดําเนินการระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
เปนไปอยางเอาจริงเอาจัง คณะกรรมาธิการของรัฐสภาอาจตกอยูใตแรงกดดันทางการเมืองและมักจะแสดง
ใหเห็นวาถูกใชโดยมิชอบเพ่ือจุดประสงคและผลประโยชนทางการเมืองของพรรคการเมืองเพราะ
คณะกรรมาธิการนี้อยูในฝายการเมืองของรัฐบาล

แผนภาพ 2.4 ประเภทของหนวยงานท่ีรับผิชอบในการบังคับใชกฎขอบังคับ IAD

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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2.2.1 การแบงแยกหนาที่ใหกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ

ในบางระบบหนาท่ีในการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกตองอยูกับองคกรแยกตางหากจากองคกรท่ีรับ
และเก็บรักษาแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน หรืออยางนอยอยูตางแผนกในหนวยงานเดียวกัน การแบงงาน

แผนภาพ 2.5 ระบบการย่ืนแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนเอกสารกระดาษท่ีย่ืนท่ี
สวนกลาง: ตัวอยางของรวันดา

9 คน

แบบแสดงรายได้และทรัพย์สนิ
เป็นเอกสารกระดาษ

: ผู้ เขียน 4,900 ราย

สํานักงานผูตรวจ
การแผนดิน

หนวยงานตอตาน
การทุจริต ฝ่ายทรัพยากร

มนษุย์

หนวย
งา

หนวยงานตอตาน
การทุจริต

นตอตานการทุจริต

แผนภาพ 2.6 ระบบการย่ืนแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนเอกสารกระดาษและบทสรุป
แบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมอบหมายใหหนวยงาน: ตัวอยางในมองโกเลีย

6 คน

แบบแสดงรายได้และทรัพย์สนิ
เป็นเอกสารกระดาษ

: ผู้ เขียน

52,000 ราย

x
1,190 คน ใน
หนว่ยงานรัฐ 120 แหง่

ฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์

การถา่ยโอนข้อมลูเสมือนจริง
(บทสรุป)

หนวยงานตอตาน
การทุจริต
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กันทํานี้อาจชวยใหระบบท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการสามารถสรางขีดความสามารถไดและสามารถชวยตรวจสอบ
การดําเนินงานหนวยงานอ่ืน การจัดตั้งหนวยงานแยกออกมาตางหากเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแบบ เพ่ือใหคําชี้แนะแนวทางเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และเพ่ือการสืบสวน
สอบสวนเบื้องตนชวยบรรเทาแรงกดดันระหวางบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในการใหคําแนะนําและการ
บังคับใช นอกจากนั้นยังชวยทําใหคุณสมบัติและเงินเดือนสําหรับเจาหนาท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (ดู
กลองขอความ 2.1)

2.2.2 การมอบหมายหนาที่ใหหนวยงานหลัก

ตามท่ีไดตั้งขอสังเกตไวระบบท่ีหนาท่ีตางๆ ถูกรวมศูนยไวท่ีสวนกลางท้ังหมด และระบบท่ีมอบหมายหนาท่ี
บางอยางใหหนวยงานหลักจะมีปญหาและขอดีแตกตางกัน ท้ังหนาท่ีเชิงบริหารและหนาท่ีเชิงเนื้อหาสาระ
สามารถมอบหมายใหหนวยงานหลักไดซึ่งตามปกติมักจะมอบใหแกหนวยงานดานบริหารทรัพยากรมนุษย
หรือเจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้งภายในหนวยงาน หนาท่ีเชิงบริหารรวมถึงงานท่ีเก่ียวของกับ
การจัดทําและเก็บรักษารายชื่อผูยื่น การแจงใหเจาหนาท่ีทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองยื่น และการรับและเก็บ
รักษาแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเจาหนาท่ียื่น หนาท่ีเชิงเนื้อหาสาระรวมถึงการตรวจสอบและ
วิเคราะหเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินและใหคําแนะนําแกผูยื่นเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน
การมอบหมายหนาท่ีมีประโยชนอยางยิ่งถาหากหนวยงานปฏิบัติมีขอจํากัดในเรื่องขีดความสามารถท่ีจะ

แผนภาพ 2.7 ระบบการย่ืนแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนเอกสารกระดาษและแบบ
ออนไลนท่ีมอบหมายใหหนวยงานดําเนินการ

ผูยื่น 5%
(1,450)

แบบฟอรมเอกสาร
กระดาษ

แบบฟอรมดิจิตอล

เจาหนาที่ 12 คนหนวยงานตอตาน
การทุจริต (MoJ) ฝายทรัพยากรมนุษยใน

หนวยงานรัฐ 190 แหง

ฝายทรัพยากร
มนุษย

ฝายทรัพยากร
มนุษย

ฝายทรัพยากร
มนุษย

ที่มา : ผูเขียน
หมายเหตุ : Moj = กระทรวงยุติธรรม
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จัดการกับปริมาณท้ังหมดสําหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น (มองโกเลีย
อารเจนตินา และสหรัฐอเมริกา เปนตัวอยางของระบบท่ีมีการมอบหมายหนาท่ี ดูกลองขอความ 2.2)

ยุทธศาสตรนี้มีขอดอย คือ หนวยงานปฏิบัติตองม่ันใจวาแตละหนวยหรือสํานักงานในหนวยงานหลัก
ดําเนินการตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆอยางเชื่อถือไดและจัดทํารายงานเก่ียวกับกิจกรรมท่ี
ดําเนินการรวมถึงอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น การท่ีหนวยงานหลักตางๆ มีขีดความสามารถ
ไมเทากันและความยากในการสรางความม่ันใจวาแนวทางในการบังคับใชเปนแบบเดียวกันอาจทําใหมีการ
มอบหมายหนาท่ีเชิงบริหารท่ีออกแบบไวเพ่ือแบงเบาภาระของหนวยงานปฏิบัติในเรื่องการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแทนท่ีจะมอบหมายหนาท่ีในการตรวจสอบหรือสืบสวนสอบสวน หนวยปฏิบัติงาน
กลางอาจตองการพัฒนากลไกเพ่ือสงเสริมการกํากับดูแลหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ระบบการยื่นแบบท่ีมีสอง
อยางในอารเจนตินาชวยใหหนวยงานกลางสามารถมอบหมายหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่นใหแกหนวยงานหลักตางๆ ไดและยังคอยเผาติดตามดูอัตราการยื่นแบบได โดยตองขอบคุณระบบ
การยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินทางอิเล็กทรอนิกส (ดูกลองขอความ 2.2) แนวทางท่ีเหมาะสมหรือมี
สมดุลข้ึนอยูกับความตองการและขีดความสามารถของแตละประเทศ การใหประชาชนเขาถึงเนื้อหาของ
การตรวจสอบความถูกตองอาจเปนสิ่งท่ีซับซอนมากข้ึนเม่ือมีการมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ยื่นแบบ ถาหากหนวยงานกลางจะตองเผยแพรขอมูลออนไลนกระบวนการก็จะข้ึนอยูกับประสิทธิภาพและ
การโอนขอมูลในเวลาท่ีเหมาะสมของหนวยงานหลัก ถาหากใหประชาชนเขาถึงแบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินท่ีเปนเอกสารกระดาษก็จะมีความเสี่ยงท่ีหนวยงานหลักท่ัวประเทศจะปฏิบัติไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

กลองขอความท่ี 2.1 การแบงแยกหนาท่ีเกี่ยวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินในองคกรหรือหนวยงาน:
กัวเตมาลา อารเจนตินา และสหรัฐอเมริกา

ในกัวเตมาลาระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถูกออกแบบมาเพ่ือตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบเปนหลัก
บทบาทในการดําเนินงานเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน อยูท่ีสองหนวยท่ีแยกกัน the Departa-
mento de  Declaración Jurada Patrimonial และ the  Departamento de  Análisis,
Verificación e Investigación Patrimonial พูดอยางกวางๆ the Departamento de  Declaración
Jurada Patrimonial เก็บรักษาทะเบียนรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ียื่นแบบ รับประกันใหการยื่นแบบ
เปนไปอยางถูกตองและทันเวลา เก็บคาปรับสําหรับการไมปฏิบัติตามและบริหารจัดการการเก็บรักษาแบบ
แสดงรายไดและทรัพยสิน ในทางตรงขาม the  Departamento de  Análisis, Verificación e
Investigación Patrimonial ทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีสุมเลือกมาจาก
กลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง (ประมาณรอยละ 1 ของท้ังหมด) และเปรียบเทียบทรัพยสินท่ีแสดงไวตอน เขารับ
ตําแหนงกับทรัพยสินท่ีแสดงตอนพนจากตําแหนงเพ่ือตรวจหาการเพ่ิมข้ึนอยางนาสงสัย

สําหรับอารเจนตินาซึ่งเนนท้ังการปองกันผลประโยชนทับซอนและการร่ํารวยโดยมิชอบของฝายบริหาร
สวนกลางไดแบงแยกหนาท่ีดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินและการ
ตรวจสอบความถูกตองกับการสืบสวนสอบสวนระหวาง the Unidad de Control y Seguimiento de
las Declaraciones Juradas (หนวยงานรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน) และ
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the  Departamento de Investigaciones (แผนกสืบสวนสอบสวน) ท่ีรับผิดชอบการสืบสวนสอบสวน
เก่ียวกับการทุจริตท้ังหมด ในหนวยงานรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินก็จะมีสํานักงานแยกกัน
ตามความรับผิดชอบ คือ ก) สวนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นและการ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบและ ข) สวนท่ี
รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกตองแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือตรวจหาการมีผลประโยชน
ทับซอนและใหคําแนะนํา เม่ือหนวยท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินตรวจพบความผิดปกติวามี
ความร่ํารวยโดยมิชอบ หรือยืนยันวามีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนก็จะสงเรื่องตอใหแผนกสืบสวนสอบสวน
ซึ่งจะทําการสืบสวนสอบสวนอยางเปนทางการและอาจมีการฟองรองดําเนินคดี แผนกสืบสวนสอบสวนก็
ตองการเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือการสืบสวนสอบสวนหากจําเปนหรือเปนประโยชนสําหรับ
การใชเปนพยานหลักฐาน

ในสหรัฐอเมริกาจุดประสงคหลักของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ในระดับสวนกลาง คือ การตรวจหา
และปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน ไมมีหนวยท่ีแยกออกไปชัดเจนเพ่ือรับผิดชอบการตรวจสอบความ
ถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน หนวยงานปฏิบัติคือ Office of Government Ethics และ
เจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารจัดการแบบแสดงรายได
และทรัพยสินสงเรื่องตอใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีฟองคดี (the Inspector General’s Office, the  Federal
Bureau  of Investigation, หรือ the Public Integrity Section of the Department of Justice) เม่ือ
ไดรับขอรองเรียนหรือตรวจสอบพบความผิดปกติในแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

กลองขอความ 2.2 การมอบหมายความรับผิดชอบสําหรับการย่ืนแบบในมองโกเลีย อารเจนตินา และ
สหรัฐอเมริกา

การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสินมีหลายรูปแบบ

ในมองโกเลียหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการบังคับใชของระบบสวนใหญอยูกับ
หนวยงานอิสระตอตานการทุจริต (IAAC) แตอยางไรก็ตามการรับและเก็บรักษาแบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินของขาราชการดําเนินการโดยเจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้งในแตละหนวยงานหลัก
ดังนั้นจึงตองมีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางหนวยงานตอตานการทุจริตกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใน
หนวยงานหลัก เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบในแตละหนวยงานตองเก็บรักษาบัญชีรายชื่อผูท่ีมี
หนาท่ียื่นแบบแสดงทรัพยสินและติดตามตรวจสอบวาเจาหนาท่ีเหลานั้นยื่นแบบตามกําหนดเวลาหรือไม
เม่ือมีการยื่นแบบแลวเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบก็จะตองแปลงขอมูลจากแบบท่ียื่นมาเปน
เอกสารกระดาษใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลแลวสงให IAAC ซึ่งเปนข้ันตอนสําคัญท่ีทําใหหนวยงาน
กลางสามารถกํากับดูแลขอมูลได สวนหนาท่ีอ่ืนๆ ท้ังหมดของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินหนวยงาน
IAAC จะเปนผูรับผิดชอบเอง การท่ีใชแนวทางนี้เปนเพราะวา IAAC ไมมีขีดความสามารถท่ีจะรับภาระใน
การแปลงเนื้อหาของแบบจํานวนกวา 52,000 แบบท่ีเปนเอกสารกระดาษใหเปนอิเล็กทรอนิกสไฟล

อารเจนตินายังไดมอบหมายหนาท่ีบางอยางใหแกฝายบริหารทรัพยากรมนุษยของหนวยงานหลัก ถึงแมวา
การบริหารและการบังคับใชจะเปนแบบรวมศูนย หนวยงานหลักมากกวา 190 หนวยท่ีเจาหนาท่ีผูยื่นแบบ
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ทํางานอยูเปนผูรับและเก็บแบบถึงรอยละ 95 ของแบบ (ผูยื่นแบบประมาณ 33,000 ราย) ผูยื่นสงแบบโดย
ทางอิเล็กทรอนิกส (ออนไลนและเขารหัส) ใหแกหนวยงานกลาง พิมพ และลงชื่อในแบบท่ีพิมพออกมาและ
ยื่นตอฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตนเอง

ฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานมีหนาท่ีแจงเตือนใหเจาหนาท่ีทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองยื่นแบบ ใหการ
สนับสนุนผูยื่นแบบ และแจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินในสํานักงานตอตานการ
ทุจริตของกระทรวงยุติธรรมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนรายชื่อกลุมท่ีมีหนาท่ีตองยื่น
แบบ นอกจากนั้นยังเก็บแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษไวเพ่ือจุดประสงคในการเก็บบันทึก เจาหนาท่ีระดับสูง
ท่ีสุดซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของเจาหนาท่ีรัฐท้ังหมดยื่นแบบท้ังแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษและแบบท่ียื่นทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยตรงใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน (ดูแผนภาพ 2.7)
ตองขอบคุณการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสท่ีชวยใหหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบระยะไกลได (โดยการ
ประสานงานกับฝายทรัพยากรมนุษย) หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน สามารถ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองท้ังหมดดวยตนเองโดยใชขอมูลท่ีไดจากผูยื่นแบบ การยื่นแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสยังชวยสงเสริมการประสานงานและการสื่อสารกันระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดง
รายไดและทรัพยสิน กับฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีท่ีตองยื่นแบบซึ่งชวยให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถติดตามผลการดําเนินงานของฝายทรัพยากร
ของหนวยงานในการดําเนินการเก่ียวกับการยื่นแบบของเจาหนาท่ีของหนวยงานและเพ่ือใหการสนับสนุน
หรือคําแนะนําแกฝายทรัพยากรมนุษยในกรณีท่ีจําเปน

สหรัฐอเมริกามอบหมายความรับผิดชอบใหหนวยงานหลักมากกวามองโกเลีย หรืออารเจนตินา ใน
สหรัฐอเมริกาแตละหนวยงานหลักมีเจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการกระบวนการ
แสดงรายไดและทรัพยสินของตนเอง Office of Government Ethics ท่ีเปนหนวยงานกลางมีหนาท่ีหลัก
ในการกําหนดนโยบายกวางๆ ใหแตละหนวยงานหลักดําเนินการและใหความชวยเหลือในการดําเนินระบบ
ของหนวยงานหลักซึ่งแตกตางกันไปในแงของการใหการสนับสนุนผูยื่นแบบและความรวดเร็วในการ
ดําเนินการบังคับใช แตอยางไรก็ดี Office of Government Ethics ยังคงมีหนาท่ีในการกํากับดูแลอยาง
จริงจังซึ่งทําใหสามารถใหคําแนะนําแกแตละหนวยงานไดมาก

ในระบบสวนใหญการบังคับใชการลงโทษทางปกครองและการดําเนินคดีอาญาในกรณีฝาฝนการแสดง
รายไดและทรัพยสิน (ในกรณีท่ีใชบังคับได) จะดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงสําหรับการรับแบบและดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดของการยื่นแบบ เม่ือมีการบังคับใช
โทษทางปกครอง เชน การปรับหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองแจงใหฝาย
ทรัพยากรมนุษยของหนวยงานหลักตนสังกัดของเจาหนาท่ีผูนั้นทราบ สําหรับการกระทําท่ีเปนการฝาฝน
อยางรายแรงมากกวาอาจะตองแจงศาลปกครอง หรือหากตองมีการลงโทษทางอาญาตองสงเรื่องไปให
สํานักงานอัยการหรือหนวยงานพิเศษท่ีมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนการทุจริตดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยาง
เปนทางการข้ึนอยูกับการดําเนินการในประเทศนั้น ดังนั้น การสื่อสารหรือการประสานงานท่ีดีระหวาง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และองคกรทางบริหารหรือหนวยงานบังคับใชเหลานี้
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
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2.3 ขอบเขตและความครอบคลุมของระบบ

ขอบเขตและความครอบคลุมของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถูกกําหนดโดยตัวแปรเชิงนโยบาย 3 อยาง
ดังนี้

 ใครเปนผูท่ีตองยื่นแบบ
 ผูยื่นจะตองแสดงขอมูลอะไรบาง
 ผูยื่นตองยื่นบอยแคไหน

ขอบเขตและความครอบคลุมของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถูกกําหนดโดยกฎหมายและจะข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของระบบการแสดงรายไดและทรัพยสิน ระบบจะแตกตางกันอยางมากในขอบเขตและความ
ครอบคลุมตั้งแตระบบท่ีมีผูยื่นแบบจํานวนนอยและใหแสดงขอมูลอยางยอหรือแบบเปนแบบงายๆ ไปจนถึง
ระบบท่ีมีผูยื่นจํานวนมากและมีขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลท่ีครอบคลุมกวางขวาง ความถ่ีท่ีเจาหนาท่ี
ตองยื่นหรือปรับปรุงแบบใหเปนปจจุบันก็แตกตางกันอยางมาก

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเพ่ิงเกิดใหมหรือระบบท่ีผานการปฏิรูปมาแลวอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่อง
การตั้งความหวังในเรื่องขอบเขตและความครอบคลุมสูงเกินไป ผลท่ีตามมาคือระบบเหลานี้จะกําหนด
อํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงคท่ีเกินกวาขีดความสามารถของระบบท่ีจะรองรับได (Demmke et al.
2007, 132) หรือวาไมสามารถปฏิบัติไดในสถานการณท่ีมีขอจํากัดในสภาพแวดลอมท่ีกวางกวา
การตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีกําหนดขอบเขตและความครอบคลุมของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
ควรจะตองพิจารณาดวยความระมัดระวังเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินงานของระบบและ
ทรัพยากรท่ีมีใหกับหนวยงานปฏิบัติ รวมถึงความตองการและผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดการขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสระดับตางๆ ตั้งแตกระบวนการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบจนถึงการแปลง
ขอมูลดวยมือจากแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสนิใหเปนฐานขอมูลท่ีคนหาไดงาย

2.3.1 ใครมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

ขอบเขตและขนาดของจํานวนผูท่ีตองยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินแตกตางกันไปในแตละประเทศ
จากระบบท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐทุกคนตองยื่นไปจนถึงระบบท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีระดับสูงเทานั้นท่ีตอง
ยื่น (ดูแผนภาพ 2.8)14 การครอบคลุมท้ังหมดมักจะปฏิบัติไมไดและไมจําเปน และมีเพียงไมก่ีระบบท่ีเลือก
แนวทางนี้ ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐทุกคนหรือสวนใหญเปดเผยรายไดทําให
มีขอมูลจํานวนมหาศาลซึ่งบางครั้งละเอียดมาก ซึ่งเปนเรื่องยากและตองใชเวลาในการดําเนินการและ
ติดตามตรวจสอบมาก (Chêne 2008, 3; Messick 2006, 2) ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีคาดหวังใน

14 ถึงแมวาขอบเขตของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตองแสดงรายไดและทรัพยสินมีความแตกตางกันอยางมากโดยครอบคลุมประมุขรัฐ รัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา เจาหนาที่รัฐระดับสูง หัวหนาและเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ขาราชการระดับสูงและผูบริหาร
และเจาหนาที่ระดับสูงฝายตุลาการ (ในบางระบบผูพิพากษาและอัยการอยูภายใตระบบที่แยกออกไปตางหากเชนเดียวกับทหารและ
ตํารวจ) บางระบบครอบคลุมเจาหนาที่ที่มาจาการเลือกตั้งดวย
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แผนภาพ 2.8 ความครอบคลุมของกรอบกฎหมายในประเทศท่ีจําแนกรายไดโดย
World Bank

เรื่องนี้มากเกินไปจะตองทุมเททรัพยากรจํานวนมากในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่นแบบและมักจะมีความสามารถไมเพียงพอท่ีจะบริหารจัดการองคประกอบอ่ืนๆ ของระบบและทําให
มีผลเสียตอความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนภาระกับระบบท่ีไมไดมอบ (หรือไมสามารถมอบหมายได)
ใหหนวยงานอ่ืนรับผิดชอบการยื่นแบบ (ตามท่ีไดกลาวไวในหัวขอ 2.1)
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รายไดต่ํา รายไดปานกลางระดับบน รายไดปานกลางระดับลาง รายไดสูง

ยิ่งไปกวานั้นระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีความครอบคลุมกวางมากดูเหมือนวาเปนการสงสารวา
หนวยงานตางๆ กําลังใชแนวทางท่ีครอบคลุมเพ่ือการปราบปรามการทุจริต และปลูกฝงจริยธรรมภาครัฐ
แตในทางปฏิบัติระบบไมสามารถทํางานได การจํากัดขอบเขตของความครอบคลุมใหเนนท่ีตําแหนง
ระดับสูงหรือตําแหนง ท่ีมีความเสี่ยงสูงจะชวยรับประกันไดวาหนวยงานไมไดดําเนินการเกินขีด
ความสามารถของตนเองและสามารถดําเนินการตามหนาท่ีทุกอยางท่ีเก่ียวกับขอกําหนดในการเปดเผย
(Mukherjee and Gokcekus 2006, 325) มาตรฐานกวางๆสองอยางท่ีสามารถนํามาใชในการจํากัด
ขอบเขตของความครอบคลุม คือ ก) แนวทางท่ีกําหนดเปาหมายท่ีตองการครอบคลุมโดยพิจารณาถึงหนาท่ี
หรือการทํางาน หรือ ข) เนนท่ีระดับชั้นท่ีตองการครอบคลุมโดยดูท่ีตําแหนง15

15 ดูรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางเหลานี้ไดใน OECD (2011, 32-43)

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
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การครอบคลุมเปาหมายโดยดูท่ีหนาท่ีหรือการปฏิบัติงาน
การกําหนดเจาหนาท่ีรัฐท่ีจะตองดําเนินการตามขอกําหนดในการยื่นสวนหนึ่งจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
ระบบ ผูยื่นแบบจะถูกจําแนกโดยตําแหนงหรือการปฏิบัติงาน การจําแนกโดยตําแหนง หมายถึง
การจําแนกผูยื่นโดยตําแหนง (รัฐมนตรี ผูอํานวยการ และอ่ืนๆ) การแบงแยกโดยการปฏิบัติงานหมายถึง
การจําแนกผูยื่นตามอํานาจหนาท่ี (จัดเก็บรายได บริหารงานจัดซื้อจัดจาง การใหผลประโยชนหรือ
ใบอนุญาต และอ่ืนๆ) ระบบท่ีมุงปองกันผลประโยชนทับซอนอาจใชขอกําหนดในการเปดเผยเฉพาะกับผูท่ีมี
ตําแหนงท่ีอาจมีโอกาสใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบได เชน โดยการอนุมัติการทําสัญญาและการใหสัมปทาน
การจัดทํานโยบาย หรือการรางกฎหมาย (OGE, 2005,7) ถาหากการตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบเปน
วัตถุประสงคหลักการมุงเปาหมายไปท่ีตําแหนงท่ีจะทําใหเกิดโอกาสในการหาผลประโยชนสวนตนจะมี
ประสิทธิภาพมากกวา เชน ตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเงินของรัฐ หรือใหผลประโยชนในนามของ
รัฐ เชน ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตการกอสราง แนวทางนี้ทําใหความครอบคลุมกวางมากดวยเหตุท่ีจํานวน
เจาหนาท่ีในตําแหนง “เสี่ยง” มีจํานวนมาก (Demmke et al. 2007, 132; OECD 2006b, 11) การ
กําหนดมูลคาข้ันต่ํา (มูลคาของการทําธุรกรรมท่ีเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
การจัดซื้อจัดจางและอ่ืนๆ) เพ่ิมเติมข้ึนมาอีกข้ันตอนหนึ่งทําใหขนาดของผูท่ีตองยื่นแบบอยูในขอบเขตท่ี
สามารถบริหารจัดการได การกําหนดมูลคาข้ันต่ําจะปองกันไมใหระบบเลือกผูท่ีตองยื่นแบบท่ีมีจํานวนมาก
เกินไปจนเปนภาระในทางบริหารใหแกหนวยงาน และเปนการบังคับใชขอกําหนดท่ีไมจําเปนกับเจาหนาท่ี
ระดับลางใหยื่นแบบ ตัวอยาง เชน เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีเก็บคาปรับสําหรับการจอดรถในท่ีหามจอด
(Messick 2009, 7)

การครอบคลุมโดยแบงเปนระดับตามระดับช้ันของตําแหนง
อีกแนวทางหนึ่งคือการกําหนดเปาหมายท่ีขาราชการท่ีดํารงตําแหนงในบางระดับชั้น (Chêne 2008, 3:
OECD 2011) ยุทธศาสตรนี้ข้ึนอยูกับสมมติฐานท่ีวาเจาหนาท่ีระดับสูงอาจมีการใชดุลยพินิจและอํานาจใน
การใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากวา เพราะวาใชแนวทางความครอบคลุมแบบประมิดทําใหขอไดเปรียบ
อยางหนึ่งของยุทธศาสตรนี้ คือ การเก็บรักษาและปรับปรุงทะเบียนรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตองยื่นแบบ
ทําไดงายกวาแนวทางท่ีกําหนดเปาหมายโดยดูท่ีตําแหนงท่ีมีความเสี่ยงในหนวยงานของรัฐระดับตางๆ
แนวทางนี้อาจใชเพ่ือสนับสนุนการเปดตัวระบบใหมท่ีใชขอกําหนดใหเปดเผยกับเจาหนาท่ีระดับต่ําลงมา
เรื่อยๆ เริ่มจากเจาหนาท่ีระดับสูงสุดท่ีมาจากการเลือกตั้งในขณะท่ีหนวยงานสรางความนาเชื่อถือและขีด
ความสามารถในการดําเนินระบบใหมากข้ึน วิธีการท่ีเปนไปไดในการทําใหการจําแนกเจาหนาท่ีท่ีอยูเหนือ
ระดับข้ันใดข้ันหนึ่งงายข้ึน คือ การกําหนดข้ันต่ําของเงินเดือนซึ่งเปนวิธีการท่ีใชในกัวเตมาลา ตัวอยางเชน
จุดตัดสําหรับขอกําหนดท่ีตองยื่นแบบ คือ เจาหนาท่ีผูมีเงินเดือนมากกวาเดือนละ 8,000 เคทซาล
(ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐ)

การย่ืนแบบของคูสมรสและบุตร
เจาหนาท่ีท่ีจงใจใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบหรือการยักยายถายเทเงินของรัฐเพ่ือประโยชนสวนตน
จะพยายามหาทางหลบหลีกกลไกกํากับดูแล (ดู Transparency International 2004) ทรัพยสินหรือ
รายไดโดยมิชอบสามารถถูกซอนไวในชื่อของคนในครอบครัว รวมถึงคูสมรสและบุตรหลาน ในความ
พยายามท่ีจะแกปญหานี้บางประเทศไดขยายขอบังคับในการยื่นแบบใหรวมถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะ
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คูสมรสและบุตรท่ียังเปนผูเยาวแตในบางกรณีครอบคลุมถึงคนใกลชิดหรือคนในครัวเรือนดวย เคนยา
ไนจีเรีย แทนซาเนีย และยูกันดากําหนดใหแยกแบบสําหรับคูสมรสและบุตรตางหาก (Chêne 2008, 4)
ระบบอ่ืนๆ กําหนดใหเจาหนาท่ีแสดงรายไดและทรัพยสินของคูสมรสและบุตรท่ีเปนผูเยาวในแบบของ
ตนเอง ในสโลเวเนียจะขอใหคูสมรส บุตรท่ีเปนผูเยาว และคนในครัวเรือนยื่นแบบก็ตอเม่ือมีเหตุอันควร
สงสัยวาเจาหนาท่ีผูนั้นปกปดรายไดและทรัพยสิน  การขยายความครอบคลุมไปถึงคนในครัวเรือน และ
คนใกลชิดของเจาหนาท่ีชวยเพ่ิมการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งแตก็ไมสามารถปองปรามการนําทรัพยสินไปซอน
ไวท่ีอ่ืน ในบางประเทศการกําหนดใหคูสมรสและบุตรตองแสดงทรัพยสินทําใหมีการถกเถียงกันมากข้ึน
เก่ียวกับสิทธิสวนบุคคล

2.3.2 ขอมูลที่ผูยื่นแบบตองแสดง

แบบแสดงรายไดและทรัพยสินในแตละระบบมีความแตกตางกันอยางมากในแงของความยาว
ของแบบฟอรม ระดับความละเอียด และความซับซอนของขอมูลท่ีกําหนดใหแสดง (ดูตัวอยางแบบใน
ภาคผนวก ก) โดยท่ัวไปความแตกตางนี้สะทอนถึงจุดประสงคของระบบ ระดับความเขมขนของการ
ตรวจสอบ และขีดความสามารถของหนวยงานในการดําเนินการกับขอมูลท่ีมีความละเอียดและซับซอน
เก่ียวกับรายไดและทรัพยสิน ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมักจะมีประเภทของขอมูลพ้ืนฐานใน
แบบฟอรมเหมือนๆ กันคือ ทรัพยสิน หนี้สิน และแหลงท่ีมาของรายได ความแตกตางของแตละระบบอยูท่ี
ความละเอียดของขอมูลท่ีตองการ และการดําเนินการกับขอมูลนั้นเปนสิ่งบงบอกถึงความแตกตางของ
แตละระบบ และมีผลตอประสิทธิภาพของระบบ

ถึงแมวาจะมีความแตกตางกันในทางปฏิบัติอยางมากแตหลักการท่ัวไป 2 อยางท่ีสามารถสังเกตไดโดยดูท่ี
เนื้อหาของขอมูลในแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสิน:

 ระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ท่ีเนนเรื่องการระบุชี้และปองกันผลประโยชนทับซอน จะเนนใน
เรื่องการเปดเผยแหลงท่ีมาของรายได และการระบุชี้ผลประโยชนทางธุรกิจ รวมถึง (ในหลายๆ
กรณี) การเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและการเปนเจาของหุน ระบบปองกัน
ผลประโยชนทับซอนอาจกําหนดใหเปดเผยมูลคาของทรัพยสินบางครั้งในลักษณะเปนภาพรวม
อาจรวมถึงรายละเอียดของแหลงท่ีมา และมูลคาของของขวัญ

 ระบบท่ีเนนเรื่องการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ังเพ่ือปองกันและตรวจหาการ
ร่ํารวยโดยมิชอบจะเนนท่ีการเปดเผยมูลคาของทรัพยสิน ไมวาโดยภาพรวม หรือภายในขอบเขต
ของมูลคา (นั่นคือมูลคารวมของทรัพยสินประเภทหนึ่งมีคาอยูระหวาง 5,000-25,000 เหรียญ
สหรัฐ หรือ 25,001-50,000 เหรียญสหรัฐและอ่ืนๆ) ระบบตรวจสอบความร่ํารวยโดยมิชอบ โดย
ปกติกําหนดใหทรัพยสินเปนรายการๆ มากกวาระบบปองกัน ผลประโยชนทับซอน รวมถึงแบบ
และรุนของรถยนต มูลคาและรูปพรรณของอสังหาริมทรัพย และอ่ืนๆ) และรายไดท่ีเจาหนาท่ี
ไดรับจากการทํางานนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาท่ี (ในประเทศท่ีอนุญาตใหทํางานอ่ืน
นอกเหนอืจากงานราชการได)
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ระบบท่ีมีสองวัตถุประสงคโดยท่ัวไปกําหนดใหตองแสดงขอมูลท้ังสองประเภท ในระบบท่ีกําหนดใหคูสมรส
และบุตรผูเยาวตองแสดงรายไดและทรัพยสินก็จะใชขอกําหนดแบบเดียวกัน

ความพอดีกันระหวางมีรายละเอียดเพียงพอตามจุดประสงคของระบบกับการมีขอกําหนดไมมากเกินไป
จนทําใหเปนภาระแกผูยื่น และหนวยงานเปนสิ่งท่ีไดรับความสําคัญเปนลําดับแรก บางระบบ (เชน ท่ีใชอยู
ในรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา) ประสบความสําเร็จในการใชแบบฟอรมท่ียาวและละเอียดอยางเปน
ระบบ ในกรณีเชนนี้กุญแจสําคัญสําหรับความสําเร็จของระบบ คือ หนวยงานมีเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีดาน
จริยธรรมท่ีใหการชวยเหลือทําใหเจาหนาท่ีเขาใจและกรอกแบบฟอรมไดครบถวน คําแนะนําและการให
ความชวยเหลือจะชวยลดความคับของใจเก่ียวกับความยาวของเอกสารท่ีตองจัดทํา และลดความเสี่ยงใน
การยื่นแบบไมครบถวนหรือไมถูกตอง แนวทางนี้เปนไปไดก็เพราะการทุมเททรัพยากรใหกับการดําเนินงาน
ของระบบปองกันผลประโยชนทับซอนในสหรัฐเมริกา ซึ่งเปนแนวทางท่ีไมสามารถปฏิบัติไดหากขาดแคลน
ทรัพยากร

2.3.3 ผูยื่นตองยื่นแบบบอยแคไหน

ความถ่ีท่ีเจาหนาท่ีตองยื่นแบบควรจะกําหนดบนพ้ืนฐานของปจจัยตางๆ ดังนี้

 คุณคาของขอมูลท่ีเปนปจจุบันกวาในการชวยใหระบบทําหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี
 ขีดความสามารถของหนวยงานในการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก
 หลีกเลี่ยงขอบังคับท่ีเปนภาระสําหรับเจาหนาท่ีรัฐมากเกินไปซึ่งจะสงผลใหเกิดการไมปฏิบัติตาม

การยื่นเม่ือเขารับตําแหนงและพนจากตําแหนงเปนลักษณะพ้ืนฐานของระบบสวนใหญ หมายความวา
เจาหนาท่ีรัฐตองยื่นแบบเม่ือเขารับตําแหนงและตอนพนจากตําแหนงตามปกติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(เชน 30 วัน) หลังจากวันท่ีเขารับหรือพนจากตําแหนง บางระบบกําหนดใหเจาหนาท่ีท่ีพนจากตําแหนงแลว
ยื่นแบบสําหรับชวงเวลาหนึ่งท่ีพนจากตําแหนงมาแลวดวย (ชวงระยะเวลาท่ีหามไมใหเจาหนาท่ีรัฐทํางานใน
ภาคสวนท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีท่ีเคยปฏิบัติ) หรือในบางกรณีสําหรับผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ระบบสวนใหญ
มักจะกําหนดใหเจาหนาท่ียื่นแบบขณะท่ีดํารงตําแหนงอยูไมวาจะเปนรอบตามกําหนดซึ่งปกติปละครั้ง หรือ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในมูลคาของรายไดหรือทรัพยสิน (การยื่นแบบเฉพาะกิจ) ระบบท่ี
กําหนดใหมีการยื่นแบบเฉพาะกิจกําหนดใหหนาท่ีในการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นเปนของผูยื่น
ฝรั่งเศส16 ใชแนวทางนี้เชนเดียวกับโครเอเชีย ถึงแมวาแนวทางนี้ใชกันอยางแพรหลาย แตแนวทางท่ี
กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนยื่นแบบใหมหรือปรับปรุงแบบเวลาเดียวกันทุกปดูเหมือนวาจะเปนท่ีนิยม
มากกวา (ดูแผนภาพ 2.9)

16 ในสหภาพยุโรปประเทศสวนใหญกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเอาไวอยางแนชัดถึงแมจะแตกตางกัน เชน ใน
โปแลนดสมาชิกสภานิติบัญญัติตองยื่นแบบแสดงขอมูลทางการเงินภายใน 30 วันหลังเขารับตําแหนงและทุกปหลังจากนั้น เยอรมัน
กําหนดใหยื่นตอนเขารับตําแหนงที่มีวาระ 4 ป แตกําหนดใหเจาหนาที่ตองรายงานรายไดที่เพ่ิมข้ึนเงินสมนาคุณ หรือของขวัญที่ไดรับใน
ชวงเวลาดังกลาวบางประเทศ เชน สาธารณรัฐเช็ก และไอรแลนดเพียงแคกําหนดใหยื่นทุกปเทานั้น (Demmke et al. 2007,70)
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แผนภาพ 2.9 ความถี่ในการย่ืน

สิ่งหนึ่งท่ีเปนเรื่องยากสําหรับการทําใหแนวทางท่ีกําหนดใหมีการยื่นแบบเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพ คือ
การกําหนดคาข้ันต่ําท่ีแสดงวามีการเปลี่ยนแปลงรายไดและทรัพยสินอยางมีนัยยะสําคัญ หากคาข้ันต่ําท่ี
กําหนดต่ําเกินไปก็จะมีปญหาทําใหเกิดภาระในการบริหารเพ่ิมมากข้ึนโดยไมจําเปนแกหนวยงานและผูยื่น
และไมไดเพ่ิมความมีประสิทธิภาพใหระบบเลย หากกําหนดใหสูงเกินไป และหนวยงานไมไดติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ังอยางเอาจริงเอาจังเพียงพอก็จะทําใหเปนผลเสียตอความนาเชื่อถือ
ของระบบ คาข้ันต่ําท่ีเหมาะสมจะแตกตางกันไปในแตละบริบทข้ึนอยูกับประเภทของพฤติกรรมท่ีเปน
เปาหมายของระบบ
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สิ่งหนึ่งท่ีเปนเรื่องยากสําหรับการทําใหแนวทางท่ีกําหนดใหมีการยื่นแบบเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพ คือ
การกําหนดคาข้ันต่ําท่ีแสดงวามีการเปลี่ยนแปลงรายไดและทรัพยสินอยางมีนัยยะสําคัญ หากคาข้ันต่ําท่ี
กําหนดต่ําเกินไปก็จะมีปญหาทําใหเกิดภาระในการบริหารเพ่ิมมากข้ึนโดยไมจําเปนแกหนวยงานและผูยื่น
และไมไดเพ่ิมความมีประสิทธิภาพใหระบบเลย หากกําหนดใหสูงเกินไป และหนวยงานไมไดติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ังอยางเอาจริงเอาจังเพียงพอก็จะทําใหเปนผลเสียตอความนาเชื่อถือ
ของระบบ คาข้ันต่ําท่ีเหมาะสมจะแตกตางกันไปในแตละบริบทข้ึนอยูกับประเภทของพฤติกรรมท่ีเปน
เปาหมายของระบบ

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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ในประเทศท่ีมีทรัพยากรจํากัดมากกวาการกําหนดมูลคาข้ันต่ําสําหรับการยื่นแบบเฉพาะกิจคอนขางสูง
หมายถึง ความถ่ีในการยื่นแบบก็จะนอยลงทําใหระบบมีความนาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากกวา
การกําหนดคาข้ันต่ําท่ีต่ํากวา ไมวาในกรณีใดก็ตามขอกําหนดใหยื่นแบบเฉพาะกิจก็ทําใหเกิดความเสี่ยสูง
ท่ีจะเกิดการไมปฏิบัติตามสูง ดวยเหตุท่ีวาการคนหาวาเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตองยื่นแบบละเลยไมยื่นแบบเปน
เรื่องยากซึ่งหมายความวาหนวยงานจะไมสามารถติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแบบได สําหรับระบบท่ีมีทรัพยากรไมเพียงพอหรือระบบท่ีไมไดมีการตรวจหาและ
บังคับใชกฎหมายกับผู ท่ีฝาฝนอยางเอาจริงเอาจังอาจทําใหประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในความมี
ประสิทธิภาพของขอกําหนดของการแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือการใชเปนเครื่องมือตอตานการทุจริต
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินบางระบบกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนท่ีกฎหมายครอบคลุมยื่นแบบตอน
เขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง และยื่นแบบประจําป แนวทางนี้ใชกันอยางแพรหลายในอารเจนตินา
สโลเวเนีย และสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกามีการยื่นแบบท่ีเปดเผยตอสาธารณะประมาณ 25,000 แบบ
และยื่นแบบท่ีปกปดเปนความลับ 250,000 แบบตอป (และระบบกําหนดใหมีการตรวจสอบแบบท้ังหมด
และผูยื่นแบบทุกคนไดรับคําแนะนําเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนภายใน 60 วันหลังยื่นแบบ)
มีบุคลากรและทรัพยากรทางเทคโนโลยีมากพอท่ีจะดําเนินการตามขอกําหนดนี้และสําหรับดําเนินการกับ
ขอมูลจํานวนมากท่ียื่นมาดวย ในอารเจนตินาก็เชนเดียวกันระบบการยื่นแบบท่ีใชคอมพิวเตอรและ
ประมวลผลโดยศูนยกลางทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองแบบ 33,000 แบบตอป

การกําหนดใหยื่นแบบเม่ือเขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง และปรับปรุงขอมูลตามรอบเวลาท่ีกําหนด
ในชวงท่ียังดํารงตําแหนงอยูดูเหมือนวาจะเปนท่ีนิยมมากกวา การทําใหกระบวนการยื่นแบบตามรอบเวลาท่ี
กําหนดเรียบงายมากท่ีสุดเปนสิ่งสําคัญเพราะวาหนวยงานจะไดรับแบบจํานวนมากในเวลาเดียวกันซึ่งเปน
ปญหาเก่ียวกับการยื่นแบบเม่ือเขารับตําแหนงและพนจากตําแหนงหลังการเลือกตั้งท่ีพบในทุกระบบ การให
ทางเลือกแกเจาหนาท่ีโดยยื่นแบบเพ่ิมเติมแทนท่ีจะตองยื่นใหมทุกครั้งเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหการยื่นแบบ
ตามรอบเวลาท่ีกําหนดงายข้ึน อินโดนีเซียมีแบบฟอรม 2 แบบ แบบหนึ่งสําหรับตอนเขารับตําแหนง
อีกแบบหนึ่งสําหรับยื่นเพ่ิมเติมระหวางอยูในตําแหนงและตอนพนจากตําแหนง ถาหากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินมอบสําเนาแบบท่ีเคยยื่นไวใหแกเจาหนาท่ีผูยื่นก็จะชวยให
การกรอกแบบฟอรมงายข้ึน ในอารเจนตินาสามารถดําเนินการเรื่องนี้ไดงายเพราะมีวิธีการบริหารจัดการ
ขอมูลทางอิเลคทรอนิกส นอกจากนั้นอารเจนตินาไดปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาการยื่นแบบใหหมดเขต
พรอมๆ กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดซึ่งเปนการแบงเบาภาระของผูยื่นโดยผูยื่นสามารถจัดทํา
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินไปพรอมๆ กันแบบแสดงรายการภาษีเงินได

โดยสรุปขอบเขตและความครอบคลุมของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน (หมายถึง ใครเปนผูยื่น ขอมูล
มากนอยแคไหน และความถ่ีในการยื่น) ถูกออกแบบเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึง
ขีดความสามารถของหนวยงานและวัตถุประสงคของระบบ ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีกําหนดให
เจาหนาท่ีทุกคนแสดงรายไดและทรัพยสินทําใหมีขอมูลจํานวนมหาศาลท่ีบางครั้งมีรายละเอียดมากทําให
การดําเนินการกับขอมูลและการติดตามตรวจสอบทําไดยากและใชเวลามาก (Chêne 2008, 3; Messick
2006, 2) การจํากัดความครอบคลุมแคเจาหนาท่ีท่ีมีตําแหนงระดับสูง หรือมีหนาท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง (หรือ
คอยๆขยายความครอบคลุมข้ึน) ชวยใหม่ันใจไดวาขีดความสามารถของหนวยงานจะเพียงพอดําเนินการ
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และติดตามตรวจสอบระบบ ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมขีดความสามารถและความนาเชื่อถือของระบบดวย
(Mukherjee and Gokcekus 2006, 325)

2.4 ขีดความสามารถขององคกร

ขีดความสามารถของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน รวมถึงงบประมาณ (หมายถึงมี
งบประมาณท่ีใชไดโดยสะดวกและมีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ) ทรัพยากรมนุษย
(รวมถึงกระบวนการจางและการฝกอบรม และทักษะเสริมของเจาหนาท่ี) สิ่งอํานวยความสะดวก (และ
ความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรับประกันความมีประสิทธิภาพของระบบและการบริหารจัดการ
ขอมูลอยางปลอดภัย) และเทคโนโลยี (พรอมดวยแอพพลิเคชั่นตางๆท่ีใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ขอมูลและการเขาถึงขอมูล) ซึ่งจะไดกลาวตอไปดังนี้

2.4.1 งบประมาณ

หากไมมีทรัพยากรอยางพอเพียงแมแตระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีออกแบบมาอยางดีท่ีสุดก็ทํางาน
ไมไดดี งบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองเพียงพอ ม่ันคงและ
คาดการณไดเพ่ือใหม่ันใจวาระบบจะทํางานไดอยางเหมาะสม ซึ่งหนวยงานปฏิบัติจําเปนตองมีการ
คาดการณงบประมาณ บริหารจัดการและรายงานการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และตองมีความ
เปนอิสระทางงบประมาณอยางเพียงพอเพ่ือจํากัดการแทรกแซงทรัพยากรท่ีจะนํามาใชได เพ่ือสรางความ
ม่ันใจวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
จะตองขอรับการสนับสนุนจากผูนํา และสรางความตระหนักรับรูใหแกประชาชนเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงาน ปญหาท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินพบอยูเสมอ คือ ชองวางระหวาง
งบประมาณท่ีคาดการณไวกับงบประมาณท่ีไดรับจริง การไดรับทรัพยากรอยางไมสามารถคาดการณไดจะ
ทําลายความสามารถในการบริหารจัดการของหนวยงานในการสรางความนาเชื่อถือใหแกเจาหนาท่ีของ
หนวยงาน ผูจําหนายสินคา และผูรับเหมา

ดังนั้นปญหาเก่ียวกับงบประมาณจึงแยกเปน 2 ดาน คือ ก) การจัดทํางบประมาณ ข) การบริหาร
งบประมาณ ถึงแมวาการใหหนวยงานมีอํานาจเก่ียวกับงบประมาณอยางเปนอิสระจะเปนทางเลือกท่ี
นาสนใจในมุมมองเรื่องการคาดการณไดงบประมาณก็จําเปนท่ีจะตองถูกโตแยงไดในระบบการเมืองเพราะ
การจัดทํางบประมาณเปนหนาท่ีสําคัญของท้ังฝายบริหารและรัฐสภา การวัดผลการดําเนินงานท่ีมี
รายละเอียดจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานในการแสดงใหเห็นวาทําไมตองการงบประมาณมากข้ึน

ตัวชี้วัดท่ีกลาวถึงในภาคผนวก ข. เปนจุดเริ่มตนสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในการติดตามอยาง
ระมัดระวังเพ่ือดูตามความสามารถในการปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
การเก็บขอมูลเหลานี้อยางเปนระบบชวยใหหนวยงานสามารถหยิบยกข้ึนมาใหเห็นไดอยางชัดเจนวาทําไม
ตองการการสนับสนุนงบประมาณมากข้ึน ตั้งแตความจําเปนท่ีตองใชเงินมากข้ึนเพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
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ความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีจํานวนมากข้ึน จนถึงอัตราการลาออกของบุคลากร
เพราะความไมสุมดลของเงินเดือนเม่ือเทียบกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ

โดยไมคํานึงถึงประเด็นเรื่องขอมูลเฉพาะขอพิจารณาหลัก คือ การจัดทําบัญชีสําหรับการดําเนินงานของ
หนวยงานแบบอิงขอเท็จจริงซึ่งสามารถนํามาใชในการโนมนาวรัฐสภา ฝายบริหารและผูมีสวนเก่ียวของวา
ทําไมระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจึงตองการงบประมาณเปนพิเศษ แนวทางในการจัดทํางบประมาณ
แบบนี้จะสนับสนุนการผูกพันงบประมาณตามภาระงาน ประเด็นสําคัญคือทําใหม่ันใจไดวาระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินไดรับงบประมาณอยางพอเพียง และไดรับการการปกปองจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
รุนแรงและการแทรกแซงจากฝายการเมืองอยางไมเหมาะสม

เปนเรื่องยากท่ีจะสรุปเก่ียวกับความตองการงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน หรือเปรียบเทียบการปฏิบัติในประเทศตางๆ เพราะวามีขอจํากัดในเรื่องขอมูลท่ีมีอยู และความ
หลากหลายในทางปฏิบัติท่ีเกิดจากอํานาจหนาท่ีและบริบทของระบบท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ
ในขณะท่ีทุกหนวยงานตองการ (อยางนอยท่ีสุด) งบประมาณท่ีเพียงพอในการบริหารและติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ อํานาจหนาท่ีและบริบทจะเปนตัวกําหนดแนวทางท่ีจะใชในการ
ตรวจสอบความถูกตอง การกํากับดูแล การเขาถึงของประชาชน และวิธีการบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย
นอกจากนั้นบางระบบใชวิธีการยื่นเปนเอกสารกระดาษ ดังนั้น จึงใชจายงบประมาณสวนใหญไปเปน
เงินเดือนสําหรับเจาหนาท่ี ในขณะท่ีระบบอ่ืนๆ อาจใชการยื่นแบบหรือการบริหารจัดการขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส จึงมักจะตองการเจาหนาท่ีจํานวนนอยกวาแตมีคาใชจายในการดําเนินงานอยางอ่ืนมาก

กุญแจสําคัญคือ ตองเขาใจวามีทรัพยากรอะไรใหใชไดบาง และมีผลตอขอบเขตการดําเนินกิจกรรมอยางไร
ในระบบท่ีไมมีขอจํากัดเรื่องคาใชจายอาจสามารถดําเนินการไดไมเพียงแคติดตามตรวจสอบการยื่นแบบ
ท้ังหมดเทานั้น แตยังสามารถตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ียื่นมาท้ังหมด
อยางลงลึกดวย แตอยางไรก็ตาม ทรัพยากรท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นไดมักจะเกินกวาทรัพยากรของ
ระบบและไมคุมคา ดังนั้น จึงสมควรท่ีจะเนนการใชทรัพยากรเพ่ือใหหนวยงานดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด เชน โดยการมุงเปาหมายไปท่ีการตรวจสอบอยางละเอียดเปนพิเศษสําหรับตําแหนง
ระดับสูง หรือตําแหนงท่ีมีโอกาสเสี่ยงมากท่ีสุดในการเกิดความร่ํารวยโดยมิชอบ หรือผลประโยชนทับซอน
(เชน เจาหนาท่ีของหนวยงานศุลกากร หรือเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง) ในงานวิจัยท่ีดําเนินการใหกับคูมือนี้
พบวาหลายประเทศไมมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับคาใชจาย และ (ประสิทธิภาพในการใชจาย) ความคุมคา
การติดตามตรวจสอบดังกลาวอนุญาตใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชจาย และประเมินวาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการใชจายสัมพันธ
กับผลการดําเนินงานหรือไม

นอกจากการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพแลว ความมีอิสระทางงบประมาณก็เปน
ประเด็นสําคัญ คณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอนของโครเอเชียไมมีงบประมาณท่ีเปนอิสระแต
ไดรับงบประมาณภายใตงบบริหารของรัฐสภา การท่ีไมสามารถควบคุมงบประมาณโดยเฉพาะตองอยูภายใต
การกํากับดูแลของรัฐสภาอาจเปนสิ่งขัดขวางความมีอิสระท่ีแทจริงหรือภาพลักษณความมีอิสระ
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ในอารเจนตินางบประมาณของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมาจากกระทรวงตนสังกัดก็มีความเสี่ยง
ลักษณะเดียวกัน หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินของกัวเตมาลาไดรับงบประมาณจาก
General Comptroller’s Office (Controlaría General de Cuentas, CGC) ซึ่งเปนหนวยงานตอตาน
การทุจริตท่ีกระจายอํานาจ ในขณะท่ีโครงสรางนี้รับประกันความเปนอิสระการสนับสนุนงบประมาณใน
อนาคตก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ CGC งบประมาณของ CGC เองก็ลดลงมาโดยตลอดในชวงสองสามปท่ีผานมา
และอยูต่ํากวารอยละ 7 ของ GDP ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว17 คณะกรรมการปองกันการทุจริตของ
สโลเวเนียเสนอของบประมาณโดยตรงตอกระทรวงการคลังเพ่ือใหรัฐสภาอนุมัติ คณะกรรมการขจัดการ
ทุจริตของอินโดนีเซียมีงบประมาณเปนอิสระโดยผานการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภาทุกป ท้ังๆ ท่ีมีแรง
ตอตานจากสมาชิกรัฐสภาเก่ียวกับอํานาจท่ีกวางมากของคณะกรรมการขจัดการทุจริตแตคณะกรรมการซึ่ง
รวบรวมและเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานก็ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมในป 2553 สําหรับการจาง
เจาหนาท่ีใหม แตอยางไรก็ตาม ในอดีตท่ีผานมาคณะกรรมการขจัดการทุจริตก็เคยประสบปญหา
งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากมีผลการะทบอยางชัดเจนตอ
คุณภาพของการดําเนินงานแลวการไดรับงบประมาณไมเพียงพอยังแสดงใหเห็นวาหนวยงานปฏิบัติไมมี
อิสระมีความเสี่ยงตอการถูกแทรกแซงทางการเมือง ดังนั้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินจึงตองขยันรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานเพ่ือโนมนาววาทําไมจึง
สมควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากข้ึน

2.4.2 ทรัพยากรมนุษย

การบริหารจัดการระบบแสดงรายไดและทรัพยสินใหประสบความสําเร็จจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีทักษะ
วิธีการดําเนินงานท่ีครอบคลุม และมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ถาพิจารณาถึงความจําเปนในเรื่อง
ความชอบธรรมของประชาชนและขององคกรการจัดหาบุคลากรสําหรับหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดง
รายไดและทรัพยสินจะตองอยูบนพ้ืนฐานของการจางงานท่ีมีการแขงขันและมีการจายเงินเดือน
อยางเหมาะสมพรอมดวยการใหการฝกอบรมหลังการจางงาน และใหการฝกอบรมอยางตอเนื่อง

บางประเทศใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยางมาก ตัวอยาง
เชน เจาหนาท่ีของ IACC มองโกเลียไดรับเงินเดือนสูงกวาขาราชการท่ีมีตําแหนงเทากันในหนวยงานอ่ืน
ท้ังหมดของรัฐบาล ซึ่งทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และเปนการสงสารใหประชาชนทราบวารัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องนี้18 ถึงแมวาการให
ความสําคัญดังกลาวจะทําใหหนวยงานไดเจาหนาท่ีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสิ่งสําคัญคือ ตองทําในบริบทของ
นโยบายในภาพรวมของรัฐบาล คาจางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
ในสโลเวเนียถูกกําหนดตามระบบคาจางภาครัฐซึ่งไมสามารถแขงขันกับภาคเอกชนได

17 ตัวเลขนี้ไมไดเปนการแนะนําวาหนวยงานจะตองไดรับงบประมาณตามที่กฎหมายกําหนดเปนรอยละของ GDP ตามที่ไดกลาวไวแลววา
งบประมาณของหนวยงานควรสัมพันธกับภาระงานและวัตถุประสงคของหนวยงาน
18 ดูกรณีศึกษาของประเทศมองโกเลียใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).
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ควรใหความสนใจเปนพิเศษในการสรรหาเจาหนาท่ีท่ีมีคุณสมบัติเก้ือกูลกันเปนกลุมโดยมีทักษะตางๆ ท่ี
ตองการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบการยื่นแบบ การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน การใหการฝกอบรมแกผูยื่นแบบ การใหความรูแกประชาชนและการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีมี
ความชัดเจน และการใหการฝกอบรมอยางครอบคลุมแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เชน เจาหนาท่ีควรไดรับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับหนาท่ีของตนเอง กระบวนการบริหารงานท่ีเก่ียวของ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชกับการ
แสดงรายไดและทรัพยสิน และเก่ียวกับซอฟแวรและฮารดแวรท่ีเก่ียวของท้ังหมด คณะกรรมการขจัดการ
ทุจริตของอินโดนีเซียซึ่งเปนผูดูแลการแสดงรายไดและทรัพยสินสรรหาเจาหนาท่ีใหมโดยใชวิธีการแขงขัน
โดยกําหนดใหตองมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ทุกป และใหการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพเปนรายบุคคล ยิ่งไปกวานั้นหนวยงานยังมีรายละเอียดเก่ียวกับ
งานสําหรับทุกๆ ตําแหนงท่ีอธิบายความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีไวอยางชัดเจน และดําเนินการตรวจสอบ
ประวัติอยางละเอียดซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรรหา

ในอารเจนตินาเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน จํานวน 12 คน มีท้ังทนายความ
นักบัญชี และนักรัฐศาสตร (สองคนทําหนาท่ีบริหารจัดการฐานขอมูล และเลือกแบบเพ่ือทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง 4 คน ทําหนาท่ีตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
และ 1 คน (ทนายความ) วิเคราะหแบบเพ่ือตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน สวนท่ีเหลือทํา
หนาท่ีบริหาร)19 หนวยงานปฏิบัติของโครเอเชียมีเจาหนาท่ีประจําเปนทนายความ 2 คน และ
นักเศรษฐศาสตร 2 คน (มีแบบประมาณ 1,800 แบบ) และจางเจาหนาท่ีชั่วคราวอาจถึง 10 คน ในชวงท่ี
ยุงมากๆ หรือหลังการเลือกตั้งเพ่ือแปลงขอมูลข้ึนเว็บไซตของคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอน

2.4.3 สิ่งอํานวยความสะดวก

ในบางประเทศแมวาจะมีการยื่นแบบฟอรมทางออนไลน ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินก็ยังมีเอกสาร
กระดาษจํานวนมากท่ีตองเก็บไวหลายป (หลายๆ ประเทศไมสามารถระบุไดวาจะเก็บไวนานเทาไหร) และ
ถึงแมวาจะมีกระบวนการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสก็อาจกําหนดใหเก็บรักษาแบบท่ีผูยื่นลงชื่อเอาไวดวย
ความถ่ีในการยื่นแบบก็มีผลตอขอกําหนดในการเก็บรักษาแบบ เม่ือระบบแสดงรายไดและทรัพยสินพัฒนา
เต็มท่ีขอบเขตของเจาหนาท่ีท่ีตองยื่นแบบตามท่ีกฎหมายกําหนดก็กวางข้ึนดวย รวมกับความตองการพ้ืนท่ี
ในการเก็บรักษาแบบ นอกจากขอกําหนดในการเก็บรักษาเอกสารและขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสแลว
หนวยงานรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินยังตองการเครื่องอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการหนาท่ีตางๆ ท่ีถูกกําหนดใหดําเนินการ เชน การรับแบบ การบริหารจัดการใหการยื่นแบบเปนไป
ตามขอกําหนด วิธีการตรวจสอบความถูกตอง ตอบขอซักถามทางดานเทคนิคท่ีไดรับจากเจาหนาท่ี หรือ
คํารองขอขอมูลจากประชาชน (ทางโทรศัพทหรือเขามาขอดวยตนเอง) หนวยงานปฏิบัติจะตองมีสิ่งอํานวย

19 ดูกรณีศึกษาของประเทศอารเจนตินาใน , Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR
2012). หนวยงานสืบสวนสอบสวนมีทีมงาน 37 คน เฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินมีเจาหนาที่ 12 คน
(เปนขาราชการ 7 คน เปนพนักงานตามสัญญาจาง 5 คน) ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินปละ 4,000 แบบ
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ความสะดวกอยางเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงานระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีประสิทธิภาพ (กลอง
ขอความ 2.3)

กลองขอความ 2.3 การแกไขปญหาเรื่องขีดความสามารถในการเก็บรักษาแบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินในมองโกเลีย อารเจนตินา และรวันดา

ขีดความสามารถในการเก็บรักษาแบบแสดงรายไดและทรัพยสินยังคงเปนปญหาสําหรับหลายๆ ประเทศ
เชน ในมองโกเลียหนวยงานปฏิบัติมีขีดความสามารถคอนขางจํากัดในการเก็บรักษาแบบไวในสถานท่ีเก็บ
ในหนวยงาน ดังนั้น จึงใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีระดับ
สูงสุดของรัฐบาล 256 คน โดยเก็บไวท่ีสํานักงานเปนเวลา 2 ป หลังจากนั้นก็แปลงเปนอารไคฟเก็บไวอีก
3 ป แบบท่ีเหลืออีกกวา 50,000 แบบ ถูกเก็บไวในแตละหนวยงานท่ีผูยื่นทํางานอยูa แตอยางไรก็ตาม แบบ
เหลานั้นก็เปนภาระหนักของแตละหนวยงานซึ่งบางแหงจะตองเก็บแบบเปนพันๆ ไวท่ีสํานักงาน ยิ่งไปกวา
นั้นก็อาจเปนการยากสําหรับหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินในการติดตาม
ตรวจสอบการทําหนาท่ีของแตละหนวยงานเพ่ือใหม่ันใจวาหนวยงานเหลานั้นไดรับและเก็บรักษาแบบท่ี
กําหนดใหยื่นไวอยางเหมาะสม

นอกจากปญหาท่ีวาการมีผูยื่นแบบจํานวนมากนั้นเหมาะสมหรือไม แนวทางดําเนินการเก่ียวกับขอกําหนด
ในการเก็บรักษาแบบของมองโกเลีย คือ ใหความสําคัญกับเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีสุดซึ่งเปนผูท่ีควรไดรับการ
ตรวจสอบอยางใกลชิดท่ีสุดและเปนผูท่ีประชาชนใหความสนใจมากท่ีสุดb แตแนวทางนี้ก็ทําใหการเขาถึง
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินสวนใหญมีปญหาอุปสรรคมาก (ถึงแมวาจนถึงปจจุบันยังไมเคยมีผูรองขอ
ขอมูลเก่ียวกับเจาหนาท่ีคนใดนอกเหนือจากผูท่ีท่ีอยูในตําแหนงสูงสุด 254 ตําแหนง) สถานการณเชนนี้อาจ
ทําใหเปนผลเสียตอความนาเชื่อถือของระบบหากประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐมองวาการยื่นแบบเปนอะไรท่ี
มีความเสี่ยงนอยหรือไมมีความเสี่ยงเลยในแงของผลเสียท่ีตามมา มองโกเลียไดดําเนินการแกปญหาในเรื่องนี้
ไปบางแลวสวนหนึ่งโดยกําหนดใหแตละหนวยงานจัดสงสรุปเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของ
เจาหนาท่ีแตละคน

ในอารเจนตินา แบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเปนเอกสารกระดาษถูกกําหนดใหเก็บรักษาไวเปนเวลา
10 ป หลังจากเจาหนาท่ีพนจากตําแหนงc เจาหนาท่ีรายงานวา อีกไมนานสถานท่ีเก็บรักษาแบบจะไม
เพียงพอ (แบบของเจาหนาท่ีรอยละ 5 คิดเปนจํานวน 1,600 จากจํานวนท้ังหมด 33,000 ในป 2551 ถูก
เก็บไวในหองใตดินของอาคารกระทรวงยุติธรรม แบบท่ีเหลือเก็บไวท่ีฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน
หลัก) แบบแสดงรายไดและทรัพยสินฉบับท่ีเปดเผยตอประชาชน (anexos públicos) เม่ือผานการ
ตรวจสอบหรือสืบสวนสอบสวนอยางเปนทางการแลวจะถูกเก็บไวในสํานักงานของหนวยท่ีรับผิดชอบการ
แสดงรายไดและทรัพยสิน หรือแผนกสืบสวนสอบสวนในกระทรวงยุติธรรมซึ่งบางครั้งเก็บไวโดยไมมี
กําหนดเวลา สวนท่ีเปนขอมูลสวนตัวท่ีเปนความลับ (anexos privados) จะถูกเก็บไวในซองปดผนึกใน
หองท่ีปดใสกุญแจไวd พ้ืนท่ีสําหรับการทํางานของเจาหนาท่ีและสําหรับเก็บรักษาแบบในระหวางตรวจสอบ
ความถูกตองมีจํากัด โดยเฉพาะแผนกสืบสวนสอบสวนโตเร็วเกินกวาพ้ืนท่ีท่ีมีอยูและรายงานวาเก็บเอกสาร
ไวจนเกินขีดความสามารถของชั้นท่ีเก็บเอกสารในการรับน้ําหนักไดอยางปลอดภัยอันเนื่องมาจากการเก็บ
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เอกสารสะสมถึง 9 ป ตั้งแตตั้งสํานักงาน

วิธีการหนึ่งในการแกปญหาขอจํากัดทางกายภาพเหลานี้ คือการยื่นแบบออนไลนและจัดเก็บแบบท้ังหมด
ทางอิเล็กทรอนิกสแทนท่ีจะจัดเก็บไวในรูปแบบเอกสารกระดาษe หรือในกรณีท่ีตองมีการเก็บเปนเอกสาร
กระดาษ (นอกจากการเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส) ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเอกสารเหลานั้นอาจ
เก็บไวในท่ีเก็บเอกสารนอกสํานักงานเพ่ือลดความตึงเครียดของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในอารเจนตินา
ระบบการยื่นแบบออนไลนท่ีเพ่ิงใชเม่ือเร็วๆ นี้ชวยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
สามารถเขาถึงรอยละ 95 ของแบบ (ในรูปแบบเอกสารตนฉบับ) ท่ีหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีท่ียื่น
แบบเก็บรักษาไวf หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถเขาถึงแบบเหลานี้ได
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ถาหากไมมีการกระจายการบริหารจัดการ
เก่ียวกับการยื่นและการเก็บรักษาแบบ และหนวยงานกลางไมสามารถเขาถึงแบบท่ีอยูในรูปขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสไดหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองจมอยูใตกองเอกสารแนๆ
ขอเตือนใจท่ีสําคัญ คือ การยื่นแบบและการเก็บรักษาแบบทางอิเล็กทรอนิกสไมใชคําตอบโดยตัวของมันเอง
ยุทศศาสตรการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสําคัญท่ีจะรับประกันวาขอมูลจะถูกคนหาและ
วิเคราะหอยางมีความหมาย

a. ดูกรณีศึกษาของประเทศมองโกเลียใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations ( World Bank/StAR 2012).
b. สาธารณรัฐคีรกีซใหความสําคัญกับการเก็บรักษาแบบของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและตําแหนงพิเศษโดยขยายเวลาเก็บรักษาแบบของ
ตําแหนงผูดํารงตําแหนงพิเศษนานขึ้น ดูกรณีศึกษาของประเทศคีรกีซสถานใน, Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations
( World Bank/StAR 2012). c. ดูกรณีศึกษาของประเทศอารเจนตินาใน, Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations
( World Bank/StAR 2012). d. สวนแนบที่เปนขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บปดผนึกไวในหองใสกุญแจในหนวยงานหลังจากนั้นจะสงไปเก็บไวใน
ที่เก็บเอกสารของกระทรวงยุติธรรมเปนเวลา 10 ป ดูกรณีศึกษาของประเทศอารเจนตินาใน, Income and Asset Disclosure: Case Study
Illustrations ( World Bank/StAR 2012). e. เชน Montgomery  County ในรัฐ Maryland ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา; ดูกรณีศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาใน, Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations ( World Bank/StAR 2012). f. ดูกรณีศึกษาของ
ประเทศอารเจนตินาใน, Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations ( World Bank/StAR 2012).

สิ่งอํานวยความสะดวกตองไดรับการดูแลใหปลอดภัย ความปลอดภัยของสิ่งอํานวยความสะดวกมี
ความสําคัญเทากันสําหรับท้ังระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเก็บเอกสารท่ีเปนกระดาษ และระบบท่ีเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การเก็บรักษาแบบแสดงรายไดและทรัพยสินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการ
เก็บขอมูลสํารองอยางมีประสิทธิภาพชวยลดความเสี่ยงจากการถูกทําลายหรือถูกขโมย ขอกําหนดสําหรับ
การเก็บขอมูลสํารองอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงขอพิจารณาในเรื่องตางๆ เชน ความถ่ีในการสํารองขอมูล
การเก็บไวในท่ีตางๆ แยกกัน และอุปกรณสําหรับการเก็บรักษาขอมูลตนฉบับและขอมูลสํารอง และระบบ
รักษาความปลอดภยัของคอมพิวเตอร และขอกําหนดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ เก่ียวกับท้ังการ
เขาถึงโดยการอานและการเขาถึงโดยการอานและเขียน การติดตามตรวจสอบและการจํากัดการเขาถึงทาง
กายภาพสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกมีความสําคัญเชนเดียวกัน

ขอกําหนดเหลานี้ก็คลายกันกับขอกําหนดสําหรับระบบเก็บรักษาเอกสารท่ีเปนกระดาษ ความเสี่ยงจากการ
ถูกทําลายและขโมยทําใหตองมีมาตรการเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงเชนเดียวกันไมวาขอมูลจะถูกเก็บไวใน
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รูปแบบเอกสารท่ีเปนกระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นการเก็บแบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินไวในสถานท่ีเดียวกันกับสถานท่ีทํางานของเจาหนาท่ีผูยื่นแบบอาจสรางปญหาใหกับการปกปอง
ขอมูล และอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการเขาไปเปลี่ยนแปลง หรือเอาแบบท่ีมีขอมูลออนไหวหรืออาจเปน
ผลเสียตอผูยื่นออกไป เวนแตจะมีมาตรการปองกันไมใหผูไมไดรับอนุญาตเขาถึงแบบได (กลองขอความ
2.4)

กลองขอความ 2.4 ผลกระทบของกระบวนการย่ืนแบบทางอิเล็กทรอนิกสในอารเจนตินา

สํานักงานตอตานการทุจริตในอารเจนตินาไดออกแบบระบบแสดงขอมูลทางการเงินใหมสําหรับฝายบริหาร
และเปลี่ยนจากระบบท่ีใชเอกสารกระดาษเปนระบบท่ีใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสและใชซอฟแวรท่ีเปน
มิตรกับผูใช ระบบท่ีปรับปรุงใหมนี้ถูกนํามาใชในป 2543 เพ่ือแกปญหาในเรื่องการบริหารจัดการของระบบ
ท่ีใชเอกสารกระดาษ ผลกระทบเกิดข้ึนอยางมากและรวดเร็ว

ซอฟแวรสําหรับการยื่นแบบ (มีใหดาวโหลดไดท่ีเว็บไซตของกระทรวงยุติธรรม หรืออยูในรูป CD-Rom)
กําหนดใหผูยื่นตองกรอกขอมูลในสวนท่ีจําเปนใหครบถวนกอนยื่น ทําใหขอผิดพลาด หรือความไมถูกตอง
ในแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีกรอกลดลงอยางมาก ซึ่งชวยเพ่ิมอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการยื่น และลดภาระของหนวยงานปฏิบัติในการติดตอกับผูยื่นเพ่ือขอคําอธิบายเก่ียวกับแบบฟอรมท่ียื่น
มาไมครบถวนหรือไมถูกตอง ระบบนี้ยังชวยปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลa

ระบบอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยสนับสนุนกระบวนการยื่นแบบของอารเจนตินาซึ่งประกอบดวยสองสวน
(สวนท่ีเปนขอมูลท่ีเปนสวนตัวและสวนท่ีเปดเผย)b ในปถัดมาหลังจากการใชระบบใหมอัตราการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นเพ่ิมจากรอยละ 67 เปนรอยละ 96 และคาใชจายท่ีรัฐตองจายตอหนึ่งแบบฟอรมลดลง
จาก 20 เหรียญสหรัฐ เหลือเพียง 8 เหรียญสหรัฐ นอกจากนั้นการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน เพ่ิมจาก 40 รายเปน 331 ราย และคํารองขอขอมูลเก่ียวกับการแสดงขอมูลทางการเงินเพ่ิมจาก
66 ครั้ง เปน 823 ครั้งc คํารองขอใหเปดเผยขอมูลเหลานี้มาจากสื่อ องคกรพัฒนาเอกชน และเจาหนาท่ีรัฐ
ท่ีจริงแลวกระบวนการยื่นแบบอัตโนมัติชวยเพ่ิมความสามารถของรัฐบาลในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผล
การดําเนินงานของระบบรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนี้ดวย

สํานักงานตอตานการทุจริตในอารเจนตินาไดออกแบบระบบแสดงขอมูลทางการเงินใหมสําหรับฝายบริหาร
และเปลี่ยนจากระบบท่ีใชเอกสารกระดาษเปนระบบท่ีใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสและใชซอฟแวรท่ีเปน
มิตรกับผูใช ระบบท่ีปรับปรุงใหมนี้ถูกนํามาใชในป 2543 เพ่ือแกปญหาในเรื่องการบริหารจัดการของระบบ
ท่ีใชเอกสารกระดาษ ผลกระทบเกิดข้ึนอยางมากและรวดเร็ว

ซอฟแวรสําหรับการยื่นแบบ (มีใหดาวโหลดไดท่ีเว็บไซตของกระทรวงยุติธรรม หรืออยูในรูป CD-Rom)
กําหนดใหผูยื่นตองกรอกขอมูลในสวนท่ีจําเปนใหครบถวนกอนยื่น ทําใหขอผิดพลาด หรือความไมถูกตอง
ในแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีกรอกลดลงอยางมาก ซึ่งชวยเพ่ิมอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนด
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ในการยื่น และลดภาระของหนวยงานปฏิบัติในการติดตอกับผูยื่นเพ่ือขอคําอธิบายเก่ียวกับแบบฟอรมท่ียื่น
มาไมครบถวนหรือไมถูกตอง ระบบนี้ยังชวยปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลa

ระบบอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยสนับสนุนกระบวนการยื่นแบบของอารเจนตินาซึ่งประกอบดวยสองสวน
(สวนท่ีเปนขอมูลท่ีเปนสวนตัวและสวนท่ีเปดเผย)b ในปถัดมาหลังจากการใชระบบใหมอัตราการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นเพ่ิมจากรอยละ 67 เปนรอยละ 96 และคาใชจายท่ีรัฐตองจายตอหนึ่งแบบฟอรมลดลง
จาก 20 เหรียญสหรัฐ เหลือเพียง 8 เหรียญสหรัฐ นอกจากนั้นการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน เพ่ิมจาก 40 รายเปน 331 ราย และคํารองขอขอมูลเก่ียวกับการแสดงขอมูลทางการเงินเพ่ิมจาก
66 ครั้ง เปน 823 ครั้งc คํารองขอใหเปดเผยขอมูลเหลานี้มาจากสื่อ องคกรพัฒนาเอกชน และเจาหนาท่ีรัฐ
ท่ีจริงแลวกระบวนการยื่นแบบอัตโนมัติชวยเพ่ิมความสามารถของรัฐบาลในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผล
การดําเนินงานของระบบรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนี้ดวย

2.4.4 เทคโนโลยี

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีใชกันอยู ท่ัวโลกอาศัยเทคโนโลยีในระดับตางๆ กันเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคระบบ การแสดงรายไดและทรัพยสินอาจแตกตางกันตั้งแตเปนระบบเอกสารท่ีเปนกระดาษ
ลวนๆ จนถึงระบบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดโดยสวนมากจะอยูระหวางกลาง ความแตกตางเหลานี้มักจะ
เปนเรื่องของการเลือก และแรงตานทานการเปลี่ยนแปลงมากกวาจะเปนผลมาจากงบประมาณ
การออกแบบ หรือเทคโนโลยีท่ีมีใชอยู ซึ่งยืนยันไดจากการท่ีสหรัฐอเมริกายังคงใชการยื่นแบบเปนเอกสาร
กระดาษสําหรับผูยื่นบางกลุม

ผลดีและผลเสียของเทคโนโลยี
ถึงแมวาจะมีหลักฐานเชิงประจักษนอยมากเก่ียวกับการวัดผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินในประเทศตางๆ20 การใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกันในประเทศตางๆ ก็แสดงใหเห็นวา
เทคโนโลยีมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบอยางมาก เชน ในการขจัดความผิดพลาดของคนในการทํา
ตามขอกําหนดในการยื่น เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสงเสริมการเขาถึงขอมูลของประชาชน และชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานหลักเก่ียวกับการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของระบบดีข้ึน ระบบท่ีดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกสถูกมองวามี
ความปลอดภัยมากกวาระบบเอกสารท่ีเปนกระดาษ (Kossick 2002, 10)

ระดับและขอบเขตของเทคโนโลยีท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินใชมีผลอยางมากตอประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงาน และคาใชจายของระบบ ระบบท่ีมีการยื่นแบบตอหนวยงานท่ีเหมาะสมโดยทางอิเล็กทรอนิกส
เปนระบบท่ีครอบคลุมและเก่ียวของกับเทคโนโลยีมากท่ีสุด ระบบแบบนี้มีขอดีคือลดเวลาท่ีเจาหนาท่ีของ
หนวยงานตองใชในการติดตามตรวจสอบการยื่นแบบ และทําใหความจําเปนบางสวนหรือท้ังหมดในการ

20 ตัววัดเชิงปริมาณมักจะจํากัดอยูที่การดําเนินงานโดยใชเทคโนโลยีที่ปรับปรุงแลว เชน กรณีของอารเจนตินาและเม็กซิโก วัดระดับของ
ความรวมมือกับแผนงานเชนในสาธารณรัฐคีรกีซ และวัดการปฏิบัติงานเชนในสหรัฐอเมริกา
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แปลงขอมูลจากแบบท่ีเปนกระดาษใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือใหเขาสูระบบการบริหารจัดการ
ฐานขอมูลหมดไป (เชนท่ีดําเนินการอยูในโครเอเชีย และกัวเตมาลา) และ ชวยในการบริหารจัดการและการ
เรียกขอมูลมาใช แบบท่ียื่นทางอิเล็กทรอนิกสสามารถเก็บไวและคนหาขอมูลไดงายกวาสําหรับชวง
ระยะเวลาท่ียาวนานกวาโดยไมจําเปนตองทําลายบันทึกเกาๆ อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหพ้ืนท่ีแกแบบท่ียื่นเขา
มาใหมซึ่งตรงกันขามกับการจัดเก็บขอมูลแบบอารไคฟและการเก็บสําเนาท่ีเปนเอกสารกระดาษ การยื่น
แบบทางออนไลนอาจเพ่ิมอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นโดยการลดภาระในการเดินทางและ
คาใชจายท่ีเกิดจากการท่ีตองนําเสนอแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนเอกสารกระดาษ (โดยเฉพาะเม่ือ
การยื่นแบบตองกระทําดวยตนเองหรือเจาหนาท่ีไมไดอยูในเมืองหลวงซึ่งเปนท่ีตั้งของหนวยงานปฏิบัต)ิ

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการย่ืนแบบแสดงรายไดและทรัพยสินและการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการย่ืนแบบ
การจัดทําระบบการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสไมจําเปนตองมีคาใชจายสูง และอาจจะลดคาใชจายลงไดเม่ือ
มีการดําเนินการไปแลว (ดูกลองขอความ 2.5) แตมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง ดังนั้นจึงอาจไมเหมาะท่ี
จะนํามาใชในสภาพแวดลอมท่ีมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ ขอสําคัญจะตองเขาใจท้ังคาใชจายครั้งแรกใน
การจัดทําซอฟแวรท่ีเหมาะสม และคาใชจายในการซื้อฮารดแวรท่ีจําเปนกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
สําหรับการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร และขีดความสามารถในการเก็บรักษาขอมูลของแบบ
ในอารเจนตินาซึ่งการยื่นแบบออนไลนกลายเปนบรรทัดฐานสําหรับเจาหนาท่ี 33,000 คนท่ีตองยื่นแบบ
ฮารดแวรท่ีใชอยูในปจจุบันไดใชมาตั้งแตเริ่มระบบในป 2543 ทําใหความเร็วของหนวยประมวลผลชาลง
เรื่อยๆ ซึ่งเปนอุปสรรคตอหนวยงานตอตานการทุจริตในการบริหารจัดการฐานขอมูลการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ21 ระบบท่ีมีความซับซอนมากข้ึนจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคท่ีไดรับ
การฝกอบรมมาอยางดีเพ่ือใหม่ันใจวาระบบการบริหารจัดการขอมูลทํางานไดอยางเหมาะสมจึงทําให
คาใชจายของระบบสูงข้ึน ระบบการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสของอารเจนตินาทําใหไดผลตอบแทนอัน
คุมคาในแงขีดความสามารถของหนวยงานในการบริหารจัดการแบบจํานวนมากและ (ท้ังๆ ท่ีในตอน
เริ่มแรกไมเต็มใจท่ีจะลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและความรู) ชวยใหกระบวนการยื่นแบบ
งายข้ึนสําหรับผูยื่น

เม็กซิโกเปนตัวอยางของประเทศท่ีไดเปลี่ยนมาใชการยื่นแบบทางออนไลน (Kossick 2002) ซึ่งเปน
ประสบการณท่ีแสดงใหเห็นถึงขอควรพิจารณาท่ีสําคัญสําหรับประเทศท่ีกําลังเปลี่ยนมาใชระบบอัตโนมัติ
เม็กซิโกไมมีวัฒนธรรมกระแสหลักในการใชระบบดิจิตอล ดังนั้นขาราชการจึงไมคอยเต็มใจท่ีจะละท้ิง
แบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีใชกระดาษและหมึก เพ่ือแกปญหาเรื่องนี้รัฐบาลไดจัดทําเว็บทา
เพ่ือใหคําแนะนํา จัดชั้นเรียนพิเศษ จัดตั้งศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจาย และจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมเพ่ือชวยเหลือผูยื่นในการแสดงทรัพยสิน

ท้ังท่ีการยื่นแบบทางออนไลนมีศักยภาพอยางมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพในหลายๆ ประเทศก็ยังไมไดใช
ระบบนี้รวมถึงกัวเตมาลา ฮองกง จีน และสหรัฐอเมริกา โดยมีเหตุผลแตกตางกันไป บางประเทศไมมี

21 ดูกรณีศึกษาของอารเจนตินาใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).
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ทรัพยากรท่ีจําเปนในการเปลี่ยนไปเปนระบบออนไลนในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ เลือกท่ีจะใชระบบท่ีใช
เอกสารกระดาษ

สําหรับประเทศท่ีเลือกใชระบบท่ีใชเอกสารกระดาษการตัดสินใจเปนไปอยางมีเหตุผล เชน ในฮองกง จีน
และสหรัฐอเมริกา ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเนนเพียงแคการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้นจึง
เลือกท่ีจะใชเจาหนาท่ีดานจริยธรรมท่ีไดรับการแตงตั้งใหตรวจสอบแบบของแตละคน และทํางานรวมกับ
ผูยื่นเพ่ือระบุชี้ผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว ระบบดังกลาวนี้มักจะเนนท่ีความ
รวมมือระหวางเจาหนาท่ีดานจริยธรรมกับผูยื่นแบบมากกวาการตรวจสอบความถูกตองของแบบ ดังนั้น
จึงทําใหประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสนอยลง เพราะวาจะตองมีเจาหนาท่ีอยาง
พอเพียงเพ่ือใหคําแนะนําแกผูยื่น อยางไรก็ตาม ระบบเหลานี้ก็เจอกับปญหาในการติดตามการยื่นแบบและ
ปญหาในการเก็บรักษาแบบท่ีเปนเอกสารในรูปกระดาษมากกวา (ตาราง 2.2)

กลองขอความ 2.5 ผลกระทบของกระบวนการย่ืนแบบทางอิเล็กทรอนิกสในอารเจนตินา

สํานักงานตอตานการทุจริตในอารเจนตินาไดออกแบบระบบแสดงขอมูลทางการเงินใหมสําหรับฝายบริหาร
และเปลี่ยนจากระบบท่ีใชเอกสารกระดาษเปนระบบท่ีใชแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสและใชซอฟแวรท่ีเปน
มิตรกับผูใช ระบบท่ีปรับปรุงใหมนี้ถูกนํามาใชในป 2543 เพ่ือแกปญหาในเรื่องการบริหารจัดการของระบบ
ท่ีใชเอกสารกระดาษ ผลกระทบเกิดข้ึนอยางมากและรวดเร็ว

ซอฟแวรสําหรับการยื่นแบบ (มีใหดาวโหลดไดท่ีเว็บไซตของกระทรวงยุติธรรม หรืออยูในรูป CD-Rom)
กําหนดใหผูยื่นตองกรอกขอมูลในสวนท่ีจําเปนใหครบถวนกอนยื่น ทําใหขอผิดพลาด หรือความไมถูกตอง
ในแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีกรอกลดลงอยางมาก ซึ่งชวยเพ่ิมอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการยื่น และลดภาระของหนวยงานปฏิบัติในการติดตอกับผูยื่นเพ่ือขอคําอธิบายเก่ียวกับแบบฟอรมท่ียื่น
มาไมครบถวนหรือไมถูกตอง ระบบนี้ยังชวยปกปองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลa

ระบบอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยสนับสนุนกระบวนการยื่นแบบของอารเจนตินาซึ่งประกอบดวยสองสวน
(สวนท่ีเปนขอมูลท่ีเปนสวนตัวและสวนท่ีเปดเผย)b ในปถัดมาหลังจากการใชระบบใหมอัตราการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นเพ่ิมจากรอยละ 67 เปนรอยละ 96 และคาใชจายท่ีรัฐตองจายตอหนึ่งแบบฟอรมลดลง
จาก 20 เหรียญสหรัฐ เหลือเพียง 8 เหรียญสหรัฐ นอกจากนั้นการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน เพ่ิมจาก 40 รายเปน 331 ราย และคํารองขอขอมูลเก่ียวกับการแสดงขอมูลทางการเงินเพ่ิมจาก
66 ครั้ง เปน 823 ครั้งc คํารองขอใหเปดเผยขอมูลเหลานี้มาจากสื่อ องคกรพัฒนาเอกชน และเจาหนาท่ีรัฐ
ท่ีจริงแลวกระบวนการยื่นแบบอัตโนมัติชวยเพ่ิมความสามารถของรัฐบาลในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ผลการดําเนินงานของระบบรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนี้ดวย

a. OECD 2005, 66. b. Raille 2004, 9. c. de Michele 2001, 19; OECD 2005, 66.
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เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลและการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน ถึงแมวาการยื่นแบบออนไลนจะพิสูจนแลววามีคาใชจายสูง หรือไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชแต
เทคโนโลยีก็ยังชวยในการประมวลและวิเคราะหแบบ เชน ในมองโกเลียไดแปลงขอมูลจากแบบท่ีเปน
กระดาษจํานวน 52,000 แบบไปเปนเอกสารในรูปแบบตารางอิเล็กทรอนิกสทําใหการจัดเก็บ สงผาน และ
วิเคราะหขอมูลทําไดงาย ปญหาอยูท่ีวาการนําขอมูลในแบบทุกแบบเขาเก็บไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล
ตองทําดวยมือทําใหมีคาใชจายในเรื่องคาแรงสูง โครเอเชียก็ทําเชนเดียวกันสําหรับแบบ 1,800 แบบ
โดยคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอนจางลูกจางชั่วคราวในชวงท่ีมีงานมากหลังการเลือกตั้งเพ่ือ
เอาขอมูลใสไวในเว็บไซตของตนเอง และเก็บรักษาไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส แบบฟอรมของโครเอเชียสั้น
และเจาหนาท่ีก็ไมไดตรวจสอบความถูกตองของแบบ หรือตรวจหาผลประโยชนทับซอน แตอาศัยการเขาถึง
เว็บไซตของประชาชนสําหรับจุดประสงคนั้น (การวิเคราะหแบบเพ่ือตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนตองใชเวลามากและตองมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม)

โดยไมคํานึงถึงประเภทของซอฟแวรท่ีใชการเก็บขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งสําคัญของระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพเพราะทําใหการยื่นและการลงรายการทําไดงาย และการเรียกขอมูล
มาดูทําไดเร็ว ทําใหการโอนยายขอมูลระหวางหนวยงานดีข้ึน (เชน ระหวางหนวยงานท่ีรวบรวมขอมูลกับ
หนวยงานท่ีดําเนินการสืบสวนสอบสวน) และลดความเสี่ยงท่ีแบบจะสูญหาย หรือถูกทําลาย ขอมูลท่ีบันทึก
ไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสชวยใหการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบมีประสิทธิภาพ และมี
เปาหมายมากข้ึน แตอยางไรก็ตามการบริหารจัดการแบบแสดงรายไดและทรัพยสินจํานวนมากโดยเฉพาะ
เพ่ือจุดมุงหมายในการตรวจสอบความถูกตองหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
จําเปนตองมีหรือพัฒนาซอฟแวรสําหรับการจัดการฐานขอมูล22

การตรวจสอบความถูกตองไมจําเปนตองใชระบบการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสและการบริหารจัดการ
ขอมูลถึงแมวาจะทําใหมีทางเลือกอยางมากมายเปนทวีคูณ เพ่ือชวยในการตรวจสอบความถูกตอง การ
จัดเก็บขอมูล หรือการใหประชาชนเขาถึง ระบบท่ีใชแบบเปนเอกสารกระดาษหลายระบบทําการถายโอน
ขอมูล (จากแบบท่ีเปนกระดาษใหเปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส) การถายโอนขอมูลทําใหสามารถตรวจหา
ความผิดปกติเบื้องตน และเปรียบเทียบรายไดและทรัพยสินท่ีผานมา และทําใหตรวจหาสัญญาณเตือนภัย
บางอยางได ซึ่งอาจเปนการยากมากสําหรับระบบท่ีใชเอกสารเปนกระดาษท้ังหมด ทายท่ีสุดระบบ
อิเล็กทรอนิกสสามารถเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานในการติดตามขอมูลเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานของระบบ และไดรับขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานเอง ดูแผนภาพ 2.10 สําหรับแนวทางการสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล

22 งานวิจัยสําหรับคูมือนี้ไมไดใหแนวทางแกปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูลที่เปนแนวทางสําเร็จรูปที่จะสามารถนําไปปรับใชกับ
ระบบการแสดงรายไดและทรัพยสินทุกระบบ ประเทศตางๆ ที่ใชการบริหารจัดการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสมักจะจัดทําระบบที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวโดยใชซอฟแวรมาตรฐานสําหรับสํานักงานหรือโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลซึ่งมีอยูพรอมใช การพัฒนาซอฟแวรโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับกระบวนการยื่นการตรวจสอบความถูกตอง และการรายงานสถิติเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินเปนเร่ืองที่อยูใน
ความสนใจของผูปฏิบัติงาน
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ท่ีมา: ผูเขียน

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเขาถึงแบบแสดงทรัพยสินของประชาชน
สําหรับระบบท่ีใหประชาชนเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินการทําใหแบบอยูในรูปดิจิตอลสนับสนุน
การเขาถึงของประชาชนโดยทําใหเขาถึงเนื้อหาของแบบทางออนไลนเปนเรื่องงายข้ึน ถึงแมวาจะมีความ
แตกตางกันในวิธีการใหประชาชนเขาถึงแบบในแตละประเทศ (ดูหัวขอ 3.4 เรื่องการบริหารจัดการเขาถึง
แบบของประชาชน) และบางประเทศเลือกท่ีจะไมใหเขาถึงแบบทางอิเล็กทรอนิกสถึงแมวาจะมีการเก็บ
เอกสารในรูปดิจิตอล การเผยแพรแบบทางออนไลนเปนวิธีการใหประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางของระบบท่ีวานี้คือระบบท่ีใชในโครเอเชียถึงแมวาการยื่นแบบเปนการยื่นเอกสารเปนกระดาษ
เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนของคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอนนําขอมูลในสวนท่ีคัดเลือกเอาไว
เก่ียวกับสินทรัพยของเจาหนาท่ีข้ึนบนเว็บไซตของคณะกรรมการทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลในสวนนั้นได23

(การเขาถึงแบบท่ีสมบูรณทําไดโดยการยื่นคํารองขอลวงหนาและไปพบเจาหนาท่ีดวยตนเองตามนัดหมาย)
ถึงแมวาอารเจนตินาจะเปนหนึ่งในประเทศแรกๆ ท่ีใชระบบการยื่นแบบแบบอัตโนมัติและการตรวจสอบ
ความถูกตองอยางกําหนดเปาหมายประเทศในละตินอเมริกา เชน คอสตาริกา และเม็กซิโกก็กําลังพัฒนา
ระบบดังกลาว

23 ดูกรณีศึกษาของโครเอเชียใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).

แผนภาพ 2.10 การสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล

สิ่งท่ีเปนอยู
 การยื่นแบบเปนกระดาษ
 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร

หลายเคร่ือง
 มีเคร่ืองสแกน 1 เคร่ือง
 ไมมีฐานขอมูลที่สามารถ

คนหาได
 ไมมี IT เชิรฟเวอร

สิ่งท่ีตองการ
 ตองการฐานขอมูลของแบบที่สามารถ

คนหาไดเพื่อคนหาและติดตามขอมูล
 สามารถที่จะระบุชี้สัญญาณเตือนภยั
 การตรวจสอบความถกูตองอยางมี

เปาหมายตามปจจัยเส่ียงตางๆ
 เชื่อมตอกับหนวยงานอื่นๆ
 ใชการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส
 ทําใหบัญชีรายชือ่ผูยื่นเปนปจจุบัน
 สามารถเขาถึงแบบและขอมูลการ

ปฏิบัติตามทางออนไลนได

กําหนดพารามิเตอรสําหรับฐานขอมูลและ
เขตขอมูลหลัก (ID เฉพาะ; สถานะของ
PEPs ฯลฯ)

แปลงแบบใหเปนดิจิตอล
(ตรวจสอบแบบกอน)

สรางฐานขอมูลที่สามารถคนหาไดโดยใช
อินเตอรเน็ตที่เปนมิตรกับผูใช

จะไปถึงเปาหมายไดอยางไร
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3. การดําเนินงานและการบังคับใช
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

วิธีการดําเนินงานและการบังคับใชระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมุงไปท่ีหนาท่ีหลักดังตอไปนี้

 การบริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ
 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบ
 การบริหารจัดการการเขาถึงขอมูลการแสดงรายไดและทรัพยสินของประชาชน

ไมใชวาระบบแสดงรายไดและทรัพยสินทุกระบบจะทําหนาท่ีท้ัง 3 อยางนี้ ในระบบท่ีไมมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือไมไดใหประชาชนเขาถึงเนื้อหาของแบบ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะทําหนาท่ีเปนหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
ยื่นแบบและเปนผูเก็บรักษาแบบ แตอยางไรก็ตามไมวาการตรวจสอบความถูกตองหรือการใหประชาชน
เขาถึงแบบจะเปนสวนหนึ่งของอํานาจหนาท่ีของหนวยงานหรือไมก็ตามหนาท่ีหลักของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน (ตามท่ีแสดงในแผนภาพ 3.1) จะตองรวมถึงการทําหนาท่ีท่ีคาบ
เก่ียวกัน เชน การประสานงานภายในหนวยงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (ดูหัวขอ
3.3 เรื่องการลงโทษสําหรับการฝาฝนขอกําหนดเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน) รายงานผลการ
ดําเนินงานของระบบ และติดตอสื่อสารกับผูยื่นและประชาชน (ดูหัวขอ 3.4 เรื่องการบริหารจัดการการ
เขาถึงแบบและขอมูลผลการดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินของประชาชน) ตามท่ีอธิบายไว
ในหัวขอ 2.2 เรื่องการจัดองคกร ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินบางระบบแบงแยกหนาท่ีเหลานี้ให
กระจายไปตามแผนกตางๆ ภายในหนวยงาน

3.1 การบริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น

การท่ีจะรับประกันวาเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีหนาท่ียื่นแบบไดยื่นแบบตามกําหนดเวลาและปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
จะตองดําเนินข้ันตอนบางข้ันตอน หรือสวนใหญตามท่ีอธิบายไวขางลาง (และแสดงไวในแผนภาพ 3.2)
ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเปนวงจรและวนซ้ําโดยท่ีจังหวะเวลาจะถูกกําหนดโดยรอบเวลาของการเลือกตั้ง
กําหนดเวลายื่นแบบประจําป (หรือรอบเวลาอ่ืนๆ) (ดูตาราง 3.1 สําหรับภาพรวมของวิธีการยื่นและการรับ
แบบท่ีใชในระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีนํามาเปนตัวอยาง)

ข้ันตอนแรกสําหรับหนวยงานใหมท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน คือ การจัดทําแบบฟอรมแสดง
รายไดและทรัพยสิน แบบฟอรมควรสะทอนถึงขอกําหนดท่ีกําหนดไวในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
ควรใหความสนใจกับความงายในการใชงาน (ไมวาเปนแบบกระดาษหรือแบบออนไลน) ในหลายๆ ระบบ
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สามารถเขาถึงแบบฟอรมทางออนไลนได (สําหรับใหเจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรมออนไลนแลวคอยพิมพ
ออกมาหรือพิมพแบบฟอรมออกมากรอกแลวยื่นแบบท่ีกรอกแลวในรูปเอกสารกระดาษ) ซึ่งถือวาเปน
ประโยชนถึงแมในระบบท่ีไมไดใชการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส หนวยงานจะตองแนบท้ังคําแนะนําในการ
กรอกแบบฟอรมและคําแนะนําในการยื่นแบบ (ดูตัวอยางแบบฟอรมภาคผนวก ก) หนวยงานจะตอง
ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมและความงายในการใชงานแบบฟอรมเปนระยะๆ และหลังจากท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 การจัดทําและบริหารบัญชีรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตองยื่นแบบ ขนาดและองคประกอบของผูยื่น
ถูกกําหนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยการแสดงรายไดและทรัพยสิน (ซึ่งโดยท่ัวไปกําหนด
ผูยื่นตามหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือการปฏิบัติงาน หรือโดยระดับชั้น) การติดตามจํานวนและ
ลักษณะเฉพาะของเจาหนาท่ีท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานในหนาท่ีเหลานั้นโดยปกติเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน จะตองมีการจัดทําบัญชี

ประสานงานระหวางหนวยงาน
เพื่อการบังคับใชบทลงโทษ

แผนภาพ 3.1 หนาท่ีหลักของหนวยงาน IAD

บริหารจดัการการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดสาํหรับการ

ตรวจสอบความถกูต้องของ
า

บริหารจดัการการเข้าถึง
ข้อมลูของสาธารณะ

การเข้าถงึสาธารณะ

และผลการดาํเนินงานของ
หนวยงาน

ที่มา : ผูเขียน
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รายชื่อเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตองยื่นแบบและปรับปรุงใหเปนปจจุบันซึ่งโดยปกติหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะประสานงานกับฝายบริหารทรัพยากรมนุษยของ
หนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีเพราะเปนหนวยท่ีจะแจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดง
รายไดและทรัพยสินทราบไดดีท่ีสุดเม่ือมีการเขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง

การจัดใหมีกลไกการสื่อสารและประสานงานกับฝายทรัพยากรมนุษยเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก
ในการสรางความม่ันใจวาบัญชีรายชื่อของผูท่ีมีหนาท่ีตองยื่นแบบมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
ในบางกรณีการประสานงานนี้มีความจําเปนสําหรับการบงัคับใชบทลงโทษ (เชน การระงับการจาย
เงินเดือนสําหรับผูท่ียื่นแบบชากวากําหนด หรือใหพนจากตําแหนงในกรณีมีการฝาฝนอยาง
รายแรง) ในกรณีท่ีฝายทรัพยากรมนุษยอาจมีขอจํากัดในเรื่องขีดความสามารถสิ่งสําคัญท่ีจะชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และการประสานงานระหวางองคกร คือ
การเพ่ิมขีดความสามารถและใหอํานาจแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
เพ่ือสรุปวิธีการและขอกําหนดของการแสดงรายไดและทรัพยสินใหเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรมนุษย
ทราบและดําเนินข้ันตอนในการติดตามผลการดําเนินการตามคํารองขอขอมูลและการบังคับใช
บทลงโทษ ในอารเจนตินาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินประสานงานกับ
ฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตางๆ ของรัฐกวา 190 แหงเพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแบบ

ที่มา : ผูเขียน

แผนภาพ 3.2

จุดประสงค์ของข้อกาํหนดในการแสดงทรัพย์สิน

รายละเอียดของข้อกาํหนดในการแสดงทรัพย์สิน (
กาํหนดเวลา ฯลฯ

คาํ
( )



59

 การสื่อสารกับผูยื่นแบบเพ่ือแจงใหทราบวามีหนาท่ีตองยื่นแบบ ความรับผิดชอบในการแจงให
เจาหนาท่ีท่ีเขารับตําแหนงใหมทราบถึงหนาท่ีในการยื่นแบบจะตกอยูกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือฝายทรัพยากรมนุษย ข้ึนอยู กับโครงสรางของระบบ
ตามหลักการข้ันตอนนี้จะเก่ียวของกับการสื่อสารใหผูยื่นแบบทราบเก่ียวกับจุดประสงค วิธีการ
ประโยชนท่ีไดรับ และบทลงโทษตามขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสิน (ดูแผนภาพ 3.3)

 การรับแบบ โดยท่ัวไปเก่ียวของกับการตรวจสอบอยางเปนทางการถึงความสมบูรณ ความ
สอดคลองภายใน หรือขอผิดพลาดในการยื่นแบบ จะไมมีการดําเนินข้ันตอนดังกลาวในระบบท่ีการ
ยื่นแบบเปนความลับและถูกเก็บโดยปดผนึกนอกจากวาจะไดรับการรองเรียน ในระบบการยื่นแบบ
อัตโนมัติการตรวจสอบความครบถวนของแบบอาจะไมจําเปนเพราะวาระบบเหลานี้สามารถ
ปองกันไมใหมีการยื่นแบบโดยท่ียังมีสวนท่ีตองเติมขอมูลเวนวางอยู เชน ระบบท่ีใชอยูใน
อารเจนตินา (ระบบท่ีเปนอัตโนมัติสามารถลดการยื่นแบบท่ีกรอกขอมูลไมครบถวนไดแตไม
สามารถปองกันการยื่นขอมูลไมถูกตองได)

 การถายโอนขอมูล ในระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสวนใหญไมวาจะเปนอัตโนมัติบางสวน
หรือไมหนวยงานท่ีรับผิดชอบแสดงรายไดและทรัพยสินก็จะตองทําการถายโอนขอมูลในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งจากแบบใหเปนฐานขอมูลเพ่ือชวยในการบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับการเรียกขอมูลมาใช
วิธีการตรวจสอบความถูกตอง การติดตามขอมูลและในกรณีท่ีเหมาะสมการเผยแพรขอมูลบน
อินเตอรเน็ตหรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลได ในระบบสวนใหญจะรวมถึงการแปลง
ขอมูลจากแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษใหเปนฐานขอมูลท่ีบริหารจัดการโดยโปรแกรมซอฟแวร (เชน
ท่ีดําเนินการในโครเอเชียและกัวเตมาลา)

แผนภาพ 3.3 วิธีการท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการย่ืน

จดัทําและบริหารบญัชี

รับแบบแสดงรายได้
และทรัพย์สนิ

รับประกนัการปฏิบตัิ
ตาม

การบริหารการจดัเก็บ
ข้อมลู

ท่ีมา: ผูเขียน

วงจรการปฏิบัติตามขอกําหนดในการย่ืน
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ในโครเอเชียเจาหนาท่ีท่ีสนับสนุนงานบริหารของคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอนถายโอนขอมูล
จากแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษนําไปไวบนเว็บไซตของคณะกรรมการ ถึงแมวาแบบคอนขางสั้น
คณะกรรมการตองจางเจาหนาท่ีชั่วคราวเพ่ิมเติมถึง 10 คนเพ่ือทําการถายโอนขอมูลในชวงท่ีมีงานยุง
หลังจากการเลือกตั้ง ในกรณีเชนนี้เจาหนาท่ีชั่วคราวมักจะไมไดรับการฝกอบรมใหตรวจหาปจจัยเสี่ยงตางๆ
(สําหรับผลประโยชนทับซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน) ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในโครเอเชียอาศัยการเขาถึง
แบบของประชาชนในการใหเบาะแสเพ่ือการตรวจสอบลักษณะนี้

คณะกรรมการขจัดการทุจริตซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินของอินโดนีเซียมี
ระบบบริหารจัดการการแสดงรายไดและทรัพยสินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีทําตามคําสั่งผูใชงาน แบบท่ียื่นเปน
เอกสารกระดาษ (แบบท่ียื่นในป 2552 116,451 แบบ) เหลานี้จะถูกสแกนเพ่ือจุดประสงคในการจัดเก็บ
และเรียกใชขอมูลโดยใชเจาหนาท่ี 80 คนในการปอนขอมูล และมีผูบริหารท่ีมีอํานาจสั่งการชวยยืนยัน
ขอมูลและใหคําแนะนํา ในระบบท่ีมอบหมายใหหนวยงานอ่ืน เชน ฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตน
สังกัดของเจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบการรับแบบ ฝายทรัพยากรมนุษยก็จะเปนผูดําเนินการถายโอนขอมูล
ในกรณีของมองโกเลีย (ดูแผนภาพ 3.4) ฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานในทองถ่ินจะยื่นขอมูลสรุปของ
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
สวนกลางท่ีอยูในเมืองหลวง ในระบบท่ีแบบถูกเก็บเปนความลับและปดผนึกไวเชน ในจอรแดนจะไมมีการ
ถายโอนขอมูล

สิ่งสําคัญท่ีตองพิจารณาในกระบวนการถายโอนขอมูล คือ การทําใหม่ันใจไดวาขอมูลถูกเก็บรักษาอยาง
ปลอดภัยและการเรียกขอมูลมาใชทําไดงาย สําหรับจุดประสงคในการจัดแฟมเอกสารบางระบบกําหนด
หมายเลขเฉพาะสําหรับผูยื่นแตละคนและแบบแตละแบบ หมายเลขเฉพาะนี้จะชวยใหเรียกแบบท่ีผูยื่นได
ยื่นมาท้ังหมดในชวงเวลาท่ีผานมามาดูไดอยางรวดเร็ว และชวยปกปดรูปพรรณของผูยื่นในระหวางการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบความถูกตองอยางเปนทางการ และลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากชื่อซ้ํากัน
(แนวทางนี้ใชอยูในสโลเวเนีย) หมายเลขเฉพาะนี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการเก็บรักษาขอมูล และการเรียก
ขอมูลมาใช

การจัดแฟมเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพจะตองดําเนินการสองดาน คือ การจัดแฟมสําหรับขอมูลท่ีเก็บรักษาไว
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และการจัดเก็บแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเปนเอกสารกระดาษและเอกสาร
อ่ืนๆ ถึงแมในระบบท่ีการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกสเปนแบบอัตโนมัติท้ังหมดอยางเชน ในอารเจนตินา
เอกสารตนฉบับอาจตองถูกเก็บรักษาเอาไวถาหากกฎหมายกําหนดใหเก็บลายเซ็นท่ีอยูในแบบไว การใช
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสทําใหไมจําเปนตองเก็บลายเซ็นท่ีอยูในแบบท่ีเปนเอกสารไวแตจะใชไดก็ตอเม่ือเปนท่ี
ยอมรับตามกฎหมาย ระบบการจัดเก็บแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเปนเอกสารกระดาษแตกตางกันไป
ในแตละประเทศ

 การสงเสริมและการบังคับใชขอกําหนดในการยื่น รวมถึง
 เตือนใหเจาหนาท่ีท่ียังไมไดยื่นแบบทราบวามีหนาท่ีท่ีจะตองยื่นภายในเวลาท่ีกําหนด

ซึ่งอาจทําไดโดยตรงโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน หรือ
โดยออมโดยการประสานงานกับฝายทรัพยากรมนุษย
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 ติดตอขอใหผูยื่นแบบกรอกแบบท่ียื่นมาไมครบถวนใหครบถวน หรือใหแกไขขอผิดพลาด
หรือ ความไมสอดคลองกันใหถูกตอง บางระบบมีชวงเวลาผอนผันใหเปนเวลาสั้นๆ หลัง
หมดเขตยื่นแบบเพ่ือใหมีการแกไขและอธิบายเพ่ิมเติม

 การใชบทลงโทษกับผูท่ีไมยื่นแบบตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือมักจะเปนการสงเรื่องตอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการลงโทษสําหรับการไมยื่นแบบ




3.2 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

วิธีการทางบริหารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินดําเนินการ
โดยมีขอพิจารณากวางๆ ดังนี้

 จะตรวจสอบเนื้อหาของแบบหรือไมและจะดําเนินการอยางไร
 แบบไหนท่ีจะตองตรวจสอบความถูกตองและมีจํานวนเทาไร
 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบจะดูท่ีอะไร

3.2.1จะตรวจสอบเนื้อหาของแบบหรือไมและจะดําเนินการอยางไร

โดยหลักการท่ัวไป หากระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองแสดงใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการ
ตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบ และผลประโยชนทับซอนก็จําเปนตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด
มีแนวทางตางๆ ในการตรวจสอบแบบเพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ังอันควรสงสัย และ

ฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์

หนวยงานตอตาน
การทุจริต

แผนภาพ 3.4 การถายโอนขอมูลในระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเปนเอกสารกระดาษ
ซ่ึงมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการ ตัวอยาง: มองโกเลีย

6 คน

แบบแสดงรายได้และทรัพย์สนิ
เป็นเอกสารกระดาษ

: ผู้ เขียน

52,000 ราย

x
1,190 คน ใน
หนว่ยงานรัฐ 120 แหง่

ฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์

การถา่ยโอนข้อมลูเสมือนจริง
(บทสรุป)

หนวยงานตอตาน
การทุจริต
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เพ่ือใหม่ันใจวารายไดและทรัพยสินท่ีไดแสดงไวสอดคลองกับรายไดโดยชอบธรรมของเจาหนาท่ี และไมมีขอ
บงชี้ใดๆ วามีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนได แนวทางนี้รวมถึง ก) ตรวจสอบแบบของแตละคน
เพ่ือดูความสอดคลองภายในแบบ ข) เปรียบเทียบแบบเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงท่ีผานมา ค) ตรวจสอบแบบ
กับแหลงขอมูลและฐานขอมูลภายนอก (ท่ีดิน รถยนต ภาษี ธนาคารและอ่ืนๆ) ง) วิเคราะหแบบเพ่ือหา
ความขัดแยงกัน (การขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและหนาท่ีราชการ) และ จ) ตรวจสอบรูปแบบ
การใชชีวิต (เพ่ือยืนยันวารูปแบบการใชชีวิตเปนไปโดยสอดคลองกับรายไดท่ีไดแสดงไว)

การท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบ
หรือไมนั้น อยางแรกข้ึนอยูกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศ ปจจัยอ่ืนๆ ก็มีสวนในการตัดสินใจวา
จะตรวจสอบเนื้อหาของแบบหรือไมและจะดําเนินการอยางไร ในบางประเทศกฎหมายวาดวยความเปน
สวนตัวหรือการเก็บรักษาแบบเปนความลับทําใหการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบโดย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินไมสามารถกระทําได (เชนในจอรแดนมีแต
คณะกรรมการตุลาการท่ีแตงตั้งข้ึนมาเม่ือมีการรองเรียนและมีประจักษพยานเก่ียวกับเจาหนาท่ีเทานั้นท่ี
สามารถดูแบบได ในอารเจนตินาสวนท่ีเปน “public annex (สวนท่ีเปดเผยได)” ของแบบเทานั้นท่ี
สามารถนํามาดูไดเพ่ือจุดประสงคในการตรวจสอบความถูกตอง สวนท่ีเปน “private annex (ขอมูลสวน
บุคคล)” ท่ีมีเลขท่ีบัญชีธนาคาร สําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดสวนบุคคล และขอมูลทางการเงินอ่ืน
จะถูกเก็บปดผนึกไวนอกจากจะมีคําสั่งจากศาลเทานั้น)

การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินโดยการตรวจสอบรายไดและทรัพยสินท่ี
แสดงไวกับแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน ทะเบียนท่ีดิน รถยนต และทรัพยสิน หรือขอมูลทางภาษีและธนาคาร
ข้ึนอยูกับวามีแหลงขอมูลเหลานั้นใหใชได เขาถึงได และเชื่อถือไดหรือไม ในหลายๆ ประเทศแหลงขอมูล
เหลานั้นผสมปนกันอยูบางทีก็กระทอนกระแทนมาก ดังนั้นยุทธศาสตรในการตรวจสอบเนื้อหา และ
การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองพิจารณาถึงแหลงขอมูลท่ีมีใหใชได
และจัดทําหนาท่ีการตรวจสอบใหสามารถใชประโยชนไดมากท่ีสุดจากแหลงขอมูล หรือการตรวจสอบอ่ืนๆ
ท่ีมีอยู

การเขาถึงขอมูลทางภาษีและธนาคารของผูยื่นเปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะยืนยันแบบของผูยื่นถึงแมในบาง
ประเทศจะเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดก็ตอเม่ือมีการสืบสวนสอบสวนแลวเทานั้นไมใชเพ่ือจุดประสงคในการ
ตรวจสอบเบื้องตน ในกรณีท่ีไมมีแหลงขอมูลภายนอกหนวยงานจะทําอยางไร หนวยงานควรใชยุทธศาสตร
ตางๆ รวมกัน24 เพราะวาในระบบสวนใหญจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนเม่ือมีการรองเรียนวามีการฝาฝน
24 ในอารเจนตินาหนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินมีแนวทางการตรวจสอบความถูกตองของแบบที่ครอบคลุม (เลือก
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินที่เปนเปาหมายสําหรับการตรวจสอบบนพ้ืนฐานของปจจัยเสี่ยง วิเคราะหแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
เพ่ือตรวจหาผลประโยชนทับซอนที่อาจมีข้ึน และการตรวจสอบเพ่ือหาความถูกตอง หนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน
สามารถเขาถึงขอมูลทะเบียนอสังหาริมทรัพยของบัวโนสไอเรสไดทางออนไลน แตนอกจากนั้นไมไดหมายความวา สามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยสินที่ตั้งอยูในเมืองหลวงเทานั้น ทะเบียนอสังหาริมทรัพยสามารถเขาถึงไดทางออนไลนและใชงานไดงาย (และ
หนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางอิสระซึ่งขอมูลนี้ไมไดเผยแพรหากไมมีเหตุผลทาง
กฎหมาย) หนวยงานที่รับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินใชวิธีการสอบยันความถูกตองเปนวิธีการหนึ่งในวิธีการตรวจสอบที่ใช
รวมกัน (รวมถึง การเปรียบเทียบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินที่ยื่นมากอนหนาเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงและความไมสอดคลองกัน การ
ตรวจสอบความไมสอดคลองภายในแบบ และการตรวจสอบเนื่องจากการรองเรียนวามีการฝาฝน)
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เก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสิน (หรือท่ีรายแรงกวานั้นคือมีการทุจริต) หรือเม่ือมีขอสงสัย หรือพบ
ความไมสอดคลองกันในระหวางเริ่มการตรวจสอบแบบ ดังนั้น การสงเสริมการตรวจสอบแบบอยางละเอียด
ของประชาชนเพ่ือสงเสริมการใชกลไกการรองเรียน และสรางความม่ันใจวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการ
แสดงรายไดและทรัพยสินสามารถติดตามตรวจสอบแบบเพ่ือดูความสอดคลอง หรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเวลาผานไปอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญมากข้ึน

ในบางกรณี (มองโกเลีย ไนจีเรีย ฟลิปปนส โรมาเนีย รวันดา) หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินดําเนินการตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิตโดยเปนสวนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบท่ีเปน
มาตรฐาน หรือเม่ือไดรับการรองเรียนจากประชาชนวามีการทุจริตหรือมีการฝาฝนขอกําหนดในการเปดเผย
รายไดและทรัพยสิน การตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิตประกอบดวยการตรวจสอบรายได และทรัพยสินท่ี
ผูยื่นไดแสดงไวกับรายไดและทรัพยสินท่ีปรากฏ และมักจะรวมถึงมาตรฐานการใชชีวิตของครัวเรือนของ
ผูยื่น (และบางครั้งรวมถึงคนใกลชิดดวย) ซึ่งชวยเพ่ิมโอกาสในการตรวจพบทรัพยสินท่ีผูยื่นอาจซุกซอนไวใน
ชื่อของสมาชิกครอบครัว หรือคนใกลชิด

การตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิตโดยเปนสวนหนึ่งของแนวทางการตรวจสอบท่ีเปนมาตรฐานดูเหมือนวาจะ
เปนการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินอยางมาก หากจะใหสิ่งท่ีพบ
จากการตรวจสอบรูปแบบการใชชีวีติมีความนาเชื่อถือมากกวาการตรวจสอบรูปแบบอ่ืนๆ ในบริบทหนึ่ง
บริบทใดสิ่งสําคัญ คือ การมีกลไกการรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและการใหประชาชนเขาถึงเนื้อหาของแบบได
เพราะวาทําใหประชาชน องคกรภาคประชาสังคม และสื่อท่ีมีความสนใจไดทําการตรวจสอบอยางละเอียด
ท่ีอาจเกินขีดความสามารถของหนวยงานและนําไปสูการสืบสวนสอบสวนได ในขณะท่ีการเขาถึงขอมูลการ
แสดงรายไดและทรัพยสินของประชาชนใหประโยชนหลายอยาง (ดูในหัวขอ 3.4) หากระบบแสดงรายได
และทรัพยสินตองพ่ึงการตรวจสอบอยางละเอียดของประชาชนเพียงอยางเดียวเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเอา
จริงเอาจังในการตรวจหา การมีองคกรภาคประชาสังคมท่ีมีความสามารถและมีความสนใจก็เปนสิ่งสําคัญ
มากยิ่งข้ึนสําหรับการท่ีระบบจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะวาการตรวจสอบความถูกตอง
อยางครอบคลุมนาจะไมคุมคาหรือปฏิบัติได การใชแนวทางเหลานี้รวมกันอาจเปนประโยชนโดยข้ึนอยูกับ
บริบท ขอพิจารณาข้ันพ้ืนฐานสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินทุกระบบ คือ จะทําอยางไรใหเกิด
สมดุลระหวางความจําเปนในการตรวจสอบแบบท่ีเลือกมาอยางละเอียด กับการติดตามตรวจสอบแบบ
จํานวนมากอยางกวางๆ ดูตารางท่ี 3.2 แนวทางการตรวจสอบความถูกตองของประเทศตางๆ

3.2.2 แบบไหนที่จะตองตรวจสอบความถูกตองและตรวจอยางไร

เพราะวาการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท้ังหมดนาจะไมคุมคา ระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินจะตองกําหนดวาจะเลือกแบบท่ีจะตองตรวจสอบอยางไร แนวทางท่ีนิยมใชมากกวา
โดยปกติ คือจัดลําดับความสําคัญของแบบของผูท่ีดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการ
ทุจริตมากกวา การสุมตรวจสอบก็เปนทางเลือกหนึ่งดวย แตการสุมตรวจสอบเพียงอยางเดียวก็อาจทําให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินถูกมองวากําลังถูกการเมืองเขามามีอิทธิพลตอวิธีบังคับ
ใชกฎหมาย เพ่ือใหม่ันใจวามีการตรวจหาอยางเอาจริงเอาจังและหลีกเลี่ยงภาพลักษณความไมเปนอิสระของ
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หนวยงานแนะนําใหใชแนวทางตางๆ รวมกัน สิ่งสําคัญสําหรับความนาเชื่อถือของระบบโดยรวมจะตองทํา
ใหม่ันใจวาแนวทางท่ีใชถูกกําหนดไวอยางชัดเจนและนําไปใชอยางเสมอตนเสมอปลาย แนวทางท่ีกําหนด
เปาหมายสําหรับการตรวจสอบอยูบนพ้ืนฐานของหลักเกณฑดังตอไปนี้ (ข้ึนอยูกับลักษณะของระบบ
แนวทางอ่ืนๆก็มีความเปนไปได)

 ใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของแบบของเจาหนาท่ีระดับสูง การกําหนดเปาหมาย
ท่ีเจาหนาท่ีท่ีมีตําแหนงสูงกวาตําแหนงบางตําแหนงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะจํากัดขอบเขตของ
การตรวจสอบและมุงเปาหมายไปท่ีบุคคลท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูงกวาและเปนท่ีรูจักมากกวา
ในอารเจนตินาหนวยงานแสดงรายไดและทรัพยสินตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายได
และทรัพยสินของผูยื่นท่ีมีระดับสูงสุดอยางเปนระบบ (ประมาณ 1,690 ราย หรือประมาณรอยละ
5 ของผูยื่นท้ังหมดท่ีมีมากกวา 33,000 ราย) หลังจากตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายได
และทรัพยสินของเจาหนาท่ีระดับสูงรอยละ 5 แลวหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินก็จะตรวจสอบความถูกตองของกลุมตัวอยางของแบบท่ีเหลือซึ่งถูกเลือกบนพ้ืนฐานของ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ (การปฏิบัติงาน หนวยงาน หรือแบบท่ีแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ัง
อยางมาก) แนวทางนี้กําหนดใหหนวยงานสามารถกําหนดและติดตามระดับชั้นและหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งตามปกติเปนสวนหนึ่งของกระบวนการรักษาบัญชีรายชื่อของ
ผูท่ีมีหนาท่ีตองยื่นแบบ

 ใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีจาก
บางหนวยงาน การเนนท่ีเจาหนาท่ีท่ีทํางานในบางกระทรวง หรือบางหนวยงาน (เชน ภาษี
ศุลกากร และอ่ืนๆ) เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและไมซับซอนในการลดขนาดของกลุมเปาหมาย
และใหความสนใจมากข้ึนกับคนท่ีการปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต (อาจจําเปนตองมี
การคัดกรองอีกระดับหนึ่ง เชน การกําหนดเปาหมายท่ีการปฏิบัติงานบางอยางเปนพิเศษเพ่ือลด
ขนาดของกลุมเปาหมาย) แนวทางนี้อาศัยบัญชีรายชื่อผูท่ีมีหนาท่ียื่นแบบท่ีถูกตองท่ีสามารถระบุ
หนวยงานท่ีเจาหนาท่ีทํางานอยู

 ใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีท่ีมี
หนาท่ีหรือการปฏิบัติงานบางอยาง การมุงเปาหมายไปท่ีเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีบางอยางโดยไม
คํานึงถึงหนวยงานท่ีสังกัดอยูเปนอีกวิธีการหนึ่ง (ซึ่งอาจรวมถึงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง หรือผู ท่ีมีบทบาทเก่ียวกับการอนุญาต หรือให
ใบอนุญาตหรือรับผิดชอบการทําธุรกรรมกับภาคเอกชนและประชาชน) แนวทางนี้คอนขางซับซอน
กวาเล็กนอยเพราะกําหนดใหบัญชีรายชื่อของผูยื่นตองระบุบทบาทของเจาหนาท่ีดวยตามเกณฑท่ี
กําหนดไวอยางชัดเจน และติดตามบทบาทของเจาหนาท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเม่ือเจาหนาท่ีได
เลื่อนตําแหนง หรือถูกยาย

 การกําหนดเปาหมายการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีตรวจพบ
สัญญาณเตือนภัย แนวทางนี้คาดวาหนวยงานมีวิธีการตรวจหาสัญญาณเตือนภัยท่ีเกิดข้ึนในแบบ
ท้ังหมด หรือเปนกลุมตัวอยาง สัญญาณเตือนภัยอาจประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ัง
อยางมีนัยยะสําคัญจากแบบท่ียื่นไวกับแบบท่ียื่นหลังจากนั้น (แผนภาพ 3.5 แสดงตัวอยางการ
ตรวจหาสัญญาณเตือนภัยโดยใชระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลการแสดงรายไดและทรัพยสิน
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ในอารเจนตินา) แนวทางนี้กําหนดใหหนวยงานสามารถเปรียบเทียบองคประกอบของขอมูล
พ้ืนฐาน (เชน ผลรวมท้ังหมดของทรัพยสินและรายได) ของแบบท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ังหมดและ
แบบของเจาหนาท่ีแตละคนเม่ือเวลาผานไป การท่ีจะเห็นความผิดปกติท่ีไมไดเปนตัวเลข (เชน การ
เปลี่ยนแปลงชนิดของรถยนต และท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย) ไมสามารถทําไดโดยระบบอัตโนมัติ
การตรวจสอบความถูกตองท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีการลงมือตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม

 การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีท่ีไดรับการรองเรียนวา
ประพฤติมิชอบ บางระบบอาศัยการรองเรียนเปนเกณฑกําหนดอยางเดียวสําหรับการดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตอง ในระบบเหลานี้ (ในโครเอเชีย หรือจอรแดน) การเปดเผยเนื้อหาของระบบ
ตอสาธารณะเปนวิธีการเพียงอยางเดียวท่ีจะทําใหม่ันใจไดวาหนวยงานปฏิบัติจะใหความสนใจกับ
การฝาฝนขอกําหนดในการเปดเผยรายไดและทรัพยสิน

แผนภาพ 3.5 ภาพหน าจอข องฐ านข อ มูลขอ งอา ร เ จน ติน าสําห รั บก า รค น ห า
เ พ่ื อ เ ลื อ ก แบบ ท่ีมี ค ว าม เ สี่ ย ง สู ง เ พ่ื อก ารต รวจสอบลงลึ ก :
เ ป รี ยบ เ ที ยบท รัพย สิ น ท่ี เป ลี่ ย น แปล ง

 การสุมตรวจสอบแบบท่ีไดคัดเลือกไวตามอักษรยอของชื่อของเจาหนาท่ีหรือหมายเลขเฉพาะ
ประจําตัวผูยื่นหรือแบบ ในระบบท่ีเปนอัตโนมัติการใชแนวทางนี้ไมวาจะใชอยางเดียวหรือรวมกับ
การคัดเลือกแบบกําหนดเปาหมายอ่ืนๆเปนการแสดงถึงความเอาจริงเอาจังในการตรวจหาโดย
ไมไดอยูภายใตการแทรกแซงตามอําเภอใจ หรือการแทรกแซงทางการเมือง
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ระบบท่ีใชเอกสารเปนกระดาษอาจมีความสามารถนอยกวาในการมุงเปาหมายไปท่ีแบบเพ่ือการตรวจสอบ
บนพ้ืนฐานประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจากหนวยงาน ตําแหนง หรือการปฏิบัติงาน ข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับ
เนื้อหาของแบบก็เปนภาระมากข้ึนหากไมมีมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
ถึงแมวาจะไมมีการถายโอนขอมูลระบบท่ีใชเอกสารเปนกระดาษก็ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบความ
ถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของผูยื่นบางประเภท (ข้ึนอยู กับระดับชั้น หนวยงาน
การปฏิบัติงาน) ตราบเทาท่ีบัญชีรายชื่อผูยื่นชวยใหระบบระบุประเภทของเจาหนาท่ีเหลานี้ไดอยาง
นาเชื่อถือ สิ่งสําคัญคือระบบท่ีใชเอกสารเปนกระดาษตองตัดสินใจเชิงกลยุทธวาแบบอันไหนท่ีจะตองทํา
การตรวจสอบความถูกตอง

อินโดนีเซียเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหและรายงานโดยใชคลังขอมูล และเครื่องมือวิเคราะหขอมูลและ
จัดทํารายงานอัจฉริยะท่ีสามารถทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเปน
เปาหมาย รวมท้ังการแสดงสถิติและแนวโนมซึ่งชวยใหเจาหนาท่ีของหนวยงานวิเคราะหขอมูลไดหลายมิติ
(ดูแผนภาพ 3.6)

3.2.3 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบจะดูที่อะไร

ในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบนั้นการจะดูอะไรในเนื้อหาจะข้ึนอยูกับประเภทของระบบ
และขอมูลท่ีอยูในแบบ ในแตละประเทศแบบอาจมีความแตกตางกันอยางมากถึงแมวาระบบท่ีใชจะมี
อํานาจหนาท่ีคลายๆ กัน ระบบสําหรับตรวจหาผลประโยชนทับซอน และความร่ํารวยโดยมิชอบแตกตาง
กันในแงของจุดเนนและวิธีการในการตรวจสอบความถูกตอง ระบบสําหรับตรวจหาผลประโยชนทับซอน
มักจะมองหาความไมสอดคลองกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางผลประโยชนทางการเงินและผลประโยชน
สวนตนของเจาหนาท่ีกับหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีรัฐ ระบบท่ีตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบจะตรวจหา
ความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติในมูลคาของทรัพยสินและรายไดท่ีผานมา หรือเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของทรัพยสินท่ีไดแสดงไวโดยตรวจหาความไมสอดคลองระหวางทรัพยสินท่ีไดแสดงไวกับ
แหลงขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ี (ตารางท่ี 3.3)

3.2.4 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบจะดูที่อะไร: ระบบที่เนนที่การ
ตรวจหาผลประโยชนทับซอน

ระบบท่ีเนนท่ีการตรวจหาผลประโยชนทับซอนอยางเดียวจะวิเคราะหแบบเพ่ือมองหาขอมูลเก่ียวกับ
ผลประโยชนทางธุรกิจ ความเปนเจาของหุน ความเปนเจาของอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินสําคัญอ่ืนๆ
การเปนกรรมการการในคณะกรรมการบริษัท แหลงท่ีมาของรายไดรวมถึงของขวัญ และความไมสอดคลอง
ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางผลประโยชนของเจาหนาท่ีกับกิจกรรมและหนาท่ีของเจาหนาท่ี ความไมสอดคลองกัน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนมี 2 รูปแบบ ก) การดําเนินการท่ีเปนการดําเนินการแตละครั้งไป (เชน การตัดสินใจ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การมีมติเก่ียวกับขอพิพาท หรือการวินิจฉัยตัดสินในแตละกรณี) และ ข) การ
ดําเนินการเชิงนโยบาย (เชน การออกนโยบายหรือกฎระเบียบตางๆ)
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แผนภาพ 3.6 เค ร่ื อ งมื อ ขุ ดค น ข อ มูล เ พ่ื อก า รต รวจสอบความถู ก ต อ งขอ งท รัพย สิ น
ร วม ท้ั งข อ มู ล ท่ี เ ป น ตั ว เ ลขและ ไม ใช ตั ว เ ลขขอ ง อิน โดนี เ ซี ย

ความขัดแยงในการดําเนินการแตละครั้งเกิดข้ึนเม่ือเจาหนาท่ีอยูในตําแหนงท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือก
รานคา (ในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง) หรือมีอิทธิพลตอขอกําหนดของการดําเนินการท่ีเจาหนาท่ีนั้นมี
ผลประโยชนอยูในคูสัญญาหนึ่งหรือหลายคูสัญญาท่ีไดรับผลโดยตรงจากการดําเนินการนั้น

ความขัดแยงในการดําเนินการเชิงนโยบายเกิดข้ึนเม่ือเจาหนาท่ีอยูในตําแหนงท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรของการ
ดําเนินการเชิงนโยบาย (นโยบาย กฎระเบียบ วิธีการ) ในขณะท่ีมีผลประโยชนในทรัพยสินและรายไดท่ี
อาจจะไดรับผลจากการดําเนินการเชิงนโยบายนั้นดวย การขัดกันของผลประโยชนนี้ใชในบางประเทศเพ่ือ
กําหนดขอหามไมใหเจาหนาท่ีดํารงตําแหนงมากกวา 1 ตําแหนง (ถึงแมตําแหนงท่ีวานั้นจะไมมี
ผลประโยชนทับซอน) การตรวจสอบความถูกตองของแบบเพ่ือมองหาผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึน
จําเปนตองมีผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูอานแบบอยางละเอียด อาจจําเปนตองหาขอพิสูจนยืนยัน
ผลประโยชนท่ีไดแสดงไวกับแหลงขอมูลภายนอก (ตรวจสอบยืนยันวาบริษัทท่ีเจาหนาท่ีดานการศึกษาเปน
กรรมการอยูในคณะกรรมการบริษัทดําเนินการในเรื่องเฟอรนิเจอรไมใชเรื่องหนังสือเรียนและบริษัท
ดังกลาวนั้นไมเคยมีประวัติเก่ียวกับการทําสัญญากับระบบโรงเรียนของรัฐ) สิ่งท่ีควรระลึกไวคือ ระบบท่ีเนน
เรื่องผลประโยชนทับซอน เนนเก่ียวกับการใหคําแนะนําเจาหนาท่ีถึงวิธีการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน
กอนท่ีจะเกิดข้ึน ควรจะดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีความสามารถใน
การตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และใหคําแนะนําการในแกไขใหถูกตอง หรือในการบังคับ
ใชบทลงโทษเม่ือมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนแลวหรือกําลังมีอยู
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3.2.5 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบจะดูที่อะไร: ระบบตรวจหาการรํ่ารวย
โดยมิชอบ

ระบบท่ีเนนเรื่องการร่ํารวยโดยมิชอบจะเนนการติดตามตรวจสอบความม่ังค่ังท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเวลาท่ี
ผานมาของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือเปนสัญญาณเตือนภัยวาอาจมีการทุจริต ซึ่งเก่ียวของกับการติดตามตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงท่ีผานมาของมูลคาของทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีไดและเคลื่อนท่ีไมได รายได และหนี้สิน และ
เก่ียวของกับการตรวจสอบความถูกตองของมูลคาและลักษณะของทรัพยสินท่ีแสดงไวโดยการเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ีแสดงไวกับแหลงขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีรวมถึง ทะเบียนท่ีดิน
ทะเบียนอสังหาริมทรัพย ทะเบียนรถยนต และบันทึกทางภาษีและธนาคาร การมีแหลงขอมูลเหลานี้ให
ใชไดแตกตางกันอยางมากในแตละประเทศ และภายในแตละประเทศก็แตกตางกันในแตละรัฐหรือเมือง
(ในอารเจนตินาทะเบียนอสังหาริมทรัพยมีเฉพาะในกรุงบัวโนสไอเรส แตไมมีในท่ีอ่ืนท่ีไมใชเมืองหลวง
ดังนั้นหลักฐานเพ่ือพิสูจนการเปนเจาของท่ีดินในท่ีอ่ืนๆ เปนเรื่องคอนขางยาก) การใหใชขอมูลทางภาษีและ
ธนาคารอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายวาดวยการธนาคาร หรือกฎหมายวาดวยความลับอ่ืนๆ หนวยงานอาจพบ
ความยุงยากในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการเขาถึงฐานขอมูล

ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลกระทบตอความสามารถของหนวยงานในการตรวจสอบความถูกตองของแบบ
แสดงรายไดและทรัพยสิน การอาศัยการเขาถึงแบบของประชาชนชวยเพ่ิมการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งสําหรับ
กรณีเหลานี้ทําใหมีความเปนไปไดท่ีการรองเรียนอยางเปดเผย (และบางครั้งเปนความลับ) ในกรณีมีการ
ฝาฝนจะทําใหหนวยงานทราบวาแบบของเจาหนาท่ีท่ีควรจะตองตรวจสอบละเอียดข้ึนหรือดําเนินการ
สืบสวนสอบสวน การตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิตอาจใชเปนเครื่องวัดเพ่ือทดสอบวาเจาหนาท่ีไดแสดง
ทรัพยสินและรายไดท้ังหมด และใชเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบความถูกตองเพ่ือตรวจดูวาเจาหนาท่ี
ไดซุกซอนปกปดทรัพยสินท่ีไดมาจากการทุจริตไวในชื่อของสมาชิกครอบครัว หรือคนใกลชิดท่ีไมได
ครอบคลุมตามขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสิน25 หากหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายได
และทรัพยสิน ทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินกับฐานขอมูลภายนอก
ขอพิจารณาท่ีสําคัญคือ ขอมูลภายนอกเหลานี้เปนแหลงขอมูลออนไลนหรือไมเพราะวาการใชขอมูล
ออนไลนไดจะชวยลดเวลาและคาใชจายในการตรวจสอบความถูกตอง ในอารเจนตินาสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองเก่ียวกับการจดทะเบียนรถยนตและอสังหาริมทรัพยไดทางออนไลน โดยการตรวจสอบแตละ
ครั้งใชเวลาประมาณ 20 นาที กลองขอความ 3.1 แสดงภาพรวมของแนวทางสําหรับวิธีการบริหารการ
แสดงรายไดและทรัพยสินของอารเจนตินา

3.3 บทลงโทษสําหรับการฝาฝนขอกําหนดของการแสดงรายไดและทรัพยสิน

หากมีเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือการตรวจหาพฤติกรรมร่ํารวยโดยมิชอบ
บทพิสูจนสุดทายของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยูท่ีความสามารถท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความรายแรง
ของผลท่ีตามมาจากการฝาฝนขอกําหนดของการแสดงรายไดและทรพัยสิน สิ่งสําคัญ คือ ประเทศตางๆตอง

25 ขอบคุณ Rick Messick จาก World Bank INTOP/PRMPS สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับการตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิต
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กําหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมไดสัดสวนและตองบังคับใชบทลงโทษเหลานี้อยางคงเสนคงวา เพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรฐานนีบ้ทลงโทษและผลของบทลงโทษจะตองถูกพิจารณาในแกนตางๆ ดังนี้

 การไมปฏิบัติตามอะไรบางท่ีจะตองไดรับโทษ
 ควรมีบทลงโทษประเภทใดบาง- โทษปรับ โทษทางปกครอง โทษอาญา?
 จะพิสูจนวามีการฝาฝนไดอยางไรและมีกลไกการอุทธรณหรือไม?
 บทลงโทษสําหรับความผิดประเภทตางๆ มีความรายแรงมากนอยแคไหน?
 บทลงโทษเหลานี้สนับสนุนวัตถุประสงคเฉพาะของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินโดยรวมอยางไร
 บทลงโทษบงัคับใชไดหรือไม?
 บทลงโทษท่ีเหมาะสมจะสงเสริมความนาเชื่อถือของระบบไดอยางไร?

กลองขอความ 3.1 แนวทางสําหรับการบริหารการแสดงรายไดและทรัพยสินของอารเจนตินา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินในกระทรวงยุติธรรมของอารเจนตินาเปนผูดําเนิน
ข้ันตอนการบริหารการแสดงรายไดและทรัพยสิน ตามหนาท่ีท้ัง 3 อยางคือ ก) บริหารจัดการการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ข) ตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายได
และทรัพยสิน ค) บริหารจัดการการเขาถึงขอมูลในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของประชาชน หนาท่ี
เหลานี้ถูกแบงแยกใหสํานักงานตางๆ ในหนวยงานและดําเนินการตามลําดับดังนี้

บริหารจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนดในการย่ืนแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

หนวยท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน

1. จัดทําบัญชีรายช่ือเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายไดและทรัพยสินใหเปนปจจุบัน โดย
การประสานงานกับฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานหลักกวา 190 แหง หรือหนวยงานรัฐท่ีมี
รายชื่อเจาหนาท่ีท่ีเขาใหม หรือท่ีออกจากงานท่ีกฎหมายกําหนดใหยื่นแบบ

2. รับซองแบบของเจาหนาท่ีระดับสูงสุด (ประมาณรอยละ 5 ของผูท่ีตองยื่นแบบท้ังหมด) ซึ่งแบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีระดับสูงสุดจะตองเก็บไวท่ีสวนกลาง (ตอนแรกเก็บไวท่ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน และตอมาเก็บไวในหองเก็บเอกสารของ
กระทรวงยุติธรรม) แบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ของเจาหนาท่ีอ่ืนท้ังหมด จะถูกเก็บไวท่ีฝาย
ทรัพยากรมนุษยของหนวยงานรัฐกวา 190 แหงท่ีเปนหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีผูยื่นแบบ
(แบบแสดงรายไดและทรัพยสินท้ังหมดจะตองเก็บไวตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนเวลา 10 ป)

3. ติดตามตรวจสอบใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีย่ืนแบบท้ังหมดย่ืนแบบตามกําหนดเวลา โดยการ
ประสานงานกับฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานรัฐท่ีเจาหนาท่ีเหลานี้ยื่นแบบเปนเอกสาร
กระดาษ (เม่ือเจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรมออนไลนแลวสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกเขารหัส
จะถูกสงไปใหหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินโดยอัตโนมัติ) เจาหนาท่ี



70

สามารถขอความชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรมจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายได
และทรัพยสิน หรือฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงาน

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

หนวยท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน

4. ตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีระดับสูงสุดท้ังหมดอยางเปนทางการ
เพื่อตรวจหาความผิดปกติ (ขอผิดพลาด สิ่งท่ีละเวน ตัวบงชี้วามีความม่ังค่ังเพ่ิมข้ึนโดยไมมี
เหตุผล) และขอคําอธิบายจากเจาหนาท่ีผูยื่นแบบหรือแกไขขอผิดพลาดท่ีตรวจทาน

5. ตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีระดับสูงสุดท้ังหมดอยางเปนทางการ
เพื่อตรวจหาผลประโยชนทับซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และขอคําอธิบาย หรือใหคําแนะนําเพ่ือขจัด
ผลประโยชนทับซอน

6. ดําเนินการข้ันตอนท่ี 4 และ 5 ซํ้ากับกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกจากแบบท่ีเหลือท้ังหมด (ทําการ
ตรวจสอบปละประมาณ 2,500 แบบ) โดยคัดเลือกบนพ้ืนฐานของปจจัยเสี่ยง รวมถึงตําแหนง
หรือการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง (เชน มุงเปาหมายไปท่ีเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมีความเสี่ยง
สูง เชน ศุลกากร และหนวยงานบริหารภาษี) หรือการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ังจากแบบท่ีเคยยื่น
ไวกอนหนากับแบบท่ียื่นตอมาอยางมีนัยยะสําคัญ (แบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทําใหแนว
ทางการคนหาความรูในฐานขอมูล(data mining) เปนไปได)

7. ในกรณีท่ีสงสัยวามีการร่ํารวยโดยมิชอบหรือ ผลประโยชนทับซอนสงเรื่องใหแกหนวยงาน
สืบสวนสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะดําเนินการสบืสวนสอบสวนอยางเปนทางการและ
อาจนําไปสูการดําเนินคดีอาญา

8. รับและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการฝาฝนขอกําหนดของการ
แสดงรายไดและทรัพยสิน หรือการทุจริต (ในกรณีเชนนี้ดําเนินการข้ันตอนท่ี 4 และ 5 กับแบบ
ท่ีเก่ียวของ หรือสงเรื่องตอใหหนวยงานสืบสวนสอบสวนในกรณีท่ีไมเก่ียวของกับการแสดงรายได
และทรัพยสิน)

บริหารจัดการการเขาถึงขอมูลในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินและอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การย่ืนแบบของประชาชน

หนวยท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสิน

9. บริหารจัดการการเขาถึงแบบของประชาชน (ท่ีเขามาท่ีหนวยงานดวยตนเอง) และเผยแพรและคง
รายชื่อเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบไวบนเว็บไชตของหนวยงาน

ไมวาจุดเนนของระบบการบังคับใชและการลงโทษจะเปนอะไรก็ตามความสามารถของหนวยงานในการ
กําหนด สื่อสาร และบริหารจัดการเก่ียวกับขอกําหนดในการแสดงทรัพยสินถือเปนรากฐานของความสําเร็จ
ของระบบแสดงทรัพยสิน หากไมมีความสามารถดังกลาวแลวการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบก็จะ
ไมสมํ่าเสมอ ระบบอาจไมสามารถปองปรามการกระทําผิดกฎหมายและกลายเปนการทํางานตามระบบ
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ราชการท่ีไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากนั้นถาหากผูยื่นไมไดรับคําแนะนําท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม
เพียงพอท่ีสนับสนุนโดย “อํานาจ” ในการลงโทษก็อาจถูกจูงใจใหปดบังอําพรางการกระทําท่ีเปนสิ่ง
ตองหามดวยการยื่นแบบโดยไมตอบคําถามหรือตอบแบบคลุมเครือ ระบบท่ีไมสามารถคาดการณผลลัพธได
ทําลายความเชื่อม่ันท้ังของประชาชนท่ีเห็นผลลัพธเพียงเล็กนอยและของผูยื่นซึ่งอาจรูสึกกลามากข้ึนท่ีจะ
โกหก หรือไมสนใจขอกําหนดในการยื่นแบบ26

3.3.1 การประสานงานระหวางหนวยงานเพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใชบทลงโทษ

ในหลายประเทศหนวยงานปฏิบัติท่ีรับผิดชอบระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะถูกแยกออกจากหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย ดังนั้นในทายท่ีสุดจึงไมไดรับผิดชอบในการรับประกันความสําเร็จในการบังคับใช หรือ
การดําเนินคดีในท่ีสุด ในกรณีเชนนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจะมีหนาท่ีรายงาน
การฝาฝนตอสํานักงานอัยการ หรือหนวยงานบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหดําเนินการลงโทษอาญาหรือรายงาน
ตอหนวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบการลงโทษทางปกครอง รายงานดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของบันทึกของทาง
ราชการและสามารถนําไปสูหรือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนท่ีดําเนินการตอมาในภายหลัง หรือการ
สืบสวนสอบสวนท่ีใหญกวา ดังนั้นประสิทธิภาพของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจึงข้ึนอยูกับความ
รวมมือระหวางหนวยงานซึ่งอาจตองใชเวลาและมักจะขับเคลื่อนดวยกระบวนการทางการเมือง และข้ึนอยู
กับเจตนารมณทางการเมืองและวัฒนธรรมท่ัวไปภายในรัฐบาลในการยอมรับวาระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพมีความสําคัญจริงๆ นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับกรอบกฎหมายท่ีใชกับระบบแสดง
รายไดและทรัพยสิน วาหาม อนุญาต สงเสริม หรือกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลระหวางองคกร
หรือไม ขอจํากัดทางกฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลเปนปญหาหลักท่ีทําลายความนาเชื่อถือ
และการปฏิบัติงานของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

ประเภทของความผิดท่ีลงโทษได
อยางแรกท่ีตองพิจารณาคือความผิดไหนท่ีสมควรไดรับการลงโทษ ความผิดท่ีลงโทษไดโดยท่ัวไปแบงเปน
2 ประเภท ประเภทแรกเปนความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบภายในกําหนดเวลา
อีกประเภทเปนความผิดเก่ียวกับความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ียื่น เปาหมายเหลานี้ไม
จําเปนตองขัดแยงกัน หรือแยกจากกันโดยเด็ดขาด การลงโทษสําหรับการกระทําทุจริตรวมถึง ผลประโยชน
ทับซอนท่ีตรวจพบโดยกลไกเหลานี้มักจะเกินขอบเขตของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน) ความผิดท่ีระบุ
ไวในกรณีศึกษาของคูมือนี้รวมถึงการยื่นแบบเลยกําหนดเวลา การไมยื่น การยื่นแบบไมครบถวน และการ
ยื่นแบบอันเปนเท็จ สองอยางแรกเนนไปท่ีกระบวนการยื่นแบบในขณะท่ีสองอยางหลังเนนไปท่ีเนื้อหาของ
แบบ แผนภาพท่ี 3.7 แสดงกราฟบทลงโทษสําหรับการฝาฝนเก่ียวกับการยื่นแบบในประเทศตางๆ จําแนก
ตามรายไดของประเทศโดย World Bank

26 ประสบการณของกัวเตมาลามีความเก่ียวของในเร่ืองนี้ ขอแนะนําที่จะถูกนํามาใชเร็วๆ นี้คือ โทษปรับสําหรับการไมปฏิบัติตามควรยึด
โยงกับระดับของรายได เพราะวาในปจจุบันคาปรับ (คํานวณแบบสะสมตามจํานวนที่ยื่นแบบลาชา) มีอัตราที่สูงอยางไมไดสัดสวนกับ
รายไดของขาราชการจึงมักถูกโตแยงบางคร้ังก็ถูกลดลงและถูกยกเลิกไปซึ่งไมคอยเกิดข้ึน
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ประเภทและความรุนแรงของบทลงโทษ
ควรมีการพิจารณาขอบเขตของบทลงโทษในตอนออกแบบระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือใหม่ันใจวา
เปนบทลงโทษท่ีไดสัดสวนและบังคับใชได ขอบเขตของบทลงโทษท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับพฤติกรรมท่ีระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินตองการตรวจหาและปองกัน บทลงโทษตางๆ เหลานี้รวมถึง

 โทษทางปกครอง : จากเบาไปหนัก (วากลาวตักเตือน ปรับ งดการจายเงินเดือนท้ังหมดหรือ
บางสวนชั่วคราว ใหพักราชการ ใหพนจากตําแหนง หามรับราชการ)

 โทษอาญา : จําคุก (ความผิดรายแรง)
 การลงโทษท่ีเก่ียวกับชื่อเสียง : เผยแพรชื่อของผูท่ียื่นแบบเกินกําหนดเวลาและผูท่ีไมยื่นแบบใน

ประกาศของทางราชการ หรือเว็บไซตของหนวยงาน เผยแพรการลงโทษทางปกครองและโทษ
อยางอ่ืนโดยเปนสวนหนึ่งในรายงาน และการบริหารการสื่อสารของหนวยงาน

ดังท่ีแสดงในแผนภาพ 3.8 ในประเทศตางๆ 87 ประเทศท่ีอยูในฐานขอมูล Public Accountability
Mechanism (PAM) โทษท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบของเจาหนาท่ีทุกประเภทจะเปนโทษ
ทางปกครองมากท่ีสุด รองลงมาเปนโทษปรับและท่ีนอยท่ีสุดคือโทษอาญา ประเด็นหลักท่ีตองพิจารณาใน
การกําหนดบทลงโทษสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน คือจะบังคับใชการลงโทษใหมีประสิทธิภาพ
ไดอยางไร การดําเนินการอยางคงเสนคงวาและทันเวลาสําหรับการไมยื่นแบบมีความสําคัญมากกวาความ
รุนแรงของบทลงโทษ ดังนั้นการลงโทษทางปกครองอาจเหมาะสมกวาการลงโทษทางอาญาถาหากดู
เหมือนวาจะมีเหตุผลและบังคับใชไดจริง

วิธีการท่ีชัดเจนในการพิสูจนขอคนพบหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝนการแสดงรายไดและทรัพยสินเปน
สิ่งสําคัญมากสําหรับความนาเชื่อถือของประชาชนและผูยื่นท่ีมีตอระบบ และเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ี
ระบบจะถูกมองวาเปนเครื่องมือท่ีนํามาใชเพ่ือการกลั่นแกลงทางการเมือง กลไกสําหรับเจาหนาท่ีเพ่ือ
โตแยงขอกลาวหา และอุทธรณขอคนพบของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินก็มี
ความสําคัญ ในโครเอเชียเจาหนาท่ีท่ีถูกกลาวหาวาฝาฝนขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสินมี
โอกาสชี้แจงหรือนําเสนอพยานหรือหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน หากคณะกรรมการปองกันผลประโยชนทับซอนพิสูจนยืนยันไดวาเปนจริงตามขอ
กลาวหาก็จะแจงผลและบทลงโทษท่ีเหมาะสมไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ (กรณีไมยื่นแบบจะลงโทษปรับ)
(กฎหมายเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินในโครเอเชียเพ่ิงจะไดรับการแกไขปรับปรุงเม่ือเร็วๆ นี้เพ่ือ
รวมบทลงโทษใหออกจากราชการสําหรับการยื่นขอมูลอันเปนเท็จ และหามรับราชการเปนเวลา 2 – 5 ป
สําหรับผูท่ีถูกใหออกจากราชการ)
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โทษปรับ โทษทางปกครอง โทษอาญา

แผนภาพ 3.7 บทโทษทางกฎหมายสําหรับการฝาฝนขอกําหนดในการย่ืนแบบในประเทศ
ตางๆ จําแนกตามรายไดโดย World Bank

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD

แผนภาพ 3.8 บทลงโทษทางกฎหมายสําหรับผูไมย่ืนแบบจําแนกตามประเภทของ
เจาหนาท่ีรัฐ

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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บทลงโทษควรไดสัดสวนกับความผิด กรอบกฎหมายของ 87 ประเทศท่ีศึกษาสําหรับขอมูล PAM (ดู
ภาคผนวก ก) แสดงใหเห็นรูปแบบท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมักจะใชโทษปรับและโทษทางปกครอง
กับความผิดฐานไมยื่นแบบและยื่นแบบลาชาเลยกําหนดเวลา แตใชบทลงโทษทางอาญากับการแสดง
ขอความอันเปนเท็จ บางประเทศท่ีไดมีการศึกษาลงลึกใชการเพ่ิมโทษตามประเภทของความผิด เชน
การยื่นแบบเลยกําหนดเวลามีโทษนอยกวาการยื่นแบบอันเปนเท็จ และในกรณียื่นแบบไมครบถวนกฎหมาย
เก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินสวนใหญใหโอกาส “ครั้งท่ีสอง” หมายความวาผูยื่นไดรับอนุญาตให
ยื่นขอมูลเพ่ิมเติมภายในเวลาท่ีกําหนด27 จริงๆ แลวความรุนแรงของบทลงโทษเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตอง
พิจารณาและจําเปนตองทําใหเปนมาตรฐานเพ่ือการบังคับใชและเพ่ือเปนการปองปรามการไมปฏิบัติตาม
หรือพูดอีกอยางคือการจําคุกอาจไมมีประสิทธิภาพเชนเดียวกันกับการปรับเล็กนอยถาหากไมมีการบังคับใช
(ดูแผนภาพ 3.9 ขอพิจารณาหลักเก่ียวกับบทลงโทษสําหรับการฝาฝนการแสดงรายไดและทรัพยสิน)

27 ประสบการณของมองโกเลียใหความเขาใจอยางลึกซึ้งในเร่ืองนี้ หากเจาหนาที่ที่มีหนาที่ยื่นไมแสดงทรัพยสินในเวลาที่กําหนดจะไดรับ
โอกาส 1 คร้ังเพ่ืออธิบายเหตุผลและตองปฏิบัติตามขอกําหนดทันที หากคําอธิบายมีเหตุผลอาจถูกสั่งพักงานเปนระยะเวลาสั้นๆ แตหาก
พบวาเปนความจงใจไมยื่นหรือยังคงไมปฏิบัติตามจะถูกใหพนจากตําแหนง อัตราการปฏิบัติตามที่หนวยงานอิสระตอตานการทุจริตได
บันทึกไวคือรอยละ 99.9

แผนภาพ 3.9 บทลงโทษสําหรับการฝาฝน IAD: ขอพิจารณาหลัก

การฝาฝนขอกําหนด
ของ IAD จะตอง
ถูกลงโทษ

ตามสัดสวน บทลงโทษตางๆ (โทษทางปกครองและโทษอาญาใชบังคับ
และเปนสัดสวนกับความผิด)

บังคับใชได บทลงโทษตองบังคับใชไดและบังคับใชอยางสอดคลอง
ควรใชโทษทางปกครองชนิดรายแรงในประเทศที่ศาล
ดําเนินการเชือ่งชา และไมเต็มใจที่จะดําเนินคดีกับขอหา
การทจุริต

เห็นไดชัดเจน ตองมีการส่ือสารกบัผูยื่นและสาธารณะใหทราบ

ขอมูลเกีย่วกบัการบังคับใชบทลงโทษ
ท่ีมา : ผูเขียน
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ในอารเจนตินาระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน รวมถึงผลรายแรงท่ีจะเกิดข้ึนเจาหนาท่ีท่ีถูกตัดสินวามี
ความผิดฐานไมยื่นแบบ บทลงโทษหนักเหลานี้อาจทําลายประสิทธิภาพของกฎหมาย28 ตามความเห็นของ
ผูท่ีทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคดีท่ีคางอยูในศาลและภาพลักษณความไมเต็มใจของผูพิพากษาและอัยการท่ี
จะลงโทษจําคุกเจาหนาท่ีท่ีถูกกลาวหาวายื่นแบบอันเปนเท็จหมายความวาระบบไมเปนไปตามท่ีคาดในแง
ของการบังคับใช กฎหมายกําหนดวาการดําเนินคดีถึงท่ีสุดตองพิสูจนใหเห็นวาขอมูลท่ีไมถูกตองในแบบ
ถูกยื่นโดยมีเจตนาจะปกปดรายไดและทรัพยสินซึ่งโดยปกติเปนเรื่องยากท่ีจะพิสูจน ผู ท่ีดําเนินการสืบสวน
สอบสวนยอมรับวาถาหากกฎหมายไดมีการพิจารณาถึงขอบเขตของโทษทางปกครองสําหรับการไมปฏิบัติ
ตามรวมถึงโทษทางปกครองท่ีรายแรงสําหรับการยื่นแบบอันเปนเท็จจะทําใหการบังคับใชประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน

ระบบการลงโทษของกัวเตมาลาแสดงใหเห็นวามีปญหาท่ีเกิดจากระบบคือ การลงโทษทางปกครองไม
สามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติ หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินเปนผูใช
ดุลยพินิจในการบังคับใชโทษปรับท่ีผูยื่นรูสึกวาเปนภาระหนักเกินไปตามคํารองอุทธรณของผูยื่น เพ่ือ
แกปญหานี้หนวยงานไดเสนอแนะใหใชโทษปรับสําหรับการไมปฏิบัติตามบนพ้ืนฐานของตารางท่ียึดกับ
ระดับข้ันเงินเดือน ไมวาแนวทางนีจ้ะปฏิบัติไดหรือไมโทษปรับสวนใหญก็จะถูกคัดคานและในทายท่ีสุดก็จะ
ลดโทษลง หรืออาจถูกยกเลิกไปแตมีโอกาสนอยมาก

โทษทางปกครองและโทษปรับ
ในประเทศท่ีการดําเนินการทางศาลเพ่ือการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางเชื่องชาโทษทางปกครองดู
เหมือนวาจะรับประกันการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นไดมากกวา โทษทางปกครองประกอบดวย
โทษปรับ การวากลาวตักเตือน และการระงับการจายเงินเดือนสําหรับการยื่นแบบลาชาเกินกําหนด การพัก
ราชการโดยไมจายเงินเดือน และการใหพนจากตําแหนง การใชโทษปรับและโทษทางปกครองเปนมาตรการ
ทางวินัยจําเปนตองมีการประเมินเพ่ือใหมีผลตอการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นอยางเพียงพอ
(โดยเฉพาะหากไมมีบทลงโทษอยางอ่ืนใชอยู ) ถึงแมวาจะไมมากเกินไปจนทําใหบังคับใชไมได ความมี
ประสิทธิภาพของแนวทางนี้อาจแตกตางกันอยางมากข้ึนอยูกับความหนักเบาของโทษทางการเงินในบริบท
ของประเทศท่ีแตกตางกัน ความแตกตางในการใชบทลงโทษในประเทศรายไดต่ํา รายไดปานกลางและ
รายไดสูงมีความนาสนใจ ในแผนภาพ 3.10 จะเห็นวาประเทศรายไดปานกลางระดับลางมีการใชโทษทาง
ปกครองมากกวาประเทศอ่ืนๆ

โทษทางปกครองท่ีเปนโทษรายแรง เชน การพักราชการ หรือใหออกจากราชการอาจใชกับกรณีท่ีไมยื่น
แบบ การใหออกจากราชการสําหรับความผิดท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบสําหรับขาราชการ หรือการดํารง
ตําแหนงท่ีมาจากการเลือกตั้งเปนวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมและหนักแนน จําเปนตองใชบทลงโทษทาง
ปกครองท่ีแตกตางกันกับเจาหนาท่ีในประเภทท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปไมสามารถใชลงโทษโดยใหพนจาก
28 การลงโทษรวมถึงจําคุก 15 วัน ถึง 2 ป สําหรับการไมยื่นหรือจงใจไมใหขอมูล หรือใหขอมูลเปนเท็จในแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
นอกจากนั้นเจาหนาที่ที่ถูกตัดสินวามีความผิดตามกฎหมายนี้อาจถูกหามรับราชการตลอดชีวิต คอสตาริกาก็ใชการลงโทษสําหรับ
เจาหนาที่ที่ออกจากราชการที่ไมไดยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสินคร้ังสุดทายโดยถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติสําหรับการกลับเขารับ
ราชการ (OAS 2004 a, 20)
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แผนภาพ 3.10 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบในประเทศท่ีจําแนกรายไดโดย World Bank

ตําแหนง วากลาวตักเตือนหรือระงับการปฏิบัติหนาท่ีกับสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรีและประมุขรัฐในลักษณะ
เดียวกับขาราชการ มีประเด็นพิเศษตางๆ ท่ีนํามาใชกับกรณีเหลานี้เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับผูพิพากษา

โทษทางปกครองบางอยางอาจทําใหเสียชื่อเสียงสวนบุคคลหรือมีผลเสียทางการเมืองซึ่งสามารถใชเปน
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการบังคับใหปฏิบัติตาม ซึ่งอาจทําไดโดยการเผยแพรรายชื่อของเจาหนาท่ีท่ีไม
ปฏิบัติตาม (ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยไมคํานึงถึงวามีการเปดเผยเนื้อหาของระบบใหประชาชนเขาถึง
หรือไม) หรือโดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นกับการประเมินผลงานสวนบุคคล
ประสิทธิภาพของแนวทางท่ีมีผลตอชื่อเสียงตองข้ึนอยูกับการมีวัฒนธรรมเคารพกฎระเบียบ และตราบาป
ทางสังคมและทางวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจากการฝาฝนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย

กลไกการลงโทษท่ีจะทําใหเสียชื่อเสียงมีหลายอยาง อยางแรกโดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่นกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเจาหนาท่ีอาจมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติตามมากข้ึน ในมุมมองของ
องคกรการเชื่อมโยงการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นของเจาหนาท่ีเขากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยหัวหนางานทําใหเกิดแรงกดดันตอเจาหนาท่ีเพ่ิมข้ึนอีกชั้นหนึ่ง และสงเสริมใหผูบริหารยอมรับระบบ
ตรรกะนี้ควรจะไดรับการยอมรับในระดับสูงข้ึนไปและสามารถทําใหมีผลมากข้ึนโดยการเผยแพรผลลัพธ

21

ปรับ โทษทางปกครอง โทษอาญา

รายได้ปานกลางระดบัลา่ง
รายได้ปานกลางระดบับน รายได้สงู
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ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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ของการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น ผลในการปองปรามของแนวทางนี้ท่ีเพ่ิมข้ึน คืออาจเปนภัยคุกคาม
ท่ีชัดเจนตอความกาวหนาในอาชีพและรายไดข้ึนอยูกับวาเงินเดือนถูกกําหนดไวอยางไร แตอยางไรก็ตาม
ระบบท่ีมีผลตอชื่อเสียงรวมกับการลงโทษทางปกครองอยูบนพ้ืนฐานของการท่ีสังคมมีการยอมรับและการ
บังคับใชมาตรฐานอยางกวางขวางและโดยหลักการเจาหนาท่ีตองมองขอกําหนดเก่ียวกับการแสดงรายได
และทรัพยสินเปนสิ่งปกติและตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอโดยเปนสวนหนึ่งของการทํางาน

โทษทางปกครองและโทษปรับถูกนําไปใชในหลายประเทศโดยวิธีการท่ีแตกตางกัน เชน บางประเทศได
กําหนดบทลงโทษท่ีสามารถใชไดหลังจากท่ีเจาหนาท่ีถูกใหพนจากตําแหนงแลว เชน ในเยอรมนีรอยละ 30
ของเงินบํานาญอาจถูกหักเอาไว (OECD) 2005, 56)

ในมองโกเลียเจาหนาท่ีท่ีไมยื่นแบบแสดงทรัพยสินจะถูกใหพนจากตําแหนงทันที หนวยงานท่ีรับผิดชอบการ
แสดงรายไดและทรัพยสินสามารถใชบทลงโทษนี้ในแตละปในชวงเวลา 3 ปท่ีไดรับแบบ29 ในป 2552 มีผูยื่น
แบบลาชากวากําหนด 64 ราย และไมยื่นแบบ 37 ราย (จากผูยื่นท้ังหมด 52,800 ราย) ผูท่ีไมยื่นแบบท้ัง
37 ราย ถูกใหออกจากงาน สวนใหญของผูยื่นแบบลาชา 64 ราย ก็ถูกใหออกจากงานดวย ถาหากมีเหตุผล
ฟงข้ึนวาเปนการยื่นแบบลาชาผูยื่นก็อาจถูกระงับเงินเดือนสองสามเดือน แตผูท่ียื่นแบบเลยกําหนดสวนใหญ
ก็ถูกใหออกจากงาน ระบบของมองโกเลียประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วมีอัตราการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแบบท่ีสูงมาก แตอยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือ ตองพิจารณาวาบทลงโทษเหลานี้ใชใน
บริบทของมองโกเลีย ในประเทศอ่ืนๆ อาจมองวาบทลงโทษเหลานี้รุนแรงเกินไปหรือเปนการยากท่ีจะบังคับ
ใชไดอยางคงเสนคงวา ดังนั้นอาจจะไมไดผลลัพธแบบเดียวกัน

การลงโทษทางอาญา
กฎหมายวาดวยการแสดงรายไดและทรัพยสิน และกฎหมายอาญาอาจกําหนดโทษอาญาสําหรับความผิด
รายแรงภายใตระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ในบางประเทศการใหขอมูลอันเปนเท็จในเอกสารราชการ
ถือเปนความผิดอาญา ยิ่งไปกวานั้นการดําเนินคดีกับผูท่ีจงใจแสดงทรัพยสินอันเปนเท็จมีความสําคัญมาก
หากสงสัยวามีการทุจริตและยากท่ีจะพิสูจนได

ในสถานการณเหลานี้สิ่งสําคัญคือกฎหมายวาดวยการใหการเท็จท่ัวไปตองครอบคลุมการแสดงทรัพยสิน
อันเปนเท็จ หรือมีการกําหนดใหเปนความผิดอาญาสําหรับการใหขอมูลอันเปนเท็จในการแสดงทรัพยสิน
การเชื่อม่ันในการลงโทษทางอาญาอาจพบปญหามากมายหากไมสามารถม่ันใจไดวาระบบกฎหมายท่ีกวาง
กวาจะมีการบังคับใชบทลงโทษ ถาไมมีความสามารถในการดําเนินคดีกับผูท่ีฝาฝนไดบทลงโทษตางๆ ก็ไมมี
ความหมายและเปนสิ่งทําลายความชื่อม่ันของระบบ

หลักการท่ัวไป
 ระบบท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือปองกันและตรวจหาการร่ํารวยโดยมิชอบสามารถทํางานไดบนพ้ืนฐาน

ของการลงโทษทางอาญาหรือการลงโทษทางปกครองท่ีรายแรง (ใหออกจากราชการหรือหามรับ

29ดูกรณีศึกษาของมองโกเลียใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).
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ราชการสําหรับการใหขอมูลอันเปนเท็จในแบบฟอรม หรือไมยื่นแบบ) และโทษทางปกครองท่ีเบา
กวา (สําหรับการยื่นแบบเลยกําหนดเวลา) เพ่ือใหม่ันใจวาการยื่นแบบเปนไปตามขอเท็จจริงและ
ตามกําหนดเวลา

 ระบบท่ีเนนไปท่ีการระบุชี้และปองกันผลประโยชนทับซอน มักจะใชแนวทางความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีบริหารการแสดงรายไดและทรัพยสินกับผูยื่นแบบ การลงโทษรุนแรงหรือโทษอาญา
สําหรับการใหขอมูลอันเปนเท็จก็ยังเปนสิ่งท่ีเหมาะสมแตแนวทางในการตรวจสอบความผิดปกติ
ไมควรเปนอุปสรรคขัดขวางการสื่อสารอยางเปดเผยระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายได
และทรัพยสินกับผูยื่นแบบ30

มีความแตกตางกันอยางมากในแนวทางการปฏิบัติในบริบทตางๆ เชน ในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ไอรแลนด
อิตาลี เกาหลี และสาธารณรัฐสโลวัค การไมแสดงรายไดและทรัพยสินเปนความผิดอาญา การลงโทษอาญา
สามารถนํามาใชกับความผิดฐานยื่นแบบอันเปนเท็จซึ่งพิสูจนและดําเนินคดีไดงายกวาการกระทําทุจริตท่ี
อาจถูกปกปดโดยการไมใหขอมูล ดังแสดงในแผนภาพ 3.11 การกําหนดใหการใหขอมูลเท็จในแบบฟอรม
การแสดงรายไดและทรัพยสินเปนความผิดอาญายังไมเปนท่ีแพรหลายแมกระท่ังในหมูประเทศรายไดสูง
และรายไดปานกลางระดับบนทําใหเกิดขอสงสัยถึงความมีประสิทธิภาพและผลกระทบของระบบเหลานี้
สถานการณเชนมีอาจแกไขไดโดยขอเท็จจริงท่ีวาระบบท่ีมีวัตถุประสงคในการปองกันและตรวจหา
ผลประโยชนทับซอนใหความสําคัญกับการลงโทษทางอาญานอยกวาความรวมมือเพ่ือปองกันการเกิด
สถานการณท่ีมีผลประโยชนทับซอน

การออกแบบระบบการลงโทษจําเปนตองออกแบบเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะภายในบริบททาง
การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ การกําหนดพฤติกรรมท่ีตองการใหเปลี่ยนแปลงอาจตองมีการกําหนด
ลําดับข้ันของพฤติกรรมและเนนในเรื่องนี้มากข้ึน เม่ือมีขีดความสามารถในการดําเนินงานและการยอมรับ
ระบบมากข้ึน เชนในตอนเริ่มแรกจัดทําระบบอาจเนนท่ีการรับประกันวาผูท่ีมีหนาท่ียื่นแบบท้ังหมดยื่น
แบบอยางสมบูรณครบถวนและภายในกําหนดเวลา ตอจากนั้นเม่ือประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ
ดังกลาวแลวก็ขยายจุดเนนท่ีการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบโดยยื่นแบบท่ีมีความถูกตองและเปน
ความจริง ในประเทศท่ีรวมเอาบทลงโทษท่ีสามารถบังคับใชไดและเปนสัดสวนเอาไวในระบบแสดงรายได
และทรัพยสินจะทําใหประชาชนและผูยื่นแบบก็เชื่อถือในระบบมากข้ึน

30 โดยปกติเจาหนาที่มักจะสงวนทาทีในการไตสวนเก่ียวกับความซื่อตรงของตนเองหรือผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึนกับหนวยงาน
เดียวกันที่ทําหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือทําหนาที่ฟองคดี บางรัฐบาลแยกหนวยงานที่ใหคําแนะนําและ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย
(แคนาดา) หรือ แยกกรม (ฮองกง)
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3.3.2 การบังคับใชระบบแสดงรายไดและทรัพยสินในวงกวาง

มีการนําระบบแสดงรายไดและทรัพยสินไปใชอยางกวางขวางในการบังคับใชแผนงานตอตานการทุจริต
นอกจากการบังคับใชบทลงโทษสําหรับการฝาฝนการแสดงรายไดและทรัพยสิน ระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินใหเครื่องมือท่ีมีประโยชนแกเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนและอัยการทําใหมีความเปนไปไดมากข้ึนใน
การตรวจหาและดําเนินคดีการทุจริต มีกลไกตางๆ ท่ีแบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถใชเปน
เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีทุจริตไดข้ึนอยูกับกฎหมายวาดวยการตอตานการทุจริตและ
การเปดเผยขอมูลทางการเงินท่ีมีอยูในประเทศนั้น กลไกตางๆ เหลานี้สรุปไดดังนี้

1.ในประเทศท่ีการใหขอมูลอันเปนเท็จในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนความผิดอาญา
ตัวแบบสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการดําเนินคดีได (การพิสูจนวาเจาหนาท่ีใหขอมูลอันเปนเท็จใน
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินมักจะกระทําไดงายกวาการพิสูจนการกระทําทุจริตท่ีถูกปกปดไว
โดยการใหการอันเปนเท็จ ทําใหมีโอกาสเพ่ิมมากข้ึนท่ีจะมีคําพิพากษาลงโทษในการพิจารณาคดี
ทุจริต)

2. ในประเทศท่ีการร่ํารวยโดยมิชอบถูกจําแนกไวเปนความผิดอาญา และระบบก็ถูกเตรียมไวเพ่ือ
การตรวจหาความไมสอดคลองกันระหวางแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีกับ

แผนภาพ 3.11 โทษอาญาตามกฎหมายสําหรับการยื่นเท็จในประเทศตางๆ จําแนกตาม
รายไดโดย world Bank

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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แหลงขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับรายไดและทรัพย การม่ังค่ังท่ีเพ่ิมข้ึนโดยไมสามารถอธิบายไดเปน
พ้ืนฐานสําหรับการดําเนินคดี กลองขอความ 3.2 อธิบายการร่ํารวยโดยมิชอบท่ีเปนความผิด
อาญา

3. ในประเทศท่ีไมมีการลงโทษอาญาสําหรับการยื่นขอมูลอันเปนเท็จแตระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินมีขีดความสามารถในการตรวจหาความผิดปกติในแบบ (ไมวาจะเปนการเพ่ิมข้ึนของ
ความม่ังค่ังอยางผิดปกติ ผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท้ังสองอยาง) ความผิดปกติ
เหลานี้ในแบบของเจาหนาท่ีนําไปสูการตรวจสอบและอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการ
ทุจริต แบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
หากมีการพิจารณาคดเีก่ียวกับการทุจริต ในกรณีเหลานี้แมวาการฝาฝนกฎระเบียบของการแสดง
รายไดและทรัพยสินโดยตัวของมันเองอาจมีผลเพียงแคถูกปรับหรือถูกลงโทษทางปกครอง
แตระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถทําใหเกิดหรือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับ
การทุจริต

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินกับบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของทางการเมือง
บุคคลผูมีสวนเก่ียวของทางการเมือง(PEPs) เปนเจาหนาท่ีรัฐระดับสูง-และสมาชิกในครอบครัวและคน
ใกลชิด-ท่ีตําแหนง หนาท่ีและผูท่ีติดตอดวยมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดการทุจริต31

กลองขอความ 3.2 การร่ํารวยโดยมิชอบท่ีเปนความผิดอาญา

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการทุจริต (UNCAC) จัดใหการร่ํารวยโดยมิชอบเปนหนึ่งในมาตรการเพ่ือ
ปองกันและกําหนดใหการทุจริตเปนความผิดอาญา สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ และสงเสริมการ
ติดตามทรัพยสินคืน การกําหนดใหการร่ํารวยโดยมิชอบเปนความผิดอาญาเปนความพยายามท่ีจะชวยใหรัฐ
สามารถดําเนินคดีกับผูกระทําทุจริตไดงายข้ึนและในบางประเทศดําเนินคดีกับองคกรอาชญากรรม ภายใต
แนวทางการดําเนินคดีการทุจริตแบบเดิมท่ีเคยใชกันอยูฝายโจทยผูฟองคดีจะตองพิสูจนใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางการกระทําโดยมิชอบและผลประโยชนท่ีไดรับ การกําหนดใหการร่ํารวยโดยมิชอบเปน
ความผิดอาญาทําใหการพิสูจนวาคดีการทุจริตมีมูลโดยเพียงแคสามารถวินิจฉัยไดวาความม่ังค่ังของบุคคล
นั้นไมไดสัดสวนกับรายไดโดยชอบดวยกฎหมายของเขาหรือเธอ

การกําหนดใหการร่ํารวยโดยมิชอบเปนความผิดอาญาเปนการแกปญหาท่ีมีอยูในการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการตอตานการทุจริตท่ีกําหนดใหโจทยแสดงพยานหลักฐานสําหรับการกระทําความผิดท่ีบุคคลไดรับ
ประโยชนจากการกระทําความผิดนั้น การดําเนินคดีการร่ํารวยโดยมิชอบผลักภาระการพิสูจนของโจทยไป

31 . ในขณะที่ยังไมมีการยอมรับอยางเปนสากลเก่ียวกับคํานิยามของผูมีสวนเก่ียวของทางการเมือง PEP หลักเกณฑเหลานี้ก็ไดรับการ
ยอมรับกันโดยทั่วไป ขอแนะนํา 40 ขอของ FATF อธิบายเก่ียวกับ PEPs ไววา “ หมายถึง บุคคลผูซึ่งไดรับหรือเคยไดรับความเชื่อถือ ให
ทํากิจสาธารณะที่โดดเดนในตางประเทศ เชน ประมุขของรัฐหรือรัฐบาล นักการเมืองอาวุโส เจาหนาที่รัฐบาลอาวุโส เจาพนักงานตุลาการ
หรือทหาร ผูบริหารอาวุโสของบรรษัทที่รัฐเปนเจาของ เจาหนาที่พรรคการเมืองคนสําคัญ ความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิกครอบครัว
หรือผูรวมงานคนสนิท ของบุคคลที่เก่ียวของกับการเมืองซึ่งพัวพันความเสี่ยตอชื่อเสียง เชนเดียวกับตัวบุคคลที่เก่ียวของกับการเมืองเอง
คําจํากัดความนี้ไมมีเจตนาใหคลอบคลุมถึงบุคคลในระดับกลาง หรือระดับลางกวาในประเภทที่กลาวขางตน” (FATF/OECD 2010, 17)
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ใหผูถูกกลาวหาซึ่งเปนผูท่ีตองพิสูจนท่ีมาโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับความม่ังค่ังของตนเอง ในประเทศท่ี
การร่ํารวยโดยมิชอบเปนความผิดอาญาสามารถใชแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีเปน
เครื่องมือสําคัญในการแสดงใหเห็นความไมสอดคลองกันระหวางความม่ังค่ังและรายไดโดยชอบดวย
กฎหมายของเจาหนาท่ี ความผิดปกติในแบบสามารถนําไปสูการฟองคดีและอาจมีการดําเนินคดีฐานร่ํารวย
โดยมิชอบ ขอ 20 ของ UNCAC แนะนําใหรัฐภาคีกําหนดใหการร่ํารวยโดยมิชอบเปนความผิดโดยระบุไววา

ภายใตรัฐธรรมนูญและหลักการของระบบกฎหมายของตน รัฐภาคีตองรับเอากฎหมายดังกลาวและมาตรการตางท่ี
จําเปนเพ่ือกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาเมื่อกระทําโดยเจตนาสําหรับการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีสินทรัพยเพ่ิมข้ึน
อยางมาก โดยเจาหนาท่ีผูน้ันไมสามารถอธิบายไดอยางสมเหตุผลถึงความเก่ียวโยงของทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันกับ
รายไดโดยชอบดวยกฎหมายของตน

หมายเหตุ:ดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการร่ํารวยโดยมิชอบใน StAR (กําลังพิมพ)

อนุสัญญาระหวางประเทศ ผูกําหนดมาตรฐาน องคกรท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย และความรวมมือตอตาน
การทุจริตตางๆ32 ใหความสนใจมากข้ึนเก่ียวกับความจําเปนท่ีสถาบันการเงินตองทําการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบขอเท็จจริงในการทําธุรกิจกับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของทางการเมือง เพ่ือเปนกลไกตอตานการฟอกเงิน
และการทําธุรกรรมทางการเงินอยางอ่ืนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ความรวมมือดังกลาววางกรอบการ
ดําเนินงานสําหรับสถาบันการเงินเพ่ือการตรวจสอบอยางเครงครัดเม่ือทําธุรกิจกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ทางการเมือง เชน ใชระบบท่ีสามารถระบุบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของทางการเมือง ทําการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงอยางเครงครัดตอนเปดบัญชี ติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่องและรายงานธุรกรรมอันควรสงสัย
มาตรการดังกลาวชวยในการตรวจหากระแสเงินท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ชวยใหมีหลักฐานการตรวจสอบ
และในทายท่ีสุดสงเสริมการติดตามทรัพยสินคืน

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถเอ้ือประโยชนในการตรวจสอบอยางเครงครัดสําหรับบุคคลท่ีมีสวน
เก่ียวของทางการเมืองโดยสถาบันการเงินดังนี้33

 ในประเทศท่ีชื่อของเจาหนาท่ีท่ีตองยื่นแบบเปนท่ีเปดเผยหรือนํามาใชเพ่ือจุดประสงคนี้ไดสถาบัน
การเงินสามารถใชรายชื่อนี้ในการประเมินวาลูกคาของตนเปนบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของทางการเมือง
หรือไม

 ในประเทศท่ีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินกําหนดใหสมาชิกครอบครัวและบางครั้งคนใกลชิด
ของเจาหนาท่ีรัฐยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ทะเบียนรายชื่อของผูยื่นชวยใหสถาบันการเงิน
“รูจักลูกคา” และระบุชี้คนใกลชิดซึ่งอาจเปนเกราะกําบังของบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของทางการเมือง
ในประเทศท่ีเปดเผยเนื้อหาของแบบใหประชาชนเขาถึงได แบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถ

32 ดู UNCAC ขอ 52 (1) นอกจากนั้น FATF และหนวยงานระหวางประเทศที่มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและสงเสริมนโยบายในประเทศ
และระหวางประเทศในการตอตานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายก็กําหนดใหมีการตรวจสอบเพ่ิมเติม
สําหรับ PEPs ในขอแนะนําขอที่ 6 ของ ขอแนะนํา 40 + 9 ของ FATF
33 รายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับ PEPs ดูใน Greenberg et al. 2009 และ Rossi et al. (กําลังพิมพ)
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ชวยสถาบันการเงินในการระบุท่ีมาของความม่ังค่ังหรือเงินของบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของทางการ
เมือง ในกรณีท่ีประชาชนไมสามารถเขาถึงเนื้อหาของแตใหสถาบันการเงินเขาถึงไดเพ่ือจุดประสงค
ในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาการรักษาความลับของขอมูลเปนความสําคัญสูงสุด
เจาหนาท่ีรัฐท่ีทําธุรกิจกับสถาบันการเงินสามารถถูกขอใหสงสําเนาแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
เพ่ือใชในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา

 หนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสามารถประเมินวาสถาบันการเงินบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ี
เก่ียวกับบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของทางการเมืองอยางไรโดยดูท่ีวิธีการท่ีสถาบันการเงินใชประโยชน
จากแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

 หนวยสืบสวนสอบสวนการเงินสามารถใชขอมูลในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเพ่ือปรับปรุงการ
วิเคราะหรายงานธุรกรรมอันควรสงสัยโดยใหความสําคัญกับการรักษาความลับของขอมูลตามท่ี
กลาวแลวขางตน

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินกับการดําเนินคดีการร่ํารวยโดยมิชอบ
ในขณะท่ีคําวา “การร่ํารวยโดยมิชอบ” ท่ีใชในคูมือนี้หมายถึงจุดเนนของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ี
ติดตามตรวจสอบความม่ังค่ังของเจาหนาท่ีรัฐ (ดูหัวขอ 1.2) ในบางประเทศใชเปนความผิดอาญาประเภท
หนึ่ง34 บางประเทศกําหนดเปนบทบัญญัติในกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีอาญาสําหรับ “การร่ํารวยโดยมิ
ชอบ” โดยหมายถึงการร่ํารวยโดยฉอฉล หรือความม่ังค่ังท่ีไมสามารถอธิบายได เพ่ือชวยปองกันการทุจริต
และใชเปนเครื่องมือเพ่ือดําเนินการกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีฝาฝนหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับความไววางใจ
(รายละเอียดดูในกลองขอความ 3.2) ในประเทศท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไวการกระทําความผิด
ฐานร่ํารวยโดยมิชอบเกิดข้ึนเม่ือมีความไมสอดคลองกันระหวางความม่ังค่ังและรายไดโดยชอบดวยกฎหมาย
ของเจาหนาท่ีรัฐ ความไมสอดคลองกันเพียงอยางเดียวสามารถใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการสืบสวนสอบสวน
ทางอาญาโดยกําหนดใหผูถูกกลาวหาแสดงใหเห็นวาความม่ังค่ังหรือทรัพยสินไดรับมาโดยชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งเปนการผลักภาระการพิสูจนสําหรับการสืบสวนสอบสวนทางอาญาไปใหผูถูกกลาวหาแทนท่ีจะเปนภาระ
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ขอกลาวหาวามีความร่ํารวยโดยมิชอบเปนสิ่งท่ีจะนําไปสูการสืบสวนสอบสวน
เพ่ือพิสูจนวาตนเหตุของความม่ังค่ังท่ีไมสามารถอธิบายไดนั้นเก่ียวของกับการกระทําผิดอ่ืนๆ เชน การให
สินบนและการยักยอกหรือไมซึ่งอาจนําไปสูการลงโทษอาญาในความผิดฐานทุจริต

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีความพรอมในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงความม่ังค่ังอยางผิดปกติ หรือ
ความไมสอดคลองกันระหวางรายไดและทรัพยสินท่ีรับรูกับท่ีแสดงไวจะชวยในการตรวจหาการร่ํารวยโดย
มิชอบและอาจนําไปใชเปนพยานหลักฐานเบื้องตนสําหรับคดีดังกลาว

ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินและการติดตามทรัพยสินคืน
การเนนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทุจริตและปญหาตางๆ ในการติดตามรอยและเอา
ทรัพยสินกลับคืนในชวงท่ีผานมา35 ทําใหมีความสนใจมากข้ึนเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหวางกลไกการ

34 การรํ่ารวยโดยมิชอบเปน “การแสดงออกทางกฎหมายถึงสทิธิทางเศรษฐกิจของบุคคลที่จะควบคุมและจัดการเก่ียวกับความมั่งคั่งและ
ทรัพยากรของตนเอง” (Kofele Kale 2002, 157)
35 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตามทรัพยสินคืนดูไดที่ Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative website;
http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/index.html.
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เปดเผยขอมูลทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและการปองกัน ตรวจหา สืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีกับการ
ขโมยทรัพยสิน “การติดตามทรัพยสินคืน” หมายถึงกระบวนการท่ีใชในการติดตามเอาทรัพยสินท่ีไดมาจาก
การกระทําความผิดท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะภายใต UNCAC คืนใหแกรัฐผูเสียหายจากการกระทําทุจริต หรือ
บุคคลท่ีสามท่ีไดรับการแตงตั้งอยางถูกตอง ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีบทบาทในการทําใหมีการ
สืบสวนสอบสวนการทุจริต หรือหากตรวจพบวามีความผิดปกติในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของ
เจาหนาท่ี ทําใหมีพยานหลักฐานเพ่ือใชเปนเหตุในการยึดทรัพยสิน หรือสนับสนุนคํารองขอความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (หากเก่ียวของกับทรัพยสินของตางประเทศ หรือทรัพยสินท่ีถือครองอยูใน
ตางประเทศ) อนุสัญญาไดวางกรอบแนวทางท่ีครอบคลุมสําหรับเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามทรัพยสินคืนระหวางประเทศรวมถึงการใชประโยชนจากแบบแสดงรายไดและทรัพยสินในกรณีท่ีมี
ความเก่ียวของ36.37

36 ขอ 52 (5) ของ UNCAC มีบทบัญญัติเก่ียวกับการใชแบบแสดงรายไดและทรัพยสินในการติดตามทรัพยสินคืนดังนี้ “โดยเปนไปตาม
กฎหมายภายในของตน รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณากําหนดระบบการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธิผลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
บางรายตามที่เหมาะสม และตองจัดใหมีบทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับการไมปฏิบัติตามระบบนั้น  รัฐภาคีแตละรัฐตองพิจารณาดําเนิน
มาตรการเชนที่อาจจําเปนเพ่ืออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนแบงปนขอมูลขาวสารกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐภาคีอ่ืน  เมื่อมี
ความจําเปนในการสืบสวนสอบสวน การเรียกรอง และการติดตามเอาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญานี้
กลับคืน”
37 “Stolen Asset Recovery: Towards a Global Architecture for Asset Recovery”; http://www1.worldbank.
org/publicsector/star_site/documents/ global_architecture/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf.

แผนภาพ 3.12 บทบาทของประชาสังคมในการบังคับใช IAD

ในประเทศท่ีมสีื่อท่ีเปนอิสระและประชาสังคมท่ี
กระตือรือรน CSOs สามารถทําการตรวจสอบ
รูปแบบการใชชีวิติท่ีขีดความสามารถและ
ทรัพยากรของหนวยงานปฏิบัตไิมสามารถ
ดําเนินการได

“ตัวกลางในการสื่อสารขอมลู” มบีทบาทสําคัญ
ในการทําใหประชาสังคมรับรูขอมลูขาวสารโดย
การเขาถึงแบบฟอรม ฐานขอมลูและบทสรุป

“ท่ีซึ่งทําใหการดําเนินการผานระบบ Internet
เปนไปอยางสะดวกสบาย”

 อาจเปน NGOs นักการเมืองทองถ่ิน ขาวสาร
สื่อฯลฯ

 สังเคราะห แปลความ ทําใหงายและกํากับ
ขอมูลในนามของผูอ่ืน

 แปลงขอมูลเชิงรับใหเปนความตระหนักรับรู
“ท่ีสามารถตัดสินใจได”

 สรางประชาสังคมท่ีมีความรู กระตือรือรน

ที่มา: ผูเขียน ดูตัวอยาง “ตัวกลางในการส่ือสารขอมูล” ในสหรัฐอเมริกาไดที่ http: //www.opensecrets.org
หมายเหตุ: CSOs =องคกรภาคประชาสังคม NGOs = องคกรพัฒนาเอกชน
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3.4 การบริหารจัดการการใหประชาชนเขาถึงแบบและขอมูลผลการดําเนินงานของระบบรแสดงรายได
และทรัพยสิน

ผูเขียนหนังสือบางคนโตแยงวาประสิทธิภาพของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสัมพันธกับความสามารถ
ของประชาชนในการเขาถึงขอมูลท่ีเปดเผย(Mukherjee and Gokcekus 2006, 3; OECD 2008;
Williums 20006, 2) การเปดเผยขอมูลการแสดงรายไดและทรัพยสินใหประชาชนรับรูชวยใหระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมในการตรวจสอบแบบและอาจสงเสริมการ
บังคับใชและเพ่ิมความนาเชื่อถือของระบบดวย ในบางบริบทหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินสามารถใชความพรอมและความสามารถขององคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสื่อ หรือท้ังสองอยาง
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิติซึ่งไมสามารถดําเนินการไดโดยใชทรัพยากรและขีดความสามารถของ
หนวยงานเอง (ดูแผนภาพ 3.12) ดังนั้นการเปดเผยขอมูลใหประชาชนรับรูเปนการเพ่ิมการปองปรามการใช
ตําแหนงโดยมิชอบโดยการชวยตรวจสอบเพ่ิมเติม

การใหประชาชนเขาถึงแบบไมสามารถทดแทนการติดตามตรวจสอบและการตรวจสอบความถูกตองโดย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดท้ังหมด เพราะวาองคกรพัฒนาเอกชนหรือประชาชนโดยท่ัวไปไมสามารถเขาถึง
แหลงขอมูล (ทะเบียนอสังหาริมทรัพย หรือขอมูลทางภาษี หรือขอมูลทางธนาคาร) ซึ่งเปนประโยชนในการ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบ38 มีขอพึงระวังในสวนท่ีเก่ียวกับการเขาถึงของประชาชน ในระบบท่ีกําลัง
พัฒนาขีดสามารถมีความเปนไปไดท่ีการเขาถึงของประชาชนอาจมีผลกระทบท่ีเปนผลเสียตอความ
นาเชื่อถือของระบบในระยะสั้นโดยทําใหเห็นถึงความขาดแคลนของระบบและทําใหความเชื่อม่ันในความ
รับผิดชอบตรวจสอบไดของรัฐบาลลดลง (OSCE, 2004, 39) แทนท่ีจะเขียนคัดคานประโยชนจากการ
เขาถึงของประชาชนสิ่งนี้เปนการเนนถึงความสําคัญของการสรางขีดความใหมากข้ึนและการบริหารจัดการ
ความคาดหวังของประชาชนเก่ียวกับความสําเร็จของระบบ ความนาเชื่อถือของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินจําเปนตองพิจารณาหลายดานไปพรอมกัน ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะตองแสดงใหเห็นถึง
ความเอาจริงเอาจังในการตรวจหาไมวาจะโดยการตรวจสอบอยางใกลชิด การตรวจสอบความถูกตองอยาง
มีเปาหมาย และการเขาถึงของประชาชนหรือโดยทุกอยางรวมกัน นอกจากนั้น ยังตองแสดงใหเห็นถึงความ
รายแรงของผลท่ีจะเกิดตามมาจากการฝาฝน ดังนั้นการสื่อสารเก่ียวกับอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่น และการบังคับใชกฎหมายในกรณีไมปฏิบัติตามจึงเปนสิ่งสําคัญ

การเขาถึงเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความตระหนักรับรูชอง
ประชาชนเก่ียวกับหนาท่ี วิธีการข้ันตอนของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพ การทําใหขอมูลเปนสาธารณสมบัติ
ทําใหประชาชนตัดสินใจอยางมีขอมูลในการเลือกตั้งและกดดันใหผูแทนท่ีไดรับการเลือกตั้งดําเนินการแกไข

38 ในบางประเทศฐานขอมูลประเภทนี้อาจถูกจํากัดในทุกกรณี ทําใหการเขาถึงของประชาชนมีสวนเก่ียวของมากข้ึน เพราะหนวยงานมี
ขอบเขตการตรวจสอบอยางละเอียดจํากัดมาก การเขาถึงขอมูลเปนสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งคือ การแปลความแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
เพ่ือหาความผิดปกติโดยเฉพาะในระบบปองกันผลประโยชนทับซอน การวิเคราะหผลประโยชนทับซอนเปนงานพิเศษที่ตองใชความรูทาง
กฎหมายที่โดยปกติเกินขีดความสามารถ (หรืองบประมาณ) ขององคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญ คุณคาที่แทจริงของการเขาถึงของ
ประชาชนอยูที่การสนับสนุนการสงสารวาหนาที่ในการมีความรับผิดชอบตรวจสอบไดของเจาหนาที่รัฐอยูในความสนใจของประชาชน
มากกวาอยูที่การมีสวนชวยเหลือในการทําหนาที่ของระบบในการตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
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ขอกังวลตางๆ ท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาจากขอมูลนั้น (Aaken and Voigt 2009, 5; Djankov et al. 2008, 4)
ความตระหนักรับรูชองประชาชนเก่ียวกับหนาท่ี วิธีการข้ันตอนของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายได
และทรัพยสินสามารถสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในนโยบายและแผนงานตอตานการทุจริต
และทําใหประชาชนมีความสนใจมากข้ึนในการปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม และรูปแบบการใหชีวิตของ
เจาหนาท่ีรัฐ ความตระหนักรับรูถึงขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสินควบคูกับกลไกการรับเรื่อง
รองเรียนจากประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานในการตรวจหาการฝาฝน
จริยธรรมโดยยอมใหใชขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับการทุจริตนําไปสูการตรวจสอบแบบแสดงรายได
และทรัพยสินของเจาหนาท่ี ดูตาราง 3.4 เปรียบเทียบการเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของ
ประชาชนในประเทศตางๆ

ที่มา: ผูเขียน

การสื่อสารเก่ียวกบผลการดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมุง
เปาหมายไปท่ีผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ท้ังผูบริหาร ผูบริหารระดับสูงในหนวยงานรัฐ ผูยื่นแบบ ผูกําหนด
นโยบาย และประชาชน เพ่ือจุดประสงคนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและทรัพยสินจําเปนตอง
พัฒนากลไกสําหรับติดตามผลเพ่ือการรายงานตอผูกําหนดนโยบายและสมาชิกสภานิติบัญญัติอันเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบงบประมาณและนโยบายประจําป และเพ่ือการสรางความตระหนักรับรู

แผนภาพ 3.13 ผลลัพธของการสื่อสารและการรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน IAD

 ชวยใหประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดในการแสดงรายได
และทรัพยสินของเจาหนาท่ีของตนเองและอยางตอเน่ือง

 กระตุนและสนับสนุนการปฏบิัติตาม

 สนับสนนุใหมีการปรกึษาหารือกนัเปนครั้งคราวเกี่ยวกับการปรับปรงุกรอบ
นโยบาย IAD (รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําหนาทีเ่กี่ยวกับ IAD)

 เสริมสรางความนาเชื่อถอืของ IAD

 ชวยใหประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางตอเน่ือง
และบรหิารจดัการอยางมเีปาหมายเพ่ือทําใหผลการดําเนินงานดี
ข้ึน

เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีย่ืน

ผูมีสวนไดเสีย
(นักการเมืองและประชาชน)

ผูบริหาร IAD

ผูบริหารของกระทรวงหรือ
หนวยงานหลัก
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เก่ียวกับหนาท่ีของหนวยงานและขอกําหนดในการยื่นแบบ รวมท้ังสงเสริมความนาเชื่อถือของระบบ
(ดูแผนภาพ 3.13)

3.4.1 การสรางสมดุลระหวางความเปนสวนตัวกับสิทธิในการรับรูของประชาชน

ในบางประเทศมีการโตเถียงกันเก่ียวกับการใหประชาชนเขาถึงขอมูลในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินและ
สิทธิของเจาหนาท่ี หรือความกังวลเก่ียวกับความเปนสวนตัวถึงแมในประเทศท่ีระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน เปนท่ียอมรับวามีความแข็งแกรง ถึงแมวาความเปนสวนตัวของประชาชนเปนท่ียอมรับในบาง
ประเทศวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิในความเปนสวนตัวอาจขัดขวางความมีประสิทธิภาพของระบบแสดง
รายไดและทรัพยสินในบางดานโดยเฉพาะระบบท่ีไมมีวิธีการตรวจสอบความถูกตองอยางเขมงวดกวดขัน
และตองอาศัยการตรวจสอบของประชาชนเพ่ือการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ผลท่ีตามมาคือ
กรอบการแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีประสบความสําเร็จพบกับปญหาในการสรางสมดุลระหวางการทําให
การตรวจสอบอยางละเอียดของประชาชนเปนตัวชวยในการตอตานการทุจริตกับการปกปองคุมครองความ
เปนสวนตัวของผูท่ีตองเปดเผยความม่ังค่ังของตนเอง ในหลายบริบทความกังวลเก่ียวกับการรุกล้ําความเปน
สวนตัวเชื่อมโยงกับความกังวลของเจาหนาท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยสวนบุคคลดวย

การเปดเผยขอมูลใหประชาชนรับรูชวยลดแรงจูงใจในการใชอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับโดยมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ
(Aaken and Voigt 2009, 5) ใครเปนผูติดตามตรวจสอบและขอมูลท่ีไดรับมาถูกเก็บไวและสื่อสาร
กันอยางไร เปนคําถามสําคัญท่ีตองการคําตอบเพ่ือใหม่ันใจวามีความมุงม่ันในความรับผิดชอบตรวจสอบได
ของผลประโยชนของเจาหนาท่ีและการดําเนินการทางวิชาชีพ (Williams 2006, 2) แตอยางไรก็ตามการให
ประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีเปดเผยโดยขาดการติดตามตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินอาจทําให
กระบวนการไมทําใหเกิดผลกระทบหรือไมมีความนาเชื่อถือ (OSCE 2004, 39) ยิ่งไปกวานั้นการอาศัยการ
เขาถึงของประชาชนเพ่ือใหมีการตรวจสอบแบบแสดงรายไดและทรัพยสินข้ึนอยูกับการมีภาคประชาสังคม
หรือองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเอาจริงเอาจัง และสื่ออิสระท่ีจะทําหนาท่ีนั้น รวมท้ังกลไกรับเรื่องรองเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพใหประชาชนผูสนใจรายงานแจงเรื่องรองเรียน ระบบของมองโกเลียถึงแมจะยังนาเชื่อถือไดก็
อาศัยการเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก แตมีประชาชนท่ีสนใจในการ
ติดตามตรวจสอบแบบจํานวนไมมากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะภาคประชาสังคมยังไมคอยพัฒนา ทําใหเกิด
ภาพลักษณวาระบบแสดงรายไดและทรัพยสินไมไดทําหนาท่ีตรวจหาหรือตอตานการทุจริต

พอจะเชื่อไดวาระบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถแข็งแกรงไดในประเทศท่ีประชาชนไมสามารถเขาถึง
แบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินแตมีหลักนิติธรรมอยางมากและการทุจริตก็ถูกดําเนินคดีในศาล
ในรวันดาแบบแสดงรายไดไมไดเปดเผยตอสาธารณะแตหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินทําการตรวจสอบโดยการสุมตัวอยางและกําหนดเปาหมาย ทําใหมีการสืบสวนสอบดําเนินคดี
อาญากับการไมแสดงสินทรัพยอยางเหมาะสมและการกระทําทุจริตท่ีเปนมูลฐาน

การโตเถียงกันวาจะใหประชาชนเขาถึงขอมูลในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินหรือไมมักจะเก่ียวของกับ
ความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเปนสวนตัว ในประเทศท่ีเจาหนาท่ีรัฐอาจตกเปนเปาหมายของการ
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ลักพาตัวหรือความรุนแรงเปนท่ียอมรับวาการเปดเผยเนื้อหาบางอยางของแบบใหประชาชนทราบ (เชน
ท่ีอยู ประเภทและรุนของรถยนต และอ่ืนๆ) อาจทําใหเจาหนาท่ีและครอบครัวตกอยูในความเสี่ยง
(ในการศึกษานี้ไมพบหลักฐานวาแบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีความสัมพันธโดยตรงกับความรุนแรง
ดังกลาว) ในยุคท่ีขอมูลสื่อสารกันไดท่ัวโลกมีแหลงขอมูลมากมายเก่ียวกับทรัพยสินและท่ีอยูของบุคคลทํา
ใหแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนสาเหตุเพียงเล็กนอยของความกังวลในเรื่องนี้ แตอยางไรก็ตามผูยื่น
แบบมักมีความกลัวในเรื่องความปลอดภัยซึ่งสามารถแกไขไดดวยวิธีการตางๆ ดังนี้

ใหประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีเปดเผยบางประเภท
ในความพยายามท่ีจะยุติขอโตเถียงกันระหวางการใหประชาชนเขาถึงขอมูลกับความเปนสวนตัว
ผูเชี่ยวชาญบางทานแนะนําวาใหมีการแบงประเภทของขอมูลในแบบแสดงขอมูลการเงินใหชัดเจนและ
อนุญาตใหเขาถึงไดเฉพาะชุดยอยของขอมูลเทานั้น (Demmke et al. 2007, 67) ดูเหมือนวาบางรูปแบบ
ของโมเดลนี้ทําใหฝายท่ีโตเถียงกันท้ังสองฝายความกังวลได ขีดความสามารถของหนวยงานในการ
ดําเนินการท้ังสองแนวทาง (โดยแบงแยกขอมูลออกเปนประเภทขอมูลสวนตัว หรือขอมูลเปดเผยได) เปน
กุญแจสําคัญของความสําเร็จทําใหสามารถปกปองไมใหประชาชนเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูล
ซึ่งออนไหวในขณะท่ีใหประชาชนไดรับภาพกวางๆ เก่ียวกับสถานะและผลประโยชนทางการเงินของ
เจาหนาท่ีในอาเจนตินาระบบอนุญาตใหเขาถึงไดเฉพาะสวนแนบของแบบท่ีเปนขอมูลเปดเผย (public
annex) สวนแนบท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว (private annex) (ชื่อธนาคารหรือสถาบัน
การเงินท่ีเก็บทรัพยสิน เลขบัญชีธนาคาร ขอมูลแสดงท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย สําเนาแบบแสดงภาษีเงินได)
จะถูกปดผนึกเก็บรักษาไวนอกจากจะมีคําสั่งจากศาลเทานั้น

ในทํานองเดียวกันหนวยงานขาราชการพลเรือนของสาธารณรัฐคีรกีซจะเผยแพรเฉพาะขอมูลสรุปของ
เจาหนาท่ีระดับสูง 1,389 รายเทานั้น ในเว็บไซต และ ประกาศของหนวยงาน39 ขอมูลสรุปนี้ไดแกไข
ปรับปรุงขอมูลของผูยื่น เชน ท่ีอยู เลขท่ีบัญชีธนาคารและชื่อเฉพาะของทรัพยสิน แตเปดเผยจํานวนรวม
ของประเภทของทรัพยสิน วิธีการพบกันครึ่งทางแบบนี้ชวยแกปญหาเรื่องความเปนสวนตัวแตถาหากไดรับ
ขอมูลท่ีคลุมเครือก็ไมดีไปกวาการเก็บแบบเปนความลับ

วางขอกําหนดจํากัดการใชและการเขาถึงขอมูลแสดงรายไดและทรัพยสิน
บางประเทศเปดเผยแบบใหประชาชนรับรูอยางพอเปนพิธีเทานั้นแตสรางสิ่งกีดขวางการเขาถึงโดยการเก็บ
คาธรรมเนียมหรือใหเขาถึงไดเฉพาะบุคคลท่ีรองขอโดยการนัดหมายดวยตนเองท่ีหนวยงาน แนวทางนี้
บรรเทาความกังวลเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลท่ีมีจุดประสงคไมเอาจริงเอาจังหรือเพ่ือการกระทําความผิด
ขอพึงระวังท่ีสําคัญคือขอจํากัดเหลานี้ไมสามารถหันเหหรือขัดขวางไมใหประชาชนผูสนใจเขาถึงขอมูลได
การอธิบายใหชัดเจนและเผยแพรคําแนะนําเปนสิ่งสําคัญเพ่ือหลักเลี่ยงการใชขอจํากัดดังกลาวโดยมิชอบ

39 ดูกรณีศึกษาของสาธารณรัฐคีรกีซใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).
(กรณีศึกษานี้ดําเนินการในป 2552 ผลที่เกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี้ในสาธารณรัฐคีรกีซแสดงวาขอคนพบของการศึกษาอาจไมไดสะทอนถึง
การปฏิบัติที่เปนอยูในปจจุบันไดอยางถูกตองอีกตอไป)



88

รอยละของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินที่กําหนดใหสาธารณะเขาถึงแบบได (N=45)

เอกสารกระดาษฟรี, 6%

ไมระบุ, 71%

จํานวนคงที่, 15%

เขาถึง
ทางออนไลน, 8%

ประเทศท่ีอยูในกลุมตัวอยางของ PAM มีเพียงรอยละ 14 เทานั้นท่ีระบุวาไมเรียกเก็บคาธรรมในการเขาถึง
ขอมูลไมวาในรูปแบบออนไลนหรือในรูปแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษ รอยละ 71 ไมไดระบุวามีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมสําหรับการเขาถึงเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสินซึ่งอาจทําใหหนวยงานเรียกเก็บ
เงินมากเกินไป (แผนภาพ 3.14) กวาครึ่งหนึ่งของประเทศในกลุมตัวอยางระบุสถานท่ีท่ีสามารถเขาถึง
เนื้อหาของแบบ ในแผนภาพ 3.15 แสดงใหเห็นวามีเพียงรอยละ 40 เทานั้นท่ีระบุกําหนดระยะเวลาท่ีจะ
โพสตหรือเผยแพรขอมูลของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

ถึงแมจะปรากฏชัดเจนในเอกสารเก่ียวกับการแสดงรายไดและทรัพยสินวาควรใหการเขาถึงแบบไดโดยงาย
และไมเสียคาใชจายบางประเทศก็กําหนดใหผูท่ีสนใจเขาถึงขอมูลไดในสถานท่ีเก็บแบบโดยตองไปดวย
ตนเองมากกวาการใหขอมูลแกสื่อหรือเผยแพรบนเว็บไซตหรือเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา เชน
สหรัฐอเมริกาเลือกใชแนวทางนี้โดยไมโพสตแบบออนไลนแตกําหนดใหบุคคล (สื่อหรือบุคคลท่ัวไป) ตองไป
ท่ี Office of Government Ethics และแสดงตนเพ่ือผูยื่นแบบท่ีถูกตรวจสอบจะไดรูวาใครเขาถึงแบบของ
ตนเอง ซึ่งอาจทําใหผูยื่นแบบรูสึกสบายใจแตอาจมีผลในการยับยั้งถาหากวาบุคคลรูสึกวาอาจมีผลเสีย
ตามมาจากการท่ีพวกเขาเขาถึงแฟมขอมูลเหลานี้

แผนภาพ 3.14 คาธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับการเขาถึงเนื้อหาของแบบ

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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รอยละของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินที่กําหนดใหสาธารณะเขาถึงแบบได (N=45)

ไมระบุ, 63% ระบุวัน, 9%

ระหวาง 1-3 เดือน
, 9%

ภายในเดือน, 19%

แตอยางไรก็ตามประเทศอ่ืนๆ ก็ไดนําเอายุทธศาสตรๆ ดังกลาวขางตนไปใช เชน โครเอเชียมีระบบท่ีแบบ
แสดงทรัพยสินถือวาเปนขอมูลสาธารณะ ชุดยอยของขอมูลสามารถเขาดูไดทางออนไลนและประชาชน
สามารถขอดูแบบฟอรมตนฉบับไดดวยตนเองท่ีสํานักงานปองกันผลประโยชนทับซอน เม่ือมีการรองขอดู
ขอมูลดังกลาวหนวยงานจะเก็บขอมูลเก่ียวกับผูรองขอดูขอมูลและใชขอจํากัดซึ่งอาจชวยยับยั้งผูท่ีไมได
สนใจอยางจริงจังจากการเขาถึงแบบ

ในอารเจนตินาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงทรัพยสินไมเผยแพรแบบทางออนไลน แตยอมรับคํารองขอ
นัดหมายเพ่ือดูสวนแนบท่ีเปดเผยไดท่ีเปนเอกสารกระดาษดวยตนเองท่ีหนวยงาน การขอนัดหมายอาจทํา
ไดทางโทรศัพทและอีเมล คํารองขออาจถูกปฏิเสธถาหากพิจารณาแลวเปนการขัดตอกฎหมายแตมักไมคอย
เกิดข้ึนในทางปฏิบัติและมีโทษสําหรับการใชขอมูลท่ีรับจากแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินไปในทางท่ี
ไมเหมาะสม เชนเพ่ือจุดประสงคเชิงพาณิชยหรือการกระทําความผิด ในทํานองเดียวกันหนวยงาน
ขาราชการพลเรือนของสาธารณรัฐคีรกีซเผยแพรเฉพาะสรุปขอมูลแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของ
เจาหนาท่ีระดับสูง 1389 รายเทานั้นบนเว็บไซตและประกาศของหนวยงานเทานั้น40 สรุปขอมูลเหลานี้ได

40 ดูกรณีศึกษาของคีรกีซสถานใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012). ผลที่
เกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี้ในคีรกีซสถานแสดงวาขอคนพบของการศึกษาอาจไมไดสะทอนถึงการปฏิบัติที่เปนอยูในปจจุบันไดอยางถูกตองอีก
ตอไป

แผนภาพ 3.15 กําหนดเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับการเผยแพรเนื้อหาของแบบ

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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แกไขปรับปรุงขอมูลตางๆ เชน ท่ีอยูของผูยื่น เลขท่ีบัญชีธนาคารและชื่อเฉพาะของทรัพยสิน แตเปดเผย
จํานวนท้ังหมดของทรัพยสินประเภทตางๆ

การใหประชาชนเขาถึงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีบางประเภท
บางประเทศเลือกใชวิธีการเปดเผยแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีระดับสูงเทานั้นให
ประชาชนทราบ โดยท่ัวไปแนวทางนี้ครอบคลุมเจาหนาท่ีท่ีมาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้งทางการเมือง
เหตุผลคือเจาหนาท่ีเหลานี้เลือกท่ีจะใหตนเองถูกตรวจสอบจากประชาชนไดมากข้ึนเพราะเปนไปตาม
ลักษณะของตําแหนงและการเปดเผยแบบแสดงรายไดและทรัพยสินใหประชาชนไดรับรูเปนองคประกอบท่ี
ชอบดวยเหตุผลของการตรวจสอบประชาชน ท่ีจริงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาความสนใจของประชาชนมี
น้ําหนักมากกวาสิทธิในความเปนสวนตัวของเจาหนาท่ีท่ีมาจากการเลือกตั้งมากกวาของขาราชการ (OECD
2006b, 41)

ในฮองกง (ดูแผนภาพ 3.16) มองโกเลียและคีรกีซสถานใชรูปแบบการแบงระดับชั้นการเขาถึงขอมูลของ
ประชาชนการอนุญาตใหประชาชนเขาถึงขอมูลข้ึนอยูกับระดับชั้นของเจาหนาท่ีผูยื่นแบบ ตําแหนงยิ่งสูงข้ึน
ก็ยิ่งตองมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลมากข้ึน ในฮองกงแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีข้ัน 1
(ตําแหนงท่ีแตงตั้งโดยรัฐบาลมี 24 ตําแหนง) เปดเผยใหประชาชนทราบในขณะท่ีแบบของเจาหนาท่ีข้ัน 2

ชั้น 1

ช้ัน 2 ผูชวยฝายบริหารและเลขานุการของ
ตําแหนงในช้ันท่ี 1

ตําแหนงผูอํานวยการทุกตําแหนง ตําแหนง
ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลประโยชนทับซอน

ช้ัน 3
ตําแหนงอ่ืนๆ ในหนวยงานรัฐ

ตําแหนง
สําคัญในรัฐบาล

แผนภาพ 3.16 การจํากัดการเขาถึงของสาธารณะสําหรับเนื้อหาแบบของเจาหนาท่ีรัฐบาง
ประเภท ตัวอยาง: ฮองกง

ที่มา: ผูเขียน
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ถูกเก็บเปนความลับ41 แบบของเจาหนาท่ีข้ัน 1 ไมไดมีอยูบนอินเตอรเน็ตแตผูสนใจจะตองรองขอสําเนา
ดวยตนเอง

ในหลายๆ ประเทศแบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีขาราชการพลเรือนยื่นจะไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวอาจเปนเพราะวาเปนเจาหนาท่ีท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้งหรือเพราะวามี
โอกาสนอยท่ีจะดํารงตําแหนงท่ีจะมีอิทธิพลอยางมากตอนโยบาย หรือสามารถเอาเงินของรัฐไปเพ่ือ
ประโยชนสวนตน ซึ่งขอมูลรายไดและทรัพยสินท่ีคูสมรสและบุตรไดใหไวก็จะไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน
(ดูแผนภาพ 3.17)

การเก็บรักษาแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนความลับท้ังหมด
มีหลายประเทศท่ีมีกฎหมายวาดวยความลับหามเผยแพรแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน เชน Probity Law
ของ Guatemala รับประกันวาแบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะถูกเก็บเปนความลับโดยสมบูรณยกเวนแต
โดยคําสั่งศาล42 ซึ่งรวมถึงหามเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายไดและทรัพยสินแกหนวยงานรัฐ เชน
สํานักงานอัยการซึ่งดําเนินการสืบสวนสอบสวนการทุจริต ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเบลิสก็เปน

41 ดูกรณีศกึษาของฮองกงใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).
42 ดูกรณีศึกาของกัวเตมาลาใน Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations (World Bank/StAR 2012).

แผนภาพ 3.17 การเปดเผยเนื้อหาของแบบตอสาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนดรอยละของระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีกรอบกฎหมายวาดวย IAD

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD

รอยละของระบบแสดงรายไดและทรัพยท่ีมีกรอบกฎหมายวาดวย IAD

ไมระบุ, 13%

มี, 65%
ไมมี, 32%
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ความลับโดยกําหนดใหเจาหนาท่ีของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินทุกคนสาบานวามีหนาท่ีเก็บรักษา
ความลับตอหนาผูมีอํานาจในการเปนพยาน (OAS 2004b, 10) ใบรับรองการยื่นแบบเผยแพรในราชกิจจา
นุเบกษา ในจอรแดนแบบจะถูกเก็บปดผนึกไวเวนเสียแตวาไดมีการพิสูจนคํารองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของเจาหนาท่ี

ในประเทศเหลานั้นซึ่งไมเผยแพรแบบใหประชาชนรับรูตัดโอกาสท่ีภาคประชาสังคมจะทําใหเจาหนาท่ีรัฐมี
ความรับผิดชอบตรวจสอบไดโดยใชกรอบแนวทางการแสดงรายไดและทรัพยสิน อาจมีกลไกของรัฐท่ี
นาเชื่อถือไดสําหรับตรวจสอบความถูกตองและดําเนินคดีกับการกระทําทุจริต เชน ในกรณีของฝรั่งเศสและ
มาเกา แบบแสดงรายไดและทรัพยสินสามารถถูกนํามาใชในการสืบสอบสวนสอบสวนการกระทําความผิด
ท่ีเปนมูลเหตุ หรือเม่ือพบสิ่งท่ีนาสงสัย

ในอัฟกานิสถาน High Office of Oversight เปนสถาบันเพ่ิงตั้งข้ึนมาใหมซึ่งกฎหมายใหประชาชนเขาถึงได
เพียง “เม่ือมีความจําเปน” หรือ “ไดกําหนดไว” การท่ีไมมีกฎเกณฑกําหนดไวสําหรับการเผยแพรอาจ
ปดก้ันโอกาสการเขาถึงของประชาชน High Office of Oversight ในอัฟกานิสถานแสดงเจตนาท่ีจะ
เผยแพรรายงานของผูนําระดับสูงของประเทศ เชน ประธานาธิบดี เพ่ือใหผูนําประเทศเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบ การให Office of Oversight สามารถใชดุลยพินิจอยางกวางขวางอาจทําใหเกิดโอกาสในการ
ปองกันพันธมิตรทางการเมืองและลงโทษศัตรูทางการเมือง

แผนภาพ 3.18

58

52

67

59

63

0 10 20 30 40 50 60 70 80

คูสมรสและบุตร

ขาราชการ

สมาชิกรัฐสภา

รัฐมนตรี

ประมุขรัฐ

รอยละของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีกรอบกฎหมายวาดวย IAD

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
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การปกปดแบบแสดงรายไดและทรัพยสินเปนความลับทําลายขีดความสามารถของภาครัฐในการดําเนินการ
กับการร่ํารวยโดยมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐอยางมากโดยการทําใหเปนเรื่องยากมากท่ีจะใชแบบแสดงรายได
และทรัพยสินเพ่ือระบุชี้ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน แบบแสดงรายไดและทรัพยสินกลายเปนเพียงเครื่องมือสําหรับ
การดําเนินคดีกับความผิดท่ีเปนมูลเหตุอ่ืนๆ เทานั้น

24%

55%

77%

83%

74%

32%

19%

17%

12%

4%

0

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

รายไดต่ํา

รายไดปานกลางข้ันต่ํา

รายไดปานกลางข้ันสูง

รายไดสูง

มี ไมมี ไมระบุ

3.4.2 การเขาถึงของประชาชนในทางปฏิบัติ

ท้ังๆ ท่ีผูเชี่ยวชาญดานการแสดงรายไดและทรัพยสินเห็นดวยกับการเขาถึงของประชาชนแตการให
ประชาชนเขาถึงในประเทศตางๆ ก็ยังถูกจํากัดหรือไมใหเขาถึงเลย การศึกษาเก่ียวกับการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินในทางปฏิบัติในประเทศท่ีเปนตัวอยาง 174 ประเทศแสดงใหเห็นวานอยกวาหนึ่งในสามเผยแพร
แบบแสดงรายไดและทรัพยสินท้ังหมดของสมาชิกรัฐสภาตอสาธารณะ (Djankov et al. 2008) จากชุด
ขอมูลท่ีแยกออกมา (ขอมูลของ PAM ท่ีใชสําหรับคูมือนี้) ครอบคลุม 87 ประเทศและเจาหนาท่ีรัฐชุดหนึ่ง
พบวารอยละ 55 ของประเทศท้ังหมดมีกฎหมายกําหนดใหแบบแสดงรายไดและทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ
บางรายตองเผยแพรตอสาธารณะถึงแมวาในทางปฏิบัติมีจํานวนไมมากนัก (ดูแผนภาพ 3.18)

แผนภาพ 3.19 การเปดเผยเน้ือหาของแบบตอสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนดจําแนกตาม
ประเภทรายได

รอยละของระบบแสดงรายไดและทรัพยท่ีมีกรอบกฎหมายวาดวย IAD (N=321)

ที่มา : World Bank PAM dataset 87 ประเทศ 2010 https:// www.agida.org/pam
หมายเหตุ: ถาหากทุกประเทศ (N=87) ครอบคลุมผูยื่นทุกประเภท (N=51) ประมุขรัฐ รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ขาราชการ
และคูสมรสและบุตร อาจมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินถึง 435 ระบบ ตัวอยางใน PAM มีเพียง 321 ระบบเทานั้นที่
ครอบคลุมโดยกรอบกฎหมาย IAD
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ใน 87 ประเทศตัวอยางของชุดขอมูลของ PAM การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะมีความแตกตางกันมาก
จําแนกตามรายไดของประเทศ ถึงแมวารอยละ 55 ของประเทศรายไดปานกลางระดับลาง และรอยละ 83
ของประเทศรายไดสูงกฎหมายกําหนดใหเผยแพรเนื้อหาของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน มีเพียงรอยละ
24 ของประเทศรายไดต่ําเทานั้นท่ีมีขอกําหนดเชนนี้ (ดูแผนภาพ 3.19)

3.4.3 การใหประชาชนเขาถึงอัตราการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น และแงมุมอื่นๆ ของ
ผลการดําเนินของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

การใหประชาชนเขาถึงขอมูลเก่ียวกับผลดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินจะเปนตัวขับเคลื่อน
ใหเกิดการปรับปรุงท่ีดีข้ึนและสงผลตอนโยบาย องคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีความชํานาญพิเศษมีบทบาทสําคัญ
ในการตรวจสอบขอกําหนดในการเปดเผยและติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสิน Center for Public Integrity เปนองคกรพัฒนาเอกชนในสหรัฐอเมริกาได
ดําเนินการติดตามตรวจสอบและรายงานการดําเนินการตามขอกําหนดในการแสดงรายไดและทรัพยสินใน
ระดับรัฐในสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2542 ไดเผยแพรรายงานชื่อ “Status of Disclosure” และไดจัดทํา
ระบบจัดอันดับซึ่งท้ังสองอยางนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมท้ังการเพ่ิมประเภทของขอมูลท่ี
กําหนดใหเจาหนาท่ีตองแสดงในรัฐตางๆ43

43 http://www.publicintegrity.org/investigations/states_of_disclosure.
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ภาคผนวก ก วิธกีารและตัวชี้วัดทีใ่ชในคูมือ

ขอคนพบในคูมือนี้มีพ้ืนฐานจากรณีศึกษาในแตละประเทศ การวิจัยเอกสารและการวิเคราะหขอมูลท่ี
รวบรวมไดเปนสวนหนึ่งของ World Bank’s Public Accountability Mechanisms (PAM) Initiative
โดยใชขอมูลเก่ียวกับกรอบกฎหมายสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ใน 88 ประเทศ (ตาราง ก.1)
การศึกษาอยางละเอียดทําใน 11 ประเทศ อารเจนตินา โครเอเชีย กัวเตมาลา ฮองกง จีน อินโดนีเซีย
จอรแดน สาธารณรัฐคีรกีส มองโกเลีย รวันดา สโลเวนีย และสหรัฐอเมเริกา การศึกษากระทําโดยใชวิธี
สัมภาษณเจาะลึกผูปฏิบัติงาน นักวิชาการ และผูแทนภาคประชาสังคมในประเทศเหลานี้ กรณีศึกษาอยูใน
หนังสือท่ีตีพิมพคูกับคูมือนีช้ื่อ Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations.

PAM Initiative

เพ่ือใหเปนไปตามความตองการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการติดตามตรวจสอบนโยบายและองคกรท่ีมีผล
ตอผลลัพธของการบริหารจัดการ PAM Initiative อยูระหวางการดําเนินงานเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับความ
โปรงใสของรัฐบาลและความรับผิดชอบตรวจสอบไดของเจาหนาท่ีรัฐ44 แนวคิดริเริ่มนี้เนนท่ีเจาหนาท่ีรัฐ
4 ประเภท คือ ประมุขรัฐ รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และขาราชการตามท่ีแตละประเทศ
กําหนดไว รวมถึงคูสมรสและบุตรของเจาหนาท่ีแตละประเภทดวย คําถามครอบคุลมเก่ียวกับความโปรงใส
และความรับผิดชอบตรวจสอบได 5 ประเภท

 การแสดงรายไดและทรัพยสิน
 ผลประโยชนทับซอน
 ความมีอิสระทางขอมูล
 ความคุมกัน
 การฝกอบรมดานจริยธรรม

PAM Initiative เผยแพรขอมูลท่ีมีรายละเอียดและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอเก่ียวกับการ
เสริมสรางระบบความโปรงใสและระบบความรับผิดชอบตรวจสอบไดใน 88 ประเทศท่ัวโลก45 และยังมีสวน
เก่ียวของกับรวบรวมตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของซึ่งสามารถนํามาใชในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานเพ่ือการ
ปฏิรูปดวย เพ่ือเปาหมายท้ังสองอยางนี้ PAM Initiative ไดจัดทํา Actionable Governance Indicators
ซึ่งเปนตัวชี้วัดซึ่งทําใหรูวาระบบยอยของการบริหารจัดการทํางานอยางไร และการดําเนินการอะไรท่ีให
ผลลัพธท่ีดีกวา

44 เปนสวนหนึ่งของโครงการที่ใหญกวาเพ่ือจัดทํา Actionable Governance Indicators ซึ่งอธิบายไวในภาคผนวกนี้
45 เปนสวนหนึ่งของโครงการที่ใหญกวาเพ่ือจัดทํา Actionable Governance Indicators ซึ่งอธิบายไวในภาคผนวกนี้
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ตัวช้ีวัดการบริหาร Actionable Governance Indicators (AGIs)

AGIs วัดผลกระทบโดยตรงของการปฏิรูปองคกรเก่ียวกับการทํางานของระบบการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดท่ี
สามารถใชปฏิบัติไดจริงถูกขีดวงจํากัดไวแคบๆ และถูกกําหนดความหมายไวอยางชัดเจน และเนนท่ีแงมุม
เฉพาะของการบริหารมากกวาจะเนนท่ีมิติกวางๆ ตัวชี้วัดเหลานี้ใหความกระจางชัดเก่ียวกับการดําเนินการ
ท่ีรัฐบาลสามารถทําไดเพ่ือบรรลุผลลัพธท่ีดีกวาในการประเมินบางดานของการบริหารดังตอไปนี้

 การจัดการองคกร (เรียกอีกอยางวา “กติกาการเลนเกม”) ซึ่งเปนกฎระเบียบขอบังคับอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของตัวแทนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการของ
ระบบการบริหารจัดการ กฎระเบียบขอบังคับเหลานี้ ก) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจ
ของตัวแทนและผูเลนท่ีเก่ียวของ ข) ระบุการดําเนินงานท่ีอนุญาตใหทํา กําหนดใหทําและหาม
ไมใหทําสําหรับตัวแทนและผูเลนเหลานั้น ค) กําหนดวิธีการควบคุมการดําเนินงานและพฤติกรรม
ของตัวแทนและผูเลนเหลานั้น กฎระเบียบขอบังคับเหลานี้สราง (ดีกวาหรือแยกวา) แรงจูงใจใหแก
ตัวแทนในการทําตามบทบาทของตนเอง

 ลักษณะของขีดความสามารถขององคกร ซึ่งก็คือคุณลักษณะพิเศษของทรัพยากรของตัวแทนหรือ
ผูเลนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมายความรับผิดชอบภายใตกรอบกฎหมาย ตัวชี้วัดเหลานี้มักจะ
ครอบคลุม ก) ขนาดของทรัพยากร (เงิน บุคลากร อุปกรณ อาคารสถานท่ีและอ่ืนๆ) ข) คุณภาพ
ของทรัพยากร (เชน ประเภทของเทคโนโลยีท่ีใชฯ คุณภาพของบุคลากรและอ่ืนๆ)

 ผลการดําเนินงานของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติของตัวแทน
ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานดานการแสดงทรัพยสิน ความหลากหลาย
ของพฤติกรรมองคกรและการปฏิบัติชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติจะเปนตัวขับเคลื่อนวัตถุประสงคท่ีเปน
รากฐานของกรอบกฎหมายเก่ียวกับการแสดงรายไดหรือไม (แผนภาพ ก.1)

ตัวช้ีวัดการบริหารดานกฎหมาย

ใน PAM Initiative ตัวชี้วัดทางดานกฎหมายครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงสรางองคกรอยางเปน
ทางการ หรือกฎเกณฑเก่ียวกับกลไกการรับผิดชอบตรวจสอบได ตัวชี้วัดเหลานี้เปนการประเมินบนพ้ืนฐาน
ขอเท็จจริงของการออกกฎหมาย และ กฎหมาย ขอบังคับและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของซึ่งถูกตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคของประเทศท่ีเปนบุคคลภายนอก การประเมินนี้อยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห
เนื้อหาเก่ียวกับกรอบกฎหมายของประเทศท่ีจัดทําโดยทนายความ ตัวชี้วัดทางกฎหมายเหลานี้ครอบคลุม
ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตรวจสอบไดของประเทศ

การเลือกแหลงขอมูลปฐมภูมิ

แหลงขอมูลสําหรับตัวชี้วัดดานกฎหมายประกอบดวยกฎหมาย ขอบังคับและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับ
กลไกท่ีทําการศึกษา
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การวิเคราะหกรอบกฎหมาย

เอกสารท่ีเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ (เชน กฎหมาย ขอบังคับ ประมวลกฎหมาย) ท่ีนํามาใชเพ่ือการวิเคราะห
ควรเปนภาษาตนฉบับหากเปนไปได กฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังหมดถูกรวมอยูในการวิเคราะหถึงแมวาจะไมได
เปนสวนหนึ่งของกรอบสําหรับกลไก คือ ถาหากกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือนมีบทลงโทษสําหรับการ
ไมปฏิบัติตามก็จะถูกรวมอยูในการวิเคราะหดวย ไมมีการใชขอมูลทุติยภูมิในการวิเคราะหกรอบกฎหมาย
ของประเทศ (ดูตาราง ก.2)

ท่ีมา: PAM Initiative

การตรวจสอบความเช่ือม่ัน

ขอมูลสําหรับแตละกลไกถูกรวบรวมโดยใชแหลงขอมูลปฐมภูมิและถูกตรวจสอบโดยทีมงาน ท้ังขอมูลและ
บทสรุปของแตละคุณลักษณะพิเศษจะถูกสงไปใหผูตรวจสอบในประเทศซึ่งเปนคนภายนอกเพ่ือขอ
ความเห็น ผูตรวจสอบนี้มีความรูเชิงกฎหมายอยางลึกซึ้งเก่ียวกับกลไกท่ีกําลังตรวจสอบของประเทศนั้น
หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวของ หลังจากไดรับความคิดเห็นจากผูตรวจสอบแลวก็จะทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงชุดขอมูลของประเทศ เพ่ือลดปญหาเรื่องความเชื่อม่ันและความสมบูรณขอมูลจะถูกสงไปให
สํานักงานของ World Bank ประจําประเทศนั้นเพ่ือใหความเห็น

แผนภาพ ก. 1 ตัวช้ีวัดการบริหาร Actionable Governance Indicators

กฎกติกา

ผลการดําเนินงาน
ของระบบการบริหาร

ขีดความสามารถของ
องคกร

ปจจัยภายนอก
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ตาราง ก.2 ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
1 กรอบกฎหมาย
2 กฎหมายควบคุมการแสดงรายไดและทรัพยสิน
3 ขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญ
4 เจาหนาท่ีรัฐท่ีมีหนาท่ีตองย่ืนแบบ
5 ประมุขรัฐ
6 รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
7 สมาชิกรัฐสภา
8 ขาราชการ
9 คูสมรสและบุตร
10 ขอบเขตเนื้อหาของแบบ
11 ประมุขรัฐ
12 ใหคําจํากัดความ ทรัพยสิน หนี้สิน และรายไดไวอยางชัดเจน
13 แสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
14 แสดงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีได
15 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินสด
16 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินกูและหนี้สิน
17 แสดงรายไดจากการทํางาน
18 แสดงรายไดพิเศษ
19 รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
20 ใหคําจํากัดความ ทรัพยสิน หนี้สิน และรายไดไวอยางชัดเจน
21 แสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
22 แสดงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีได
23 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินสด
24 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินกูและหนี้สิน
25 แสดงรายไดจากการทํางาน
26 แสดงรายไดพิเศษ
27 สมาชิกรัฐสภา
28 ใหคําจํากัดความ ทรัพยสิน หนี้สิน และรายไดไวอยางชัดเจน
29 แสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
30 แสดงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีได
31 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินสด
32 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินกูและหนี้สิน
33 แสดงรายไดจากการทํางาน
34 แสดงรายไดพิเศษ
35 ขาราชการ
36 ใหคําจํากัดความ ทรัพยสิน หนี้สิน และรายไดไวอยางชัดเจน
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ตาราง ก.2 ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
37 แสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
38 แสดงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีได
39 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินสด
40 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินกูและหนี้สิน
41 แสดงรายไดจากการทํางาน
42 แสดงรายไดพิเศษ
43 คูสมรสและบุตร
44 ใหคําจํากัดความ ทรัพยสิน หนี้สิน และรายไดไวอยางชัดเจน
45 แสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
46 แสดงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีได
47 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินสด
48 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินกูและหนี้สิน
49 แสดงรายไดจากการทํางาน
50 แสดงรายไดพิเศษ
51 ความถี่ในการย่ืน
52 ประมุขรัฐ
53 ยื่นเม่ือเขารับตําแหนง
54 ยื่นเม่ือพนตําแหนง
55 ยื่นแบบทุกป
56 ยื่นหลังพนตําแหนงภายใน 3 ป
57 ยื่นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน
58 แบบท่ีสามารถตรวจสอบได (ไมใชดวยวาจา)
59 รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
60 ยื่นเม่ือเขารับตําแหนง
61 ยื่นเม่ือพนตําแหนง
62 ยื่นแบบทุกป
63 ยื่นหลังพนตําแหนงภายใน 3 ป
64 ยื่นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน
65 แบบท่ีสามารถตรวจสอบได (ไมใชดวยวาจา)
66 สมาชิกรัฐสภา
67 ยื่นเม่ือเขารับตําแหนง
68 ยื่นเม่ือพนตําแหนง
69 ยื่นแบบทุกป
70 ยื่นหลังพนตําแหนงภายใน 3 ป
71 ยื่นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน
72 แบบท่ีสามารถตรวจสอบได (ไมใชดวยวาจา)
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ตาราง ก.2 ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
73 ขาราชการ
74 ยื่นเม่ือเขารับตําแหนง
75 ยื่นเม่ือพนตําแหนง
76 ยื่นแบบทุกป
77 ยื่นหลังพนตําแหนงภายใน 3 ป
78 ยื่นเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน
79 แบบท่ีสามารถตรวจสอบได (ไมใชดวยวาจา)
80 บทลงโทษ
81 ประมุขรัฐ
82 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
83 คาปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
84 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
85 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
86 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
87 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
88 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
89 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
90 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
91 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
92 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
93 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการไมยื่นแบบ
94 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
95 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
96 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
97 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
98 รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
99 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
100 คาปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
101 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
102 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
103 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
104 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
105 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
106 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
107 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
108 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
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ตาราง ก.2 ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
109 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
110 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรบัสําหรับการไมยื่นแบบ
111 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
112 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
113 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
114 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
115 สมาชิกรัฐสภา
116 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
117 คาปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
118 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
119 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
120 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
121 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
122 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
123 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
124 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
125 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
126 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
127 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการไมยื่นแบบ
128 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
129 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
130 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
131 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
132 ขาราชการ
133 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
134 คาปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
135 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
136 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบเกินกําหนดเวลา
137 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
138 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
139 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
140 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการยื่นแบบไมครบถวน
141 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
142 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
143 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการไมยื่นแบบ
144 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการไมยื่นแบบ
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ตาราง ก.2 ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
145 บทลงโทษท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
146 โทษปรับท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
147 โทษทางปกครองท่ีกําหนดไวสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
148 โทษอาญาท่ีกําหนดไวสําหรับสําหรับการแสดงขอความอันเท็จ
149 การติดตามตรวจสอบและกํากับดูแล
150 ประมุขรัฐ
151 กําหนดหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน
152 กําหนดหนวยงานผูเก็บรักษาอยางชัดเจน
153 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบการยื่นแบบ
154 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง
155 รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
156 กําหนดหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน
157 กําหนดหนวยงานผูเก็บรักษาอยางชัดเจน
158 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบการยื่นแบบ
159 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง
160 สมาชิกรัฐสภา
161 กําหนดหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน
152 กําหนดหนวยงานผูเก็บรักษาอยางชัดเจน
163 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบการยื่นแบบ
164 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง
165 ขาราชการ
166 กําหนดหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน
167 กําหนดหนวยงานผูเก็บรักษาอยางชัดเจน
168 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบการยื่นแบบ
169 หนวยงานบางหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง
170 การเขาถึงแบบของประชาชน
171 ประมุขรัฐ
172 เผยแพรตอสาธารณะ
173 ลงประกาศในเวลาอันเหมาะสม
174 ระบุสถานท่ีชัดเจน
175 คาธรรมเนียมการเขาถึงขอมูลท่ีเหมาะสม
176 ระบุระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร
177 รัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
178 เผยแพรตอสาธารณะ
179 ลงประกาศในเวลาอันเหมาะสม
180 ระบุสถานท่ีชัดเจน
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ท่ีมา: PAM Dataset 2009

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดการดําเนินงานเนนท้ัง 3 ประเภท คือ ก) การจัดโครงสรางองคกรหรือกฎเกณฑท่ีไมเปนทางการ
ข) ขีดความสามารถขององคกร และ ค) ผลการดําเนินของระบบการบริหาร (ซึ่งคือกลไกสําหรับความ
รับผิดชอบตรวจสอบได) ตัวชี้วัดเหลานี้เปนการประเมินกระบวนการการดําเนินงานบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง
โดยขอมูลท่ีรวบรวมโดยรัฐบาล ทีมงานของสํานักงาน World Bank ประจําประเทศ และองคกรภาค
ประชาสังคม ประเภทของกลไกแบงไดอยางกวางๆ ดังนี้

 การบริหารจัดการและความรับผิดชอบตรวจสอบได การจัดการ ขีดความสามารถและการปฏิบัติ
ของตัวแทนท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของแตละกลไก ตัวชี้วัดเก่ียวกับการบริหารจัดการและ
ความรับผิดชอบตรวจสอบไดครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษของระบบความรับผิดชอบตรวจสอบได
และระบบบริหารจัดการเงินและทรัพยากรมนุษยของตัวแทนท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานกลไก
ความรับผิดชอบตรวจสอบไดตอสาธารณะ (เชน การเปดเผยรายไดและทรัพยสิน)

ตาราง ก.2 ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายสําหรับการแสดงรายไดและทรัพยสิน
181 คาธรรมเนียมการเขาถึงขอมูลท่ีเหมาะสม
182 ระบุระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร
183 สมาชิกรัฐสภา
184 เผยแพรตอสาธารณะ
185 ลงประกาศในเวลาอันเหมาะสม
186 ระบุสถานท่ีชัดเจน
187 คาธรรมเนียมการเขาถึงขอมูลท่ีเหมาะสม
188 ระบุระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร
189 ขาราชการ
190 เผยแพรตอสาธารณะ
191 ลงประกาศในเวลาอันเหมาะสม
192 ระบุสถานท่ีชัดเจน
193 คาธรรมเนียมการเขาถึงขอมูลท่ีเหมาะสม
194 ระบุระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร
195 คูสมรสและบุตร
196 เผยแพรตอสาธารณะ
197 ลงประกาศในเวลาอันเหมาะสม
198 ระบุสถานท่ีชัดเจน
199 คาธรรมเนียมการเขาถึงขอมูลท่ีเหมาะสม
200 ระบุระยะเวลาเก็บรักษาเอกสาร
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 การบังคับใช การจัดการ ขีดความสามารถและการปฏิบัติของตัวแทนท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน
ของแตละกลไก ตัวชี้วัดเก่ียวกับการบังคับใชครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตท่ีใชใน
การบัง คับใชขอกําหนดของกลไก ตัวอยางของลักษณะท่ีจะตองครอบคุลมอาจรวมถึง
ขีดความสามารถและการปฏิบัติในการกํากับดูแล การดําเนินการท่ีมีเปาหมายใหเกิดการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการยื่น กฎขอบังคับและวิธีการของกลไก วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกตอง
และการสืบสวนสอบสวน การรวมมือระหวางหนวยงาน การใหคําแนะนํา และการติดตาม
ตรวจสอบและการรายงานผล

 ตัวชี้วัดผลกระทบระยะสั้น ครอบคลุมขอบเขตการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะหนาของกลไกความ
รับผิดชอบตรวจสอบได ตัวชี้วัดผลลัพธระยะสั้นเหลานี้ไมครอบคลุมผลการดําเนินงานท่ีเปน
ผลลัพธข้ันสุดทาย เชน ลดการทุจริต ลดการยึดกุมอํานาจในการบริหารงานของรัฐ หรือพฤติกรรม
ท่ีมีคุณธรรมมากข้ึนของขาราชการ แตตัวชี้วัดผลกระทบระยะสั้นมีเปาหมายครอบคลุมการปฏิบัติ
ตามกรอบกฎหมาย (โดยเจาหนาท่ีท่ีกฎหมายครอบคลุม) ตัวบงชี้ถึงความมุงม่ันของรัฐบาลในการ
บังคับใชกฎหมายและขอบเขตการเขาถึงขอมูลท่ีครอบคลุมตามกฎหมายของประชาชนหรือกลุม
องคกรประชาชน (ซึ่งก็คือเครื่องบงชี้วาการเขาถึงขอมูลของประชาชนในทางปฏิบัตดิีข้ึน)

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานรวบรวมโดยความรวมมือจากรัฐบาลของประเทศนั้น สํานักงาน World Bank
ประจําประเทศ และองคกรภาคประชาสังคม สวนใหญการรวบรวมขอมูลกระทําโดยการสัมภาษณ
เจาหนาท่ีของรัฐบาล และผูแทนภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของ และโดยการเยี่ยมเยียนสํานักงาน มีการ
สื่อสารเพ่ิมเติมกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือขอคําอธิบายเก่ียวกับขอมูล (ดูตาราง ก.3 )
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ตาราง ก.3 ตัวช้ีวัดการดําเนินงานของการแสดงรายไดและทรัพยสินและผลประโยชนทับซอน
กําหนดใหย่ืนแบบ

สวนท่ี 1 การวัดและความรับผิดชอบตรวจสอบได
1.1 สิ่งอํานวยความสะดวก R

มีการกําหนดพ้ืนท่ีทางกายภาพสําหรับการดําเนินงานระบบ IAD/COI หรือไม C
อัตราสวนโตะทํางานตอบุคลากร C
ฮารดแวรคอมพิวเตอรมีอายุนอยกวา 10 ป หรือไม (คอมพิวเตอรเดสกท็อป,
คอมพิวเตอรแล็ปท็อปและ/หรือจอภาพฯลฯ)

C

ซอฟแวรคอมพิวเตอรมีอายุนอยกวา 5 ป หรือไม (ซอฟตแวรประมวลผลคํา,
โปรแกรมแผนตารางทําการ, และ/หรือโปรแกรมอีเมลฯลฯ)

C

อัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอบุคลากร C
มีอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับสํานักงานเพ่ือจุดประสงคของระบบ IAD/COI หรือไม C
เขาถึงอินเตอรเน็ตไดบอยแคไหน (ตลอดเวลา เปนครั้งคราว แทบจะไมมีใช ไม
เคยมีใช)

C

มีการเปลี่ยนอุปกรณสํานักงานท่ีลาสมัยหรือชํารุดหรือไม P
มีการเปลี่ยนฮารดแวรคอมพิวเตอรท่ีลาสมัยหรือชํารุดหรือไม P
มีการเปลี่ยนซอฟแวรคอมพิวเตอรท่ีลาสมัยหรือใชงานไมไดหรือไม P
มีการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตอกับเครือขาย LAN
ใหแกพนักงานประจําหรือไม

P

1.2 การบริหารจัดการขอมูล
หนวยงานไหนเปนผูเก็บแบบท่ีสมบูรณท่ีเปนเอกสารกระดาษ R
มีวิธีการสําหรับการเก็บเนื้อหาของแบบในรูปอิเล็กทรอนิกสหรือไม R
มีการมอบหมายหนาท่ีควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการขอมูล IAD/COI ให
บุคคลใดโดยเฉพาะหรือไม

R

ระบุบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการขอมูล R
มีพ้ืนท่ีทางกายภาพสําหรับเก็บแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษท่ีกรอกแลวหรือไม C
พ้ืนท่ีทางกายภาพสามารถเก็บแบบท่ีเปนเอกสารกระดาษท่ีกรอกแลวท้ังหมดได
อยางปลอดภัยหรือไม

C

บุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบ IAD/COI รูวิธีการบันทึกขอมูลหรือไม C
ระบบและเอกสารท่ีเก่ียวของถูกเก็บไวในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวหรือไม P
ถาไมระบุเหตุผล P
ขอมูลจากแบบถูกเก็บไวในรูปอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบเอกสารกระดาษ หรือ
ท้ังสองแบบ (โปรดเลือก)

P

ขอมูลสวนบุคคลของผูยื่น P
ขอมูลทางการเงินของผูยื่น P
ขอมูลรวมของบุคคล P
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ขอมูลรวมของกลุมเจาหนาท่ีรัฐ P
นโยบายควบคุมดูแลการเก็บขอมูลรับประกันไดหรือไมวาเอกสารถูกเก็บไวอยาง
เหมาะสม

P

ถาไมโปรดระบุเหตุผล P
1.3 ทรัพยากรมนุษย

เจาหนาท่ีในหนวยงานควบคุมดูแล IAD ท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการ IAD
โดยภาพรวม

R

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเด็นตางๆ เก่ียวกับ IAD/COI ใน
หนวยงานหลัก

R

มีแผนผังแสดงบุคลากรในหนวยงานควบคุมดูแลท่ีถูกตองหรือไม R
มีคูมือปฏิบัติงาน IAD/COI สาํหรับบุคลากรในหนวยงานควบคุมดูแลหรือไม R
มีคูมือปฏิบัติงาน IAD/COI สาํหรับบุคลากรในหนวยงานหลักหรือไม R
จํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับ IAD/COI ในหนวยงานควบคุมดูแล C
จํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับ IAD/COI ในหนวยงานหลัก C
จํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับขอบังคับของ IAD/COIท่ีเปนพนักงาน
ตามสัญญาจาง

C

วิธีการบรรจุคนในตําแหนงท่ีเก่ียวของกับ IAD/COI (การบรรจุโดยการแขงขัน
การแตงตั้งทางการเมือง ท้ังสองวิธี

C

จํานวนบุคลากรท่ีไมใชตําแหนงงานบริหารท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีใช
เวลาเรียน 4 ป

C

บุคลากรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับหลักการและ/หรือขอบังคับของ IAD/COI
หรือไม

P

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม P
จํานวนบุคลากรท่ีออกจากตําแหนงภายใน 5 ป P

1.4 การจัดการการเงิน
หนวยงานควบคุมดูแลถูกกําหนดใหยื่นขอเสนองบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับ IAD/COI หรือใหแสดงรายการเฉพาะสําหรับ IAD/COI ไว
ในขอเสนองบประมาณหรือไม

R

หนวยงานควบคุมดูแลมีงบประมาณท่ีกําหนดไวตามกฎหมายสําหรับดําเนินงาน
เก่ียวกับ IAD/COI หรือไม

R

หนวยงานควบคุมดูแลไดรับงบประมาณจากหนวยงานควบคุมดูแลหรือไดรับ
โดยตรงจากกระทรวงการคลัง

R

งบประมาณสําหรับการดําเนินงานเก่ียวกับ IAD/COI C
งบประมาณสําหรับบุคลากรสําหรับ IAD/COI C
งบประมาณท่ีเก่ียวของกับ IAD/COI ไดรับการจัดสรรอยางไร (ตนปงบประมาณ
แบงเปนกองทุนตลอดท้ังป ตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ)

C

หนวยงานประเมินความตองการใชงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามหนาท่ี IAD P
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เปนสวนหนึ่งของวงจรงบประมาณประจําปหรือไม
คาใชจายดังตอไปนี้ถูกคํานวณไวเปนสวนหนึ่งของงบประมาณประจําปหรือไม
เงินเดือน/คาจาง P
การฝกอบรม/ขีดความสามารถ P
การสรางความตระหนักรับรูใหแกสาธารณะ/การสงเสริม P

1.5 นโยบายและการกํากับดูแล
หนวยงานควบคุมดูแลเปนผูรับผิดชอบในการออกกฎขอบังคับสําหรับการ
ดําเนินงานใชหรือไม

R

หนวยงานหลักเปนผูรับผิดชอบในการออกกฎขอบังคับสําหรับการดําเนินงานใช
หรือไม

R

มีนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน IAD/COI หรือไม R
มีวิธีการสื่อสารใหผูท่ีมีหนาท่ีไดรับทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
เก่ียวกับ IAD/COI หรือไม

R

นโยบายการจัดเก็บเอกสารของประเทศมีผลกระทบตอนโยบายเก่ียวกับ
IAD/COI ในระดับหนวยงานอยางไร

R

หนวยงานมีทรัพยากรในการเผยแพรแผนงาน นโยบายหรือแนวทางการ
ดําเนินงานแกเจาหนาท่ีรัฐทุกคนหรือไม

C

หากไมมีโปรดระบุเหตุผล C
หนวยงานมีทรัพยากรในการเผยแพรแผนงาน นโยบายหรือแนวทางการ
ดําเนินงานใหประชาชนทราบหรือไม

C

หากไมมีโปรดระบุเหตุผล C
เจาหนาท่ีระดับสูงของหนวยงานมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
สําหรับ IAD/COI หรือไม

P

ไดมีการผนวกเปาหมาย วัตถุประสงคและผลลัพธเฉพาะของ IAD/COI ไวใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธของหนวยงานหรือไม

P

หนวยงานไดมีการกําหนดกฎระเบียบภายในเพ่ือการดําเนินการตามหนาท่ี
สําหรับ IAD/COI หรือไม

P

หากมีโปรดอธิบายลักษณะของกฎระเบียบภายใน P
หนวยงานเผยแพรกฎระเบียบภายในใหประชาชนทราบอยางไร P
เว็บไซตของหนวยงาน
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
มีการปรับปรุงแกไขแผนงาน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
IAD/COI หรือไม

P

หากมี อฺธิบายเหตุผลในการปรับปรุงแกไขแผนงาน นโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานสําหรับ IAD/COI ครั้งสุดทาย

P
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หนวยงานเผยแพรแผนงาน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
IAD/COI ใหเจาหนาท่ีรัฐทุกคนทราบหรือไม

P

หนวยงานเผยแพรแผนงาน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
IAD/COI ใหเจาหนาท่ีรัฐทุกคนทราบอยางไร

P

เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
หนวยงานเผยแพรแผนงาน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
IAD/COI ใหประชาชนทราบหรือไม

P

หนวยงานเผยแพรแผนงาน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
IAD/COI ใหประชาชนทราบอยางไร

P

เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P

สวนที่ 2 การดําเนินงาน
2.1 การปฏิบัติตามขอกําหนดในการย่ืน

ผูมีหนาท่ียื่นแบบ R

ประธานาธิบดี R
สมาชิกรัฐสภา R
รัฐมนตรี R
ขาราชการระดับสูง R
ผูพิพากษา R
อ่ืนๆ โปรดระบุ R
ประเภทของขอมูลท่ีตองแสดงในแบบฟอรม
ทรัพยสิน (อสังหาริมทรัพย ยานพาหนะ เครื่องเพชรพลอย ฯลฯ) R
รายไดจากการทํางาน (คาจางจากการทํางานหลักและงานรอง ฯลฯ) R
เงินสด(ท่ีอยูในบัญชีธนาคารในประเทศและตางประเทศ เงินสดในมือ) R
การลงทุน (หุนในบริษัท หลักทรัพย พันธบัตร) R
อ่ืน (โปรดระบุ) R
ผูมีหนาท่ียื่นแบบตองยื่นเม่ือ R
เม่ือเขารับตําแหนง R
เม่ือพนจากตําแหนง R
ประจําป R
ภายใน 1-3 ป หลังพนจากตําแหนง R
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เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยสิน R
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) R
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการรับแบบฟอรม IAD/COI R
มีวิธีการท่ีกําหนดใหจัดทําและปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูยื่นแบบใหถูกตองอยูเสมอ
หรือไม

R

โครงสรางการบริหารกระบวนการยื่นแบบเปนแบบรวมศูนยอยูท่ีสวนกลางหรือ
มอบอํานาจใหหนวยงานหลัก

R

มีวิธีการในการรับแบบฟอรม IAD/COI หรือไม R
วิธีการในการรับแบบฟอรม IAD/COI กําหนดใหมีการตรวจสอบความครบถวน
ในการยื่นแบบหรือไม

R

บุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI รูวิธีการในการรับแบบหรือไม C
อัตราสวนของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI ตอแบบท่ีตองตรวจสอบความ
ครบถวน

C

หากหนวยงานหลักเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบความครบถวนของแบบ
แตละหนวยงานมีพนักงานท่ีรับผิดชอบก่ีคน

C

หนวยงานมีทรัพยากรในการเก็บรักษาและปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูมีหนาท่ียื่น
หรือไม

C

หากไมมี โปรดอธิบายเหตุผล C
วิธีการยื่นแบบสําหรับเจาหนาท่ีรัฐ (โปรดเลือก)
ยื่นดวยตนเองเปนเอกสารกระดาษ C
ยื่นทางไปรษณียเปนเอกสารกระดาษ C
ยื่นทางอิเล็กทรอนิกสโดยอีเมล C
ยื่นทางอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบฟอรมออนไลน C
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) C
มีซอฟแวรสําหรับกระบวนการยื่นหรือไม C
ซอฟแวรมีสวนชวยบุคลากรท่ีรับผิดชอบการยื่นแบบ IAD/COI ดังนี้ (โปรด
เลือก)
รับขอมูลในรูปแบบฟอรมออนไลน C
เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล (ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขบัตรประชาชน ฯลฯ) C
เก็บรักษาขอมูลทางการเงิน C
มีการปฏิบัติตามวิธีการรับแบบหรือไม P
หากไมโปรดระบุเหตุผล P
การรับแบบฟอรม (แบบอิเล็กทรอนิกสหรือแบบเอกสารหรือท้ังสองอยาง) P
ดาวนโหลดจากเว็บไซต P
แบบฟอรมออนไลน (ดาวนโหลดไมได) P
รับทางอีเมล P
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รับเปนเอกสารกระดาษ P
มีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูมีหนาท่ียื่นใหเปนปจจุบันหรือไม P
หากไมโปรดระบุเหตุผล P
เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ียื่นแบบไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการเก่ียวกับการยื่น
แบบหรือไม

P

เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ียื่นแบบไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการเก่ียวกับการ
สืบสวนสอบสวนหรือไม

P

จํานวนวันท่ีใชในการตรวจสอบความครบถวนของแบบท้ังหมด P
จํานวนวันเฉลี่ยสําหรับการตรวจสอบความครบถวนของแบบหนึ่งแบบ (จํานวน
วันทํางานท่ีใชสําหรับการตรวจสอบความครบถวนของแบบท้ังหมด/จํานวน
แบบ)

P

2.1.1 บทลงโทษ
หนวยงานใดมีอํานาจใชบทลงโทษกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย)

R

หากหนวยงานท่ีควบคุมดูแล IAD/COI หรือหนวยงานหลักไมมีอํานาจในการใช
บทลงโทษจะสามารถใหขอเสนอแนะในการลงโทษไดหรือไม

R

หนวยงานมีอํานาจในการใช/เสนอแนะโทษทางปกครองสําหรับการไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย) หรือไม

R

โทษทางปกครองท่ีหนวยงานสามารถใชสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย)

R

หามไมใหปฏิบัติงานหรือดํารงตําแหนง R
ใหออก R
พักราชการ R
วากลาวตักเตือน/ตําหนิติเตียน R
หนวยงานมีอํานาจในการใช/เสนอแนะโทษปรับสําหรับการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย) หรือไม

R

คาปรับต่ําสุดท่ีหนวยงานมีอํานาจในการใช/เสนอแนะโทษปรับสําหรับการไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย)

R

คาปรับสูงสุดท่ีหนวยงานมีอํานาจในการใช/เสนอแนะโทษปรับสําหรับการไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย)

R

หนวยงานมีอํานาจในการใช/เสนอแนะโทษอาญาสําหรับการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในการยื่นแบบ (ยื่นแบบเลยกําหนด หรือไมยื่นแบบเลย) หรือไม

R

รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางปกครองสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่นแบบ

P

จํานวนเงินคาปรับท้ังหมดสําหรับสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
ยื่นแบบ

P

รอยละของคดีท่ีลงโทษปรับสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ P
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รอยละของคดีท่ีลงโทษทางอาญาสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
ยื่นแบบ

P

2.2 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
จุดเนนของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน (เพ่ือการตรวจหาผลประโยชน
ทับซอน การร่ํารวยโดยมิชอบ ท้ังสองอยาง)

R

บุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI รูวิธีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาใน
แบบหรือไม

C

อัตราสวนของบุคลากร ตอแบบตอแบบท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา C
หากมีการตรวจสอบความถูกตอง/ความไมสอดคลองของเนื้อหาโดยหนวยงาน
หลักมีเจาหนาท่ีก่ีคนท่ีรับผิดชอบในแตละหนวยงานหลัก

C

อัตราสวนของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI ตอแบบท่ีไดรับท้ังหมด C
อัตราสวนของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI ตอแบบท่ีตองตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาหรือตรวจสอบความไมสอดคลอง

C

มีซอฟแวรสําหรับตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาหรือตรวจสอบความไม
สอดคลองหรือไม

C

ซอฟแวรมีสวนชวยบุคลากรท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
หรือตรวจสอบความไมสอดคลองดังนี้ (โปรดเลือกจากขางลาง)
เก็บรักษาขอมูลทางการเงิน C
วิเคราะหขอมูลจากแบบ C
เปรียบเทียบขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกกับขอมูลจากแบบ C

2.2.1 การดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน COI
มีวิธีการตรวจสอบแบบเพ่ือดูความไมสอดคลองกันระหวางหนาท่ีราชการกับ
ผลประโยชนสวนตนหรือไม

R

หนวยงานใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตรวจสอบแบบเพ่ือดูความไม
สอดคลอง

R

หนวยงานใดมีอํานาจในการตรวจสอบแบบท้ังหมดหรือเฉพาะแบบท่ีเปนกลุม
ตัวอยางเพ่ือดูความไมสอดคลองหรือไม

R

นโยบายในการเลือกแบบเพ่ือดูความไมสอดคลอง (โปรดเลือกจากขางลาง)
แบบท้ังหมด R
ตรวจสอบความถูกตองของแบบท่ีเนนเปาหมาย (เลือกตามความเสี่ยง) R
ตรวจสอบความถูกตองของแบบเปนข้ัน (เฉพาะเจาหนาท่ีระดับสูง) R
สุมตรวจสอบ R
ตรวจเม่ือมีการรองเรียน R
หนวยงานมีอํานาจในการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับเจาหนาท่ีของรัฐจากหนวยงาน
ดังตอไปนี้หรือไม (โปรดเลือกจากขางลาง)

R

ธนาคาร R
หนวยงานภาษี R
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สํานักงานท่ีดิน R
กรมการขนสง R
บริษัทเอกชน R
หนวยงานใดมีอํานาจในการใหคําแนะแนวทางแกไขผลประโยชนทับซอนท่ีถูก
ระบุ

R

ประเภทของแนวทางแกไขท่ีหนวยงานมีอํานาจใหคําแนะนํา (โปรดเลือกจาก
ขางลาง)

R

การถอนตัวจากการลงทุน/ผลประโยชนท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน R
ยุติการไดมาเพ่ิมหรือการถอนตัวจากการลงทุน/ผลประโยชน R
อายัดการทําธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุนสําหรับชวงเวลาท่ีกําหนด R
มอบใหบริษัทจัดการทรัพยสินเพ่ือผูอ่ืนเปนผูดูแลการลงทุน( โดยไมตองถอนตัว
จากการลงทุน)

R

ยุติการดําเนินการในกรณีท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนกับการลงทุนสวนบุคคล R
มอบหมายหนาท่ีอาจทําใหเกิดสถานการณท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนใหแก
เจาหนาท่ีคนอ่ืน

R

มีการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบแบบเพ่ือหาความไมสอดคลองระหวางหนาท่ี
ราชการและผลประโยชนสวนตนหรือไม

P

หากไมโปรดระบุเหตุผล P
จํานวนแบบท่ีถูกตรวจสอบเนื้อหาความไมสอดคลอง P
รอยละของแบบท้ังหมดท่ีถูกตรวจสอบเนื้อหาความไมสอดคลอง P
จํานวนครั้งท่ีมีการใหคําแนะนําดังตอไปนี้ (โปรดใสตัวเลข) P
การถอนตัวจากการลงทุน/ผลประโยชนท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน P
ยุติการไดมาเพ่ิมหรือการถอนตัวจากการลงทุน/ผลประโยชน P
อายัดการทําธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุนสําหรับชวงเวลาท่ีกําหนด P
มอบใหบริษัทจัดการทรัพยสินเพ่ือผูอ่ืนเปนผูดูแลการลงทุน( โดยไมตองถอนตัว
จากการลงทุน)

P

ยุติการดําเนินการในกรณีท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนกับการลงทุนสวนบุคคล P
มอบหมายหนาท่ีอาจทําใหเกิดสถานการณท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนใหแก
เจาหนาท่ีคนอ่ืน

P

จํานวนวันทํางานท่ีใชในการตรวจสอบแบบท้ังหมดเพ่ือหาความไมสอดคลอง P
จํานวนวันทํางานเฉลี่ยท่ีใชในการตรวจสอบเพ่ือหาความไมสอดคลองตอ 1
แบบ (จํานวนวันท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของแบบท้ังหมดท่ีถูกเลือก
เพ่ือหา ความไมสอดคลอง/ จํานวนแบบท่ีถูกเลือกเพ่ือหาความไมสอดคลอง

P

2.2.2 บทลงโทษ
หนวยงานใดมีอํานาจในการใชบทลงโทษกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีไมปฏิบัติตามแนว
ทางแกไขท่ีกําหนด

R

หากหนวยงานท่ีควบคุมดูแล IAD/COI หรือหนวยงานหลักไมมีอํานาจในการใช R
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บทลงโทษจะสามารถใหขอเสนอแนะในการลงโทษสําหรับไมปฏิบัติตามแนว
ทางแกไขท่ีกําหนดไดหรือไม
หนวยงานมีอํานาจในการใช/เสนอแนะโทษทางปกครองสําหรับไมปฏิบัติตาม
แนวทางแกไขท่ีกําหนดไดหรือไมหรือไม

R

โทษทางปกครองท่ีหนวยงานสามารถใชสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ี
กําหนด
หามไมใหปฏิบัติงานหรือดํารงตําแหนง R
ใหออก R
พักราชการ R
วากลาวตักเตือน/ตําหนิติเตียน R
หนวยงานมีอํานาจในการใชโทษปรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ี
กําหนดไดหรือไมหรือไม

R

คาปรับต่ําสุดท่ีหนวยงานมีอํานาจในการใชโทษปรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนว
ทางแกไขท่ีกําหนด

R

คาปรับสูงสุดท่ีหนวยงานมีอํานาจในการใชโทษปรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนว
ทางแกไขท่ีกําหนด

R

หนวยงานมีอํานาจในการใชโทษอาญาสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ี
กําหนดไดหรือไมหรือไม

R

รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางปกครองสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ี
กําหนด

P

จํานวนเงินคาปรับท้ังหมดสําหรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด P
รอยละของคดีท่ีลงโทษปรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด P
รอยละของคดีท่ีลงโทษทางอาญาสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด

2.2.3 การตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบ
กฎหมายใหอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาหรือไม R
หนวยงานใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหา

R

มีวิธีการในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาหรือไม R
นโยบายในการคัดเลือกแบบเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (เลือกจาก
ขางลาง)
ตรวจสอบความถูกตองโดยกําหนดเปาหมาย (คัดเลือกแบบตามความเสี่ยง)

R

R
ตรวจสอบความถูกตองโดยกําหนดเปนชั้น (เจาหนาท่ีระดับสูงเทานั้น) R
สุมตรวจสอบ R
ตรวจสอบเม่ือไดรับการรองเรียน R
วิธีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (เลือกจากขางลาง) R
ตรวจหาความไมสอดคลองภายในแบบฟอรมเดียวกัน R
เปรียบเทียบกับแบบฟอรม 2 หรือมากกวาของผูยื่นคนเดียวกันในชวงเวลาท่ี R
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ผานมา
ตรวจสอบกับเอกสารภายนอก (ฐานขอมูลกลาง ธนาคาร หนวยงานภาษี ฯลฯ) R
ตรวจสอบรูปแบบการใชชีวิต R
หนวยงานมีอํานาจในการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับเจาหนาท่ีของรัฐจากหนวยงาน
เหลานี้หรือไม (เลือกจากขางลาง)

R

ธนาคาร R
หนวยงานภาษี R
สํานักงานท่ีดิน R
กรมการขนสง R
บริษัทเอกชน R
มีการปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาหรือไม P
หากไมโปรดระบุเหตุผล P
จํานวนแบบท่ีถูกตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา P
รอยละของแบบท้ังหมดท่ีถูกตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา P
จํานวนครั้งท่ีผูยื่นถูกขอใหยื่นขอมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน P
จํานวนวันทํางานท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแบบท้ังหมด P
จํานวนวันทํางานเฉลี่ยท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาตอ 1 แบบ
(จํานวนวันท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของแบบท้ังหมดท่ีถูกเลือกเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/ จํานวนแบบท่ีถูกเลือกเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา)

P

P

2.2.4 บทลงโทษ
หนวยงานใดมีอํานาจในการใชบทลงโทษกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีใหขอมูลเท็จในแบบ R
หากหนวยงานท่ีควบคุมดูแล IAD/COI หรือหนวยงานหลักไมมีอํานาจในการใช
บทลงโทษจะสามารถใหขอเสนอแนะในการลงโทษสําหรับการใหขอมูลเท็จใน
แบบไดหรือไม

R

หนวยงานมีอํานาจในการใชโทษทางปกครองสําหรับใหขอมูลเท็จในแบบหรือไม R
โทษทางปกครองท่ีหนวยงานสามารถใชสําหรับใหขอมูลเท็จในแบบ (เลือกจาก
ขางลาง)
หามไมใหปฏิบัติงานหรือดํารงตําแหนง R
ใหออก R
พักราชการ R
วากลาวตักเตือน/ตําหนิติเตียน R
หนวยงานมีอํานาจในการใชโทษปรับสําหรับใหขอมูลเท็จในแบบหรือไม R
คาปรับต่ําสุดท่ีหนวยงานมีอํานาจใชโทษปรับสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ R
คาปรับสูงสุดท่ีหนวยงานมีอํานาจใชโทษปรับสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ R
หนวยงานมีอํานาจในการใชโทษอาญาสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบหรือไม R
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รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางปกครองสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P
จํานวนเงินคาปรับท้ังหมดสําหรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด P
รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษปรับสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P
รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางอาญาสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P

2.3 การสืบสวนสอบสวน
หนวยงานใดมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนในกรณีท่ีพบขอนาสงสัย R
บุคลากรคนใดเปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการการสืบสวนสอบสวน R
บุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบ IAD/COI รูวิธีการบังคับใชบทลงโทษหรือการสง
เรื่องตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือการลงโทษหรือไม

C

บุคลากรท่ีรับผิดชอบระบบ IAD/COI รูวิธีการสืบสวนสอบสวนหรือไม C
จํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบการสืบสวนสอบสวน C
อัตราสวนของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI ตอจํานวนกรณีท่ีตองดําเนินการ
สืบสวนสอบสวน

C

มีการปฏิบัติตามวิธีการสืบสวนสอบสวนหรือไม C
หากไมโปรดระบุเหตุผล P
จํานวนกรณีท่ีตองดําเนินการสืบสวนสอบสวน P
จํานวนกรณีท่ีสงเรื่องใหตํารวจ/อัยการดําเนินการตอไป P
จํานวนกรณีท่ีสงเรื่องตอใหตํารวจ/อัยการท่ีดําเนินการไดขอยุติ P

2.4 การเขาถึงขอมูล
หนวยงานมีอํานาจในการเปดเผยเนื้อหาของแบบตอสาธารณะหรือไม R
หนวยงานมีอํานาจในการเปดเผยเนื้อหาของแบบของเจาหนาท่ีระดับหรือ
ประเภทใดบาง (เลือกจากขางลาง)

R

ผูยื่นท้ังหมด R
เจาหนาท่ีรัฐระดับสูง R
ขาราชการระดับสูง R
สมาชิกรัฐสภา R
ประมุขรัฐ R
มีนโยบายเก่ียวกับการสื่อสารของหนวยงานในเรื่องการเผยแพรวิธีการ
นโยบายและสถิติเก่ียวกับ IAD/COI ใหประชาชนทราบหรือไม

R

มีนโยบายกําหนดใหเปดเผยเนื้อหาของขอมูล IAD/COIหรือไม R
ขอมูลท่ีตองเปดเผยเชิงรุก
สถิติการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ IAD/COI R
รายชื่อของผูไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ IAD/COI R
ขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา R
รายชื่อของผูท่ีถูกสอบสวนท่ีไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอันเปนเท็จเก่ียวกับ
IAD/COI

R
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ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ IAD/COI R
บุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ IAD/COI รูวิธีการเปดเผยขอมูลเชิงรุกหรือไม C
วิธีการเปดเผยขอมูลเชิงรุกท่ีหนวยงานใช (เลือกจากขางลาง)
เว็บไซตของหนวยงาน C
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) C
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ C
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) C
จํานวนวันเฉลี่ยท่ีใชในการรองขอขอมูลจนถึงวันท่ีไดรับขอมูล P
จํานวนวันเฉลี่ยตั้งแตวันท่ียื่นแบบจนถึงวันท่ีเปดเผยตอสาธารณะ P
มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสถิติการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตอ
สาธารณะหรือไม

P

วิธีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับสถิติการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตอ
สาธารณะ
เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
เม่ือมีการรองขอ P
มีการเปดเผยรายชื่อผูฝาฝนขอกําหนดตางๆ ตอสาธารณะหรือไม P
วิธีการเปดเผยรายชื่อผูฝาฝนขอกําหนดตางๆ ตอสาธารณะ
เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
เม่ือมีการรองขอ P
มีการเปดเผยขอมูลโดยรวมของการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/ ความ
ไมสอดคลองของเนื้อหาตอสาธารณะหรือไม

P

วิธีการเปดเผยขอมูลโดยรวมของการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/ ความ
ไมสอดคลองของเนื้อหาตอสาธารณะ

P

เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
เอกสารสิ่งพิมพ (เชน รายงานประจําป ประกาศของราชการ ฯลฯ) P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
เม่ือมีการรองขอ P
มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ IAD/COI จากหนวยงาน
กํากับดูแลหรือหนวยงานหลักตอสาธารณะหรือไม

P
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วิธีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ IAD/COI จากหนวยงาน
กํากับดูแลหรือหนวยงานหลักตอสาธารณะ

P

เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
แผนพับ จุลสาร หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆ P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
เม่ือมีการรองขอ P
มีการเปดเผยขอมูลโดยรวมของการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/ ความ
ไมสอดคลองของเนื้อหาตอสาธารณะหรือไม

P

วิธีการเปดเผยขอมูลโดยรวมของการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/ ความ
ไมสอดคลองของเนื้อหาตอสาธารณะ
เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
เอกสารสิ่งพิมพ (เชน รายงานประจําป ประกาศของราชการ ฯลฯ) P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
เม่ือมีการรองขอ P
มีการเปดเผยรายชื่อของผูท่ีถูกสอบสวนท่ีไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอัน
เปนเท็จเก่ียวกับ IAD/COI ตอสาธารณะหรือไม

P

วิธีการเปดเผยรายชื่อของผูท่ีถูกสอบสวนท่ีไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอัน
เปนเท็จเก่ียวกับ IAD/COI ตอสาธารณะ

P

เว็บไซตของหนวยงาน P
สื่อ (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ) P
เอกสารสิ่งพิมพ (เชน รายงานประจําป ประกาศของราชการ ฯลฯ) P
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) P
เม่ือมีการรองขอ P

สวนที่ 3: ผลกระทบระยะสั้น
3.1 การปฏิบัติกฎระเบียบขอบังคับในการยื่น

จํานวนแบบท้ังหมดท่ีไดรับ IM
รอยละของแบบท่ีไดรับภายในเวลาท่ีกําหนด IM
รอยละของการยื่นแบบท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไม
ยื่นแบบเลย)

IM

รอยละของแบบท่ีกรอกขอมูลไมครบถวนท่ีไดรับ IM
อัตราการยื่นแบบ (รอยละของแบบท่ีไดรับจากผูท่ีมีหนาท่ียื่นท้ังหมด) IM
รอยละของผูยื่นท้ังหมดท่ีเขาขายถูกลงโทษทางปกครองสําหรับการยื่นแบบท่ีไม
เปนไปตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไมยื่นแบบเลย)

IM

รอยละของผูยื่นท้ังหมดท่ีเขาขายถูกลงโทษปรับสําหรับการยื่นแบบท่ีไมเปนไป IM
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ตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไมยื่นแบบเลย)
รอยละของผูยื่นท้ังหมดท่ีเขาขายถูกลงโทษทางอาญาสําหรับการยื่นแบบท่ีไม
เปนไปตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไมยื่นแบบเลย)

IM

3.2 ความถูกตองของขอมูล
รอยละของแบบท่ีผูยื่นไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการแกไข COI IM
รอยละของแบบท่ีตรวจพบขอนาสงสัย IM

3.3 การมีสวนรวมของสาธารณะ
จํานวนคํารองขอขอมูลเก่ียวกับแบบเฉลี่ยตอเดือน IM
หากมีการเผยแพรขอมูลเชิงรุกแบบออนไลน จํานวนผูเขดูเว็บไซตเฉลี่ยตอเดือน IM
จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับเนื้อหาของแบบท่ียื่นตอหนวยงาน IAD/COI เฉลี่ย
ตอเดือน

IM

ที่มา: PAM Unit
หมายเหตุ: IAD/COI= การแสดงรายไดและทรัพยสิน/ผลประโยชนทับซอน R.= ระเบียบขอบังคับ (กรอบกฎหมายและนโยบายและ/หรือการ
จัดโครงสรางองคกร) : การประเมินพื้นฐาน C=. ขีดความสามารถขององคกร (ทรัพยากร): การประเมินพื้นฐานและ/หรือการประเมินผล
ประจําป P=ผลการดําเนินงานขององคกร: การประเมินประจําปและ/หรือการประเมินตามความตองการ IM= ผลกระทบระยะส้ัน

ผลท่ีไดรับ

PAM Initiative ทําใหผลท่ีไดรับท่ีมีความสัมพันธกันในการประเมินคุณภาพของแตละกลไกท่ีกลาวมา
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีเขาใจงายดูไดจากเว็บไซตของ AGI Data Portal ท่ี https://www.agidata.org.ขอมูล
เชิงคุณภาพอยางละเอียดดูไดท่ี https://www.agidata.org/pam,พรอมดวยกฎหมายลิ้งคและสถิติตางๆ
ดังนี้46

 หองสมุดกฎหมาย มีกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของพรอมดวยขอมูลท่ีมีการอางอิงทางกฎหมาย
 รายชื่อผูท่ีมีสวนใหการชวยเหลือสนับสนุน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในประเทศท่ีมีความชํานาญใน

แตละดานของความรับผิดชอบตรวจสอบไดตอสาธารณะ ซึ่งเปนผูใหคําแนะนําและดําเนินการ
ตรวจสอบความเชื่อม่ันของขอมูลทางกฎหมาย

 บริบทของประเทศ ในรูปของลําดับเหตุการณสําคัญตามชวงเวลา การอธิบายสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ และลักษณะเฉพาะของกฎหมาย (ชีวิลลอว คอมมอนลอว
หรือกฎหมายจารีตประเพณีหรืออ่ืนๆ)

 ลิงคของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับใชกลไกความรับผิดชอบตรวจสอบไดของประเทศตางๆ

46 ผูใชขอมูลภายในกลุม World Bank สามารถเขาถึงขอมูลไดที่http://agidata และhttps://www.agidata.info/pam. มีเอกสาร
เพ่ิมเติมสําหรับเจาหนาที่ของ World Bank เทานั้น
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 AGIs ท่ีครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับ ก) คุณลักษณะเฉพาะของกรอบกฎหมายท่ีควบคุมแตละ
หนวยงาน ข) ความสามารถและผลการดําเนินงานขององคกรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย และ ค) ผลกระทบระยะสั้นตอพฤติกรรมของตัวแทนท่ีเปนกลุมเปาหมาย
ขอมูลเหลานี้มีไวใหใชไดเปนแบบสรุปขอมูลท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะแตละอยางพรอมดวยการ
อางอิงกฎหมายอยางเหมาะสมถาหากมีความเก่ียวของ

 สถิติเชิงพรรณนาท่ีแสดงรูปแบบท่ีเก่ียวกับตัวชี้วัดทางกฎหมายในประเทศตางๆ ในภูมิภาคและ
ท่ัวโลก
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ภาคผนวก ข. การติดตามผลสําเร็จของ
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

การกําหนดเปาหมายและการวัดผลสําเร็จเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการบรรลุเปาหมายตามหนาท่ีและ
ความสําเร็จในการทําหนาท่ีของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน เปาหมายและผลสําเร็จกลายเปนสิ่งท่ี
พัวพันกันอยางยากท่ีจะเขาใจมากข้ึนเม่ือระบบมีวิวัฒนาการมากข้ึนทําใหเกิดวงจรปอนขอมูลกลับท่ีสง
ขอมูลอยางตอเนื่องใหกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการ เปนท่ีชัดเจนวาเปาหมายตอง
ถูกกําหนดอยางเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการขยายตัวมากเกินไปของหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแสดงรายได
และทรัพยสิน การกําหนดเปาหมายทําใหเกิดเงื่อนไขแหงความสําเร็จโดยการสงเสริมหนวยงานให
ดําเนินการใหเปนไปตามความคาดหวังและกําหนดแรงจูงใจทางการเงินสําหรับบุคลากร ยิ่งกวานั้นตามท่ี
กลาวไวในบทท่ี 2 การบริหารจัดการผลสําเร็จชวยปรับปรุงการจัดสรรเงินสําหรับการปฏิบัติงานใหตาม
ภาระงานและผลการดําเนินงานและเปนเครื่องบงชี้สําหรับการของบประมาณเพ่ิมเติมถาหากไมสามารถ
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยทรัพยากรท่ีไดรับ จะตองมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขีดความสามารถ
ผลการดําเนินงานและผลกระบทของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินอยางสมํ่าเสมอและนํามาใชอยาง
เหมาะสม เพราะวาขอมูลเหลานี้ไมเพียงแคชี้ใหเห็นถึงลักษณะของปญหาของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสิน แตยังทําใหเขาใจลึกซึ้งถึงวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบใหดีข้ึน

กําหนดเปาหมาย

แนวทางงายๆ ในการกําหนดเปาหมาย คือ คิดถึงระยะและงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานแตละอยาง
(เชน การบริหารการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น การบริหารจัดการการเขาถึงแบบของประชาชน
การตรวจสอบความถูกตองของแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน และการบังคับใชบทลงโทษ) บทท่ี 1 และ 2
ไดใหแนวทางท่ีเปนประโยชนในการกําหนดเปาหมายเพราะไดอธิบายถึงลําดับความสําคัญภายในหนวยงาน
ซึ่งสามารถสกัดออกมาเปนงานและเปาหมาย ตัวชี้วัดสําหรับงานบางอยางเหลานี้ดูไดจากตัวชี้วัดใน
ภาคผนวก ก47

ตาราง ข 1 แสดงตัวอยางของงาน เปาหมายและตัวชี้วัดสําหรับการปฏิบัติงานของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ สามารถทําตารางแบบเดียวกันนี้กับการ
ปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน เชน การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และ
การติดตามตรวจสอบและการรายงาน งาน เปาหมายและตัวชี้วัดข้ึนอยูกับลักษณะและเปาหมายของระบบ
เพราะวาไมมีระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีเหมือนกัน

47 ภาคผนวก ก อธิบายวิธีการของ PAM และแสดงตัวชี้วัดที่จัดทําสําหรับระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน
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ตาราง ข.1 ตัวอยางตัวชี้วัดผลสําเร็จของIAD ในการทําหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ
การทําหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัตติามขอกําหนดในการยื่นแบบ

หนวยงานปฏิบัติกําหนด สื่อสารและบังคับใชขอกําหนดในการปฏิบัติตามระบบ IAD อยางมีประสิทธิภาพ
งาน/หนาท่ี เปาหมาย ตัวชี้วดั

จัดทําแบบฟอรมแสดงรายไดและ
ทรัพยสินตามขอกําหนด

จัดทําแบบฟอรมที่สามารถย่ืนทาง
อิเล็กทรอนิกสใหแกผูย่ืนเปนจํานวนรอย
ละ XX

แบบฟอรมสะทอนใหเห็นถึงขอกําหนด
ตามกฎหมายอยางชัดเจน (สามารถ
รวมถึงขอกําหนดเพิ่มเติมที่หนวยงาน
เปนผูกําหนด)

จัดทําบัญชีรายชื่อผูย่ืนแบบ
จัดทํากลไกเพือ่ปรับปรุงบัญชีรายชือ่ผู
ย่ืนแบบใหเปนปจจุบัน

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูย่ืนแบบอยางนอย
ทุกๆ XX เดือน

ความถี่ในการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูมี
หนาที่ย่ืนแบบ

จัดทําเอกสารและกลไกสําหรับแจงผูย่ืน
ใหทราบวามีหนาที่ตองย่ืนแบบ เกี่ยวกับ
จุดประสงคของระบบ เกี่ยวกับ
บทลงโทษสาํหรับการไมปฏิบัติตาม
และกาํหนดเวลาในการย่ืน

ผูย่ืนไดรับการแจงเกี่ยวกับขอกําหนด
และกาํหนดเวลาในการย่ืนลวงหนา XX
สัปดาห

ผูมีหนาที่ย่ืนแบบไดรับแจงอยางเปน
ทางการเกี่ยวกับการย่ืนแบบ การแกไข
เปลี่ยนแปลง การปรึกษาหารือและการ
สืบสวนสอบสวนลวงหนากอนถึง
กําหนดเวลา

จัดสถานที่เก็บแบบฟอรมและขอมูล
อยางปลอดภัย

รอยละ: XX ของผูย่ืนแบบย่ืนภายใน
กําหนดเวลา

รอยละของเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่
ย่ืนแบบที่ย่ืนแบบภายในเวลาทีก่ําหนด

สรางกลไกเพื่อใหม่ันใจวาผูย่ืนปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการย่ืนแบบ

สวนของแบบที่ย่ืนภายในเวลาทีก่ําหนด

สรางกลไกเพื่อใหม่ันใจวาแบบทั้งหมด
กรอกขอมูลครบถวนตอนย่ืน

แบบฟอรมไดรับการตรวจสอบความ
ครบถวนภายใน XX สัปดาห

รอยละของแบบแสดงทรัพยสินที่ตอง
ตรวจสอบความครบถวน (เชน
ตรวจสอบวามีการกรอกขอมูลในเขต
ขอมูลที่กาํหนดทั้งหมดและขอมูลที่
แสดงมีความสอดคลองกันภายในแบบ)

จัดทํากระบวนการในการตอบสนองตอ
คํารองขอขอมูล

อัตราการตอบสนองคํารองขอขอมูล
เทากับรอยละ : XX

อัตราการตอบสนองคํารองขอขอมูล
เกี่ยวกับกระบวนการเปดเผย

คํารองขอขอมูลไดรับการตอบสนอง
ภายใน XX วัน

ชวงเวลาระหวางการรองขอและการ
ตอบสนองของหนวยงาน

ที่มา : รวบรวมโดยผูเขยีน

การวัดผลการดําเนินงานของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน

เม่ือมีการกําหนดเปาหมายแรกเริ่มสําหรับทุกๆ การปฏิบัติงานแลวจะตองมีเปาหมายตอเนื่องสําหรับผลการ
ดําเนินของระบบควบคูไปกับวิธีการสําหรับติดตามผลสําเร็จ เพราะวาผลการดําเนินงานข้ึนอยูกับท้ังการ
ออกแบบและขีดความสามารถของระบบ ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงองคประกอบท้ังหมดของ
ระบบในการกําหนดเปาหมายและกลไกการติดตาม (ตาราง ข 2) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานคือ
ความสามารถขององคกรในการ “ทํางานของตนเอง” นั่นคือความสามารถในการใชโครงสราง (การ
ออกแบบ) และทรัพยากร (ขีดความสามารถ) รวมกันซึ่งจะทําใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จอยางดี
ท่ีสุด
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ตาราง ข. 2 การวัดองคประกอบของระบบ IAD
องคประกอบของระบบ IAD ใชไดกับ คําอธิบายบทบาทในการวัด
การออกแบบ

ขีดความสามารถ
(ทรัพยากร)

การปฏิบัติงาน

ผลกระทบระยะสั้น
(ผลลัพธระยะกลาง)

ผลลัพธดานการกํากับดูแลองคกร

แนวทาง
วิธีการ
คูมือการปฏิบตัิงาน
คําบรรยายลักษณะงาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยี
ทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ
การยื่นแบบ
การตรวจสอบความถูกตอง
การสืบสวนสอบสวน
ความรวมมือระหวางหนวยงาน
การติดตามตรวจสอบและการ
ควบคุมดูแล
การปฏิบัตติามกฎระเบียบในการยื่น
การมีสวนเก่ียวของของสาธารณะ

ลดการทุจริต (หรือภาพลักษณ
การทุจริต)a

ปรับปรุงวัฒนธรรมเก่ียวกับจริยธรรม
ใหดีข้ึน

การออกแบบหมายถึง การจดัโครงสราง
องคกรท่ีจัดเตรียมปจจัยท่ีกําหนดและ
แนวทางสําหรับการดําเนินงานเอาไวให

ขีดความสามารถหมายถึง ทรัพยากรท่ี
เปนรากฐานของการทํางานและการทํา
หนาท่ี

การปฏิบัติงานหมายถึง ขีดความสามารถ
ของระบบในการทํางานและทําหนาท่ีท่ี
กําหนดไวในกฎขอบังคับ วิธีการภายใน
หรือคูมือการปฏิบัติงาน การใชประโยชน
จากขีดความสามารถท่ีมีใหใชได

ผลกระทบระยะสั้น คือ ผลลัพธระยะ
กลางท่ีสะทอนใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะ
เกิดข้ึนของการปฏิบัติงานระบบตอ
ผลลัพธท่ีกวางข้ึน
ผลลัพธช้ีใหเห็นผลกระทบของปฏริูปการ
กํากับดูแลองคกรและการตอตานการ
ทุจริตตอประเด็นการกํากับดูแลองคกรใน
มุมกวาง อยางไรก็ตามองคประกอบท่ีมี
ผลตอผลลัพธดานการกํากับดูแลองคกรมี
มากมายทําใหเปนการยากมากท่ีจะแยก
ผลของการปฏิรูปใดๆ ออกมาใหเห็นอยาง
ชัดเจน

ที่มา : PAM unit; รวบรวมโดยผูเขยีน
a. สถานการณนี้เปนสถานการณที่ยากเปนพิเศษสําหรับการปฏิรูปการตอตานการทุจริตในกรณีที่วัตถุประสงคคือตองไมมีพฤติกรรมบางอยาง
หมายความวาแผนงานตอตานการทุจริตมุงที่จะยึดเอาภาพลักษณการทุจริตเปนวิธีการวัดความสําเร็จ

การออกแบบ

ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมลักษณะของแบบอาจถูกนํามาใชเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับโครงสรางหรือ ปจจัยนําเขาของ
ระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน และเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิรูปอยางรวดเร็วของกรอบการทํางานของ
การแสดงรายไดและทรัพยสิน แตอยางไรก็ตามอาจมีการใหความสนใจในระดับท่ีไมเหมาะสมเก่ียวกับ
ตัวชี้วัดการออกแบบเพราะวาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายทําไดงายกวาการปรับปรุงผลลัพธ
ของกระบวนการการแสดงรายไดและทรัพยสิน ตองเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานในท้ัง
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3 แงมุมเพ่ือกําหนดวาจะปรับเปลี่ยนกรอบการดําเนินงานเชิงโครงสรางหรือกระบวนการอยางไร
ดูภาคผนวก ก สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวชี้วัดการออกแบบ

ขีดความสามารถ (ทรัพยากร)

ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับขีดความสามารถเชิงโครงสรางของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินชวยให
ม่ันใจวาไดรับทรัพยากรในระดับและคุณภาพท่ีเหมาะสม ตัวชี้วัดนี้ใหขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร (บุคลากร
สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและอ่ืนๆ) ของหนวยงานหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการ
แสดงรายไดและทรัพยสินภายใตกรอบการดําเนินงานการแสดงรายไดและทรัพยสิน ตัวชี้วัดขีด
ความสามารถท่ีแข็งแกรงครอบคลุมท้ังขนาดของทรัพยากร (เชน เงิน บุคลากร อุปกรณ อาคารสถานท่ี
และอ่ืนๆ) และคุณภาพของทรัพยากรเหลานี้ (เชน ประเภทของเทคโนโลยีท่ีใช คุณภาพของบุคลากรและ
อ่ืนๆ) ตัวชี้วัดประเภทนี้สงเสริมใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการซึ่งสงผลโดยตรงตอผลการดําเนินงานอยาง
มีประสิทธิภาพของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวชี้วัด (การบริหาร
จัดการและความรับผิดชอบตรวจสอบได) จากตาราง ก.1 และ ก.2 ในภาคผนวก ก

ผลกระทบระยะสั้น (ผลลัพธระยะกลาง)

วิธีการหนึ่งในการประเมินผลกระทบของระบบแสดงรายไดและทรัพยสิน คือ การประเมินผลกระทบของ
การปฏิรูปท่ีมีตอองคประกอบท่ีชวยลดการทุจริต ในกรณีนี้เราอาจตั้งคําถามวาระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินมีสวนสงเสริมวัฒนธรรมความมีคุณธรรม เสริมสรางความโปรงใส ลดแรงจูงใจในการกระทําทุจริต
และลดโอกาสในการกระทําทุจริตอยางไร48 ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินมีสวนสนับสนุนเปาหมาย
เหลานี้อยางนอย 3 ประเด็น คือ

 ลดแรงจูงใจ ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินท่ีมีประสิทธิภาพแสดงใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังใน
การตรวจหาและการลงโทษสําหรับการกระทําความผิดอยางเหมาะสม ท้ังสองอยางนี้ทําใหมีผลใน
การลดแรงจูงใจในการทุจริตลงไดอยางมาก การประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นของ
ผูยื่นทําใหเขาใจวาการเอาจริงเอาจังในการลงโทษมีประสิทธิผลหรือไม แตอยางไรก็ตามตองใช
ความระมัดระวังในการคิดวาการลงโทษเปนสิ่งท่ีบังคับใหผูยื่นแบบปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น
ในบางบริบทหรือสําหรับบางคนการยึดม่ันในบรรทัดฐานทางจริยธรรมในการใหบริการประชาชน
อาจเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจยื่นแบบแสดงรายไดและทรัพยสิน ซึ่งมักจะพบในบริบทท่ี
การเปดเผยขอมูลทางการเงินกระทําดวยความสมัครใจอยางแทจริง

 เสริมสรางวัฒนธรรมความมีคุณธรรม ระบบแสดงรายไดและทรัพยสินเสริมสรางวัฒนธรรมความมี
คุณธรรมในการใหบริการประชาชนโดยเตือนใหเจาหนาท่ีคิดถึงหนาท่ีท่ีตองทําเพ่ือประโยชน
สาธารณะมากกวาการทําเพ่ือประโยชนสวนตน นอกจากนั้นยังชวยปลูกฝงความม่ันใจในรัฐบาล
โดยการติดตามตรวจสอบท้ังการเงินและผลประโยชนของเจาหนาท่ีรัฐท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

48 วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดโอกาสสําหรับการกระทําทุจริตคือการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรและกระบวนการ
ดําเนินงานของรัฐบาลอยางโปรงใส
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บริหารเงินของรัฐและการใหบริการประชาชน ตามท่ีกลาวไวแลวขางตนการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการยื่นอาจเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงอิทธิพลของบรรทัดฐานทางจริยธรรมท่ีมีตอบุคคลและไมใชเปน
แคเพียงสัญญาณวาการลงโทษมีประสิทธิผล หนวยงานอาจอธิบายอิทธิพลของบรรทัดฐานท่ีมีตอ
บุคคลโดยการสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือคนหาเหตุผลท่ีทําใหปฏิบัติตามขอกําหนด
ภาพลักษณความมีคุณธรรมในรัฐบาล หรืออิทธิพลของบรรทัดฐานทางจริยธรรมตอการตัดสินใจ
เชิงพฤติกรรม

 เพ่ิมความโปรงใส รวมถึงท้ังการใหขอมูลและระดับความเก่ียวของของประชาชนกับขอมูล ระบบ
แสดงรายไดและทรัพยสินมักจะเปดเผยเนื้อหาของแบบเพ่ือการตรวจสอบของประชาชนและใน
กรณีท่ีมีขอมูลถูกเก็บเปนความลับ ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นและการ
ตรวจสอบความถูกตองจะชวยทําใหเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาท่ีรัฐขณะท่ีอยูในตําแหนง
เม่ือประชาชนโดยผานทางภาคประชาสังคม หรือ สามารถเขาถึงวิเคราะหและมีการดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูลผานทางชองทางสาธารณะความโปรงใสเหมาะสมกับการดําเนินงานตอตานการ
ทุจริตท่ีกวางกวา ตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลการแสดงรายไดและทรัพยสิน
ของประชาชนวาบอยแคไหนและมีการดําเนินการอยางไรกับขอมูลอาจชี้ใหเห็นวามีการเสริมสราง
ความโปรงใสในประเด็นเก่ียวกับการทุจริตหรือไม

ดูตาราง ก 1 และ ก 2 ในภาคผนวก ก สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัดขีดความสามารถ

ปญหาในการแปลขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอาจทําใหเกิดปญหาในการแปลความหมายของขอมูลในบางบริบท (นั่นคือ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายนอกระบบแสดงรายไดและทรัพยสินแตมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของระบบ)
หรือเม่ือไมมีการกําหนดเกณฑเปรียบเทียบจะตองใชความระมัดระวังในการทําตัวชี้วัดใหมีความสมบูรณ
ตั้งแตตนและทําใหม่ันใจวาตัวชี้วัดสามารถวัดสิ่งท่ีตองการวัดไดจริง เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองเขาใจเหตุผล
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของขอมูลเพ่ือไมใชมีการสรุปผิดเก่ียวกับขอบเขตของความกาวหนา
การติดตามลักษณะของการออกแบบและขีดความสามารถสงเสริมความเขาใจท่ีถูกตองวาอะไรเปนรากฐาน
ของการเปลี่ยนแปลงในการวัดผลการดําเนินงานในขณะท่ีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายนอกชวยอธิบายขอมูล

แผนภาพ ข 1 แสดงตัวอยางท่ีดีของการแปลความขอคนพบอยางหนึ่งไดหลายๆ ทาง เชน การใชจํานวน
ขอสงสัยท่ีตรวจพบในแบบฟอรมแสดงรายไดและทรัพยสินเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบอาจ
ครอบคลุมถึงตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไมมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราการเกิดพฤติกรรมการกระทํา
ทุจริต

การใชตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบระหวางประเทศ
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การเปรียบเทียบระบบบริหารของประเทศตางๆ ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับปรับปรุง
การออกแบบและการดําเนินงานของระบบบริหาร ขอมูลของประเทศหนึ่งสามารถเปรียบเทียบกับประเทศ
ภูมิภาค หรือกลุมประเทศท่ีจําแนกตามรายไดอ่ืนๆ ทําใหเห็นไดชัดเจนถึงรูปแบบเก่ียวกับผลการดําเนินของ
ระบบและความเก่ียวเนื่องกับปจจัยเชิงบริบทอ่ืนๆ การเปรียบเทียบระหวางประเทศยังแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ี
ควรปรับปรุงโดยชี้ใหเห็นถึงการบรรลุเปาหมายของบางประเทศ กระบวนการ วิธีการและการจัดการท่ี
ดําเนินการไดเปนอยางอยางดีในบางบริบทอาจดําเนินการไดดีในสภาพแวดลอมอ่ืนถาหากมีการจัดทํา
อยางเหมาะสม

แตอยางไรก็ตามการเปรียบเทียบลักษณะบางอยางของระบบแสดงรายไดและทรัพยสินโดยตรงอาจให
ขอสมมุติฐานท่ีไมเปนความจริงวาอะไรท่ีเปนไปไดในแตละบริบท อํานาจหนาท่ีของระบบแสดงรายไดและ
ทรัพยสินแตละระบบจะเปนตัวกําหนดการจัดสรรและการใชทรัพยากรทําใหไมสามารถเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศไดในบางเรื่องหรือไมเกิดประโยชน

FIGURE B.1

ที่มา: ผูเขียน

แผนภาพ ข 1 การแปรความตวัแปรของข้อมูลผลการดาํเนินงาน

ผลสําเร็จ: ร้อยละของข้อน่า
?

ปรับปรุงวิธีการ
ภายในสําหรับการ
ตรวจสอบ?
ความถกูต้อง?

รายการข้อมลูใน
?

ตระหนกัรับรู้?

ลดการทจุริต?

ระบบ
IADไม่ครอบคลมุ?

บคุลากร มีคณุสมบตัิ
?
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ตัวอยางของตัวชี้วัดผลิตภาพท่ีเปนประโยชนในการเปรียบเทียบระหวางประเทศแสดงไวในตาราง ข 3
ตัวชี้วัดเหลานี้หลายๆ ตัวแสดงเปนอัตราสวนทําใหสามารถรวบรวมขอมูลท่ีเปรียบเทียบกันได แตควรตอง
ใชความระมัดระวังในการพิจารณาบริบทท่ีเก็บรวมขอมูล (นั่นคืออํานาจหนาท่ีของระบบ คือการตรวจหา
และปองกันผลประโยชนทับซอน ตรวจหาการร่ํารวยผิดปกติ หรือท้ังสองอยาง) เพราะทรัพยากร วิธีการ
และวัตถุประสงคของแตละระบบแตกตางกัน

ตาราง ข.3 ตัวช้ีวัดผลท่ีไดรับท่ีสามารถนํามาใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ
สวนที่ 2 การดําเนินงาน
2.1 การปฏิบัติตามขอกําหนดในการย่ืน

อัตราสวนของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ IAD/COI ตอแบบท่ีตองตรวจสอบความ
ครบถวน

C

จํานวนวันเฉลี่ยสําหรับการตรวจสอบความครบถวนของแบบหนึ่งแบบ P
2.1.1 บทลงโทษ

รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางปกครองสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การยื่นแบบ

P

รอยละของคดีท่ีลงโทษปรับสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่นแบบ P
จํานวนเงินคาปรับท้ังหมดสําหรับสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น
แบบ

P

รอยละของคดีท่ีลงโทษทางอาญาสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการยื่น
แบบ

P

2.2 การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
อัตราสวนของบุคลากร ตอแบบตอแบบท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา C

2.2.1 การดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน COI
รอยละของแบบท้ังหมดท่ีไดรับท่ีถูกตรวจสอบเนื้อหาความไมสอดคลอง P
รอยละของแบบท่ีถูกตรวจสอบท่ีมีการใหคําแนะนําเพ่ือแกไขดังตอไปนี้ (โปรด
ใสตัวเลข)
การถอนตัวจากการลงทุน/ผลประโยชนท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน P
ยุติการไดมาเพ่ิมหรือการถอนตัวจากการลงทุน/ผลประโยชน P
อายัดการทําธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุนสําหรับชวงเวลาท่ีกําหนด P
มอบใหบริษัทจัดการทรัพยสินเพ่ือผูอ่ืนเปนผูดูแลการลงทุน( โดยไมตองถอนตัว
จากการลงทุน)

P

ยุติการดําเนินการในกรณีท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนกับการลงทุนสวนบุคคล P
มอบหมายหนาท่ีอาจทําใหเกิดสถานการณท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอนใหแก
เจาหนาท่ีคนอ่ืน

P

จํานวนวันทํางานเฉลี่ยท่ีใชในการตรวจสอบเพ่ือหาความไมสอดคลองตอ 1 แบบ P
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2.2.2 บทลงโทษ
รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางปกครองสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ี
กําหนด

P

จํานวนเงินคาปรับท้ังหมดสําหรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด P
รอยละของคดีท่ีลงโทษปรับสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด P
รอยละของคดีท่ีลงโทษทางอาญาสําหรับไมปฏิบัติตามแนวทางแกไขท่ีกําหนด P

2.2.3 การตรวจหาความร่ํารวยโดยมิชอบ
รอยละของแบบท่ีถูกตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา P
จํานวนวันทํางานเฉลี่ยท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาตอ 1 แบบ P

2.2.4 บทลงโทษ
รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางปกครองสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P
จํานวนเงินคาปรับท้ังหมดสําหรับสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P
รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษปรับสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P
รอยละของคดีท่ีมีการลงโทษทางอาญาสําหรับการใหขอมูลเท็จในแบบ P

2.3 การสืบสวนสอบสวน
รอยละของกรณีท่ีตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากพบขอสงสัย P
รอยละของกรณีท่ีสงเรื่องใหตํารวจ/อัยการดําเนินการตอไป P
รอยละของกรณีท่ีสงเรื่องตอใหตํารวจ/อัยการท่ีดําเนินการไดขอยุติ P

2.4 การเขาถึงขอมูล
จํานวนวันเฉลี่ยท่ีใชในการรองขอขอมูลจนถึงวันท่ีไดรับขอมูล P
จํานวนวันเฉลี่ยตั้งแตวันท่ียื่นแบบจนถึงวันท่ีเปดเผยตอสาธารณะ P
มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสถิติการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตอ
สาธารณะหรือไม

P

มีการเปดเผยขอมูลโดยรวมของการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา/ ความ
ไมสอดคลองของเนื้อหาตอสาธารณะหรือไม

P

มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ IAD/COI จากหนวยงาน
กํากับดูแลหรือหนวยงานหลักตอสาธารณะหรือไม

P

มีการเปดเผยรายชื่อของผูท่ีถูกสอบสวนท่ีไมแสดงขอมูล หรือแสดงขอมูลอัน
เปนเท็จเก่ียวกับ IAD/COI ตอสาธารณะหรือไม

P

สวนท่ี 3: ผลกระทบระยะสั้น
3.1 การปฏิบัติกฎระเบียบขอบังคับในการย่ืน

รอยละของแบบท่ีไดรับภายในเวลาท่ีกําหนด IM
รอยละของการยื่นแบบท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไม
ยื่นแบบเลย)

IM

รอยละของแบบท่ีไดรับท่ีกรอกขอมูลไมครบถวน IM
อัตราการยื่นแบบ (รอยละของแบบท่ีไดรับจากผูท่ีมีหนาท่ียื่นท้ังหมด) IM
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รอยละของผูยื่นท้ังหมดท่ีเขาขายถูกลงโทษทางปกครองสําหรับการยื่นแบบท่ีไม
เปนไปตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไมยื่นแบบเลย)

IM

รอยละของผูยื่นท้ังหมดท่ีเขาขายถูกลงโทษปรับสําหรับการยื่นแบบท่ีไมเปนไป
ตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไมยื่นแบบเลย)

IM

รอยละของผูยื่นท้ังหมดท่ีเขาขายถูกลงโทษทางอาญาสําหรับการยื่นแบบท่ีไม
เปนไปตามขอกําหนด (ยื่นแบบเลยกําหนดหรือไมยื่นแบบเลย)

IM

3.2 ความถูกตองของขอมูล
รอยละของแบบท่ีผูยื่นไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการแกไข COI IM
รอยละของแบบท่ีตรวจพบขอนาสงสัย IM

3.3 การมีสวนรวมของสาธารณะ
จํานวนคํารองขอขอมูลเก่ียวกับแบบเฉลี่ยตอเดือน IM
หากมีการเผยแพรขอมูลเชิงรุกแบบออนไลน จํานวนผูเขาดูเว็บไซตเฉลี่ย
ตอเดือน

IM

จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับเนื้อหาของแบบท่ียื่นตอหนวยงาน IAD/COI เฉลี่ย
ตอเดือน

IM

ที่มา: PAM Unit
หมายเหตุ: IAD/COI= การแสดงรายไดและทรัพยสิน/ผลประโยชนทับซอน R.= ระเบียบขอบังคับ (กรอบกฎหมายและนโยบายและ/หรือการ
จัดโครงสรางองคกร) : การประเมินพื้นฐาน C=. ขีดความสามารถขององคกร (ทรัพยากร): การประเมินพื้นฐานและ/หรือการประเมินผล
ประจําป
P=ผลการดําเนินงานขององคกร: การประเมินประจําปและ/หรือการประเมินตามความตองการ IM= ผลกระทบระยะส้ัน
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ภาคผนวก ค.ลักษณะสําคัญของระบบแสดงรายได
และทรัพยสินที่เปนตัวอยาง
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ประเทศ ประเภทของ
ระบบ

ประเภทของ
หนวยงาน

ความถี่ในการ
ย่ืน

จํานวนผูย่ืน
ท้ังหมด (ป)

กระบวนการ
ย่ืนแบบรวม
ศูนยหรือมอบ
อํานาจ

การใช
เทคโนโลยี
สื่อสารสําหรับ
วิธีการ

การเขาถึง
ขอมูลการ
ปฏิบัติตาม
ของสาธารณะ

วิธีการ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

การเขาถึง
เนื้อหา IAD
ของสาธารณะ

บทลงโทษสําหรับ
การไมปฏิบัติตาม

อารเจนตินา วัตถุประสงค
สองอยาง

หนวยงานใน
กระทรวง
ยุติธรรม

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง
ประจําป

36,000
(2008)

มอบอํานาจ
ระดับสูง 5%
ยื่นสวนกลาง
อีก 95% ยื่น
กับฝาย
ทรัพยากร
มนุษย

ยื่นทาง
อิเล็กทรอนิกส
ตรวจสอบและ
เก็บรักษา
ขอมูล

ขอมูลเก่ียวกับ
การปฏิบัตติาม
ท้ังหมด
เผยแพรบน
เว็บไซต
กระทรวง
ยุติธรรม

มี ตรวจสอบ
อยางเปน
ทางการ
(100%)
ตรวจสอบแบบ
กําหนด
เปาหมาย
ประมาณ7%)

ให
(public
annex
เทาน้ัน) โดย
การรองขอ
ดวยตนเอง

โทษอาญาสําหรับผูไม
ยื่นและยื่นเท็จ

โครเอเชีย ผลประโยชน
ทับซอน

คณะกรรมาธิ
การรัฐสภา

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง
เฉพาะกิจ

1,800 (2008) รวมศูนย:
แบบท้ังหมด
ยื่นตอคณะ-
กรรมาธิการ

ยื่นเปนเอกสาร
กระดาษ;แปลง
ขอมูลเพ่ือการ
เผยแพรและ
จัดเก็บแบบ
ออนไลน

เผยแพรช่ือ
ผูไมปฏิบัตติาม
ในประกาศ
ของราชการ

ไม ไมให โทษปรบัสําหรับการ
ยื่นเกินกําหนด :
เผยแพร/ตําหนิติ
เตียนในประกาศของ
ราชการ; ใหออก
สําหรับการยื่นเท็จ

กัวเตมาลา การร่ํารวยโดย
มิชอบ

หนวยงานดาน
คุณธรรมใน
กรมบัญชีกลาง

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง
เฉพาะกิจ

12,000
(2008)

รวมศูนย:แบบ
ท้ังหมดยื่นตอ
กรมบัญชีกลาง

ยื่นเปนเอกสาร
กระดาษแปลง
ขอมูลเพ่ือการ
เผยแพรและ
จัดเก็บแบบ
ออนไลน

ประกาศของ
ราชการ

ตรวจสอบแบบ
กําหนด
เปาหมาย
สําหรับแบบท่ี
ยื่นเมื่อพนจาก
ตําแหนง

ไมให โทษปรับสําหรับการ
ยื่นเลยกําหนดหรือไม
ยื่น; มีความผิดปกตสิง
ตอเพ่ือการสืบสวน
สอบสวน

ฮองกง ผลประโยชน
ทับซอน

สํานักงาน
ขาราชการพล

เขารับตําแหนง
+ ประจําป

_ มอบอํานาจ จํากัดสําหรับ
การเก็บรักษา

รายงานของ
ราชการ

ไมม-ี
วิเคราะห

ให โทษทางปกครอง
สําหรับการไมยื่นแบบ
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เรือน ขอมูล สําหรับ COI
เทาน้ัน

โทษอาญาสําหรับการ
ยื่นเท็จ

อินโดนีเซีย การร่ํารวยโดย
มิชอบ

คณะกรรมการ
ขจัดการทุจรติ

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง
เฉพาะกิจ และ
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ขจัดการทุจรติ
รองขอ

116,451
(2009)

มอบอํานาจ
บางสวน

แบบฟอรม
ออนไลน;
ยื่นเปนเอกสาร
กระดาษ;
ตรวจสอบและ
จัดเก็บขอมลู
อิเล็กทรอนิกส

ประกาศของ
ทางราชการ
และออนไลน

มี ตรวจสอบ
อยางเปน
ทางการ
(100%)
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
(1-5%)

ให (บทสรุปมี
อยูในประกาศ
ของทาง
ราชการ

(ไมกําหนด) โทษทาง
ปกครองสําหรบัการ
ยื่นเลยกําหนดหรือไม
ยื่น

จอรแดน การร่ํารวยโดย
มิชอบ

หนวยงานใน
กระทรวง
ยุติธรรม

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง
+ปละ 2 ครั้ง

4,117
(2009)

รวมศูนย
สวนกลาง

ยื่นเปนเอกสาร
กระดาษ;
ลงทะเบียนผู
ยื่นทางอ
อิเล็กทรอนิกส

ไม ไม ตรวจสอบ
เฉพาะเมื่อมี
การสืบสวน
สอบสวนอัน
เน่ืองมาจาก
การรองเรียน
เทาน้ัน

ไมให โทษทางอาญาสําหรับ
การยื่นเลยกําหนด
และ/หรือการยื่นเท็จ

สาธารณรัฐ
คีรกีซ

ระบบสอง
วัตถุประสงค

หนวยงาน
ขาราชการพล
เรือน (CSA)

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง +
ประจําป

18,000
(2008)

เจาหนาท่ี
ระดับสูงยื่นตอ
CSA
ขาราชการยื่น
ตอหนวยงาน

ยื่นเปนเอสาร
กระดาษ

ประกาศของ
ทางราชการ
CSA เว็บไซต

ไม ใหเฉพาะ
บทสรุปเทาน้ัน

ไมมสีําหรบัเจาหนาท่ี
ของรัฐระดับสูง
มีสําหรับขาราชการ

มองโกเลีย การร่ํารวยโดย
มิชอบ

คณะกรรมการ
อิสระตอตาน
การทุจริต

เขารับตําแหนง
ประจําป+
เฉพาะกิจ

52,800
(2008)

มอบอํานาจ ยื่นเปนเอกสาร
กระดาษ
จัดเก็บขอมลู
อิเล็กทรอนิกส
และจํากัด
สําหรับการ
ตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส

รายงาน
ประจําป +
แถลงขาว

ตรวจสอบเมื่อ
มีขอรองเรียน
สําหรับบคุคล

ให โทษทางปกครอง
เทาน้ัน
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รวันดา การร่ํารวยโดย
มิชอบ

ผูตรวจการ
แผนดิน
(หนวยงาน
ตอตานการ
ทุจริต)

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง +
ประจําป

4,900
(2009)

รวมศูนย
สวนกลาง

จํากัดสําหรับ
การตรวจสอบ
และจัดเก็บ
ขอมูล กําลังจะ
มีการยื่นแบบ
อิเล็กทรอนิกส

รายงาน
ประจําป

ตรวจสอบแบบ
มีเปาหมาย
และสุมตรวจ
แบบจํากัด

ไมให โทษทางปกครอง
สําหรับการยื่นเลย
กําหนด
โทษทางอาญาสําหรับ
การยื่นเท็จ

สโลเวเนีย ระบบสอง
วัตถุประสงค

หนวยงาน
อิสระตอตาน
การทุจริต
(Commission
for the
Prevention
of
Corruption

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง +
ประจําป+
เฉพาะกิจ

14,000
(2010)

รวมศูนย
สวนกลาง

ขอมูลท่ัวไป
ของบุคคล
จัดเก็บในรูป
อิเล็กทรอนิกส

รายงาน
ประจําป+CPC
เว็บไซต +
รายงานของสื่อ

สุมตรวจโดยใช
ฐานขอมูล
ภายนอก
(ประมาณ
33%)

ออนไลนแต
จํากัดเฉพาะ
รายไดและ
ทรัพยสินท่ี
ไดรับใน
ระหวางปฏิบตัิ
หนาท่ี

โทษปรับสําหรับการ
ไมปฏิบตัิตามและ
แสดงเท็จ
ใหพนจากตําแหนง
เมื่อพบวามีความมั่ง
คั่งเพ่ิมข้ึนโดยไม
สามารถอธิบายได

สหรัฐอเมริกา ผลประโยชน
ทับซอน

หนวยงานดาน
จริยธรรม
(Office of
Government
Ethics)

เขารับตําแหนง
พนตําแหนง +
ประจําป

25,000
(2010)

มอบหมาย ยื่นทาง
อิเล็กทรอนิกส
ไดสาํหรับบาง
หนวยงาน

รายงาน
ประจําป

ไมมี วิเคราะห
เฉพาะ
ผลประโยชน
ทับซอน

ให โทษทางปกครอง
สําหรับการยื่นเลย
กําหนด
โทษทางอาญาสําหรับ
การยื่นเท็จ



133

ภาคผนวก ง. รายช่ือเจาหนาท่ีและหนวยงาน
ท่ีใหคําปรึกษาในการจัดทําคูมือ

ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน
อารเยนตินา
Gerardo Serrano ผูอํานวยการ de Planificación de

Política de Transparencia
สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม

Nestor Baragli รองผูอํานวยการ de Planificación
de Política de Transparencia

สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม

Claudia Sosa ผูอํานวยการแผนกสืบสวนสอบสวน สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม

Martin Montero แผนกสืบสวนสอบสวน สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม
Patricio O’ Reilly ผูประสานงานการสืบสวนสอบสวน

แผนกสืบสวนสอบสวน
สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม

Maximiliano
Flamma

ผูประสานงานการรับตัว
แผนกสืบสวนสอบสวน

สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม

Luis Arocena พนักงานสืบสวนสอบสวน
กรมสืบสวนสอบสวน

สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม
Haydee
Tramontana

หัวหนาแผนกบรหิารการแสดงรายได
และทรัพยสิน

สํานักงานตอตานการทุจรติ กระทรวงยุติธรรม

Manuel Garrido ผูอํานวยการ Centro para la Implementación de
Politicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC)

โครเอเชีย
Zeljko Jovanovic ประธาน สภาแหงชาติเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

แผนงานตอตานการทุจริตแหงชาติ รัฐสภา
Mate Kacan ประธาน คณะกรรมาธิการปองกันผลประโยชนทับซอน

Adranka Kolarevic สํานักงานคณะกรรมาธิการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของรัฐสภา

Zorislav Antun
Petrovic

สํานักงานคณะกรรมาธิการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของรัฐสภา

Vlaho Bogišic สํานักงานคณะกรรมาธิการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของรัฐสภา

Duro Sessa ผูพพิากษา คณะกรรมการกฤษฎกีา
Vesna Siklic Odak สํานักบริหารงานกลาง
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ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน
Dinko Cvitan หัวหนาสํานักงาน สํานักปราบปรามการทุจรติและอาชญากรรมองคกร

สํานักงานอัยการสูงสุด

Natasa Durovic ผูชวยหัวหนาสํานักงาน สํานักปรายปรามการทุจรติและอาชญากรรมองคกร
สํานักงานอัยการสูงสุด

Fulvio Bianconi ผูชวยทูตฝายนโยบายดานศุลกากร
ภาษีและการตอตานการทุจริต

ผูแทนสหภาพยุโรปประจําโครเอเชีย

Zorislav Antun

Petrovic
ประธาน องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ โครเอเชีย

Sandra Pernar ผูประสานงานโครงการ GONG (องคกรพฒันาเอกชนเกี่ยวกบัระบบเลอืกตั้ง
ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม และความรวมมอื
ระหวางประเทศ)

Dubravka Prelec ผูประสานงานโครงการ/ผูเช่ียวชาญ บริติช เคานซลิ

Mirna Santro ผูจัดการโครงการการบริหาร บริติช เคานซลิ
Alan Uzelac ศาสตราจารย University of Zagreb

กัวเตมาลา
Walfred Orlando

Rodriguez Tortola
ผูอํานวยการ, Dirección de
Probidad

Contraloría General de Cuentas de la

República de Guatemala

Alex Pellecer Contraloría General de Cuentas de la

República de Guatemala

Luz Ofelia Aquino Contraloría General de Cuentas de la

República de Guatemala

ฮองกง
Ma Siu-hung,
Candy

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สํานักงานขาราชการพลเรือน

Bessie Liang สํานักงานขาราชการพลเรือน
Ian McWalters รองผูอํานวยการสํานักอัยการ แผนกอาชญากรรมทางการคา สํานักอัยการ,

กระทรวงยุติธรรม
Francis C. S. Lee ผูอํานวยการฝายสืบสวนสอบสวน คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต
Daniel So พนักงานสืบสวนสอบสวนหลัก

ฝายปฏิบตัิการ
คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Rebecca Li ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Michael Burley หัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน
ฝายปฏิบตัิการ

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Winky Hsu พนักงานสืบสวนสอบสวนหลัก
ฝายปฏิบตัิการ

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต
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ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน
Melissa Tang หัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน

หนวยสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
ฝายปฏิบตัิการ

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Samuel Hui ผูชวยผูอํานวยการฝายปองกันการ
ทุจริต

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Eileen Lau หัวหนาเจาหนาท่ีฝายปองกันการ
ทุจริต

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Raymond Ng

Kwok-ming

เจาหนาท่ีหลักฝายการศึกษาและ
สื่อสารมวลชน

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Vanessa So
Cheung

เจาหนาท่ีหลักฝายการศึกษาและ
สื่อสารมวลชน

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Nelson Cheng สารวัตรใหญ ฝายสืบสวนสอบสวนทางการเงิน สํานักงานตํารวจ
Bernard Law ผูตรวจการอาวุโส ฝายสืบสวนสอบสวนทางการเงิน สํานักงานตํารวจ

อินโดนีเซีย
Moch Jasin กรรมการ คณะกรรมการขจัดการทุจริต, KPK

Bibit Samad Rianto กรรมการ คณะกรรมการขจัดการทุจริต, KPK

Bambang Sapto

Pratomosunu
เลขาธิการ คณะกรรมการขจัดการทุจริต, KPK

Eko Soesamto

Tjiptadi
รองฝายปองกัน คณะกรรมการขจัดการทุจริต, KPK

Cahya Hardianto

Harefa
ผูอํานวยการ สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ

ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ, KPK

David Hartono

Hutauruk
หัวหนาฝายวิเคราะหธุรกิจ สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ

ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ, KPK

Ardy Aulia หัวหนาฝายทะเบียน สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ, KPK

M. Najib Wahito หัวหนาทีมตรวจสอบ สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ, KPK closure

Khaidir Ramli หัวหนาสํานักกฎหมาย สํานักกฎหมาย
Firman Yudiansyah หัวหนาฝายฝกอบรม สํานัก
Nadia Sarah ผูเช่ียวชายการวิเคราะหธุรกิจ สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ

ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ KPK

Diaz Adiasma ผูเช่ียวชายการวิเคราะหธุรกิจ สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ KPK

Yulia Anastasia Fu’
ada

ผูเช่ียวชายการวิเคราะหธุรกิจ สํานักทะเบียนและตรวจสอบการแสดงรายไดและ
ทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ KPK
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ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน
Indra Mantong
Batti

ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย สํานักกฎหมาย
Dian Novianthi ผูเช่ียวชาญดานทรัพยากรมนุษย (ฝาย

วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
สํานักทรัพยากรมนุษย

Ninuk Dyah
Wahyuni

ผูเช่ียวชาญดานแผนงานและการเงิน สํานักแผนงานและการเงิน
Ipi Maryati Kuding ผูเช่ียวชาญดานประชาสัมพันธ สํานักประชาสัมพันธ
Miranda Hotmadia

Tandjung

ผูเช่ียวชาญดานความรวมมือระหวาง
ประเทศ

สํานักเสริมสรางเครือขายระหวางกรรมการและ
หนวยงาน

Syafira Putri
Larasati

ผูเช่ียวชาญดานความรวมมือระหวาง
ประเทศ

สํานักเสริมสรางเครือขายระหวางกรรมการและ
หนวยงาน

จอรแดน
Dr Nazem Aref หัวหนาแผนกแสดงรายไดและ

ทรัพยสิน
แผนกแสดงรายไดและทรัพยสิน

Imad Neimat เจาหนาที่ฝายสื่อสาร แผนกแสดงรายไดและทรัพยสิน
Seren Hijazi หัวหนาเสมียน แผนกแสดงรายไดและทรัพยสิน
Shaymaa Alhadidi เลขาธิการ แผนกแสดงรายไดและทรัพยสิน
Mohmmad
Addialeh

นักวิจัยกฎหมาย แผนกแสดงรายไดและทรัพยสิน
Ammar Husseini หัวหนาฝายความสมัพันธระหวาง

ประเทศ/ กระทรวงยตุิธรรม
ฝายความสัมพันธระหวางประเทศ

Dr Abed
Shakhanbeh

ประธาน คณะกรรมการตอตานการทุจริต

Kholoud Al-Oran หัวหนาฝายความสมัพันธระหวาง
ประเทศ

คณะกรรมการตอตานการทุจริต

Dr Hasan Al-
Abdallat

First Prosecutor of Amman สํานักงานอัยการ
Krayyem Tarawneh ผูพิพากษาศาลฎีกาหัวหนาฝาย

ตรวจสอบ
แผนกตุลาการ

Dr Salah Albashir อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงการตางประเทศ

สาธารณรัฐคีรกีซ
Bakytbek
Sagynbaev

เลขาธิการ สํานักงานบุคคลากร

Esen Sherbotoev หัวหนาผูเช่ียวชาญ IAD Unit สํานักงานบุคคลากร
Zulfiya Aitieva หนวยงานขาราชการพลเรือน
Bekbolot Bekiev ผูประสานงาน Millennium Challenge Corporation

Threshold

ProgramJackie Charlton ท่ีปรึกษาอาวุโสดานการบริหารประจํา
เอเชียกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศแหงสหราชอาณาจักร
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ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน
มองโกเลีย
Sangaragchaa ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Amarbat
Erdenebat

กรรมการรับผิดชอบฝายสืบสวน
สอบสวน

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Batzorig Badam กรรมการอาวุโสรับผิดชอบฝาย
งานวิจัยและวิเคราะห

คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Badarch Gungaa กรรมการรับผิดชอบฝายบริหาร คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต

Radnaased Sh ทีปรึกษาประธานาธิบดีดานนโยบาย
เก่ียวกับกฎหมาย

สํานักงาประธานาธิบดี

Lkhagva Zaya สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน
(GTZ)

Bill Infante ผูแทน Asia Foundation

Davaasuren

Baasankhuu
เจาหนาที่โครงการ Asia Foundation

Sanjaasuren Oyun สมาชิกรัฐสภา รัฐสภา
Khashkhuu

Naranjargal
ประธาน Globe International

P. Erdenejargal ผูอาํนวยการบริหาร Open Society Forum

Jay Carver โครงการหลักนิติธรรมของ USAID มองโกเลีย
รวันดา
Anastase Shyaka เลขานุการบริหาร สภาที่ปรึกษาดานการบริหาร
Tito Ruraremara หัวหนาผูตรวจการแผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
Seraphin N.

Rumaziminsi

ผูอํานวยการหนวยปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความผดิท่ี
เก่ียวของ

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

Francois Byabarum

wanzi
สมาชิกรัฐสภา สภาลางของรวนัดา

Jules Marius Ntete ผูตรวจการ อัยการสงูสดุของรวันดา
Obadiah R. Biraro รองผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

Rwego K. Albert ผูจัดการโครงการ องคกรเพื่อความโปรงใสประเทศรวันดา
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ชื่อ ตําแหนง หนวยงาน
สโลเวเนีย
Sergeja Oštir ผูชวยผูอํานวยการกองปองกัน

ผลประโยชนทับซอน
คณะกรรมการปองกันการทุจรติ

Sandra Blagojević ผูชวยผูอํานวยการกองสงเสริม
คุณธรรม

คณะกรรมการปองกันการทุจรติ

Beć ir Keč anović ผูชวยประธาน คณะกรรมการปองกันการทุจริต
Vita Habjan ผูชวยผูอํานวยการกองปองกัน

การทุจริต
คณะกรรมการปองกันการทุจริต

Drago Kos ประธาน คณะกรรมการปองกันการทุจริต
Barbara Fu“rst เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ คณะกรรมการปองกันการทุจริต
Tina Divjak หัวหนาฝายกิจกรรม ศูนยขอมูลทางกฎหมายสาํหรับ NGOs

Goran Forbici CNVOS – ศูนยบริการขอมูลความรวมมือและ
พัฒนา NGOs

Simona Habic ประธาน สมาคมจริยธรรมในการใหบริการภาครัฐ
สหรัฐอเมริกา
Barbara Fredericks ผูชวยที่ปรกึษาทั่วไปดานการ

บริหาร
กระทรวงพาณิชย

Joseph Gangloff รองผูอํานวยการ สํานักงานจริยธรรมภาครัฐ
Jane Ley รองผูอํานวยการฝายความ

ชวยเหลือระหวางประทศและ
ความรวมมือในการบริหาร

สํานักงานจริยธรรมภาครัฐ

Wendy Pond ผูเช่ียวชาญดานแผนงานระหวาง
ประเทศ

สํานักงานจริยธรรมภาครัฐ




