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 ไม่แต่ เพียง เท่ านั้ นผู้ ดำรงตำแหน่ ง 
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ดำรงตำแหน่ง 
ระดับสู งผู้นี้   ยั งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายใน  ๓๐  วัน  หลังจาก 
พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา  ๑  ปี  (มาตรา 
๓๓ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒) 
   และหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทำงาน 
หลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน  ยกตัวอย่างเช่น 
นักการเมืองคนหน่ึงอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่ง  
และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฯในเวลาเดียวกัน  
ก็ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินซ่ึงเหมือนกันน้ี  
๓ ฉบับ ในแต่ละตำแหน่ง
  และต้องทำอย่างนี้อีก ๓ ครั้ง หากมีเหตุ 
ต้องพ้นไปจากตำแหน่งในเวลาเดียวกัน (เช่น เมื่อ 
สภาถูกยุบ) เป็นต้น
  ท้ังหมดน้ียังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดต่าง ๆ   
ของทรัพย์สินและหน้ีสินซ่ึงผู้จะต้องย่ืนบัญชีเหล่าน้ี 
จะต้องใส่เข้าไปในแบบฟอร์มซึ่งมีความยาว 
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เกือบ  ๒๐  หน้า  แล้วยังต้องหาเอกสารหลักฐาน 
มาประกอบเพ่ือแสดงความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 
หรือหนี้สินอีกในทุกรายการที่สำคัญ
  จึงไม่แปลกใจเลยว่า เราจะได้ยินเสียงบ่น 
จากบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอยู่เสมอ ๆ  และอาจจะ 
พูดได้ด้วยซ้ำว่าการยื่นบัญชีช้าหรือเกินกำหนด 
ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในขณะที่การยื่นตรงเวลา 
เป็นกรณียกเว้น
  อันที่จริง  การยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ใช่มี 
เพียง ๓ คร้ังในช่วงการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหน่ึง 
ซึ่งทางกฎหมายบอกให้ต้องยื่น  ยังมีอีก  ๒  ครั้ง 
ที่ผู้ดำรงตำแหน่งอาจถูกบังคับ 
ให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่   ๔  
และครั้งที่ ๕ 
  ครั้งที่  ๔  คือการยื่น 
ภายใน  ๓๐  วันภายหลังที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นี้ดำรงตำแหน่งมาครบ ๕ ปี  
ถึงแม้ว่าในกรณีนี้กฎหมาย  (มาตรา  ๔๒)  จะ
บอกว่าให้แจ้งเฉพาะรายการที่ เปลี่ยนแปลง 
ไปจากที่ได้ยื่นไว้เดิม ภาระงานก็ยังหนักอยู่ดี
  และครั้งที่  ๕  คือ  การต้องยื่นหาก 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นี้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาใน 
กรณีร่ำรวยผิดปกติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   
และคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เห็นว่าจำเป็นต้อง 
ตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อ 
ประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริงก็จะให้ยื่น 
บัญชีเพิ่มเติมได้โดยให้เวลาอย่างน้อย ๓๐ วันแต่ 
ไม่เกิน ๖๐ วัน (มาตรา ๗๙)
  คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการเข้มงวดกับ 
การแสดงรายการทรัพย์ สิ นและหนี้ สิ นที่  
เ ป็ น จ ริ ง และครบถ้ วน เป็ น วิ ธี ก า รหนึ่ ง ที่  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ทรัพย์สินของ ป.ป.ช. จะนำมาใช้เพื่อปราบปราม 
ป้องปราม และป้องกันการทุจริตได้
  ในอดีต ป.ป.ช. ก็สามารถจับผิดนักการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แจ้งบัญชีอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดรายการที่ควรแจ้งได้แล้วหลายครั้ง  
แต่ละครั้ งที่ จั บ ได้ก็ จะ เป็นข่ าวซึ่ งมี ผลทั้ ง 
ในทางปราบปรามและป้องปรามการกระทำ 
ในทำนองเดียวกันไปในตัวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี
  แต่ปัญหาก็คือว่าเราพอใจกับระบบ 
การยื่ นบัญชีทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นที่ ใช้ อยู่  
ในปัจจุบันแล้วหรือยัง?
  เท่าที่เราได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น  ผู้เขียน 

คิดว่าเราคงต้องมีเรื่องที่เราจะ 
ต้ อ ง แ ก้ ไขปรั บปรุ ง แ น่นอน 
เพื่อให้การยื่นและการตรวจสอบ 
บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ห นี้ สิ น 
ของเราเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
กล่าวคือบรรลุถึงเป้าประสงค์ 

ได้สูงที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด
  ข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงระบบการยื่น 
และตรวจสอบบัญชีทรัพย์ สิ นและหนี้ สิ น 
อาจแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
  ระดับแรกเป็นการแก้ไขปรับปรุงระบบ
ที่มีอยู่แล้วหรือทำอยู่แล้ว  และระดับที่สองคือ  
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไปใช้ระบบใหม่
  ในระดับแรกเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุง 
ระบบเดิมให้ดีขึ้นน่าจะรวมถึงประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้
  (ก)  เราต้องนำระบบไอที  (IT)  มาใช้ใน 
การยื่นและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ให้เร็วที่สุด  เราต้องออกแบบแบบฟอร์มแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นแบบฟอร์ม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Template)  ที่
ผู้ยื่นสามารถกรอกข้อความอิเล็กทรอนิกส์ลงไป 
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ได้ เลย  ซึ่ งนอกจากจะประหยัดเวลาและ 
ตรวจสอบง่ายแล้วยังผิดพลาดน้อยด้วย  ข้อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะทำให้ตรวจสอบ 
ความเปลี่ยนแปลงข้ามเวลาได้ง่ายและแม่นยำ 
กว่าทำด้วยมือ
  (ข)  ในเมื่อระบบสามารถตรวจสอบข้าม 
รายการ  (cross-check)  กันได้อย่างง่ายดาย 
จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีบัญชีในทุกตำแหน่ง 
อีกต่อไป  ผู้ยื่นบัญชีหนึ่งคนสามารถยื่นบัญชี 
ทรัพย์สินและหนี้สินเพียงบัญชีเดียวโดยในบัญชี 
นั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งต่าง  ๆ  ที่ผู้นั้น 
ทำอยู่อย่างครบถ้วน และหากจำเป็นที่ต้องแสดง 
ว่าทรัพย์สินหรือรายได้ส่วนใด 
มาจากตำแหน่งใดก็สามารถแสดง 
แยกแยะให้ดูได้โดยระบบข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์นี้  ความประหยัด 
ทั้งเวลาและทรัพยากรก็จะเกิดขึ้น
ทั้งฝ่ายผู้ยื่นและฝ่ายผู้ตรวจสอบ 
   (ค)  การยื่นบัญชีระหว่าง 
ที่ผู้ยื่นเข้าสู่ตำแหน่ง  ขณะดำรงอยู่ในตำแหน่ง 
และทันทีที่พ้นตำแหน่งน่าจะเพียงพอสำหรับ 
ภาวการณ์ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นี้
  การบังคับให้ต้องยื่นบัญชีหลังจากพ้น 
ตำแหน่งไปแล้ว  ๑  ปี  เป็นการสร้างภาระ 
ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นโดยไม่จำเป็น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ้นตำแหน่งโดยการ 
เกษียณ  ซึ่งผู้ยื่นอาจไม่คุ้นเคยกับการต้องทำ 
รายการเองและการหลงลืมเวลาที่จะต้องยื่น
  โดยหลักทั่วไปแล้วการทุจริตในขณะ 
ดำรงตำแหน่ง  หากมี  น่าจะง่ายกว่าเมื่อเทียบ 
กบัการพน้ตำแหนง่ไปแลว้ และในบางกรณหีากม ี
ขอ้สงสยัในการรำ่รวยผดิปกติ กฎหมายกเ็ปดิชอ่ง 
ให้เราตรวจสอบได้อยู่แล้วภายใน  ๒  ปีนับแต่ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันพ้นตำแหน่งไป  (มาตรา ๗๕)
  (ง)  ควรจะมีการแยกให้เห็นชัดเจนระหว่าง  
“รายได้” (Income) และ “ทรัพย์สิน” (Wealth 
or assets) ของผู้ย่ืนบัญชีในทางเศรษฐศาสตร์น้ัน 
ทรัพย์สินเป็นฐาน  (stock)  ที่ก่อให้เกิดกระแส 
(flow)  ในรูปของรายได้  ผู้ยื ่นบางคนอาจม ี
รายได้สูงแต่ทรัพย์สินน้อยซึ่งพฤติกรรมการ 
ทำงานในตำแหน่งหน้าที่อาจจะแตกต่างจาก 
ผู้ยื่นซึ่งมีรายได้น้อยแต่ทรัพย์สินมาก
  การแยกองค์ประกอบของสถานะทาง 
เศรษฐกิจของผู้ยื่นจะทำให้เราเข้าใจการทำงาน 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 

ขอ ง รั ฐ ร ะดั บสู ง ไ ด้ ดี ขึ้ น เ พื่ อ 
ประโยชน์ในการวางมาตรการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต่อไป
  ในระดับที่สองนั้น  ผู้เขียน 
อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าหากเรา 
เห็นความสำคัญของการป้องกัน 

การทุจริตมากกว่าการตรวจจับหรือตามจับ 
การทุจริต  เราควรหาทางหรือมาตรการท่ีจะป้องกัน 
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีช่องทางที่จะกระทำผิด  
ดีกว่าที่จะให้ทำผิดแล้วค่อยไปตามจับผิด
  ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า รต ร ว จสอบ 
ทรัพย์สินนั้น ระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการ 
ดำเนินการเกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกิดขึ้นแล้ว 
(past  activities)  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะสำคัญ 
น้อยกว่าการป้องกันหรือป้องปรามกิจกรรมที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคต (future activities)
  หากเป็นเช่นน้ันข้อเสนอใหม่คือ การหาทาง 
ที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐระดับสูงจะมีพฤติกรรมนอกลู่นอกรอย 
ในการทำงานในตำแหน่งหน้าท่ีได้ยากข้ึน โดยการ 
ติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเจ้าหน้าท่ี 
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เพิ่มมาตรการการติดตามและตรวจสอบธุรกรรม 
ทางการเงินทั้งในระบบและนอกระบบให้อยู่ใน 
ลำดับแรกโดยเชื่อว่าเมื่อทำได้จะทำให้การทุจริต 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐระดับสูงลดลงได้

  โดยสรุปแล้ว  หากเราพัฒนาปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบทรัพย์สิน 
และหนี้สินได้ทั้งสองระดับ  ก็เชื่อได้ว่าเราจะ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ของรัฐดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง 
จนวันสุดท้ายที่พ้นตำแหน่ง
  วิธีการดำเนินการในมาตรการใหม่นี้ 
ทำได้ไม่ยากเพราะเราสามารถจะขอข้อมูลธุรกรรม 
ทางการเงินในระบบทางการจากสถาบันการเงิน
ทุกประเภทได้อยู่แล้ว ประเด็นสำคัญคือ หากจะ 
ใช้การตรวจสอบระบบนี้จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินว่าท่านเป็น 
บุคคลสาธารณะในกระบวนการตรวจสอบของ 
ป.ป.ช.
  เพราะฉะน้ันธุรกรรมทางการเงินของท่าน 
ระหว่างอยู่ในตำแหน่งหน้าที่จะถูกตรวจสอบ 
โดยอัตโนมัติ  ส่วนการทำธุรกรรมทางการเงิน 
นอกระบบทางการ  (Informal  transactions)  น้ัน  
หากเกินจำนวนท่ีทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะ 
กำหนดขึ้นไว้  (เช่น  ให้หรือโอนทรัพย์สิน  หรือ 
สิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไป)  
ผู้ ยื่ นจะต้องแจ้ งและ/หรือบันทึกธุ รกรรม 
ดังกล่าวให้ ป.ป.ช. ทราบทุกครั้ง หากไม่ทำก็ต้อง 
ถือว่าจงใจปกปิดข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มิได้หมายความว่า 
เราจะละเลยหรือให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินในระดับที่หนึ่งน้อยลง  หากแต่เราจะ 

๑๓๔

เราจะเพิ่มมาตรการการติดตามและ 
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทั้ง 
ในระบบและนอกระบบให้อยู่ในลำดับแรก




