
โดย ส�านักกฎหมาย๑

มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการอนุมัติ

งบประมาณแผ่นดินของรัฐสภา

๑	ธีรพัฒน์		พิเชฐวงศ	์นิติกรช�านาญการพิเศษ	กลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

 “งบประมาณแผ่นดนิ”	มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการ
บริหารราชการของประเทศ	 เน่ืองจากรัฐบาลสามารถน�า 
งบประมาณแผ่นดินไปใช้ในการก�าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ	 
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 การกระจาย 
รายได้ให้เกิดความเป็นธรรม	 และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ	 ทั้งนี้	 โดยการใช้จ่าย 
งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลดังกล่าวจะต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากรัฐสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนติิบญัญติัซึง่มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ที่ส�าคัญในการควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานและการ 
ใช้จ่ายงบประมาณของรฐับาลให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ป้องกนัมใิห้เกดิการทจุริตขึน้ได้	อย่างไรกต็าม	โดยทีก่ระบวนการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปีของรัฐสภายังมีอุปสรรค
และข้อจ�ากัดบางประการที่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการเพื่อ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมาย 
ว่าด้วยการเงิน	การคลังและงบประมาณ	
	 ดงัน้ัน	บทความฉบบันีจ้งึได้ท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบ
แนวคิด	 หลักการพื้นฐานและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินในระบบกฎหมาย 
ต่างประเทศ	และน�าผลการศกึษามาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ
กฎหมายของไทยเพือ่ให้การพจิารณาอนุมติังบประมาณแผ่นดนิ
ของรัฐสภามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป	ทั้งนี้	โดยมีข้อเสนอ
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุน
กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินของรัฐสภา	
สรุปได้ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับก�าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของรัฐสภา
	 ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ของรัฐสภา	 จะมีเอกสารส�าหรับประกอบการพิจารณาท่ีคณะ
รัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นจ�านวนมาก	
และต้องใช้เวลาในการพิจารณาศึกษาและท�าความเข้าใจ	 
โดยเฉพาะในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ท่ีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตั้งข้ึน	 ซึ่งจะต้องด�าเนินการ
พจิารณางบประมาณในรายละเอยีดของส่วนราชการต่าง	ๆ 	แต่
โดยท่ีการพิจารณางบประมาณต้องด�าเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อ
ให้ทันกบัระยะเวลาตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๔๓	 
ที่บัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	 สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มาถึงสภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันท่ีร่างพระราช
บัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา	 ประกอบกับการก�าหนดระยะเวลา 
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณของฝ่ายบริหารตามที่พระราชบัญญัติวิธีการ 
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๒๐	ที่บัญญัติให้ผู้อ�านวยการ
ส�านักงบประมาณเสนองบประมาณประจ�าปีต่อนายกรัฐมนตรี	
เพือ่คณะรฐัมนตรเีสนอตอ่รฐัสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดอืน
ก่อนวนัเริม่ปีงบประมาณ	ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัก�าหนดระยะเวลา
ตามมาตรา	๑๔๓	ดังกล่าว	จึงอาจท�าให้รัฐสภาไม่สามารถที่จะ
พจิารณางบประมาณด้วยความละเอยีดและรอบคอบได้เท่าทีค่วร
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บริษัท	ธนธัชการพิมพ์	จ�ากัด,	๒๕๔๖),	น.๓๗	-	๓๘.

	 จากการศกึษาขัน้ตอนการจัดเตรยีมเสนองบประมาณ
แผ่นดินของฝ่ายบริหารในระบบกฎหมายของต่างประเทศ 
พบว่า	 การเริ่มวงจรงบประมาณของประเทศอังกฤษได้มีการ 
ตระเตรยีมการก่อนเริม่ปีงบประมาณนานถงึ	๒๔	เดอืน	เนือ่งจาก
ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 จะต้องส่งแผนการใช้จ่ายส�าหรับ	 ๒	 ป  ี
ข้างหน้า	 ไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและรับทราบ 
ในขั้นต้น๒	และในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่วนราชการต่าง	ๆ 	ของ
รัฐบาลกลางจะมีการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
แผ่นดินในระยะเวลามากกว่า	 ๑	 ปีล่วงหน้า	 ก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ๓	ซึง่ท�าให้การพจิารณาอนมุติังบประมาณแผ่นดนิ
ของรฐัสภาอเมรกิาสามารถท�าได้อย่างละเอยีดรอบคอบ	ดงันัน้	
เพื่ อ เป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุมัต ิ
งบประมาณแผ่นดนิของรฐัสภา	จงึสมควรทีจ่ะก�าหนดเพิม่ระยะ
เวลาในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๔๓	 โดยก�าหนดให้สภา 
ผูแ้ทนราษฎรพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณให้แล้วเสรจ็ภายในหนึง่ร้อยยีส่บิวนันบัแต่
วันที่ร ่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู ้แทนราษฎร	 
ซ่ึงจะท�าให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณภายในวันที่	๑	เมษายน 
และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	 ประมาณ
ภายในวันที	่๓๑	กรกฎาคม	รวมระยะเวลาในการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร	 ประมาณ	๔	 เดือน	 และก�าหนดให้วุฒิสภา 
จะต้องให้ความเหน็ชอบหรอืไม่ให้ความเหน็ชอบภายในสามสบิวนั
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา	 ซ่ึงจะท�าให้
วุฒิสภาได้พิจารณาประมาณวันที	่ ๑	 สิงหาคม	 รวมระยะเวลา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา	ประมาณ	๑	เดือน	รวมทั้งสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 โดยก�าหนดให้ผู้อ�านวยการส�านัก 
งบประมาณเสนองบประมาณประจ�าปีต่อนายกรัฐมนตรี	 เพื่อ
คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนก่อน
วนัเริม่ปีงบประมาณนัน้	ทัง้นี	้เพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกบัการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๔๓	 ดังกล่าว	 
ซ่ึงรวมระยะเวลาในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีน�าร่างพระราช
บัญญัติที่ ได ้ รับความเห็นชอบของรัฐสภาขึ้นทูล เกล ้ า 
ทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย	
ตามมาตรา	๑๔๕	ไว้ด้วยแล้ว	จึงท�าให้ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
ต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี	 เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อ
รัฐสภา	 ภายในไม่เกินวันท่ี	 ๑	 เมษายน	 ซ่ึงในทางปฏิบัติคณะ
รัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาประมาณเดือน
พฤษภาคมอยู่แล้ว	จึงพิจารณาได้ว่าการก�าหนดเพิ่มระยะเวลา
ดังกล่าวไม่น่าที่จะก่อให้เกิดข้อจ�ากัดในทางปฏิบัติของฝ่าย
บริหารจนเกินสมควร	

ประการท่ีสอง ข้อจ�ากดัเกีย่วกบัอ�านาจในการพจิารณาอนมุตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของรัฐสภา 
	 ระบบงบประมาณภาครัฐแบบดั้งเดิม	 หรือที่เรียกว่า	
“ระบบงบประมาณขาเดียว”	 จะเน้นการควบคุมวินัยทาง 
การคลงัด้านรายจ่ายเป็นหลกั	ท�าให้รฐับาลมคีวามเสีย่งทีจ่ะขาด
วินัยทางการคลังได้ตลอดเวลา	 เนื่องจากรัฐบาลสามารถตั้ง
ประมาณการรายได้ให้สงูหรอืต�า่เกนิระดบัทีเ่หมาะสม	และอาจ
ปรับเพิ่มหรือลดภาษีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารระบบ
เศรษฐกิจมหภาคในระหว่างปีงบประมาณได	้ซึ่งจะท�าให้รายได้ 
ที่แท้จริงมีความแตกต่างจากประมาณการรายได้เมื่อต ้นป  ี
งบประมาณ	ด้วยเหตนุี	้ประเทศทีป่ระยกุต์ใช้ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งผลส�าเร็จเพื่อรักษาวินัยทางการคลังของรัฐบาลจึงได้
พฒันาระบบ	“งบประมาณสองขา”	ขึน้เพือ่ให้รฐับาลต้องรกัษา
วินัยทางการคลังทั้งในด้านรายได้และรายจ่ายไปพร้อม	 ๆ	 กัน	
ในระบบงบประมาณสองขานี้	 รัฐบาลจะต้องเสนอรายงาน
เศรษฐกิจ	 กรอบนโยบายการคลัง	 และแผนงบประมาณระยะ
ปานกลางในช่วง	 ๓	 -	 ๕	 ปีข้างหน้าต่อรัฐสภา	 เพื่อให้รัฐสภา
พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	และจะต้องเสนอเอกสารงบประมาณ
ประจ�าปีซึ่งประกอบด้วยงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายคู่ขนานกันไป	 และรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อผลการ
บรหิารงบประมาณรายรบั	ซึง่ระบบงบประมาณสองขาจะท�าให้
รัฐบาลต้องปรับปรุงระบบการประมาณการทางเศรษฐกิจ	 
และการประมาณรายรับและรายจ่ายที่มีความแม่นย�า	เชื่อถือได ้
และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น๔

	 จากการศึกษาการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินของ
ประเทศอังกฤษ	ฝรั่งเศส	และสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีลักษณะที่เอื้อ
อ�านวยต่อการควบคมุงบประมาณแผ่นดนิของรฐัสภาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เนื่องจากมีการก�าหนดให้รัฐสภาต้องพิจารณา
และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทั้งรายรับและรายจ่าย
พร้อมกันไป	 รวมท้ังเอกสารประกอบงบประมาณท่ีก�าหนดให้
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ผลสุวรรณ	์สบายรูป,	สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงบประมาณ,	๒๕๔๙),	น.๑	-	๒.

เสนอต่อรัฐสภาจะมีสาระส�าคัญที่ครบถ้วนและครอบคลุม
แผนการใช้จ่ายของรัฐบาล	 ซึ่งจะท�าให้รัฐสภาสามารถควบคุม
การบริหารการคลังและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล	 มี
โอกาสได้ทบทวนการอนุมัติประเภทและอัตราการจัดเก็บภาษี	
และพิจารณานโยบายด้านภาษีอากรและความสามารถในการ
หารายได้ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยภาษีอากรจะมี
ลักษณะเป็นกฎหมายถาวรเช่นเดียวกับประเทศไทยก็ตาม	 แต่
การที่กฎหมายก�าหนดให้มีการเสนอรายได้และรายจ่ายต่อ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาทุกปีงบประมาณนั้น	 ท�าให้รัฐสภาได้มี
โอกาสพิจารณางบประมาณรายรับและรายจ่าย	 และภาพรวม
ทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาก�าหนดกรอบของงบประมาณ
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ	หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรต่อไป	ทั้งนี้	โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส	ค.ศ.	๑๙๕๘	มาตรา	๔๗	ได้บัญญัติให้
รัฐสภามีอ�านาจในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล
โดยการพิจารณาลงมติอนุมัติร่างรัฐบัญญัติก�าหนดรายได้ 
และรายจ่ายตามเง่ือนไขและภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 
โดยรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	ซึ่งจะเป็นการประสานการ
ใช้จ่ายและจดัหารายได้ของประเทศให้อยู่ในลกัษณะทีเ่หมาะสม
และมีดุลยภาพ	 รวมทั้งกฎหมายงบประมาณประจ�าปีของ
ฝรั่งเศสจะเป็นการทบทวนประจ�าปีของบทบัญญัติทางการเงิน
การคลังทั้งหมด๕

	 ส�าหรบัการพจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ของไทยนั้น	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสภามีอ�านาจในการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย	 แต่มิได้ให้อ�านาจในการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับเพื่อควบคุมการก่อหนี้
สาธารณะของรัฐบาลไว้ด้วย	 กล่าวคือ	 รัฐสภาในฐานะองค์กร
ฝ่ายนติบิญัญตัจิะมบีทบาทเพียงการรบัทราบค�าอธบิายเกีย่วกบั
ประมาณการรายรบั	ซึง่มสีาระส�าคัญเกีย่วกบัหนีท้ีร่ฐับาลจะขอ
กู้	แต่รัฐสภาไม่มอี�านาจในการพจิารณา	อนมุติัหรอืทบทวนภาษี
และการก่อหน้ีสาธารณะของรัฐบาลในคราวเดียวกับการ
พจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีแต่ประการใด	รวมท้ัง
ความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับการก�าหนดรายละเอียดที่ต้อง 
แสดงในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีตามมาตรา	๑๔๒	ของรัฐธรรมนูญ	กับพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	 ๑๐	 จึงท�าให้การ
พจิารณาอนมุตังิบประมาณของรฐัสภายงัไม่ครอบคลมุภาพรวม
รายรับและรายจ่ายของภาครัฐได้ทั้งหมด	 ซ่ึงจะเป็นการจ�ากัด
อ�านาจในการควบคมุตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินของรฐัสภา	

เนื่องจากรัฐสภาสามารถพิจารณางบประมาณได้เท่าที่คณะ
รัฐมนตรีเสนอมาเท่านั้น
	 ดังนั้น	 หากมีการแก ้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญูเพือ่ให้รฐัสภาได้มโีอกาสพจิารณาอนมุตัริายรบัและ
การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไปพร้อมกับการพิจารณา 
รายจ่ายประจ�าปีด้วย	กจ็ะท�าให้นโยบายภาษอีากรและนโยบาย
หนี้สาธารณะในแต่ละปีมีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย	 
ภาระของประชาชน	 และความจ�าเป็นของประเทศ	 ซึ่ง 
งบประมาณรายรับจะระบุถึงทีม่าของรายรับ	ได้แก่	การกูย้มืเงนิ
ของรัฐบาล	 หรือการจัดเก็บภาษีประเภทใด	 และอัตราเท่าใด	
ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายบริหาร 
ไม่สามารถจดัหารายได้มาให้เพยีงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาได้	 เช่นเดียวกับ 
ในประเทศฝรัง่เศส	ทีร่ฐัสภามอี�านาจในการควบคมุงบประมาณ
ทั้งรายรับและรายจ่ายของประเทศ	 และสามารถควบคุม 
ด้านการคลังของรัฐสภาในลักษณะที่เป ็นภาพรวม	 และ
ครอบคลุมงบประมาณภาครัฐทั้งหมดได้อย่างแท้จริง
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าระบบงบประมาณสองขาจะเป็น
เครื่องมือท่ีส�าคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมวินัยทาง 
การคลัง	 การจัดสรรงบประมาณ	และการบริหารราชการแผ่นดิน
ของฝ่ายบริหารให้มีความโปร่งใส	 มีประสิทธิภาพ	 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง
กต็าม	แต่การประยกุต์ใช้ระบบงบประมาณสองขาในการปฏริปู
กฎหมายงบประมาณดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
งบประมาณทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัของประเทศไทย	ซ่ึงมคีวามจ�าเป็น
ที่จะต้องปรับปรุงระบบงบประมาณทั้งหมดของประเทศ	ทั้งใน
เรือ่งเงนิในงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ	เนือ่งจากระบบ
งบประมาณของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงกองทุนนอก 
งบประมาณและรัฐวิสาหกิจ	 ดังนั้น	 การน�าระบบงบประมาณสองขา
มาประยุกต์ใช้จึงต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบจากประเทศ 
ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบในการใช้ระบบงบประมาณสองขา	และมี
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	ได้แก	่การพิจารณาศึกษา
และแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้สอดคล้องกนัในคราว
เดยีวเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิปัญหาในทางปฏบิตัขิึน้ในภายหลงั	ซึง่
การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณดังกล่าวจะต้องใช้ระยะ
เวลาในการด�าเนินการพอสมควร	 รวมทั้งจะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและ
กระบวนการจัดท�างบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจึงจะบรรลุผลส�าเร็จได้เช่นเดียวกับ
ประเทศท่ีน�าระบบงบประมาณสองขามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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	 นอกจากนี้	หากได้มีการปรับปรุงรูปแบบของเอกสาร
ประกอบงบประมาณประจ�าปีทีฝ่่ายบรหิารต้องเสนอต่อรฐัสภา
เพือ่พจิารณาอนมุติัตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๔๒	
และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	
๑๐	 โดยก�าหนดให้มีการแสดงเอกสารข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ
ตามหลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์	 (SPBB)	 ซึ่งจะท�าให้รัฐสภาได้เห็นภาพรวมของ 
งบประมาณ	และได้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณทีผ่่านมาของฝ่ายบรหิารทีค่รบถ้วนสมบูรณ์
ส�าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
รวมทั้งได้มีการน�าหลักการของระบบ	 SPBB	 มาใช้ส�าหรับ
ประกอบการพิจารณาซึ่งจะท�าให้การพิจารณาไม่มุ่งเน้นและ 
ให้น�า้หนกัเฉพาะกบัรายละเอยีดเป็นมติริายกระทรวงและส่วน
ราชการ	หรือการพจิารณารายละเอยีดของหน่วยรับงบประมาณ
ในแต่ละมาตราตามทีก่�าหนดในร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณและเอกสารประกอบงบประมาณ	
แต่มุ่งเน้นการวัดประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	
โดยการพิจารณาว่าการจัดสรรงบประมาณ	 รวมทั้งการด�าเนิน
งานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมา
ของฝ่ายบริหารมีความสอดคล้องและสามารถบรรลุผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลก�าหนดไว้หรือไม	่
อย่างไร	
 
ประการทีส่าม ข้อจ�ากัดเก่ียวกับองค์ประกอบและอ�านาจของ
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณาอนมัุตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
	 “คณะกรรมาธิการ”	 มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
ในการสนบัสนนุภารกจิเกีย่วกบัการพจิารณาอนุมติังบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 แต่โดยที่
การตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรและวฒุสิภานัน้	ยงัมข้ีอจ�ากดัในทางกฎหมาย
อยู่บางประการเกี่ยวกับการก�าหนดโครงสร้าง	 องค์ประกอบ	
คณุสมบตัแิละความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมาธกิาร
วสิามญั	รวมทัง้การจดัท�าระบบฐานข้อมลูทางวชิาการเพือ่สร้าง
ความต่อเนื่องในการศึกษา	 ควบคุมและติดตามรายละเอียด 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล	 โดยการด�าเนินงานของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะมีการต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี 
งบประมาณที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว	 ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น 
ภารกิจแล ้วก็จะพ ้นสภาพไป	 ท�าให ้ขาดความต ่อเนื่อง 

ในการปฏบิตังิาน	และไม่มสีมาชกิสภาผูใ้ดเป็นกรรมาธกิารทีอ่ยู่
ในต�าแหน่งมานานจนเกิดความรู ้และความช�านาญในการ
พิจารณางบประมาณ	ซึ่งในต่างประเทศ	 เช่น	ประเทศอังกฤษ	
ฝรั่งเศส	และสหรัฐอเมริกา	จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
พจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีท่ีมลีกัษณะเป็นการถาวร	
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันไปทุกปีงบประมาณ	 
จนเกิดความช�านาญในการพิจารณาลักษณะและรายละเอียด
ของร ่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี	 
งบประมาณ	 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการหรือก�าหนดให้
คณะกรรมาธกิารสามญัท่ีมอียูใ่นสภาผูแ้ทนราษฎรช่วยพจิารณา
งบประมาณประจ�าปีที่มีอยู ่เป็นจ�านวนมากและหลายด้าน	 
และมีระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลการพิจารณางบประมาณของคณะ
กรรมาธิการในปีก่อนส�าหรับประกอบการพิจารณาด้วย	
	 ดังนั้น	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะ
กรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 จึงอาจมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	และข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา	เพื่อก�าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�าสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาเพือ่พจิารณาร่างพระราช
บัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณข้ึนท่ีมลีกัษณะ
เป็นการถาวรและต่อเนือ่งตลอดอายขุองสภา	ทัง้นี	้เพือ่ให้คณะ
กรรมาธิการสามัญมีเวลาที่มากพอในการท�าหน้าที่พิจารณา 
และติดตามงบประมาณได้อย่างใกล้ชิดจนเกิดความช�านาญ	
และสามารถพัฒนาความรู ้และทักษะ	 รวมทั้งการสั่งสม
ประสบการณ์ในด้านการงบประมาณ	 โดยก�าหนดให้คณะ
กรรมาธิการสามัญดังกล่าวมีหน้าท่ีและอ�านาจกระท�ากิจการ	
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือศึกษาเรื่องใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ
นโยบายของรฐับาลในด้านงบประมาณรายรบัและรายจ่ายของ
ประเทศ	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	และการตดิตามและประเมนิผลการใช้จ่าย
เงนิงบประมาณประจ�าปีของส่วนราชการ	หน่วยงานของรฐั	และ
รัฐวิสาหกิจ	 โดยก�าหนดให้พิจารณางบประมาณไปพร้อมกับ
ส�านักงบประมาณตั้งแต่ข้ันตอนของการจัดเตรียมงบประมาณ	
ซึ่งจะท�าให้คณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวมีระยะเวลาในการ
พิจารณาเพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งก�าหนดให้มีอ�านาจในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน	 เช่น	
การตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายรับ	 และ
คณะอนกุรรมาธกิารพจิารณางบประมาณรายจ่าย	เช่นเดยีวกบั
ในประเทศองักฤษ	และสหรฐัอเมรกิา	ทัง้นี	้เพือ่ให้การพิจารณา
งบประมาณของรฐัสภามคีวามละเอยีดรอบคอบมากยิง่ขึน้	และ
ท�าให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 และมี
ประสบการณ์	 ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิและมีความเป็นกลาง 



๖		อ.ก.ร.	เฉพาะกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งส�านักงบประมาณของรัฐสภา	คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา,	เอกสาร	เรื่อง	การจัดตั้ง
ส�านักงบประมาณของรัฐสภา,	(กรุงเทพมหานคร:	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	ม.ป.ป.),	น.๒.

ทางการเมืองทั้งจากภายนอกในภาคราชการและภาคเอกชน
เข้ามาร่วมพิจารณางบประมาณได้มากขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้การ
พิจารณาอนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของรฐัสภาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ประการที่สี่ ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับโครงสร้างตามกฎหมายของ
ส�านักงบประมาณของรัฐสภา 
	 ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศ	 เช่น	 องค์การ
สหประชาชาติ	 ธนาคารโลก	 และกระทรวงพัฒนาระหว่าง
ประเทศ	ได้ให้ความส�าคัญกบัการสร้างความเข้มแขง็ของรฐัสภา
ในการทบทวน	 ติดตามและตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน	
ประกอบกับในรัฐสภาต่างประเทศ	เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ได้มีการจัดตั้งส�านักงบประมาณรัฐสภา	 (Congressional	
Budget	Office:	CBO)	ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ	เพื่อเป็นกลไก
ของรฐัสภาในการวเิคราะห์งบประมาณ	การจัดท�างบประมาณ
ของรัฐที่เสนอโดยประธานาธิบดีต่อรัฐสภา	 และการวิเคราะห์
การใช้งบประมาณที่เป็นผลจากกฎหมายต่าง	ๆ	เป็นต้น๖	โดย
ในส่วนของประเทศไทยได้มีการจัดตั้งส�านักงบประมาณของ
รัฐสภาขึ้น	 มีฐานะเป็นส่วนราชการภายในระดับส�านัก	 สังกัด
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความส�าคัญในการสนับสนุนข้อมูลส�าหรับประกอบการ 
พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า 
ปงีบประมาณของรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
อ�านาจของส�านักงบประมาณของรัฐสภาสามารถสนับสนุน
ข้อมลูส�าหรบัประกอบการพจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีของสภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะกรรมาธิการ
ของสภาให ้ เป ็นไปอย ่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 
มคีวามน่าเชือ่ถอื	ทนัสมยั	และมคีวามต่อเนือ่ง	โดยน�าหลกัการ
ที่ส�าคัญในการจัดตั้งส�านักงบประมาณรัฐสภาของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย	 เพื่อ
เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม	การวเิคราะห์งบประมาณ
แผ่นดนิ	และความเหมาะสมของการก�าหนดวงเงนิงบประมาณ	

รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ 
ให้กบัฝ่ายนติิบญัญติัในการก�ากบั	ควบคมุ	และตดิตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินท้ังในเชิงนโยบายและเชิง
กระบวนการ	และการบรหิารจดัการทรพัยากรของประเทศของ
ฝ่ายบรหิารให้เกดิความเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	
จงึสมควรให้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างของส�านกังบประมาณของ
รัฐสภา	 โดยก�าหนดให้ส�านักงบประมาณของรัฐสภาเป็นส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นส�านัก	 และอยู่ภายใต้โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายในของส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งเป็น
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	มาตรา	๖	วรรคหนึ่ง	(๓)	และ
มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุม่งานตามภารกจิและ
หน้าท่ีและอ�านาจท่ีส�าคัญ	 เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการ
บรหิารงานบคุคลและการงบประมาณจากส�านกังานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร	 และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 และ
ก�าหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในด้านการงบประมาณ	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้
สามารถรองรับภารกิจการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการส�าหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้แก่
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	และคณะกรรมาธิการ
ของสภาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป	
	 กล่าวโดยสรปุ	หากรฐัสภาได้มกีารน�าแนวทางเกีย่วกบั
การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไปปรับใช้ใน
กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ
รฐัสภาแล้ว	ก็จะเป็นการสนบัสนนุและเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ในการพจิารณาอนมุตังิบประมาณแผ่นดนิของรฐัสภาให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 รวมท้ังเป็นการ
เพิ่มอ�านาจและขีดความสามารถให้กับฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ถ่วงดลุ	การก�ากบั	ควบคมุ	และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินของฝ่ายบริหาร	 เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน	 โดยสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อ
รัฐสภา	 อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง
ต่อไป	
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