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ค�ำสั่งทางบริหาร

ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
(The United States Federal Executive Orders)

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ�นาญการ สำ�นักกฎหมาย

ตอนที่ ๒ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุล
ของสภาคองเกรส

(ต่อจากตอนที่แล้ว)
เมื่อการใช้อ�ำนาจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการ
ออกค�ำสั่งทางบริหารก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
และตัง้ ข้อค�ำถามถึงขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบการใช้อำ� นาจ
ออกค�ำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ อเมริ ก ายั ง มี ค วามคลุ ม เครื อ (Ambiguity)
ท�ำให้เกิดสภาพปัญหาด้านการก�ำหนดขอบเขตการใช้อ�ำนาจของ
ประธานาธิบดี เพราะค�ำสัง่ ทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ได้ เ กิ ด ขึ้ น โดยผลของการตี ค วามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
สหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีสามารถกระท�ำเช่นนัน้ ได้และมีสถานะ
ทางรัฐธรรมนูญที่มีสภาพบังคับผูกพันองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาระส� ำ คั ญ ของค� ำ สั่ ง ทางบริ ห าร
ฉบั บ นั้ น ๑ ความคลุ ม เครื อ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ในลั ก ษณะนี้ ท� ำ ให้
เกิ ด พลวั ต ของการตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล กั น ของสภาคองเกรส
และประธานาธิบดีมาโดยตลอด๒
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress.5th edition
(New York : Cambridge University Press, 2007), pp. 367-368.
๒
Ibid., pp. 267-268.
๑
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คำ�สั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๒ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส
..................................................................................................................................................

ขอบเขตของการใช้อ�ำนาจฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี
..................................................................................................................................................
ในประเด็นด้านขอบเขตของการใช้อ�ำนาจฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการออกค�ำสั่ง
ทางบริหารนั้นยังไม่ปรากฏชัดแจ้งดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว
แต่ได้มีการแสดงความเห็นผ่านงานวิชาการหลายฉบับ
ทีเ่ ห็นตรงกันว่า “ประธานาธิบดีไม่พงึ ใช้อำ� นาจใด ๆ เลย
หากมิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยยุ ติ ธ รรมและสมเหตุ ส มผล”
สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญได้ให้อ�ำนาจไว้ทั้งโดยชัดแจ้ง
และปริยายให้กระท�ำได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม (proper
and necessary) การอธิบายขอบเขตอ�ำนาจทางบริหาร
ในลักษณะนีส้ อดคล้องกับแนวคิดปรัชญาการเมืองทีเ่ รียกว่า
“Negative government” อั น มี ส าระส� ำ คั ญ ว่ า
“รั ฐ บาลที่ ดี ที่ สุ ด คื อ รั ฐ บาลที่ ใช้ อ� ำ นาจปกครอง
น้อยที่สุด”๓
อย่างไรก็ตาม ได้ปรากฏการอธิบายขอบเขตของอ�ำนาจประธานาธิบดีในลักษณะที่ตรงกันข้าม
กับการอธิบายข้างต้น กล่าวคือ ดังที่ John Locke ได้มีการอธิบายว่า การใช้อ�ำนาจทางบริหารของ
ประธานาธิบดี (Prerogative power) เป็นดุลยพินิจโดยแท้ในอันที่จะกระท�ำสิ่งใดเพื่อประโยชน์
สาธารณะแม้ไม่มกี ฎเกณฑ์ใดให้อำ� นาจไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือในบางกรณีหากจ�ำเป็นก็อาจกระท�ำ
การขัดต่อกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อกั ษรได้ การอธิบายขอบเขตอ�ำนาจในลักษณะนี้ มีการอธิบายต่อมาอีกว่า
ในภาวะทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือพิบตั ภิ ยั อันใกล้จะถึง ประธานาธิบดีมคี วามชอบธรรมทีจ่ ะใช้อำ� นาจ
ฝ่ายเดียวในลักษณะใด ๆ เพือ่ ประโยชน์ของสหพันธรัฐได้ และหากจ�ำเป็นอย่างยิง่ ก็สามารถกระท�ำการ
ผิดไปจากที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ก็ได้เพื่อเหตุผลของประเทศ หรือ “Reason of State” ในอดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ได้เคยใช้อำ� นาจทางบริหารตามแนวคิดนี้ ได้แก่ ประธานาธิบดี
Abrahum Lincoln ในยุคที่มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๑๖ ซึ่งได้กระท�ำการ
หลายประการโดยมิได้ขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ๔
การใช้อำ� นาจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบนั นิยมขับเคลือ่ นนโยบายทางบริหาร
ผ่านการใช้อำ� นาจฝ่ายเดียว (Unilateral power) ในการออกเป็นค�ำสัง่ มากกว่าอาศัยวิธกี ารเจรจาต่อรอง
หรือประนีประนอมกับองค์กรอืน่ ๆ เช่น สภาคองเกรส และกลุม่ ผลประโยชน์ทางการเมือง การใช้อำ� นาจ
ฝ่ า ยเดี ย วของประธานาธิ บ ดี ส ามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว ในลั ก ษณะการด� ำ เนิ น นโยบายไปก่ อ น
Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation Volume I: Powers of Government. 10th edition. (Ohio: Wadsworth
Cengage Learning, 2013), p. 190.
๔
Craig R. Ducat, pp. 192-193.
๓
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และหากมีแรงต้านในภายหลังแล้วจึงแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี ทั้งจากการตรวจสอบถ่วงดุลตามกลไก
การด�ำเนินงานของสภาคองเกรส และการทีศ่ าลฎีกามีคำ� พิพากษาเพิกถอน ดังนัน้ “ตราบทีไ่ ม่มอี งค์กร
ที่มีอ�ำนาจอื่นด�ำเนินงานคัดค้านได้ส�ำเร็จ ค�ำสั่งของฝ่ายบริหารก็ยังคงด�ำรงอยู่ตราบนั้น”๕
บทบาทของประธานาธิบดีในการจัดให้มนี โยบายภาครัฐ (Policy making) มีขอบเขตมากยิง่ ขึน้
ในศตวรรษที่ ๒๐ จากการที่สภาคองเกรสได้ให้ความเห็นชอบในการมอบอ�ำนาจให้แก่ประธานาธิบดี
และหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น ประกอบกับประธานาธิบดีได้ใช้กลไกในการออกค�ำสั่ง
ทางบริหารในการก�ำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางด้านนโยบายภาครัฐโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบของสภาคองเกรสอีกด้วย แม้โดยหลักการแล้วค�ำสัง่ ทางบริหารทีป่ ระธานาธิบดีได้จดั
ให้มีขึ้นนั้นพึงต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่ฝ่ายบริหารมักใช้กลไก
ของการออกค�ำสัง่ ทางบริหารส�ำหรับเป็นข้อได้เปรียบทางการเมืองและเจรจาต่อรองกับสภาคองเกรส๖
จนน�ำไปสู่สภาพปัญหาที่พบบ่อยครั้งจนต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาสหรัฐฯ และสภาคองเกรส
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจ�ำต้องด�ำเนินบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหารมากยิ่งขึ้น ถึงในระดับที่
ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติของหน่วยงานภาครัฐ๗
โดยหลักการและทฤษฎีนน้ั การใช้อำ� นาจของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพึงจ�ำกัดอยูภ่ ายใต้
กรอบแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การออกค�ำสั่งทางบริหารจึงต้องสอดคล้องกับหลักการใช้อ�ำนาจ
ทางบริหารที่จ�ำกัดอันต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ�ำนาจ อีกนัยหนึ่งคือต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ผ่านสภาคองเกรสนั่นเอง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มการออกค�ำสั่ง
ทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานับแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงปัจจุบนั พิจารณาได้วา่
มีการขยายขอบเขตการออกค�ำสั่งมากยิ่งขึ้น ในประการส�ำคัญคือ แนวคิดที่ว่าการออกค�ำสั่ง
ทางบริหารของประธานาธิบดียอ่ มอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมายมีแนวโน้มลดน้อยถอยลงพร้อมกับ
การที่ขอบเขตการใช้อ�ำนาจในการออกค�ำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีมีมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ๘
ทั้งเมื่อสภาคองเกรสไม่มีบทบาทในการทักท้วงหรือตรวจสอบการออกค�ำสั่งทางบริหารในกรณีใด
ย่ อ มมี ผ ลให้ อ� ำ นาจทางบริ ห ารของประธานาธิ บ ดี ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง ได้ รั บ
การตีความขยายขอบเขตออกไปส�ำหรับเรือ่ งนัน้ แม้แต่องค์กรทางตุลาการเอง โดยเฉพาะศาลฎีกาสหรัฐฯ
ก็มคี ำ� พิพากษาในหลายคดีทสี่ นับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารว่ามิได้กระท�ำโดยขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ท�ำให้ขอบเขตการใช้อำ� นาจของประธานาธิบดีในการจัดให้มนี โยบายสาธารณะ
มีแนวโน้มที่ยืดหยุ่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จนพิจารณาได้ว่า “ค�ำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี คือ
เครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับขยายขอบเขตอ�ำนาจทางบริหาร” ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอยูเ่ องทีส่ ภาคองเกรส
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติต้องมีบทบาทในการควบคุมมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยกลไกทางรัฐธรรมนูญ
และทางการเมือง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกับองค์กรฝ่ายบริหาร
James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, Understanding the Presidency, 4th Edition, (New York: Pearson
Longman, 2007), pp. 370-371.
๖
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress., p. 268.
๗
Ibid.
๘
Ibid., p. 271.
๕
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คำ�สั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๒ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส
..................................................................................................................................................

กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส

..................................................................................................................................................

สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมฝ่ายบริหารได้โดยอาศัยกลไก
ทางรัฐธรรมนูญและทางการเมือง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกับองค์กรฝ่ายบริหารในการออกค�ำสั่ง
ทางบริหารและในการกระท�ำอืน่ ๆ จากการศึกษาพบว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลขององค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจ
อธิปไตยในระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกานัน้ เป็นไปอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ อันท�ำให้ขอบเขต
ของการใช้อ�ำนาจประธานาธิบดีที่ค่อนข้างคลุมเครือนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบทบาท
ขององค์กรตุลาการ ส�ำหรับ “สภาคองเกรส” นัน้ ก็ได้ใช้อำ� นาจในทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการหักล้างการด�ำเนินนโยบายหรือการใช้อ�ำนาจการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ตัดงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินการตามนโยบายนั้น ๆ ของฝ่ายบริหารได้๙ ดังนั้น นอกจากอ�ำนาจ
ของฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่จะได้มีค�ำพิพากษาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการด�ำเนินงานฝ่ายบริหารแล้ว ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลในระบบการเมืองของ
สหรัฐอเมริกา สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ มีบทบาทในอันทีจ่ ะถ่วงดุลและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารตามหลักการดังกล่าวได้อกี ด้วย

James P. Pfiffner and Roger H. Davidson, p. 371.

๙
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สภาคองเกรสมีอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าที่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี การปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังของสมาชิกสภา คณะกรรมาธิการ ข้อบังคับการประชุมสภา
การจัดองค์กรที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย การติดต่อเชื่อมโยงกับ
ผู้เชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรข้อมูลภายนอก และปัจจัยส�ำคัญอื่น ๆ โดยสภาคองเกรสได้เคยมีการ
ปฏิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐสภา โดยการจัดให้มีกฎหมาย Reorganization Act
ทีม่ สี าระส�ำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุน การพัฒนาระบบบุคลากร การปรับโครงสร้าง
ของคณะกรรมาธิการ ปรับปรุงข้อบังคับการประชุมสภา ตลอดจนได้พัฒนายุทธศาสตร์และทรัพยากร
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานตามบทบาทอ�ำนาจหน้าทีใ่ นฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิ ญั ญัตมิ าโดยตลอด๑๐ 		
นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว สภาคองเกรสสามารถด�ำเนินบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุล
กับฝ่ายบริหาร โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ส�ำหรับใช้ในกรณีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีได้ ทั้งในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี (Power of Purse) กลไกของคณะกรรมาธิการสภา (Committees) การแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง (Presidential Nomination) การถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง (Impeachment)
การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา และการติดตามตรวจสอบ (Oversight) ดังจะกล่าว
ในรายละเอียดต่อไปนี้
..................................................................................................................................................

การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(Power of Purse)
..................................................................................................................................................

โดยเป็นที่ทราบดีว่าการด�ำเนินงานตามนโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหาร ในด้านต่าง ๆ รวมถึง
มาตรการจากค�ำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดี ย่อมต้องอาศัยงบประมาณเป็นปัจจัยส�ำคัญ ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจะกระท�ำได้ก็แต่โดยการออกเป็นกฎหมาย
งบประมาณประจ�ำปีทฝี่ า่ ยบริหารต้องเสนอและได้รบั การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาคองเกรส๑๑
ดังนั้น กลไกการอนุมัติงบประมาณจึงเป็นวิถีทางการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารที่มีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล สอดคล้องกับที่ได้ศึกษาแล้วพบว่า บทบาทในการอนุมัติงบประมาณนี้
เป็นบทบาทประการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้บทบาทของสภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำให้สภาคองเกรสมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น
ในการร่วมก�ำหนดแนวนโยบายภาครัฐ๑๒
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, p. 292.
U.S. Constitution, Article I, Clause 7;
“No money shall be drawn from the treasury, but in consequence of appropriations made by law; and
a regular statement and account of receipts and expenditures of all public money shall be published from time
to time.”
๑๒
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, p.296.
๑๐
๑๑
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คำ�สั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Executive Orders)
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ทัง้ นี้ กฎหมายระดับสหพันธรัฐก�ำหนดให้ประธานาธิบดีตอ้ งเสนอแผนการงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีต่อสภา ตาม Budget and Accounting Act 1921 อันแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนบริหาร
ภาษีอากรและงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่จะมาถึง ทั้งต้องเสนอแผนบริหารเศรษฐกิจ
ตาม Employment Act 1946 ที่จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเศรษฐกิจมหภาคของ
สหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งการก�ำหนดโครงการด้านเศรษฐกิจส�ำหรับปีงบประมาณใหม่ด้วย ทั้งนี้ เนื้อหา
ของการเสนอเอกสารข้างต้นต่อสภาคองเกรสได้นำ� ไปสูก่ ารอภิปรายเกีย่ วกับนโยบายภาครัฐด้านการงบ
ประมาณและภาษีอากรอย่างเข้มข้นมาตลอดทุกปีงบประมาณ๑๓
ในอดีต เคยปรากฏกรณีทสี่ ภาคองเกรสไม่ให้ความเห็นชอบกฎหมายงบประมาณ ดังทีป่ รากฏ
ในสมัยที่นายบารัก โอบามา เป็นประธานาธิบดี โดยวุฒิสภาในขณะนั้นได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ร่างรัฐบัญญัติงบประมาณ จนเกิดภาวะที่รัฐบาลกลางสหรัฐหยุดท�ำการชั่วคราวที่เรียกว่า “Federal
Government Shutdown”๑๔ อันเป็นผลมาจากที่สมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีความเห็นขัดแย้งกันเกีย่ วกับกฎหมายประกันสุขภาพ ทีเ่ รียกกันในขณะนัน้ ว่า “Obama Care” หรือ
The Patient Protection and Affordable Care Act๑๕
..................................................................................................................................................

กลไกของคณะกรรมาธิการสภา (Committees)

..................................................................................................................................................

คณะกรรมาธิการของสภาคองเกรสมีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏใน
องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องนานาประเทศ มีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีแ่ ต่ละสภาจะได้กำ� หนดไว้
ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา ดังตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการสามัญของวุฒสิ ภาสหรัฐอเมริกา
จะปรากฏใน Rule XXV ว่าด้วย Standing Committees ของข้อบังคับวุฒิสภา (Standing
Rules of the Senate) (Revised to January 24, 2013) ซึง่ จะมีการแต่งตัง้ เมือ่ สภาคองเกรสแต่ละชุด
เริ่มการปฏิบัติหน้าที๑๖
่ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คณะ ดังนี้
		 ๑)		Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry
		 ๒)		Committee on Appropriations
		 ๓)		Committee on Armed Services
		 ๔)		Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
		 ๕)		Committee on the Budget
		 ๖)		Committee on Commerce, Science, and Transportation
		 ๗)		Committee on Energy and Natural Resources
Ibid., p. 269-270.
Congressional Research Service, Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and
Effects,[online]. 2017.Available from : https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34680.pdf.
[2017, March 15].	 
๑๕
Tom Cohen, U.S. government shuts down as Congress can’t agree on spending bill, [online]. 2017.
Available from : http://edition.cnn.com/2013/09/30/politics/shutdown-showdown/[2017, March 15].
๑๖
Standing Rules of the Senate, Rule XXV Standing Committees, paragraph 1. ;
“1. The following standing committees shall be appointed at the commencement of each Congress,
and shall continue and have the power to act until their successors are appointed, with leave to report by bill
or otherwise on matters within their respective jurisdictions: … ”.
๑๓

๑๔
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๘) Committee on Environment and Public Works
		
๙) Committee on Finance
๑๐) Committee on Foreign Relations
๑๑) Committee on Governmental Affairs
๑๒) Committee on Health, Education, Labor, and Pensions
๑๓) Committee on the Judiciary
๑๔) Committee on Rules and Administration
๑๕) Committee on Small Business and Entrepreneurship
๑๖) Committee on Veterans’ Affairs
คณะกรรมาธิการสามัญทั้ง ๑๖ คณะ ย่อมมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำรายงานเสนอ
ต่อสภาเกีย่ วด้วยการพิจารณาร่างรัฐบัญญัติ ตลอดจนการอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับของวุฒสิ ภา
(Standing Rules of the Senate) โดยละเอียด
จากการศึกษาพิจารณาพบว่า แม้รายงานของคณะกรรมาธิการจะเป็นแต่เพียงข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ ไิ ด้มผี ลผูกพันและสภาพบังคับทางกฎหมายบังคับให้หน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติก็ตาม แต่องค์กรทางตุลาการในสหรัฐอเมริกาก็นิยมใช้สาระส�ำคัญ
ที่ปรากฏในการรายงานของคณะกรรมาธิการที่ได้พิจารณาร่างรัฐบัญญัติที่ให้อ�ำนาจหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ มาเป็นเครื่องมือส�ำหรับการตีความเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ เพราะรายงานของ
คณะกรรมาธิการมีรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการทราบถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกฎหมายอย่างครบถ้วน ตลอดจนมีข้อสังเกตและข้อเสนอส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายไว้ด้วย๑๗
..................................................................................................................................................

การแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง (Presidential Nomination)

..................................................................................................................................................

อ�ำนาจของสภาคองเกรสในการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา (Senate)๑๘ ในการให้ความเห็นชอบให้บุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอ
รายชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงเข้าสู่ต�ำแหน่ง นอกจากที่ก�ำหนดต�ำแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่
ทูต กงสุล ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ผูพ้ พิ ากษาในศาลระดับสหรัฐ อัยการแห่งสหรัฐอเมริกา นายทหารระดับสูง
ในกองทัพ รัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานอิสระ คณะกรรมการประจ�ำต่าง ๆ เป็นต้น แล้วยังได้ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่ส�ำคัญส�ำหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, p. 297.
U.S. Constitution, Article II, Clause 2 ;
“He shall have power, by and with the advice and consent of the Senate, to make treaties, provided
two thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the advice and consent of
the Senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and consuls, judges of the Supreme Court, and all
other officers of the United States, whose appointments are not herein otherwise provided for, and which shall
be established by law: but the Congress may by law vest the appointment of such inferior officers, as they think
proper, in the President alone, in the courts of law, or in the heads of departments. ”
๑๗
๑๘
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บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ อีกด้วย๑๙ ดังนั้น วุฒิสภาย่อมสามารถใช้อ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคล
ตามที่ ประธานาธิบดีเสนอต่อวุฒิสภาเป็นข้อ ต่อ รองในการยับยั้งหรือ ทักท้วงการด�ำเนินงาน
ของประธานาธิบดีได้
การแต่งตัง้ “ผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา” หรือศาลสูง นัน้ มีกระบวนการทีไ่ ม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้พิพากษาได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิบดีคนใดแล้ว ไม่จ�ำต้องกระท�ำการใดในการตัดสินคดีความเพื่อเข้าข้างประธานาธิบดี
ที่แต่งตั้งตน ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญมีหลักประกันความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ผู้พิพากษาที่สามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งได้ตลอดชีวติ ตราบเท่าทีย่ งั ประพฤติตนเหมาะสมต่อต�ำแหน่งหน้าที่ ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็น
ได้ชัดเจนในเรื่องนี้ คือ ประธานาธิบดี Nixon ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ๓ คน
ให้วุฒิสภาอนุมัติ ซึ่งวุฒิสภาก็ได้อนุมัติตามนั้น ต่อมาในคดี United States v. Nixon, 418 U.S. 683
(1974) ที่ประธานาธิบดี Nixon เรียกร้องเอกสิทธิ์ในฐานะประธานาธิบดี ปรากฏว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
ทั้ง ๓ คน ที่ประธานาธิบดี Nixon แต่งตั้งนั้นได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดี Nixon๒๐
ในกรณีที่ต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งไปโดยความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก
ของวุฒสิ ภานัน้ ว่างลงในขณะทีไ่ ม่อยูใ่ นสมัยการประชุมของวุฒสิ ภา รัฐธรรมนูญให้อำ� นาจประธานาธิบดี
ทีจ่ ะแต่งตัง้ บุคคลเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงนัน้ เป็นการชัว่ คราว (Recess Appointments)
โดยการด�ำรงต�ำแหน่งชั่วคราวนี้จะสิ้นสุดเมื่อมีการประชุมของวุฒิสภาในครั้งถัดไป๒๑
ส�ำหรับในกรณีการให้บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ นั้นพ้นจากต�ำแหน่ง ประธานาธิบดี
จะมีอำ� นาจแต่เพียงผูเ้ ดียวหรือต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาด้วยนัน้ ในประเด็นปัญหานี้ ศาลฎีกา
ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า ประธานาธิบดีแต่เพียงผู้เดียวในฐานะที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดในฝ่าย
บริหารมีอำ� นาจในการให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งต่าง ๆ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ ขึน้ พ้นจากต�ำแหน่งได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาเสียก่อน (Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926) แต่ตอ่ มาศาลฎีกา
ได้วางบรรทัดฐานเพิ่มเติมว่า อ�ำนาจของประธานาธิบดีที่จะถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ได้เองนั้น
ไม่รวมไปถึงการถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรทีม่ ลี กั ษณะการใช้อำ� นาจกึง่ ตุลาการ (quasi-judicial
power) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย อ�ำนาจในการให้พน้ จากต�ำแหน่งนัน้ เป็นของสภาคองเกรส (Humphrey’s
Executor v. United States, 292 U.S. 602 (1935) และ Wiener v. United States, 357 U.S.
349 (1958)๒๒

Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, pp. 298-300.
มานิตย์  จุมปา และพรสันต์  เลีย้ งบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค�ำอธิบายเรียงมาตราพร้อมค�ำพิพากษาศาลฎีกา,
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๒), หน้า ๙๙.
๒๑
U.S. Constitution, Article II, Clause 3 ;
“The President shall have power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the
Senate, by granting commissions which shall expire at the end of their next session.”
๒๒
มานิตย์  จุมปา และพรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หน้า ๙๙-๑๐๐.
๑๙
๒๐
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การถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง (Impeachment)

..................................................................................................................................................

โดยที่วุฒิสภา (Senate) ของสหรัฐอเมริกา มีอ�ำนาจพิจารณาข้อกล่าวหาให้ถอดถอนบุคคล
ออกจากต�ำแหน่ง (Impeachment) ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวหาฟ้องร้องแต่เพียงองค์กรเดียว
ผู้ที่จะถูกกล่าวหาเพื่อถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้นั้น รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้กระท�ำได้เฉพาะแต่
ประธานาธิบดี (President) รองประธานาธิบดี (Vice President) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
ของรัฐ (Civil Officers)๒๓ ทั้งหมด  โดยในทางปฏิบัติได้มีการตีความขอบเขตของการบังคับใช้วิธีการ
อิมพีชเมนต์กับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาประเภท “เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนของรัฐ” ครอบคลุมเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพลเรือนทั้งหมดซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้พิพากษาด้วย๒๔
จึงพิจารณาได้วา่ อ�ำนาจในการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งย่อมเป็นกลไกลการตรวจสอบถ่วงดุล
ฝ่ายบริหารได้อีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีคนใดใช้อ�ำนาจออกค�ำสั่ง
ทางบริหารที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ย่อมอาจน�ำไปสู่กระบวนการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งต่อไปได้
การตัดสินในกรณีถอดถอนนี้ กระท�ำโดยสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓
ข อ ง ส ม า ชิ กวุฒิสภาที่มาประชุม๒๕   โดยวุฒิสภาจะต้องพิจารณาลงมติในข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ
หากข้อกล่าวหาใด “แม้เพียงข้อเดียว” ได้รับการลงมติ (be convicted on one or more of the
articles against him or her) ว่ามีความผิดจริง ผูถ้ กู กล่าวหาก็จะต้องถูกถอดถอนโดยผลของกฎหมาย
ทันทีโดยไม่ต้องมีการลงมติออกเสียงอย่างเป็นทางการว่าให้ถอดถอนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาออกจาก
ต�ำแหน่งอีก อย่างไรก็ดี การตัดสินเพิ่มเติมให้บุคคลดังกล่าวนั้นขาดจากคุณสมบัติที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ในหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ วุฒิสภาจะต้องมีมติโดยเสียงข้างมาก๒๖
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาก�ำหนดให้ผลของค�ำวินจิ ฉัยในคดีถอดถอนต้องมีขอบเขตไม่เกินไปกว่า
การถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง   และขาดจากคุณสมบัติที่จะด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
โดยผู้ถูกตัดสินว่ากระท�ำผิดนั้นยังอาจถูกฟ้องร้อง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาและลงโทษ
ตามกฎหมายอื่นได้๒๗ อนึ่ง ผลของค�ำตัดสินตามกระบวนการถอดถอนของวุฒิสภานั้น ประธานาธิบดี
United State constitution: Article II, Section 4;
“The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Off ice
on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.”
๒๔
Elizabeth B. Bazan and Anna C. Henning, Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions,
Procedure, and Practice (Congressional Research Service; The Library of Congress), 2009, pp. 17-18.
๒๕
United State constitution: Article I, Section 3, clause 6 and 7 ;
“The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they
shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside:
And no Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present.”
“Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal from Office, and
disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party
convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to
Law.”.
๒๖
T.J. Halstead, An Overview of the Impeachment Process, (The Library of Congress, 2005), pp. 5-6.
๒๗
United State constitution: Article I, Section 3, clause 7.
๒๓
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คำ�สั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๒ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส

ไม่สามารถใช้อำ� นาจในฐานะประธานาธิบดีในการลดหย่อนหรืออภัยโทษ (power to grant Reprieves
and Pardons for Offenses against the United States) ได้๒๘ อันแสดงถึงการมอบอ�ำนาจ
อย่างเด็ดขาดในการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งของวุฒิสภานั่นเอง
ในกระบวนการพิจารณาถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งนี้ เปรียบได้ราวกับว่า “สภาผูแ้ ทนราษฎร”
ท�ำหน้าที่เป็นอัยการที่ท�ำหน้าที่ในการกล่าวหา แล้ว “วุฒิสภา” ท�ำหน้าที่เป็นลูกขุนที่จะพิจารณา
ข้อเท็จจริงแล้วลงมติวา่ สมควรถอดถอนหรือไม่ถอดถอน๒๙ โดยมติทจี่ ะให้มกี ารถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งได้
ต้องอาศัยเสียง ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม ผลของการมีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต�ำแหน่ง คือ ผู้นั้นต้องพ้นจากต�ำแหน่งและวุฒิสภาอาจมีมติให้ต้องห้ามไม่ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
อืน่ ใดอีก แต่การถอดถอนหาได้ยกเว้นความรับผิดอืน่ ๆ ตามกฎหมายไม่ กล่าวคือ แม้บคุ คลใดจะถูกลงมติ
ให้ถอดถอนแล้ว หากการกระท�ำของบุคคลนัน้ ต้องด้วยลักษณะของกฎหมายในเรือ่ งใด บุคคลนัน้ ก็อาจ
ถูกด�ำเนินการกล่าวหาฟ้องคดี ด�ำเนินคดี และตัดสิน เหมือนดังเช่นคดีทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ถือว่าเป็นการ
ขัดต่อหลักการทีห่ า้ มด�ำเนินคดีอาญาสองครัง้ ส�ำหรับการกระท�ำความผิดครัง้ เดียว (Double Jeopardy)
ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๓๐ เพราะการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง
ไม่ใช่กระบวนการทางอาญา๓๑
ในกระบวนการพิจารณาเรือ่ งถอดถอนของวุฒสิ ภานัน้ ปกติจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
ที่วุฒิสภาตั้งขึ้น แล้วเสนอเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติ ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการโต้แย้งว่ากระท�ำ
โดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้การถอดถอนต้องกระท�ำโดยวุฒิสภา
ไม่ใช่คณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาได้เคยมีค�ำสั่งไม่รับวินิจฉัยประเด็นนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในอ�ำนาจของวุฒิสภา๓๒
จึงอาจถือได้วา่ กระบวนการถอดถอนของสหรัฐอเมริกานัน้ สิน้ สุดลงและถือเป็นอันยุตใิ นขัน้ ตอน
การพิจารณาตัดสินของวุฒิสภาเท่านั้นและได้รับการยอมรับในนานาประเทศว่ามีกระบวนการและ
ระเบียบวิธพี จิ ารณาทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ที่มิได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนกระบวนการถอดถอนของวุฒิสภาเลย นับแต่การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. ๑๗๘๗ โดยการด�ำเนินงานของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาในกระบวนการ
ถอดถอนนัน้ มีบคุ คลในต�ำแหน่งต่าง ๆ เข้าสูก่ ระบวนการรวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๙ กรณี เป็นผลให้มบี คุ คล
ถูกถอดถอนจากต�ำแหน่งจ�ำนวน ทั้งสิ้น ๘ คน และลาออกจากต�ำแหน่งก่อนกระบวนการถอดถอน
จะสิ้นสุดลง จ�ำนวน ๒ คน๓๓
United State constitution: Article II, Section 2, clause 1.
มานิตย์  จุมปา และพรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หน้า ๕๓.
๓๐
United State constitution: Amendment V;
“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment
or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual
service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put
in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be
deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public
use, without just compensation.”
๓๑
มานิตย์  จุมปา และพรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หน้า ๕๔.
๓๒
เพิ่งอ้าง.
๓๓
มานิตย์   จุมปา และพรสันต์   เลี้ยงบุญเลิศชัย, หน้า ๕๔-๕๖. และ U.S. Senate, Impeachment [online] (n.d.),
available from: http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm
[2017, March 15].
๒๘

๒๙
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การถอดถอนออกจากต�ำแหน่งที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาทั้ง ๑๙ กรณีนี้ เป็นเรื่อง
การพิจารณาถอดถอนผู้พิพากษาศาลในระดับสหรัฐถึง ๑๕ กรณี๓๔ ทั้งนี้   กระบวนการถอดถอน
ออกจากต�ำแหน่ง (Impeachment) นัน้ ไม่ใช้บงั คับกับสมาชิกรัฐสภา ทว่า สมาชิกรัฐสภาพ้นจากต�ำแหน่ง
โดยการทีม่ มี ติให้ขบั ไล่ในสภาทีส่ มาชิกผูน้ นั้ เป็นสมาชิกอยูต่ ามทีม่ าตรา ๑ ข้อ ๕ วรรคหนึง่ ๓๕ ได้กำ� หนดให้
ทัง้ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภามีอำ� นาจในการตรา “ข้อบังคับของสภา” ลงโทษสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ น
ไม่เหมาะสม และโดยอาศัยมติ ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกที่มีอยู่สามารถลงมติขับไล่สมาชิกที่ปฏิบัติ
ตนไม่เหมาะสมได้ ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญมิได้กำ� หนดเหตุแห่งการมีมติให้สมาชิกรัฐสภาพ้นจากต�ำแหน่งไว้
โดยชัดแจ้ง จึงเป็นดุลยพินิจของแต่ละสภาในการพิจารณาว่าการปฏิบัติตนของสมาชิกรัฐสภาผู้ใด
มีลักษณะที่ไม่เหมาะสม (Improper Conduct) และมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่งในที่สุด๓๖
..................................................................................................................................................

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา

..................................................................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาก�ำหนดให้ วุฒิสภามีบทบาทในการให้ความเห็นชอบให้
ประธานาธิบดีทำ� หนังสือสัญญากับต่างประเทศ๓๗  โดยก�ำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถจัดท�ำความตกลง
หรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของ “วุฒสิ ภา” โดยมติให้ความเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของวุฒิสภาก็ตาม แต่จากการพิจารณาสถิติก็พบว่าวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการแก้ไขหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ปิ ระธานาธิบดีกไ็ ด้ไปเจรจาระหว่างประเทศแล้วลงนามในข้อตกลงต่าง ๆ
แต่ไม่เรียกว่าเป็นสนธิสัญญา หากแต่เรียกว่า ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร (Executive Agreement)
เพราะเป็นการลงนามระหว่างฝ่ายบริหารด้วยกัน ซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นสนธิสญ
ั ญา ซึง่ ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกา
ก็ได้รบั รองว่าข้อตกลงเช่นนีไ้ ม่จำ� ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา๓๘ อันถือเป็นการกระท�ำฝ่ายเดียว
ของประธานาธิบดี ในลักษณะเดียวกันกับการออกค�ำสั่งทางบริหารเช่นกัน๓๙ ดังนั้น สภาคองเกรส
จึงต้องใช้กลไกในการตรวจสอบการด�ำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศในลักษณะข้างต้นผ่านวิธกี ารอืน่
เช่น ในการอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ในการด�ำเนินงานด้านการอนุวัติการตามข้อตกลง
ของฝ่ายบริหาร
มานิตย์  จุมปา และพรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หน้า ๕๖.
United State constitution: Article I, Section 5, clause 1;
“Each House shall be the judge of the elections, returns and qualifications of its own members, and a
majority of each shall constitute a quorum to do business; but a smaller number may adjourn from day to day,
and may be authorized to compel the attendance of absent members,in such manner, and under such penalties
as each House may provide.”
๓๖
Ralph A. Rossum, and G. Alan Tarr, American Constitutional Law volume I The Structure of Government,
th
6 ed., (Ontario: Wadsworth, 2003), p.114.
๓๗
United State constitution: Article II, Clause 2 ;
“He shall have power, by and with the advice and consent of the Senate, to make treaties, provided
two thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the advice and consent of
the Senate, ...”  
๓๘
มานิตย์  จุมปา และพรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย, หน้า ๙๘.
๓๔
๓๕
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คำ�สั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Executive Orders)
ตอนที่ ๒ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส
..................................................................................................................................................

การติดตามตรวจสอบ (Oversight)

..................................................................................................................................................

กลไกการตรวจสอบของสภาคองเกรสยังมีอกี หลายวิธกี าร เช่น การเรียกผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ภาครัฐชี้แจงในคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นในกรณีที่เกิดสภาพปัญหาส�ำคัญและน�ำไปสู่ขั้นตอน
การพิจารณาสอบสวนขึ้นในคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจต่อไป ท�ำให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างระมัดระวังมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในอดีตได้เคยปรากฏกรณี การตัง้ คณะกรรมาธิการพิเศษและเรียกบุคคล
ให้เข้าชี้แจงใน กรณี Watergate เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๓ ถึง ค.ศ. ๑๙๗๔ และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ถูกกล่าวหาว่าค้าอาวุธสงคราม ในกรณี Iran-Contra อันเป็นกรณีทไี่ ด้รบั ความสนใจไปทัว่ โลกและมีผล
สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นอย่างมาก๔๐
  
นอกจากนี้ สภาคองเกรสได้จดั ตัง้ Government Accountabilities Office (GAO) ขึน้ เป็น
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจการตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ของสภาคองเกรสที่ได้รับการยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
นับแต่การจัดให้มีกฎหมาย Legislative Reorganization Act 1970 ทั้งนี้ สภาคองเกรสได้เรียก
ให้ประธานาธิบดีหรือหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานตลอดจนสภาพปัญหาต่อสภา
อยูเ่ สมอ โดยมักจะมีการเรียกให้เสนอรายงานเช่นว่านัน้ ก่อนทีจ่ ะอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบโครงการ
และงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินงานรอบใหม่อีกด้วย๔๑
..................................................................................................................................................

ความส่งท้าย

..................................................................................................................................................

นอกจากในประการทีก่ ล่าวข้างต้น สภาคองเกรสในฐานะองค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตยิ งั ได้ใช้เทคนิค
วิธีการทางนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลและต่อรองกับการใช้อ�ำนาจของประธานาธิบดีได้ อาทิการก�ำหนดบท
“Sunset clause” ไว้ในกฎหมายบางฉบับที่ได้ให้อ�ำนาจหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารโดยการก�ำหนด
หลักเกณฑ์วา่ เมือ่ ครบระยะเวลาช่วงหนึง่ แล้วจ�ำต้องเข้าสูก่ ระบวนการทบทวนหรือปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ตามกฎหมายฉบับนั้น   นอกจากนี้ โดยที่ประธานาธิบดีมีอ�ำนาจในการยับยั้ง (Veto) ร่างรัฐบัญญัติ
ที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภา สภาคองเกรสก็ได้ใช้วิธีการเสนอร่างรัฐบัญญัติ
ให้ประธานาธิบดีให้ความเห็นชอบในลักษณะเป็นชุด (Package) ที่ประกอบด้วยร่างรัฐบัญญัติมากกว่า
๑ ฉบับ ทีท่ ำ� ให้ประธานาธิบดีตดั สินใจในการยับยัง้ ร่างรัฐบัญญัตทิ งั้ หมดยากยิง่ ขึน้ เพราะประกอบด้วย
ร่างกฎหมายที่ทางรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญมาพร้อมกันด้วย เป็นต้น   ทั้งนี้ อ�ำนาจในการอนุมัติ
งบประมาณของสภาเพื่อให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ก็เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของฝ่าย
นิติบัญญัติ๔๒ และท�ำให้สภาคองเกรสมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำเนินนโยบายภาครัฐมากกว่ากลไก
ประการอื่น๔๓
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, pp. 285-286.
Ibid., pp. 300-301.
๔๑
Ibid., p. 302.
๔๒
Ibid., pp.271-272.
๔๓
Ibid., pp.285-286
๓๙
๔๐
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