
Kofi Annan อดตีเลขาธิการสหประชาชาตไิด้กล่าวไว้ว่า

“เราไมส่ามารถเขา้ใจความม ัน่คงเฉพาะทีเ่ป็นประเดน็ทาง

ทหาร เท่านัน้ หากแต่จะตอ้งรวมเอาประเดน็การพฒันา
เศรษฐกจิ ความเป็นธรรมทางสงัคม การปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
กระบวนการ ประชาธปิไตย การลดอาวุธ และการเคารพ

สทิธมินุษยชนและ หลกักฎหมายเขา้ไวด้ว้ย” https://www.cbsnews.com/news/
kofi-annan-former-un-secretary-general-dead-at-80/



• แนวคิดในการปฏรูิประบบงานความม ัน่คงใหค้รอบคลุมมติใิหม่น้ี ไดน้าํหลกัธรรมาภบิาล ของการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance) มาใชใ้นการบรหิารประเทศ และปรบัเปลีย่นระบอบการปกครองใหเ้ป็น 
“ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม” ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเสนอขอ้คดิเหน็ในการบรหิารประเทศ และตดัสนิใจในเรื่องที่
สาํคญัของ ประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คงของพลงัอาํนาจของชาตแิละความม ัน่คงของ
ประชาชนในฐานะปจัเจก รวมถงึมมีาตรการช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชน ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของรฐั
ดว้ย 

• การเปลีย่นแปลงระบบการบริหาร การปกครองประเทศดงักลา่วน้ี จาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นบทบาทและ
การปฏบิตัหินา้ทีข่องสมาชกิรฐัสภาในฐานะผูแ้ทนปวงชน ดว้ยการใหค้วามรูเ้พือ่ปรบัเปลีย่นกระบวนทศันใ์หม ่ทีต่อ้ง
กาํกบัดูแลการบริหารรฐัของฝ่ายบรหิารใหอ้ยู่ในกรอบของ “การปกป้องอธิปไตย และสงัคม”



ประเดน็ความมั่นคง คาํถามหลกัในภาคแรกนี ้ได้แก่

 อะไรคอืพฒันาการลา่สุดในสภาวะแวดลอ้มดา้นความม ัน่คง ? 

 อะไรคอืภยัคุกคามในรูปแบบใหมแ่ละการตอบโตภ้ยัคุกคามดงักลา่วเป็นอย่างไร ? 

 เหตใุดการกาํกบัดูแลและการตรวจสอบภาคความม ัน่คงโดยรฐัสภาจงึเป็นสิง่จาํเป็น ? 

 อะไรคอืหลกัการสาํคญัของการกาํกบัดูแลภาคความม ัน่คงในระบอบประชาธปิไตย ? 

 บทบาทของรฐัสภาต่อรฐับาลและต่อฝ่ายตลุาการเป็นอย่างไร ?



ความสําคญัของการกาํกบัดูแลโดยรัฐสภา

• การกาํกบัดูแลและตรวจสอบโดยรฐัสภาถอืเป็นหวัใจหลกัของระบอบ ประชาธปิไตยในการป้องกนัมใิหม้กีารใชอ้าํนาจ
แบบเผดจ็การ 

• รฐัที่ปราศจากการควบคมุภาคความมัน่คงโดยรฐัสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมฝ่ายทหารนั้น ควรจะถอืว่าเป็นรฐั
ที่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ หรอื เป็นรฐัที่กาํลงัอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสูค่วามเป็นประชาธิปไตย



หลกัการของการกาํกบัดูแลโดยรัฐสภา ตามแนวทางประชาธิปไตย

รฐัเป็นตวัแสดงเพยีงผูเ้ดยีวทีม่อีาํนาจอนัชอบธรรมในการใชก้าํลงั และหน่วยงานดา้นความม ัน่คงท ัง้หลาย
 ตอ้งรบัผดิชอบต่อผูท้ีม่อีาํนาจอนัชอบธรรมน้ี 

 รฐัสภามอีาํนาจทีเ่ป็นอสิระในการกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารรบัผดิชอบต่อการพฒันา การทบทวน และการ
 นาํนโยบายดา้นความม ัน่คงและการป้องกนัประเทศ ไปปฏบิตั ิ

 รฐัสภามบีทบาทเฉพาะตามรฐัธรรมนูญในการอนุมตัแิละตรวจสอบอย่างละเอยีดในงบประมาณดา้นการ
 ป้องกนัประเทศและงบประมาณดา้นความม ัน่คงท ัง้หมด 

 รฐัสภามบีทบาทสาํคญัในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการประกาศใชแ้ละการยกเลกิสภาวการณ ์ฉุกเฉินหรอืสภาวะ
 สงคราม 



หลกัการของการกาํกบัดูแลโดยรฐัสภา ตามแนวทางประชาธิปไตย (ต่อ)

หลกัธรรมาภบิาลในการปกครอง และหลกันิตธิรรม เป็นหลกัการทีใ่ชก้บัหน่วยงานท ัง้หลายของรฐับาล 
 ซึง่รวมถงึหน่วยงานในภาคความม ัน่คงดว้ย
 

 เจา้หนา้ที/่บคุลากร ในหน่วยงานดา้นความม ัน่คงแต่ละคนตอ้งเขา้สู่กระบวนการทางตลุาการ หากมกีาร
  ละเมดิกฎหมายท ัง้ภายในประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ ในกรณีทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม
  ท ัง้ในทางอาญาและทางแพง่ 

 หน่วยงานดา้นความม ัน่คงของรฐัตอ้งมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง



เวบ็ไซด์ของรัฐสภา

• จนถงึขณะน้ี (พฤษภาคม ค.ศ. 2002) มรีะบบรฐัสภา 244 แห่งใน 180 ประเทศ (โดยรฐัสภา 64 แห่งเป็นระบบ 2 สภา) 
สหภาพรฐัสภาระหวา่งประเทศ (IPU) มขีอ้มลูวา่มเีวป็ไซตข์องรฐัสภา อยู่ถงึ 165 เวป็ 
ใน 128 ประเทศ (ในบางประเทศทีม่รีะบบสองสภานัน้ แต่ละสภาจะมเีวป็ไซตข์องตนเอง) 

• แนวทางในการจดัทาํเน้ือหาและโครงสรา้งของเวป็ไซตข์องรฐัสภาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบโดยสภาของสหภาพรฐัสภา
ระหวา่งประเทศ เมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 นัน้ สามารถ เขา้สบืคน้ไดใ้นเวป็ไซตข์อง IPU ที ่
http://www.ipu.org



ตวัอย่างของข้อมูลเกีย่วกบัประเดน็ด้านความมัน่คงทีส่ามารถให้สาธารณชน
รับรู้และเข้าถึงในรูปแบบทีป่ระชาชนจะอ่านได้โดยง่ายน้ัน ได้แก่

เอกสารทีม่คีวามสาํคญัในทางยุทธศาสตร ์เช่น นโยบายความม ัน่คงของประเทศ 

งบประมาณการป้องกนัประเทศ (โดยไมร่วมงบประมาณลบัทางทหาร) 

เอกสารเผยแพร่ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการอภปิรายและการตดัสนินโยบายทีส่าํคญัท ัง้หลาย ญตัตทิีน่าํเสนอในสภา 
 กฎหมายและเอกสารอืน่ใดทีแ่จกจ่ายในรฐัสภาทีเ่ป็นประเดน็เกี่ยวขอ้งกบัภาคความม ัน่คง 

รายงานการประชมุของคณะกรรมาธกิารรฐัสภา และรายงานการอภปิรายในสภาในประเดน็ความม ัน่คงท ัง้หมด (ยกเวน้
กรณีทีเ่ป็นการประชมุลบั) ซึง่หมายรวมถงึ รายงานเกี่ยวกบัขอบเขต และขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของการประชมุลบั
ดงักลา่วดว้ย

เอกสารสิง่พมิพท์ ัง้หลายทีเ่กี่ยวกบัการไต่สวนของรฐัสภาในประเดน็ความม ัน่คง 



ตวัอย่างของข้อมูลเกีย่วกบัประเดน็ด้านความมัน่คงทีส่ามารถให้สาธารณชน
รับรู้และเข้าถึงในรูปแบบทีป่ระชาชนจะอ่านได้โดยง่ายน้ัน ได้แก่

รายงานประจาํปีของรฐัสภาหรอืรายงานเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของหน่วยงานดา้นความม ัน่คงท ัง้หมด 
 รายงานของผูต้รวจการรฐัสภาหรอืผูต้รวจเงนิแผ่นดนิในส่วนทีเ่กี่ยวกบัภาคความม ัน่คง แมว้า่ผูต้รวจการ 
 รฐัสภาอาจไมไ่ดร้บัอนุญาตใหน้าํเสนอรายงานการสบืสวนในบางประเดน็ต่อสาธารณชน แต่ก็จะตอ้ง
 รายงานการสบืสวนดงักลา่วต่อคณะกรรมาธกิารทีจ่ดัต ัง้ขึ้นเป็นการเฉพาะ รฐับาลจะตอ้งนาํเสนอมาตรการ
 ใดๆ ก็ตามทีไ่ดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามรายงานของผูต้รวจการรฐัสภา และผูต้รวจเงนิแผ่นดนิใหร้ฐัสภา 
 รบัทราบดว้ย 

ขอ้มลูเกี่ยวกบัความตกลงระหวา่งประเทศท ัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหภุาคี 

ขอ้มลูเกี่ยวกบัการออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิรฐัสภาแต่ละคน หรอื ขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงคะแนนของ
 สมาชกิรฐัสภาในแต่ละฝ่ายในประเดน็ดา้น ความม ัน่คง เช่น เรื่องงบประมาณ การเขา้ร่วมพนัธมติรระหวา่ง
 ประเทศ การ เกณฑท์หาร การจดัหาอาวุธ ฯลฯ 

กฎหมายเกี่ยวกบัเสรภีาพของขอ้มลูขา่วสาร (Freedom of Information Legislation) 



รัฐสภาและส่ือมวลชน
• สมชัชาแห่งสภาของยุโรปเชญิชวนใหร้ฐัสภาแห่งชาตทิ ัง้หลายพจิารณามาตรการดงัต่อไปน้ี โดยเร่งด่วน : 

 มาตรการทีส่นบัสนุนใหเ้กดิความโปร่งใสในการทาํงานของรฐัสภา อนัไดแ้ก่ การเปิดใหป้ระชาชนเขา้รบัฟงัการประชมุของคณะกรรมาธกิาร
ต่างๆ โดยประเดน็น้ีมใิช่เป็นเพยีงเรื่องของนโยบายทีมุ่ง่เนน้การสือ่สารกบัประชาชนเท่านัน้ หากแต่เป็นความสาํคญัทางการเมอืงในระดบั
ตน้ๆ ซึง่จะมผีลกระทบโดยตรงต่อการทีร่ะบอบประชาธปิไตยจะเดนิหนา้ไดอ้ย่างเตม็ทีด่ว้ย

 พยายามใชป้ระโยชนจ์ากวธิกีารสือ่สารแบบดัง้เดมิควบคู่ไปกบัเทคโนโลยใีนดา้นขอ้มลูขา่วสาร ในรูปแบบใหมต่่างๆ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ 

1. ก่อใหเ้กดิบรรยากาศของการทาํงานทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัสือ่มวลชนและโดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่มวลชนทีป่ระจาํรฐัสภา 

2. เพือ่ใหเ้กดิความม ัน่ใจวา่การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการอภปิรายในสภาเป็นไปอย่างรวดเรว็และทนัการณ ์
จดัใหม้กีารตพีมิพว์าระการประชมุและรายงานการประชมุ แบบคาํต่อคาํอย่างรวดเรว็ดว้ยเช่นกนั 

3. เพิม่การใหบ้รกิารแบบ On-line เพือ่จะไดม้กีารสือ่สารโดยตรงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้กบัสาธารณชนและสือ่มวลชนไดอ้ย่างรวดเรว็

     4. ทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและเอกสารของรฐัสภาไดอ้ย่างเตม็ทีเ่พือ่ทีว่า่การถกอภปิรายสาธารณะจะเกดิขึ้นก่อนทีจ่ะมกีาร
ลงคะแนนในร่างกฎหมายฉบบัใดฉบบัหน่ึง



รัฐสภาและส่ือมวลชน (ต่อ)

 ใชป้ระโยชนจ์ากคาํแนะนาํของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสือ่สาร 

 ดาํเนินการใหเ้น้ือหา/เอกสาร/ทีเ่ป็นขอ้กฎหมายต่างๆ นัน้ มลีกัษณะทีผู่อ่้านทีม่ใิช่ผูเ้ชี่ยวชาญสามารถม ี
  ความเขา้ใจและเขา้ถงึขอ้มลูเหลา่นัน้ได ้

 ดาํเนินการอย่างเป็นข ัน้ตอนเพือ่ใหก้ระบวนการในการถกอภปิรายประเดน็ต่างๆ เหลา่น้ี เป็นไปอย่าง
  กระชบั ใหเ้กิดความเขา้ใจเพือ่ใหก้ระบวนการตดัสนิใจดาํเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหห้น่วยงานดา้นสือ่สารและขอ้มลูของรฐัสภารวบรวมขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการนาํเสนอร่าง
  กฎหมาย และอธบิายลกัษณะเฉพาะของกฎหมายเหลา่นัน้อย่างเป็นระบบ เพือ่เผยแพร่แก่สือ่มวลชนและ 
  ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจากกฎหมายดงักลา่ว



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
หน้าทีข่องกองทพั

• ทาํใหเ้กิดหลกัประกนัวา่บทบาทของกองทพันัน้ 

 ถกูกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทางทหาร 

 สอดคลอ้งกบัแนวคดิและนโยบายความม ัน่คงของประเทศ 

 ตอบสนองต่อความตอ้งการและความจาํเป็นในเรื่องความม ัน่คงของสงัคมอย่างแทจ้รงิ 

 การทาํหนา้ทีท่ีม่ใิช่เป็นภารกจิทางทหารจะตอ้งไมส่่งผลต่อความเตรยีมพรอ้มของกองทพัทีจ่ะ
 ทาํหนา้ทีห่ลกัของตน อนัไดแ้ก่ การปกป้องอธิปไตยของรฐัและการมส่ีวนในการรกัษากฎกตกิา
 ระหวา่งประเทศ



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
การปฏิรูปการป้องกนัประเทศ

• ทาํใหเ้กิดหลกัประกนัวา่คณะกรรมาธกิารรฐัสภาทีม่คีวามรูค้วามสามารถไดร้บัรายงาน เกี่ยวกบัการปฏรูิปกองทพั อนั
เป็นรายงานทีม่กีารวเิคราะหผ์ลกระทบของการปฏรูิป ดงักลา่วดว้ย และคณะกรรมาธิการจะตอ้งสามารถสอบถาม/ไต่
สวนในประเดน็เหลา่นัน้ ดว้ยการจดัใหม้กีารรบัฟงัและไต่สวนขึ้น



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
การใช้ทหารในการบังคบัใช้กฎหมายพลเรือน 

• โดยหลกัการแลว้ การใหท้หารมส่ีวนในกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายพลเรอืนนัน้ไมเ่ป็นทีพ่งึปรารถนา 

• แต่ในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นและไม่มทีางออกอื่นใด รฐัสภาควรจะตอ้งทาํใหเ้กดิหลกัประกนัวา่ตอ้งมกีารกาํหนดขอบเขต
ของการมบีทบาทของกองทพัในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพลเรอืนอย่างชดัเจน และมกีฎหมายรองรบัในประเดน็ต่อไปน้ี 
: 
 สถานการณท์ีท่หารจะเขา้ไปมบีทบาทดงักลา่ว 

 ลกัษณะและขอบเขตของการเขา้ไปมบีทบาท 

 กาํหนดระยะเวลาอย่างชดัเจน





โครงสร้างของหน่วยงานตาํรวจ

• ลกัษณะสาํคญัของกจิการตาํรวจในวถิทีางประชาธิปไตย 
 หน่วยงานตาํรวจจะตอ้งเคารพกฎหมายและปฏบิตัหินา้ทีต่ามประมวลจรยิธรรมทางวชิาชพีทีก่าํหนด

  ไวอ้ย่างเคร่งครดั 
 การดูแลความสงบเรยีบรอ้ยโดยเจา้หนา้ทีต่าํรวจในระบอบประชาธปิไตยนัน้ มจีดุประสงคเ์พือ่ก่อใหเ้กดิ

  ความปลอดภยัแก่สาธารณชนควบคู่ไปกบัการเคารพในสทิธมินุษยชน 
 การแสดงความรบัผดิชอบของเจา้หนา้ทีต่าํรวจจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้และตอ้งมกีลไก

  ในการกาํกบัดูแลและควบคุมหน่วยงานนี้ท ัง้จากภายในและภายนอก
 กจิการตาํรวจในระบอบประชาธปิไตยนัน้เป็นกระบวนการจากลา่ง-ขึ้น-บน อนัและเป็นการสนองตอบต่อ

  ความตอ้งการและขอ้กงัวลต่างๆ ของพลเมอืงแต่ละรายและของชมุชน ตลอดจนเป็นการสรา้งความไวเ้นื้อ
  เชื่อใจ แสวงหาการยอมรบัและสนบัสนุนจากสาธารณชน ไปพรอ้มๆ กนัดว้ย ดว้ยเหตนุี้กระบวนการดงักลา่ว
  จงึตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและอาศยัการพูดคยุสนทนาระหวา่งกนั เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายขา้งตน้ในหลาย
  ประเทศจงึเป็นกระบวนการทีม่ลีกัษณะกระจายอาํนาจเพือ่ทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชนใน  
  ทอ้งทีไ่ดอ้ย่างรวดเรว็และอย่างมปีระสทิธภิาพ



ปัจจัยทีก่าํหนดการกาํกบัดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรอง 
ในระบอบประชาธิปไตย

• ขอบเขต

การกาํกบัดูแลและตรวจสอบหน่วยงานขา่วกรองมกัจะมขีอบเขตทีถ่กูจาํกดั ซึง่การกาํหนดขอบเขต
ของการกาํกบัดูแลนัน้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะหรอืประเภทของกจิกรรม (ขา่วกรอง ภายในประเทศหรอื
การสบืราชการลบัในต่างประเทศ) หรอืขึ้นอยู่กบัประเดน็ทีเ่ป็นขอ้กงัวลของแต่ละรฐั (อาท ิวธิกีาร
ในการปฏบิตักิาร และการปฏบิตัริาชการลบั ฯลฯ)



การอภปิรายลบัหรือเปิดเผยในรัฐสภา
ของหน่วยงานข่าวกรอง และหน่วยงานราชการลบั

• โดยท ัว่ไป การกาํกบัดูแลและตรวจสอบหน่วยงานขา่วกรองและหน่วยงานสบืราชการลบัในประเทศประชาธปิไตยนัน้
ยงัคงมลีกัษณะทีเ่ปิดเผยไม่มากนกั โดยเปรียบเทยีบกบัการกาํกบัดูแลกิจการของรฐัในเรื่องอื่นๆ เช่น การพจิารณาและ
การถกอภปิรายของคณะกรรมาธิการรฐัสภาทีก่าํกบัดูแลงานดา้นขา่วกรอง นัน้เกือบจะไมเ่คยมกีารเปิดใหส้าธารณชนรบั
ฟงัอย่างเต็มรูปแบบ 

• นอกจากน้ี สมาชกิในคณะกรรมาธิการดงักลา่วอาจตอ้งใหค้าํสตัยป์ฏญิาณวา่จะยดึม ัน่ต่อหลกัเกณฑใ์น เรื่องความลบั
ของขอ้มลูทีต่นไดร้บัทราบดว้ย 

• ไมว่า่รูปแบบของการกาํกบัดูแลจะเป็นแบบใดก็ตาม ในประเทศประชาธิปไตยก็ไดพ้ยายามทีจ่ะคงไวซ้ึง่ความสมดุล
ระหวา่งการใหห้ลกัประกนัวา่หน่วยงานดา้นขา่วกรองและหน่วยงานราชการลบัท ัง้หลายตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการ
ดาํเนินงานอยู่ภายใตก้รอบกฎหมาย และปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเหมาะสม ขณะทีก็่พยายามทีจ่ะรกัษาความลบัของทาง
ราชการและคงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพในการปกป้องความม ัน่คงแห่งชาตไิปพรอ้มๆ กนัดว้ย



การจัดแบ่งหน้าที่
ของหน่วยงานข่าวกรอง และหน่วยงานราชการลบั

• วธิกีารในการควบคุมหน่วยงานขา่วกรองในทางโครงสรา้ง ก็คอื การหลกีเลีย่งมใิหห้น่วยงานใดหน่วยงานเดยีวผูกขาด
การทาํหนา้ทีน้ี่แต่เพยีงลาํพงั 

• การสรา้งหน่วยงานและงานสบืราชการลบัทีห่ลากหลาย โดยใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของหน่วยงานแต่ละแห่ง ไมว่า่จะ
เป็นกองทพั กรมตาํรวจ หน่วยงานขา่วกรองภายในและต่างประเทศ แมจ้ะดูเสมอืนวา่จะมปีระสทิธภิาพทีน่อ้ยกวา่และ
ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนักนัเองในระบบราชการ แต่ถอืว่าเป็นการจดัองคก์รทีดู่จะสอดคลอ้งกบัการควบคุมตรวจสอบตาม
วถิทีางประชาธปิไตยมากกวา่ 

• และดว้ยเหตน้ีุเองในหลายประเทศจงึมกัจะจดัต ัง้หน่วยงานดา้นขา่วกรองแยกจากกนั คอืมที ัง้หน่วยงานขา่วกรองของ
กองทพัและหน่วยงานขา่วกรองภายใน ประเทศ ซึง่การจดัแบง่ดงักลา่วถอืวา่เป็นผลดแีละสอดคลอ้งกบัมมุมองของการ
กาํกบั ดูแลในระบบประชาธิปไตย 

• การมหีน่วยงานขา่วกรองทีก่ระจดักระจายและมกีารวเิคราะหท์ีห่ลากหลายก็กลบักลายเป็นปญัหาเช่นกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่หลงัจากการโจมตโีดยผูก่้อการรา้ยในสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 2001 เป็นตน้มา



การฝึกเจ้าหน้าทีด้่านข่าวกรอง

• การฝึกอบรมและการสรา้งคณะผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่ป็นมอือาชพีในงานดา้นขา่วกรองถอืเป็นหวัใจสาํคญัของการกาํกบัดูแลและ
ตรวจสอบ 

• การปลูกฝงัความเป็นวชิาชพี การยดึม ัน่ ในบรรทดัฐานแบบประชาธิปไตยและในหลกัการสทิธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปลูกฝงัความรูส้กึรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงเป็นลกัษณะสาํคญัของการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่บคุลากรในสายงาน
ดา้นขา่วกรอง

• ในระบบประชาธิปไตยนัน้ มคีวามพยายามทีจ่ะฝึกฝนและวา่จา้งพลเรอืนใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นหน่วยงาน
ดา้นขา่วกรองต่างๆ ดว้ย โดยไมต่อ้งการใหง้านทางดา้นน้ีผูกขาดโดยทหารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว



การยกเลกิช้ันความลบัของเอกสาร

• ปจัจยัดา้นโครงสรา้งอกีประการหน่ึงทีอ่าจช่วยในการควบคุมและก่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบมากขึ้นก็คอื
การทีข่อ้มลูเกี่ยวกบักจิกรรมของหน่วยงานราชการลบัและหน่วยงานดา้นขา่วกรองท ัง้หลายจะสามารถนาํมาเปิดเผยสู่
สาธารณชนไดห้ลงัจากผ่านช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึง่สามารถกระทาํไดด้ว้ยการออกกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัเสรีภาพในขอ้มลู
ขา่วสาร และการออกกฎขอ้บงัคบัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ
ทางราชการหลงัจากกาํหนดเวลาช่วงระยะหน่ึงไดผ่้านไป 

• แมว้า่การเปิดเผยขอ้มลูเป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งความโปร่งใสจะกระทาํลา่ชา้ไปบา้ง ซึง่ทาํใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้
ลา่ชา้ไปแต่ก็ถอืวา่เป็นการช่วยใหเ้กิดการควบคุมภายใตก้ระบวนการประชาธปิไตยไดใ้นระดบัหน่ึง



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
ในทางนิตบัิญญัต

• ทาํใหแ้น่ใจวา่ประเทศของท่านเป็นภาคใีนอนุสญัญาระหวา่งประเทศปี ค.ศ. 1989 ทีต่่อตา้นการเกณฑ์
การใช ้การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ และการฝึกฝนทหารรบัจา้ง ตลอดจนออกกฎหมายภายในทีส่อดคลอ้งกบั
อนุสญัญาระหวา่งประเทศดงักลา่วอย่างเป็นทีน่่าพอใจ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ ไดม้กีารวางกรอบทางกฎหมายสาํหรบัการกาํกบัดูแลและควบคุม บรษิทัรกัษาความปลอดภยัและ
บรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารในเรื่องกองกาํลงัไว ้และมกีารบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
เคารพในแบบแผนของกฎหมายและกฎกตกิาเกีย่วกบัการห้ามค้าอาวุธ

• โดยเหตทุีบ่ริษทัรกัษาความปลอดภยัและบริษทัเอกชนทีร่บังานดา้นการทหารเหลา่น้ี ดาํเนินการอยู่ในต่างประเทศใน
พื้นทีท่ีม่คีวามขดัแยง้ ฉะนัน้ตอ้งกระตุน้ใหร้ฐัสภาของท่านคอยตรวจสอบวา่กจิการของบรษิทัดงักลา่วทีม่ฐีานอยู่ใน
ประเทศของท่านนัน้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรค์วามม ัน่คงแห่งชาตแิละนโยบายต่างประเทศหรอืไม ่และจะตอ้งไมข่ดักบั
กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนบรรทดัฐานและมตต่ิางๆ ของ สหประชาชาตดิว้ย 

• ออกกฎหมายทีก่าํหนดวา่ บรษิทัรกัษาความปลอดภยัและบรษิทัเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นทหารเหลา่น้ี 
ไม่ควรไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตักิารในภมูภิาคหรอืในประเทศทีถ่กูส ัง่หา้มมใิหม้กีารคา้อาวุธ



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
ความโปร่งใส

• ทาํใหเ้กิดความแน่ใจวา่ จะไมม่บีรษิทัเอกชนต่างชาตไิมว่า่จะเป็นบริษทัรกัษาความปลอดภยัหรอืบรษิทั
ทีท่าํหนา้ทีค่ลา้ยทหารไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตักิารในอาณาเขตของรฐัโดยมไิดร้บัการอนุมตัเิหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน แมจ้ะ
เป็นในกรณีทีเ่ป็นการรอ้งขอจากรฐับาล หรอืดว้ยความเหน็ชอบจากรฐับาลเองก็ตาม 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่งบประมาณของรฐับาลทีจ่ดัสรรใหบ้รษิทัเอกชนเหลา่นัน้ รวมท ัง้กจิกรรมของบรษิทัไดร้บั
การตรวจสอบ กาํกบัดูแล และควบคุมโดยรฐัสภา



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา : 
ความรับผดิชอบ

• ทาํใหเ้กิดหลกัประกนัวา่ รฐัสภาตอ้งใหร้ฐับาลแสดงความรบัผดิชอบต่อการกระทาํของบรษิทัเอกชนทีดู่แลเรื่องความ
ปลอดภยัและบริษทัทีท่าํหนา้ทีด่า้นการทหารท ัง้ในทางกฎหมายและในทางปฏบิตัทิ ัง้ภายใน ประเทศและในต่างประเทศ



เง่ือนไขทีนํ่าไปสู่การกาํกบัดูแล อย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐสภา

• เงือ่นไขทีจ่ะนาํไปสู่การกาํกบัดูแลภาคความม ัน่คงอย่างมปีระสทิธภิาพจงึประกอบดว้ย 

อาํนาจตามกฎหมายทีก่าํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในรฐัธรรมนูญ 

ประเพณีหรอืแนวปฏบิตัทิีส่บืทอดกนัมาแต่ด ัง้เดมิ 

ทรพัยากรและความเชี่ยวชาญ 

เจตนารมณท์างการเมอืง



ยทุธศาสตรเ์ชิงรุกในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบภาคความมัน่คงโดยรฐัสภา

• การปฏบิตังิานของรฐัสภานัน้มกัจะถกูกาํหนดโดยกระแสขา่วรายวนั นอกจากน้ี วาระในทางการเมอืงของรฐัสภาส่วนใหญ่
ก็ยงัถกูกาํหนดโดยรฐับาลเสยีอกี ดว้ยเหตน้ีุ มาตรการทีม่ปีระสทิธิภาพในการรบัมอืกบัขอ้จาํกดัในเรื่องเวลาก็คือ การ
พฒันายุทธศาสตรเ์ชงิรุกในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบภาคความม ัน่คงนัน้ ยุทธศาสตรด์งักลา่ว
ควรจะรวมประเดน็ต่อไปนี้ : 

• การกาํหนดวาระ : สมาชกิรฐัสภาควรจะทาํใหเ้จตนารมณแ์ละความตอ้งการของประชาชนปรากฏอยู่ในวาระทางการเมอืง
อย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

• พฒันาการลา่สดุ : รฐัสภาจาํเป็นจะตอ้งตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบัพฒันาการดา้นความม ัน่คงและการทหารท ัง้ในระดบัชาตแิละ
ระดบัระหวา่งประเทศอย่างทนัการ ซึง่สามารถกระทาํไดไ้มเ่ฉพาะผ่านช่องทางฝ่ายรฐับาลเท่านัน้ แต่ควรจะใชช่้องทางอื่นๆ 
ทีม่ใิช่หน่วยงานของรฐัดว้ย ไมว่า่จะเป็นการตดิตามขอ้มลูทีท่นัสมยัจากสถาบนัวชิาการหรอืสถาบนัวจิยัต่างๆ เป็นตน้ 

• การเรยีนรูจ้ากบทเรยีนในอดีต : รฐัสภาจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูจ้ากปฏบิตักิารในอดตีทีฝ่่ายความ ม ัน่คงไดด้าํเนินการมา 
โดยการตรวจสอบโครงสรา้งและประเมนิการปฏบิตัภิารกิจอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง 

• การตดิตามและประเมินการปฏบิตังิานอย่างสมํา่เสมอ : รฐัสภาตอ้งกาํหนดใหร้ฐับาลรายงานจดุประสงคพ์ฒันาการลา่สุด ตลอดจน
สรุปบทเรยีนจากปฏบิตักิารทีผ่่านมาแก่รฐัสภาเมือ่มกีารนาํเสนอนโยบายดา้นความม ัน่คงอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง



กลไกของรัฐสภาทีใ่ช้ในการกาํกบัดูแลภาคความมั่นคง

• วธิกีารภายใตก้รอบกฎหมายทีร่ฐัสภาสามารถนาํมาใชเ้พือ่แสวงหาขอ้มลูจากรฐับาลที ่ใชก้นัโดยปกต ิ3 
วธิ ีไดแ้ก่ 

1. การถกอภปิรายในรฐัสภา

2. การตัง้กระทูถ้ามโดยรฐัสภาและการเปิดอภปิรายทัว่ไป 

3. การไต่สวนโดยรฐัสภา 



คณะกรรมาธิการกลาโหมรัฐสภาหรือ 
คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านความมั่นคง

• โดยท ัว่ไปแลว้คณะกรรมาธกิารรฐัสภาจะประกอบดว้ย

• คณะกรรมาธกิารกลาโหม (บางกรณีก็มชีื่อเรยีกวา่เป็นคณะกรรมาธกิารการทหาร หรอืคณะกรรมาธกิาร
การป้องกนัประเทศและความม ัน่คง หรอืคณะกรรมาธกิารความม ัน่คงและกจิการภายนอก) ซึง่จะ
รบัผดิชอบ
ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาคความม ัน่คงท ัง้หมด อนัไดแ้ก่ การปฏบิตัภิารกจิทางทหาร การจดัองคก์ร 
บคุลากร การปฏบิตักิารและการจดังบประมาณของกองทพั ตลอดจนการเกณฑท์หารและการจดัหาอาวุธ 

• คณะกรรมาธกิารต่างประเทศ ซึง่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตดัสนิใจในการเขา้ร่วมในปฏบิตักิารรกัษา
สนัตภิาพ หรอืการรบักองกาํลงัรกัษาสนัตภิาพในเขตแดนของประเทศ การดูแลดา้นความม ัน่คงระหวา่ง
ประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ ท ัง้ในส่วนภมูภิาคและระดบัโลก สนธสิญัญาและความตกลงต่างๆ 



คณะกรรมาธิการกลาโหมรัฐสภาหรือ 

คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านความมั่นคง (ต่อ)
• คณะกรรมาธิการงบประมาณหรอืคณะกรรมาธิการการคลงั ซึง่จะเป็นผูต้ดัสนิทา้ยสุดในเรื่องงบประมาณขององคก์ร/

หน่วยงานดา้นความม ัน่คงท ัง้หมด และอาจจะมคีณะกรรมาธกิารตรวจสอบบญัชทีีจ่ะทาํหนา้ที่
ในการตรวจสอบรายงานการตรวจสอบบญัชขีองงบประมาณแผ่นดนิท ัง้หมด ซึง่รวมถงึงบประมาณกลาโหมดว้ย 

• คณะกรรมาธิการ (หรอือนุกรรมาธิการ) ขา่วกรอง รบัผดิชอบกาํกบัดูแลงานดา้นขา่วกรองและการสบืราชการลบั ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นภารกจิทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใินทีป่ระชมุลบั

• คณะกรรมาธิการอตุสาหกรรมและการคา้ ซึง่จะทาํหนา้ทีก่าํกบัดูแลเรื่องการจดัหาอาวุธและการคา้อาวุธ (ตลอดจน
การชดเชยและการเปรยีบเทยีบราคา) 

• คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกาํกบัดูแลงานวจิยัและงานพฒันาทางทหาร 

• คณะกรรมาธิการมหาดไทย (หรอืกิจการภายใน) กาํกบัดูแลกรมตาํรวจ หน่วยงานรกัษาเขตแดน และในหลายกรณี
กาํกบัดูแลองคก์รกึ่งทหารท ัง้หลายดว้ย (Paramilitary Organizations)



ภารกจิหลกัของคณะกรรมาธิการกลาโหมหรือ
คณะกรรมาธิการความมั่นคง

นโยบายความมัน่คง 

• มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบและรายงานนโยบายทีส่าํคญัทีแ่ถลงโดยกระทรวงกลาโหม 

• มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมในส่วนทีเ่กี่ยวกบัความรบัผดิชอบ
ในนโยบายทีไ่ดแ้ถลงหรอืนาํเสนอเป็นระยะ 

• มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบใหก้ระทรวงกลาโหมปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยเสรภีาพในการเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารอย่างแทจ้รงิ ตลอดจนกาํกบัใหก้ระทรวงกลาโหมนาํเสนอขอ้มลูสูร่ฐัสภา
อย่างมคุีณภาพไมว่า่จะดาํเนินการดว้ยวธิใีดก็ตาม 

• มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหนงัสอืรอ้งทกุขต่์างๆ ท ัง้จากบคุลากรฝ่ายทหาร และฝ่ายพล
เรอืนทีเ่กี่ยวกบัภาคความม ัน่คง 



ภารกจิหลกัของคณะกรรมาธิการกลาโหมหรือ

คณะกรรมาธิการความมั่นคง (ต่อ)
การบญัญตักิฎหมาย 

• พจิารณาและเสนอรายงานเกี่ยวกบัร่างกฎหมายใดๆ ทีน่าํเสนอโดยฝ่ายรฐับาลและทีอ่า้งองิโดยรฐัสภา 

• พจิารณาสนธสิญัญาและความตกลงระหวา่งประเทศในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกทีอ่ยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของ
กระทรวงกลาโหม

• เป็นผูร้เิริ่มกฎหมายใหมโ่ดยการเรยีกรอ้งใหก้ระทรวงกลาโหมเสนอร่างกฎหมายใหมห่รอืไม ่กเ็ป็นผูร่้างกฎหมายใหมน่ัน้เสยี
เองเมือ่เหน็วา่มคีวามเหมาะสม

งบประมาณ 

• ตรวจสอบและเสนอรายงานเกี่ยวกบัประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายประจาํปีของกระทรวงกลาโหม

• พจิารณาประมาณการรายจ่ายเพิม่เตมิทีน่าํเสนอโดยกระทรวงกลาโหมและรายงานต่อรฐัสภา เมือ่จาํเป็นจะตอ้งมกีารพจิาณา
เพิม่เตมิ 

• ในกรณีทีจ่าํเป็นใหส้ ัง่การใหห้น่วยงานทีม่คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นงบประมาณดาํเนินการตรวจสอบบญัช ี



ภารกจิหลกัของคณะกรรมาธิการกลาโหมหรือ

คณะกรรมาธิการความมั่นคง (ต่อ)
การจดัการและการบรหิาร 

• พจิารณา และในกรณีทีเ่หน็ควรใหร้วบรวมหลกัฐานและนาํเสนอรายงานเกี่ยวกบัการแต่งต ัง้ตาํแหน่งที่
สาํคญัต่างๆ ซึง่กระทาํโดยผูม้อีาํนาจทีร่บัผดิชอบในฝ่ายบรหิาร อาท ิตาํแหน่ง
ผูบ้ญัชาการเหลา่ทพั ขา้ราชการพลเรอืนระดบัสูง ฯลฯ 

• พจิารณาการจดัองคก์รของภาคความม ัน่คงโดยหน่วยงานจากภายนอกทีม่คีวามเชื่อมโยงกบั รฐัสภา (เช่น 
ผูต้รวจการรฐัสภา) และทาํใหร้ฐัสภาตระหนกัถงึความเป็นไปไดท้ีห่น่วยงาน/ องคก์รในภาคความม ัน่คงนัน้
อาจปฏบิตังิานไดไ้มเ่ตม็ที ่หรอืมคีวามบกพร่องในหนา้ที่

ทีม่า : จากรายงานของ Hansard Society Commission on Parliamentary Scrutiny, United Kingdom, 2001



ผูต้รวจการแผ่นดิน (The Ombudsman)

• “(...) ผูต้รวจการแผ่นดนิทาํหนา้ทีใ่นการรบัคาํรอ้งจากประชาชนในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการตดัสนิใจ การปฏบิตัิ
หนา้ที่ หรือการละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรฐั ผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวจะไดร้บัการเลอืกตัง้
จากรฐัสภา หรือไดร้บัการแต่งต ัง้โดยประมขุของรฐัหรือโดยรฐับาลภายหลงัการหารือกบัรฐัสภา ภารกิจ
ของผูต้รวจการแผ่นดนิคือการใหค้วามคุม้ครองประชาชนจากการถูกละเมดิสทิธิ การใชอ้าํนาจอย่างเกิน
ขอบเขต การละเลย/ละเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่การตดัสนิใจทีไ่มเ่ป็นธรรม ตลอดจนการบรหิารงานหรอืการ
ปฏิบตัิหนา้ที่โดยมชิอบหรือบกพร่อง โดยมุ่งหมายใหก้ารปฏิบตัิงานของรฐัมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของรฐับาลมคีวามโปร่งใส เปิดเผยมากยิ่งขึ้น รวมท ัง้ทาํใหร้ฐับาลและเจา้หนา้ทีข่อง
รฐัมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้นดว้ย องคก์รของผูต้รวจการแผ่นดนิน้ีอาจถูกกาํหนดไวใ้น
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญของประเทศและมกีารออกกฎหมายรองรบัหรอือาจไดร้บัการจดัต ัง้ขึ้นโดยการ
ออกเป็นกฎหมายโดยตรงก็ไดเ้ช่นกนั (...)





ผู้ตรวจการรัฐสภาประจํากองทพัเยอรมนั

• ในการสรา้งกองทพัขึ้นมาใหม่ในทศวรรษที ่1950 นัน้ ประเทศเยอรมนัไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นการเฉพาะต่อการควบคุม
กองทพัโดยรฐัสภา และเพือ่เป็นหลกัประกนัวา่คุณค่าทีก่าํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญทีมุ่่งเนน้ความสาํคญัของปจัเจกบคุคลใน
ฐานะมนุษยน์ ัน้ไดถ้กูนาํมาใชใ้นกองทพัดว้ยมาตราที ่456 จงึถกูเพิม่เตมิเขา้ไปในรฐัธรรมนูญของสหพนัธรฐัเยอรมนั ซึง่
ระบวุา่ “...ใหม้กีารแต่งต ัง้ผูต้รวจการรฐัสภาเพือ่ใหค้วามคุม้ครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานของสมาชกิในกองทพั และเพือ่ใหค้วาม
ช่วยเหลอืสภา Bundestag ในการทาํหนา้ทีค่วบคุมกองทพั” รายละเอยีดท ัง้หมดเกี่ยวกบัการนาํเอามาตราน้ีไปปฏบิตัไิด ้
ถกูกาํหนดไวใ้น “กฎหมายวา่ดว้ยผูต้รวจการรฐัสภาประจาํ กองทพั” แลว้ 

• ผูต้รวจการรฐัสภา (Parliamentary Commissioner) เป็นองคก์รในสงักดัของรฐัสภา 
(สภา Bundestag) และจงึเป็นสมาชกิของฝ่ายนิตบิญัญตั ิผูต้รวจการรฐัสภาดงักลา่ว สามารถดาํเนินการ สอบสวนกรณี
เฉพาะต่างๆ โดยคาํส ัง่จากรฐัสภา หรอืโดยคาํส ัง่การของคณะกรรมาธิการกลาโหม หรอืสามารถเป็นผูร้เิริ่มหรอืกาํหนด
สอบสวนเองในกรณีทีพ่จิารณาเหน็ควร



ผู้ตรวจการรัฐสภาประจํากองทพัเยอรมนั (ต่อ)

• เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการแบ่งแยกอาํนาจ ผูต้รวจการรฐัสภามอีาํนาจในการควบคุมรฐัมนตรกีลาโหม และจงึสามารถ
เรยีกขอ้มลูและเขา้ถงึบนัทกึต่างๆ จากรฐัมนตร ีและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนหน่วยงาน
ในสงักดัท ัง้หมดของรฐัมนตรไีด ้และอาจเขา้เยีย่มชมหน่วยงานกองบญัชาการ สาํนกังาน ฐานทพัและองคก์รท ัง้หลาย
ของกองทพัไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งบอกลว่งหนา้ ผูต้รวจการรฐัสภาอาจเป็นผูร้เิริ่มการสบืสวนสอบสวนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือมีขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบับคุลากรในกองทพั ไม่ว่าจะอยู่ในตาํแหน่งและยศใดกต็าม บคุลากรในกองทพัมี
สทิธิที่จะนําคดีข้ึนสูผู่ต้รวจการรฐัสภาไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งผ่านช่องทางของราชการตามสายชัน้บงัคบับญัชาตามปกต ิ
อนัจะเป็นการเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางวินัยหรอืถกูเลอืกปฏบิตัอินัเป็นผลมาจากการทาํหนงัสอืรอ้งเรยีนได ้

แหลง่ทีม่า : http://www.bundestag.de/



ผู้ตรวจการแผ่นดนิ : 
แหล่งทีม่าของการเสริมสร้างความไว้วางใจในกองทพั

• จากประวตัขิองผูต้รวจการแผ่นดนิประจาํกองทพั อาท ิกรณีของผูต้รวจการแผ่นดนิประจาํกองทพัสวเีดน
ซึง่ต ัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 1915 นัน้ แสดงใหเ้หน็วา่ องคก์รน้ีไดก้ลายเป็นเครื่องมอืทีท่รงพลงัในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความเชื่อม ัน่ในภาคความม ัน่คงมากยิง่ขึ้น 

• นอกจากน้ี ผูต้รวจการแผ่นดนิยงัทาํหนา้ทีใ่นการใหค้วามคุม้ครองทีส่าํคญัต่อบคุลากรทางทหารท ัง้หญงิและชายจากการ
ถกูปฏบิตัอิย่างไมเ่ป็นธรรมภายในกองทพั จงึอาจกลา่วไดว้า่ ความสาํเร็จอนัยิง่ใหญ่ของการมผูีต้รวจการแผ่นดนิเฉพาะ
สาํหรบัภาคความม ัน่คงนัน้ ก็คอื การช่วยเสรมิพลงัความเชื่อม ัน่และความไวว้างใจในส่วนของกองทพัดว้ยการสรา้งความ
โปร่งใสในกระบวนการบรหิารงานท ัง้หมดนัน่เอง โดยทีม่ไิดแ้ตะตอ้งในเรื่องสายการบงัคบับญัชาทางทหารหรอืไมไ่ปลด
ความเตรยีมพรอ้มทางทหารของกองทพัแต่อย่างใด



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา

สถาบนัผูต้รวจการแผ่นดิน

• ในกรณีทีใ่นประเทศของท่านยงัไม่มผูีต้รวจการแผ่นดนิ คิดหาแนวทางในการสนบัสนุนใหม้กีารจดัต ัง้สถาบนัดงักลา่วขึ้น 

• และเพือ่ใหเ้กิดปรากฎการณข์า้งตน้ ใหพ้จิารณาแนวทางขอ้มลู เอกสารอา้งองิ ตลอดจนบทเรยีนจากผูต้รวจการแผ่นดนิ
ในประเทศต่างๆ โดยสบืคน้จาก http://www.ombudsmaninternational.com

http://www.ombudsmaninternational.com/


ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ผูต้รวจการแผ่นดินดา้นกลาโหมหรอืผูต้รวจการแผ่นดิน ในภาคความมัน่คง 

• ในกรณีทีใ่นประเทศของท่านยงัไม่มสีถาบนัดงักลา่วน้ี ใหพ้จิารณาแนวทางในการส่งเสริมใหม้กีารจดัต ัง้สถาบนัน้ีขึ้น 

• แสวงหาขอ้มลูเกี่ยวกบับทเรยีนทีไ่ดจ้ากประสบการณข์องประเทศต่างๆ ทีม่ผูีต้รวจการแผ่นดนิดา้นกลาโหม 

• ในกรณีทีป่ระเทศของท่านไดม้กีารจดัต ัง้ผูต้รวจการแผ่นดนิดา้นกลาโหมมาสกัระยะหน่ึงแลว้ เรยีกรอ้งใหม้กีารประเมนิ
และทบทวนหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข กรอบการปฏบิตังิาน หนา้ที ่กระบวนการและข ัน้ตอนในการดาํเนินงาน อนัไดแ้ก่ การทาํ
รายงานเสนอต่อรฐัสภา ผลกระทบ ทรพัยากรและงบประมาณ โดยเปรียบเทยีบกบัสถาบนัผูต้รวจการแผ่นดนิดา้น
กลาโหมในประเทศอื่นๆ ทีม่สีถานการณด์า้นความม ัน่คงในลกัษณะที ่คลา้ยคลงึกนั



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา

การออกกฎหมายในเรื่อง “สถานการณ์พเิศษ” 
• ทาํใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารกาํหนดลกัษณะและประเภทต่างๆ ของสถานการณพ์เิศษไวใ้นรฐัธรรมนูญหรอืในกฎหมาย 

• สถานการณพ์เิศษดงักลา่วควรมรีะยะเวลาระหวา่ง 3-6 เดอืน เท่านัน้ เวน้แต่จะไดร้บัการต่ออายุโดยรฐัสภาหลงัจาก
มกีารอภปิรายและมกีารลงมตใิหม้กีารต่ออายุได ้

• ผลกัดนัใหห้ลกัการต่างๆ อนัไดแ้ก่ หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ หลกัการในเรื่องการประกาศสถานการณฉุ์กเฉิน หลกัการ
เรื่องการสือ่สาร หลกัการในเรื่องสถานะช ัว่คราว หลกัการเรื่องภยัคุกคามรา้ยแรง หลกัการในเรื่องสดัสว่นทีเ่หมาะสมและ
หลกัของการละเมดิมไิดใ้นสทิธขิ ัน้พื้นฐานบางประการใหถ้กูบรรจไุวใ้นกฎหมายภายในประเทศ วา่ดว้ยเรื่องสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่ กฎหมายมนุษยธรรม (Humanitarian Law) การใหห้ลกัประกนัโดยรฐัธรรมนูญ และการบงัคบัใชห้ลกั
กฎหมายสทิธมินุษยชนไดร้บัการปฏบิตัใินช่วงของการประกาศสถานการณฉุ์กเฉิน 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่ ไดม้กีารกาํหนดอย่างชดัเจนในรฐัธรรมนูญ หรอืในกฎหมายถงึผูท้ีร่บัผดิชอบ ในการประกาศและยกเลกิ
สภาวการณฉุ์กเฉินท ัง้ในฝ่ายบรหิารและรฐัสภา



ความเส่ียงอนัเป็นผลทีต่ามมาจากการออกกฎหมาย 
เพ่ือรักษาความมั่นคงภายใน

• อนัตรายอนัเกิดจากการออกกฎหมายเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการคงไวซ้ึง่ความม ัน่คงภายในรฐั และเพือ่การรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยภายใน ไดแ้ก่ 

การกาํหนดคาํจาํกดัความเกี่ยวกบัลกัษณะของภยัคุกคามไวอ้ย่างหลวมๆ เป็นการเปิดโอกาสใหม้กีารตคีวามตาม
ความตอ้งการของฝ่ายบรหิาร 

ทาํใหฝ่้ายบรหิารและหน่วยงานท ัง้หลายในภาคความม ัน่คงมอีาํนาจมากจนเกนิความจาํเป็น และมอีาํนาจยาวนาน
โดยปราศจากการตรวจสอบและการถว่งดุลอย่างจรงิจงั และโดยปราศจากการใหค้วามเหน็ชอบทีเ่หมาะควรท ัง้จาก
ฝ่ายบรหิารและฝ่ายตลุาการ 

ในบางกรณี การรกัษาความม ัน่คงภายในและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในรฐัถกูนาํไปใชอ้ย่างบดิเบอืนเพือ่
ปกป้องผลประโยชนข์องคนบางกลุม่ หรอืบางภาค ส่วนของประชาชนเป็นการเฉพาะ และ/หรอื เพือ่ปกป้อง
ผลประโยชนข์องผูน้าํทางการเมอืง หรอืของภาคความม ัน่คงเอง และในบางครัง้ก็ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการจาํกดัสทิธิ
และควบคุมการเคลือ่นไหวของสาธารณชนท ัว่ไปดว้ย 



ความเส่ียงอนัเป็นผลทีต่ามมาจากการออกกฎหมาย 

เพ่ือรักษาความมั่นคงภายใน (ต่อ)
 การทาํใหก้องกาํลงัฝ่ายตาํรวจซึง่มหีนา้ทีใ่นการรกัษากฎหมายและความสงบเรยีบรอ้ยใหม้สีถานะคลา้ยกองทพั 

ส่งผลใหค้วามแตกต่างระหวา่งตาํรวจและกองทพัซึง่มหีนา้ทีใ่นการปกป้องภยัคุกคามจากภายนอกเลอืนรางไป 
และสิง่น้ีถอืเป็นอนัตรายอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมือ่กองกาํลงัดงักลา่วมงีบประมาณไมเ่พยีงพอ และจงึมคีวามโนม้
เอยีงทีจ่ะใชส้ถานการณด์า้นความม ัน่คงเป็นขอ้อา้งในการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง โดยทีไ่มต่อ้งไดร้บัการลงโทษดว้ย

 เป็นการขดัขวางการปฏบิตังิานของรฐัสภาและฝ่ายตลุาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่สถาบนัท ัง้สองน้ีไม่อยู่ใน
สถานะทีจ่ะทา้ทายหรอืคดัคา้นอาํนาจของฝ่ายบริหารได ้

• ดว้ยเหตน้ีุ มาตรการต่างๆ ทีม่ขีึ้นเพือ่รบัมอืกบัความจาํเป็นในการรกัษาความสงบ เรยีบรอ้ยภายในรฐัจงึอาจนาํไปสู่
การละเมดิสทิธมินุษยชนโดยเจา้หนา้ทีใ่นกองกาํลงัความม ัน่คงเหลา่นัน้ได ้และในบางสถานการณ ์เจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้
ยงัอาจไดป้ระโยชนจ์ากการทีไ่มต่อ้งรบัโทษจากการกระทาํอนัเป็นการละเมดิสทิธิมนุษยชนดว้ย



การรักษาความมั่นคงและระบอบประชาธิปไตย

• ในประวตัศิาสตรแ์ละในประเทศกาํลงัพฒันาท ัง้หลายในปจัจบุนั รฐับาลเผดจ็การมกัจะต่อตา้น 
หรอืขดัขวางกระบวนการเคลือ่นไหวไปสู่การเป็นประชาธปิไตย โดยมกัอา้งวา่ระบอบประชาธปิไตย 
ไมส่อดคลอ้งกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและการใหค้วามคุม้ครองความม ัน่คงปลอดภยัส่วนบคุคล 

• แต่ในความเป็นจรงิปรากฏในทางตรงกนัขา้ม กลา่วคอื ระบอบประชาธปิไตยทีม่ฝ่ีายพลเรือนเป็นผูค้วบคุมกองกาํลงัดา้น
ความม ัน่คงของรฐันัน้ กลบัมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อความม ัน่คงและปลอดภยัของปจัเจกชน และหากปราศจากการ
ควบคุมดว้ยกระบวนการประชาธปิไตยดงักลา่วแลว้ ผูท้ีจ่ะตอ้งทาํหนา้ทีใ่หห้ลกัประกนัดา้นความปลอดภยัแก่ปจัเจก
บคุคลนัน้ อาจกลายเป็นผูท้ีเ่ป็นภยัคุกคามรา้ยแรงทีสุ่ดเสยีเอง

แหลง่ทีม่า : UN Human Development Report, 2002 (p 87)



การควบคุมตวับุคคลด้วยข้อหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน 
และความสงบเรียบร้อยของประเทศ

• กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาความม ัน่คงภายในและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศนัน้ จะมบีทบญัญตัิ
วา่ดว้ยการควบคุมตวัผูท้ีต่อ้งสงสยัวา่เป็นภยัคุกคามความม ัน่คงดงักลา่วท ัง้สิ้น และในประเดน็น้ีมกีฎหมายอย่างนอ้ย 2 
ประเภททีใ่ชก้นัโดยท ัว่ไป ไดแ้ก่ 

กฎหมายทีบ่ญัญตัใิหค้วบคุมตวับคุคลใดก็ตามทีเ่ป็นภยัต่อความม ัน่คงของประเทศ โดยการคุมขงัดงักลา่วซึง่โดย
ปกตจิะตอ้งเป็นคาํส ัง่ของฝ่ายตลุาการนัน้ ในกรณีเฉพาะน้ีก็อาจจะเป็นคาํส ัง่มาจากฝ่ายบริหารแต่เพยีงลาํพงั

กฎหมายทีบ่ญัญตัใิหค้วบคุมตวับคุคลใดก็ตามทีฝ่่ายบรหิารพจิารณาวา่อาจเป็นภยัคุกคามความม ัน่คงของรฐั เช่น 
กฎหมายพเิศษทีใ่หอ้าํนาจฝ่ายบริหารเพือ่ควบคุม หรือป้องกนัมใิหเ้กดิสถานการณท์ีฝ่่ายบรหิารพจิารณาแลว้เหน็วา่
จะมผีลทาํใหค้วามม ัน่คงของประเทศตกอยู่ในอนัตราย



การใช้อาํนาจอนัมิชอบและผลลพัธ์อนัร้ายแรง

• เมือ่รฐับาลตอ้งพึง่พาหน่วยงานดา้นความม ัน่คงเพือ่เป็นฐานอาํนาจของตน บ่อยครัง้หน่วยงานเหลา่นัน้ก็กลบักลายเป็น
ตน้เหตขุองความไมม่ ัน่คงปลอดภยัของพลเมอืงของรฐัและต่อประเทศเพือ่นบา้นเสยีเอง(…) 

• เมือ่กองกาํลงัของกระทรวงมหาดไทย องคก์รตาํรวจทีท่าํหนา้ทีค่ลา้ยทหาร และหน่วยงานขา่วกรองถกูลากเขา้มาพวัพนั
กบัการต่อสูท้างการเมอืงภายในประเทศ ความพยายามในการปรบัปรุงการควบคุมใหเ้ป็นประชาธปิไตยโดยฝ่ายพลเรอืน
นัน้ก็มกัจะตกอยู่ในอนัตรายดว้ยเช่นกนั

UN Human Development Report, 2002 (pp 87 และ 92)



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา

การออกกฎหมายเพื่อคงไวซ่ึ้งความมัน่คงภายใน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

• พงึระลกึเสมอวา่ความม ัน่คงปลอดภยัและความสงบเรยีบรอ้ยภายในรฐันัน้มไีวส้าํหรบัประชาชน และ
ไม่ควรถกูใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเป็นเครื่องมอืในการกดขีป่ระชาชน หรอืในการบรรลเุป้าหมายทางการเมอืงของพรรค
การเมอืงต่างๆ ทาํใหเ้กิดหลกัประกนัวา่จะตอ้งไมใ่หเ้กดิหรอืตอ้งหลกีเลีย่งการใชก้าํลงัและการปราบปรามดว้ยกาํลงัเกิน
กวา่ความจาํเป็น 

• ทาํใหฝ่้ายบรหิารตอ้งแสดงความรบัผดิชอบต่อรฐัสภา ตลอดจนกาํหนดกรอบกฎหมายทีจ่าํกดัการใชอ้าํนาจของฝ่าย
บรหิารอย่างชดัเจน 

• กาํหนดใหภ้าคความม ัน่คงตอ้งรบัผดิชอบต่อฝ่ายบรหิารและฝ่ายตลุาการตามความเหมาะสม ในกรณีทีม่กีารใชอ้าํนาจ
หรอืมกีารใชก้าํลงัเกนิความจาํเป็น 

• วเิคราะหค์วามเหมาะสมของการนาํเอากฎหมายทีบ่ญัญตัใิหม้กีารปกป้องระบอบประชาธิปไตยไปใชป้ฏบิตัิ



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การกาํกบัดูแลและตรวจสอบโดยรฐัสภา 

• ทาํใหเ้กดิหลกัประกนัวา่ รฐัสภามกีารเปิดอภปิรายในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความม ัน่คงภายใน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
อย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนคอยตรวจสอบกฎหมายทีม่อียู่ในเรื่องนี้วา่ยงัคงมคีวามเหมาะสม นาํมาใชไ้ดใ้นสถานการณท์ี่
เปลีย่นแปลงไปหรอืไม่ 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมาธกิารรฐัสภาทีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ชเ้ครื่องมอืและทรพัยากรทีม่อียู่ ทกุประการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีท่นัสมยั 
ตลอดจนไดใ้ชอ้าํนาจอย่างมปีระสทิธภิาพในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความม ัน่คงภายในรฐั และในกรณีจาํเป็น ไดด้าํเนินการเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการไดม้าซึง่เครื่องมอื และทรพัยากรทีจ่าํเป็น 
อาท ิการมผูีเ้ชี่ยวชาญประจาํคณะกรรมาธกิารทีร่บัผดิชอบดว้ย 

• เมือ่มคีวามจาํเป็นและสามารถกระทาํได ้สนบัสนุน/ส่งเสรมิใหม้กีารพจิารณาไต่สวนประเดน็นี้  ใหส้าธารณชนรบัทราบ 

• สรา้งระบบการสือ่สาร การพูดคุยสนทนาท ัง้ในทางส่วนตวัและระหวา่งสถาบนักบัองคก์รพฒันาเอกชนทีต่ดิตามประเดน็การรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยและความม ัน่คงภายในประเทศ ซึง่ผลของการแลกเปลีย่นสนทนากบัองคก์รพฒันาเอกชนเหลา่นัน้ควรนาํไปสู่
การดาํเนินงานในลกัษณะทีท่าํใหป้ระชาชนสามารถมเีสรภีาพข ัน้พื้นฐานและการคงไวซ้ึง่สทิธมินุษยชนดว้ย



แนวทาง 3 ประการในการต่อต้านการก่อการร้าย

• หน่วยงานดา้นความม ัน่คงสามารถมแีนวทางในการปกป้องสงัคมและสถาบนัของรฐัจากการ ถกูโจมตโีดยผูก่้อการรา้ยได ้
3 ประการดว้ยกนั คอื 

มาตรการต่อตา้นการกอ่การรา้ย (Anti-Terrorist measures): โดยการทาํใหท้ ัง้ประชาชน สถานที่
ราชการ สาธารณูปโภคพื้นฐานมคีวามเสีย่งนอ้ยลง 

มาตรการในการตอบโตก้ารกอ่การรา้ย (Counter-Terrorist Measures): โดยการป้องกนัมใิห ้
ผูก่้อการรา้ยเขา้โจมตดีว้ยการหาทางระบตุวัผูก่้อการรา้ยและหยุดย ัง้บคุคลเหลา่นัน้ 

การจดัการสภาวะวิกฤต (Crisis management): แกไ้ขและทาํใหส้ถานการณ์อยู่ภายใตส้ภาวะทีม่ี
เสถยีรภาพ เช่น กรณีภยัพบิตั ิสถานการณฉุ์กเฉินต่างๆ หลงัจาก ถกูโจมตโีดยผูก่้อการรา้ย



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การต่อสู้กบัการก่อการร้าย 

• ดาํเนินการตามแนวทางอย่างกวา้งๆ ในการต่อสูก้บัผูก่้อการรา้ยโดยไมเ่พยีงแต่มุง่ให ้ความคุม้ครองและ
การสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัแก่ประชาชนเท่านัน้ แต่จะตอ้งจดัการทีต่น้ตอของปญัหาการก่อการรา้ย
นัน้ดว้ย ไดแ้ก่ ปญัหาความขดัแยง้ภายในรฐั เป็นตน้ และควรระลกึเสมอว่าการแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างภมิูภาคต่างๆ 
โดยสนัตวิิธี การสง่เสรมิใหเ้กดิการเจรจาและการสรา้งความเขา้ใจระหว่างประชาชนที่มีวฒันธรรมต่างกนัเป็นหวัใจ
สาํคญัของการป้องกนัมิใหเ้กดิการก่อการรา้ยดว้ย 

• รากเหงา้ของปญัหาความขดัแยง้ในภูมภิาคต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากความขดัแยง้ระหวา่งชนกลุม่ใหญ่กบั
ชนกลุม่นอ้ยทีม่เีชื้อชาตหิรอืศาสนาทีแ่ตกต่างกนั หากแต่ถกูกระจายอยู่ตามภมูภิาคต่างๆ ในกรณีดงักลา่ว 
การใชก้องทพัเขา้จดัการอาจก่อใหเ้กดิปญัหาได ้สมาชกิรฐัสภาจากพื้นทีข่องชนกลุม่นอ้ยต่างๆ ควรจะมส่ีวนร่วมใน
คณะกรรมาธิการกลาโหม คณะกรรมาธกิารขา่วกรองและคณะกรรมาธิการยุตธิรรมดว้ย นอกจากน้ี รฐัสภาควรจะจดัต ัง้
คณะกรรมาธิการพเิศษและศาลพเิศษ เพือ่ปกป้องคุม้ครองชนกลุม่นอ้ย เหลา่น้ีเป็นการเฉพาะ 



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การต่อสู้กบัการก่อการร้าย (ต่อ)

• ทาํใหแ้น่ใจวา่รฐัของท่านเป็นคู่ภาคใีนอนุสญัญาระหวา่งประเทศและพธิสีารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ก่อการรา้ย อนัไดแ้ก่ อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการระงบัการ ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการรา้ย ลงวนัที ่9 ธนัวาคม ค.ศ. 1999 และเมือ่เหน็ควรรบีดาํเนินการใหม้กีารใหส้ตัยาบนัหรอื
การเขา้ร่วมเป็นภาคใีนตราสารและกลไก ต่างๆ เหลา่น้ี ตลอดจนผลกัดนัใหม้กีารกาํหนดนโยบายและ
ออกกฎหมายทีส่อดรบักบัสนธิสญัญาระหวา่งประเทศดงักลา่วดว้ย 

• เ ฝ้ าติดตามอย่างใกลช้ิดมาตรการต่างๆ ที่มุ่ ง ไป สู่การออกขอ้มติของสม ัชชาใหญ่สหประชาชาติว่ าด ว้ย
การปราบปรามการกระทําอนัเป็นการก่อการรา้ยทางนิวเคลียร์ และขอ้มติที่ เกี่ยวกับอนุสญัญาที่ครอบคลุม
ในเรื่องการขจดัการก่อการรา้ยใหห้มดสิ้น



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การต่อสู้กบัการก่อการร้าย (ต่อ)

• ดาํเนินการใหม้กีารออกมาตรการทางนิตบิญัญตัทิีก่าํหนดการชดเชยค่าเสยีหายแก่ผูต้กเป็นเหยือ่ของการก่อการรา้ย อนั
เป็นการแสดงออกถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของประเทศ

• ทาํใหเ้กิดหลกัประกนัวา่ กฎหมายต่อตา้นการก่อการรา้ยท ัง้หลายจะคงรกัษาดุลยภาพระหวา่งความจาํเป็นในเรื่องความ
ม ัน่คงและการคงไวซ้ึง่สทิธทิางการเมอืงและสทิธ ิพลเมอืงของประชาชน ตลอดจนคาํนึงถงึผลกระทบทีอ่าจตามมาของ
กฎหมายดงักลา่วต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย รวมท ัง้คาํนึงถงึค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึ้นจากการนาํกฎหมายดงักลา่วไปใชป้ฏบิตัิ
ดว้ย



การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล

• การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของการใชร้ะบบขอ้มลูในทกุสาขาและเพือ่วตัถปุระสงคใ์นทกุดา้น ส่งผลใหอ้งคก์ารระหวา่งประเทศมคีวาม
กงัวลห่วงใยต่อผลกระทบในทางลบทีอ่าจจะเกดิขึ้นตามมา และจงึส่งผลใหส้ภาขององคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการ
พฒันา (Council of the Organization for Economic Cooperation Development OECD) ไดก้าํหนดแนวทางอย่าง
ละเอยีดในเรื่องการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลู โดยมเีจตนาเพือ่: 

สรา้งความตระหนกัรูถ้งึความเสีย่งภยัต่อระบบขอ้มลูและวธิป้ีองกนัต่างๆ ทีจ่ะรบัมอืกบัภยัดงักลา่ว 

เป็นการสรา้งแนวทางอย่างกวา้งๆ สาํหรบัผูร้บัผดิชอบท ัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาและบงัคบัใชม้าตรการแนว
ปฏบิตั ิและกระบวนการในการรกัษาความปลอดภยัใหร้ะบบขอ้มลูอย่างเป็นระบบและมคีวามเชื่อมโยงกนั 

ส่งเสรมิความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชนในการพฒันาและการนาํเอามาตรการแนวปฏบิตั ิและกระบวนการข ัน้ตอน
ขา้งตน้มาใช ้

เสรมิสรา้งใหเ้กดิความม ัน่ใจในระบบขอ้มลูและในวธิกีารของการไดม้าซึง่ขอ้มลูและการทีข่อ้มลูดงักลา่ว
ถกูนาํมาใช ้

ส่งเสรมิความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการสรา้งระบบการรกัษาความปลอดภยัใหก้บัระบบขอ้มลูต่างๆ



อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองปัจเจกชนจากกระบวนการสืบค้นข้อมูล ส่วนบุคคลโดยอตัโนมัติ 
(Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data - - ETS No. 108)

• “อนุสญัญาฉบบันี้ เป็นตราสารระหวา่งประเทศฉบบัแรก ทีใ่หค้วามคุม้ครองแก่ปจัเจกบคุคลจากการใชอ้าํนาจในทางทีผ่ดิ อนัอาจ
เป็นผลมาจากการรวบรวมและกระบวนการสบืคน้ขอ้มลูส่วนบคุคล และจากการพยายามหาแนวทางในการควบคมุการส่งผ่าน
ขอ้มลูส่วนบคุคลขา้มเขตแดน 

• นอกเหนือไปจากการใหห้ลกัประกนัในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการรวบรวมและกระบวนการสบืคน้ขอ้มลูส่วนบคุคลแลว้ อนุสญัญาฉบบันี้
กาํหนดวา่ การดาํเนนิการสบืคน้ขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่ ี“ความอ่อนไหว” ไม่วา่จะเป็นในเรื่องของเชื้อชาต ิศาสนา สุขภาพ การเมอืง 
เรื่องเพศสมัพนัธ ์หรอืประวตัอิาชญากรรม ฯลฯ โดยปราศจากการใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายทีเ่หมาะสมนัน้ ถอืเป็นการกระทาํ
ทีผ่ดิกฎหมาย 

• นอกจากนี้ อนุสญัญาฉบบันี้ยงัถอืวา่สทิธขิองปจัเจกชนทีจ่ะรบัรูว้า่มกีารเกบ็ขอ้มลูของตนไวน้ ัน้เป็นสทิธอินัละเมดิมไิด ้และหาก
จาํเป็นบคุคลดงักลา่วมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูทีถ่กูบนัทกึไวด้ว้ย 

• การจาํกดัสทิธดิงัทีร่ะบไุวใ้นอนุสญัญานี้จะกระทาํไดก้ต่็อเมือ่มผีลประโยชนท์ีเ่หนือกวา่ (เช่น ความม ัน่คงแห่งรฐั การป้องกนั
ประเทศ ฯลฯ) ตกอยู่ในอนัตราย อนุสญัญานี้ยงัไดก้าํหนดขอ้จาํกดับางประการของการส่งผ่านขอ้มลูส่วนบคุคลขา้มพรมแดนไป
ยงั รฐัทีม่ไิดม้กีฎหมายรองรบัในเรื่องการใหค้วามคุม้ครองในระดบัเดยีวกนันี้ไวด้ว้ย” 

แหลง่ทีม่า : Council of Europe, website http://conventions.coe.int



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การออกกฎหมายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ

 ทาํใหแ้น่ใจวา่มกีฎหมายทีเ่กี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์และมกีารทบทวนกฎหมายดงักลา่วอย่าง
สมํา่เสมอ เพือ่ใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยเีหลา่นัน้ได ้

 ทาํใหแ้น่ใจวา่รฐัของท่านเป็นคู่ภาคใีนอนุสญัญาท ัง้ในระดบัภูมภิาคและระดบันานาชาตทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็นี้  ตลอดจนทาํให ้
แน่ใจวา่ไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายและกฎหมาย ภายในใหส้อดคลอ้งกบัสนธสิญัญา/พธิสีารระหวา่งประเทศเหลา่นัน้ดว้ย 

 ตดิตามและตรวจสอบดูแลใหท้ ัง้นโยบายและกฎหมายภายในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
อาชญากรรมทางคอมพวิเตอรต่์างๆ มคีวามละเอยีดรอบคอบและถกูนาํไปบงัคบัใชโ้ดยคาํนงึถงึความสาํคญัของการคงไวซ้ึง่สทิธิ
มนุษยชน และการเคารพเสรภีาพข ัน้พื้นฐานต่างๆ ดว้ย 

 เมือ่เหน็ควรและเหมาะสม ใหด้าํเนินการต่างๆ เช่น การเปิดอภปิรายหรอืการต ัง้กระทู ้ในสภาต่อรฐับาลในประเดน็เหลา่นี้  หรอื
การขอใหม้กีารไต่สวน รบัฟงัการพจิารณาเพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขและเยยีวยาสถานการณ์
อนัไมพ่งึประสงคต่์างๆ



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
เคร่ืองมือและทรัพยากรของรัฐสภา

 ทาํใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมาธกิารหรอือนุกรรมาธกิารรฐัสภาไดด้าํเนินการตดิตามพฒันาการ และประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ และนาํเอาเทคโนโลยดีงักลา่วไปใช ้อย่างต่อเนื่องและเป็นการถาวร 

 หากมคีวามจาํเป็น ใหด้าํเนินการจดัต ัง้คณะกรรมาธิการหรอือนุกรรมาธกิารดงักลา่ว ขึ้น หรอืใหม้กีารรวมเอาประเดน็
เรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศน้ีใหอ้ยู่ในอาํนาจของคณะ กรรมาธกิารประจาํของรฐัสภาทีม่อียู่แลว้ดว้ย 

 ทาํใหแ้น่ใจวา่ คณะกรรมาธกิารรฐัสภาทีร่บัผดิชอบในประเดน็ดงักลา่วมที ัง้ทรพัยากร และผูเ้ชี่ยวชาญอย่างเพยีง
พอทีจ่ะทาํใหภ้ารกิจทีไ่ดร้บัมอบหมายดาํเนินลลุว่งไปได ้

 เมือ่เหน็ควรและเหมาะสม รเิริ่มใหม้กีารจดัต ัง้กลุม่ย่อยอย่างไมเ่ป็นทางการในรฐัสภา เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหว 
ความกา้วหนา้ของวทิยาการดงักลา่วและผลกัดนัใหม้กีาร อภปิราย ตลอดจนการลงมอืดาํเนินการในรฐัสภาในประเดน็น้ี 
โดยทีก่ลุม่ทางการเมอืง ดงักลา่วน้ี ควรจะมลีกัษณะทีไ่มโ่อนเอยีงไปองิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง และ ใน
กรณีทีเ่ป็นระบบ 2 สภา ก็ควรทีจ่ะจดัต ัง้กลุม่ย่อยท ัง้สองสภาดว้ย



บทบาทของรัฐสภาทีจํ่ากดัเฉพาะในการอภิปรายในประเดน็
การส่งกองกาํลงั ไปประจํายงัต่างประเทศ (บทบาทอนัจํากดั)

• บทบญัญตัริฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายภายในประเทศไดจ้าํกดับทบาทของรฐัสภาไว ้โดยสภาสามารถเปิดอภปิรายใน
ประเดน็การส่งกองกาํลงัไปยงัต่างแดนทีไ่ดเ้กิดขึ้นแลว้ แต่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจของฝ่ายบริหารได ้

• ยิง่ไปกว่านัน้ รฐัสภาก็ไม่มอีาํนาจทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในประเดน็ดงักลา่วดว้ย ฉะนัน้ ในกรณีน้ี รฐับาลจงึเพยีงแต่แจง้ให ้
รฐัสภารบัทราบหลงัจากไดส่้งกองกาํลงัไปแลว้เท่านัน้ และแมว้่ารฐัสภาจะไมส่ามารถลงมตใินการตดัสนิใจทีฝ่่ายบรหิาร
ไดด้าํเนินไปแลว้ก็ตาม อย่างนอ้ยทีสุ่ดกระบวนการเปิดอภปิรายในสภาก็ช่วยก่อใหเ้กิดความชอบธรรมในระบอบ
ประชาธปิไตยในการส่งทหารไปประจาํยงัต่างประเทศ ในกรณีทีร่ฐัสภามบีทบาทอนัจาํกดัดงักลา่ว รฐัสภาจงึไมอ่าจมส่ีวน
ร่วมอย่างเป็นทางการ ในกระบวนการของการส่งกองกาํลงัไปประจาํการยงัต่างประเทศได ้

• อย่างไรก็ด ีในประเพณีปฏบิตั ิอาจระบใุหท้ ัง้รฐัสภาและรฐับาลมกีารถกอภปิรายในประเดน็ของการส่ง ทหารไปประจาํ
อย่างต่างแดน หรืออาจถงึข ัน้ทีใ่หม้กีารลงมตดิว้ยในบางประเทศ



เคร่ืองมืออ่ืนๆ ทีรั่ฐสภาสามารถนํามาใช้
ในภารกจิด้านสันตภิาพในต่างประเทศ

• แมใ้นกรณีทีร่ฐัสภาถกูกดีกนัออกจากกระบวนการตดัสนิใจ หรอืมบีทบาทไดค่้อนขา้งจาํกดั รฐัสภากย็งัคงใชแ้รงกดดนัโดย
ทางออ้มต่อรฐับาลใหด้าํเนนิการต่างๆ อย่างนอ้ย ใน 4 วธิกีาร กลา่วคอื 
รฐัสภาสามารถบงัคบัใหฝ่้ายบรหิารอธบิายความรบัผดิชอบในการส่งกองกาํลงั ไปยงัต่างแดนของตนต่อรฐัสภา อย่างไรก็ด ี

หากรฐัสภามไิดร้บัรู/้รบัทราบขอ้มลูอย่างครบถว้นเกี่ยวกบัความตกลงระหวา่งประเทศต่างๆ ทีร่ฐับาลไดล้งนามไว ้รฐัสภาก็ไม่สามารถ
ตรวจสอบการตดัสนิใจของรฐับาลในเรื่องเหลา่น้ีได ้
รฐัสภาสามารถคดัคา้นฝ่ายบรหิารเมือ่รฐับาลเสนองบประมาณทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิเขา้สู่สภา ในกรณีทีม่ภีารกจิดา้นสนัตภิาพทีม่ไิด ้

คาดการณห์รอืมกีารวางแผนไวล้ว่งหนา้ รฐัสภาตอ้งอนุมตังิบประมาณเพิม่เตมิทีม่ไิดเ้ป็นงบทีอ่ยู่ในกรอบงบประมาณปจัจบุนั รฐัสภา
จงึมโีอกาสทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ผ่านอาํนาจในการอนุมตังิบประมาณได ้(ดงัเช่นในกรณีของฝร ัง่เศส) 
การมส่ีวนร่วมของรฐัสภามไิดม้คีวามสาํคญัแต่เฉพาะในช่วงของการถกอภปิราย และการลงคะแนนเพือ่ตดัสนิใจส่งกองกาํลงัไปยงัต่าง

แดนเท่านัน้ แมแ้ต่ในช่วงทีม่กีารปฏบิตัภิารกจิดา้นสนัตภิาพแลว้ก็ตาม สมาชกิรฐัสภาก็สามารถตัง้กระทูถ้ามหรอืใชช่้วงระยะเวลาช่วง
ใดก็ไดท้ีจ่ะสอบถามไปยงัรฐับาลเกี่ยวกบัประเดน็น้ี นอกจากน้ี สมาชกิรฐัสภายงัสามารถเยีย่มเยอืนกองกาํลงัทีป่ระจาํยงัต่างประเทศ 
ไดด้ว้ย (โปรดดูบทที ่17) 
จากแงม่มุของการตรวจสอบในเรื่องความรบัผดิชอบของรฐับาลนัน้ รฐัสภาก็ยงัสามารถไต่สวนหรอืตัง้คาํถามไปยงัรฐับาลเพือ่ให ้

มกีารประเมนิผลการปฏบิตัภิารกิจดงักลา่วภายหลงัจากทีป่ฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพไดเ้สรจ็สิ้นลงแลว้ดว้ย



การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีรั่กษาสันตภิาพของสหประชาชาติ

• หน่วยงานฝึกอบรมซึง่ถกูจดัต ัง้ขึ้นในฝ่ายงานปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาตมิหีนา้ทีใ่นการใหแ้นวทางใหค้วาม
ช่วยเหลอืทางวชิาการ และขอ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิสหประชาชาต ิ

• ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการฝึกปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ โดยในหน่วยงานนี้ไดม้กีารพฒันารูปแบบในการฝึก และมเีอกสารต่างๆ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่เผยแพร่องคค์วามรูท้ีส่ ัง่สมกนัมา ตลอดจน องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัมิาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure - - SOP) ทีส่ ัง่สมมาจากประสบการณใ์นภารกจิรกัษาสนัตภิาพตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา 

• หน่วยงานนี้จะทาํงานร่วมกบัวทิยาลยัการทหารต่างๆ กบัสถาบนัฝึกอบรมท ัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค
ในหลากหลายประเทศ และกบัคณะผูป้ฏบิตังิานรกัษาสนัตภิาพคณะต่างๆ ดว้ย 

• มกีารจดัต ัง้คณะผูช่้วยในการฝึกอบรมของสหประชาชาต ิและสรา้งหลกัสูตรในการ “ฝึกผูฝึ้กอบรม” (Train the Trainers) ขึ้น
เพือ่ช่วยใหร้ฐัสมาชกิพฒันาหลกัสูตรและโครงการฝึกอบรมในภารกจิรกัษาสนัตภิาพ และนาํโครงการไปใชป้ฏบิตัอิย่างไดผ้ล 

• นอกจากนี้ กม็กีารรวบรวมประมวล ระเบยีบปฏบิตัแิละคู่มอืต่างๆ เพือ่ช่วยใหภ้ารกจิในการรกัษาสนัตภิาพมมีาตรฐานเดยีวกนัท ัว่
โลก 

แหลง่ทีม่า : United Nations Web site http:www.un.org



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
เกณฑ์ทัว่ไปในส่วนทีเ่กีย่วกบับริบทและประเภทของภารกจิรักษาสันตภิาพ

• ทาํใหแ้น่ใจวา่รฐัสภาและคณะกรรมาธกิารทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้รวจสอบในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

พนัธกรณีระหวา่งประเทศของรฐั 

ความเหมาะสมของการส่งหรอืรบักองทพัไปประจาํการในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของภารกจิในการรกัษาสนัตภิาพ 

เหตผุลหรอืภูมหิลงัของการเขา้แทรกแซงในแต่ละกรณี (เช่น มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนขนาดใหญ่
ในประเทศเป้าหมาย) 

มกีารกาํหนดกรอบการปฏบิตังิานสาํหรบัภารกจิรกัษาสนัตภิาพท ัง้ในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก 

มกีารกาํหนดกฎเกณฑพ์ื้นฐานในการใชก้าํลงั (ROE) ของทหารในภารกจิรกัษาสนัตภิาพ 
ท ัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก การใชก้าํลงัทหารในสดัส่วนทีเ่หมาะสม มขีอ้กาํหนดในกระบวนการตดัสนิใจทาง
การเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
เกณฑ์ทัว่ไปในส่วนทีเ่กีย่วกบับริบทและประเภทของภารกจิรักษาสันตภิาพ 

(ต่อ)
• มกีารกาํหนดขอ้จาํกดัในการใชอ้าํนาจของรฐั 

• พจิารณาระดบัการใหก้ารสนบัสนุนหรอืการต่อตา้นของประชาชนต่อหลกัการของการทีป่ระเทศจะเขา้มี
ส่วนร่วมในปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ 

• กระบวนการในการประเมนิและหลกัการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็สบืเน่ืองทีอ่าจจะเกดิขึ้นตามมา 

• ความจาํเป็นในการทีร่ฐัสภาจะตอ้งไดร้บัขอ้มลูอย่างครบถว้นเมือ่การปฏบิตัภิารกจิ สิ้นสุดลงเพือ่ทีจ่ะได ้ทาํการประเมนิ
และตรวจสอบปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพท ัง้หมด



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
เกณฑเ์ฉพาะสาํหรับภารกิจรักษาสนัติภาพในบางกรณี

• ทาํใหแ้น่ใจวา่รฐัสภาและคณะกรรมาธกิารทีเ่กี่ยวขอ้งไดพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
การกาํหนดกรอบและขอบเขตอาํนาจของปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ 
รูปแบบของหน่วยทหารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ความเป็นไปไดข้องปฏบิตักิารทางทหารในภารกจิดงักลา่ว 
การมกีองกาํลงัและวสัดุทีเ่พยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะจดัส่งไปปฏบิตักิาร 
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นต่อบคุลากรทางทหาร 
ระยะเวลาทีค่าดวา่กองกาํลงัจะประจาํการในต่างแดน ตลอดจนเงือ่นไขต่างๆ ในการ คงกองกาํลงัไว ้อย่างยดืเยื้อ

ยาวนานหากมคีวามจาํเป็น 
ผลกระทบดา้นงบประมาณ 
ปฏกิริยิาของสาธารณชนต่อภารกจิรกัษาสนัตภิาพดงักลา่ว



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การใช้กระบวนการทางรัฐสภาในภารกจิการรักษาสันตภิาพ 

• ในกรณีทีเ่กดิความจาํเป็น ทาํใหแ้น่ใจวา่รฐัสภาจะสามารถ 

จดัใหม้กีารรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนในเรื่องปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ 

จดัใหม้กีารไต่สวนก่อนทีจ่ะมกีารส่งกองกาํลงัรกัษาสนัตภิาพออกไปประจาํยงัต่างประเทศ 

เรยีกรอ้งใหน้าํตวับคุลากรทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งในปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพทีต่อ้งสงสยัวา่ไดก้ระทาํการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนเขา้สู่กระบวนการพจิารณาคดแีละถกูคุมขงั

• ไม่ควรลงัเลใจในการทีจ่ะใชก้ระบวนการทางรฐัสภาเพือ่จดัใหม้กีารสอบถาม และไต่สวนในส่วนทีเ่กี่ยวกบัปฏบิตักิาร
รกัษาสนัตภิาพทีด่าํเนินอยู่



งบประมาณ : เคร่ืองมือสําคญัของธรรมาภิบาล
ในระบอบประชาธิปไตย

• “งบประมาณของประเทศมใิช่เป็นเพยีงเครื่องมอืทางเทคนิคสาํหรบัการรวบรวมจดัเก็บรายไดแ้ละการเสนอรายการ
ค่าใชจ่้ายเท่านัน้ แต่เป็นถอ้ยแถลงทางนโยบายทีส่าํคญัทีสุ่ดทีน่าํเสนอโดยฝ่ายบริหารในแต่ละปี 

• งบประมาณสะทอ้นถงึคุณค่าพื้นฐานทีม่คีวามสาํคญัต่อนโยบายของชาต ิเป็นการสะทอ้นถงึทศันะและมมุมองของรฐับาล
ต่อสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เป็นการประกาศถงึเป้าหมายทางเศรษฐกจิ การคลงั และการงบประมาณ
ของรฐับาล ตลอดจน สะทอ้นถงึการจดัลาํดบัความสาํคญัท ัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมของรฐับาลดว้ย(...) 

• นอกจากน้ี งบประมาณยงัเป็นมาตรวดัทีท่รงคุณค่าถงึเจตนารมณข์องรฐับาลในวนัขา้งหนา้ พรอ้มท ัง้เป็นมาตรวดัผลการ
ดาํเนินงานทีผ่่านมาของรฐับาลดว้ย “งบประมาณถอืเป็นเอกสารทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่
ทีจ่ะก่อใหเ้กิดความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ และการจดัการบรหิารบา้นเมอืงอย่างครอบคลุมและมี
ธรรมาภบิาล 



งบประมาณ : เคร่ืองมือสําคญัของธรรมาภิบาล

ในระบอบประชาธิปไตย (ต่อ)
• ในการแจกแจงรายละเอยีดของร่างงบประมาณรายจ่ายที่นาํเสนอเขา้สู่สภานัน้ ทาํใหร้ฐัสภาและสาธารณชนไดม้โีอกาส 

“ ร ั บ รู ้ ว่ า เ งิ น นั้ น จ ะ ถู ก นํ า ไ ป ใ ช ้ จ่ า ย ใ น เ รื่ อ ง ใ ด บ ้ า ง ”  ซึ่ ง ก็ เ ท่ า ก ั บ เ ป็ น ก า ร ส ร ้ า ง
ความโปร่งใสในการทาํงาน 

• นอกจากน้ี งบประมาณจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากรฐัสภาก่อนทีร่ฐับาลจะสามารถใชจ่้ายเงนิหรือ จะหารายไดเ้ขา้ประเทศ
ได ้ซึง่ก็ส่งผลใหร้ฐัมนตรีที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งรบัผดิชอบท ัง้ต่อรฐัสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวขอ้งดว้ย “ความโปร่งใส
แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ค ว ร เ ป็ น เ งื่ อ น ไ ข ที่ กํ า ห น ด ไ ว ้ ใ น ร ั ฐ ธ ร ร ม นู ญ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อย่างยิง่ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบักระบวนการจดัทาํงบประมาณของประเทศความโปร่งใสในกระบวนการจดัทาํ งบประมาณและ
ความรบัผดิชอบถอืเป็นหวัใจของระบอบประชาธปิไตย 

ตดัตอนจาก : General report of the IPU Seminar on Parliament and the Budgetary Process, 
Including from a Gender Perspective, Nairobi, May 2000



การจัดทาํงบประมาณในด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรบัผดิชอบและความโปร่งใสเป็นเงือ่นไขสาํคญัในการจดัทาํงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ วธิทีีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะใหเ้กดิความ
รบัผดิชอบและการตรวจสอบไดก็้คือ การมกีระบวนการในการจดัทาํงบประมาณทีม่คีวามโปร่งใส ขณะทีก่ารสรา้งความโปร่งใส
และการก่อใหเ้กดิภาระความรบัผดิชอบก็สามารถพฒันาจากหลกัการของการจดัทาํงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั

• การใหก้ารอนุมตัิลว่งหนา้ : รฐัสภาควรใหก้ารอนุมตัฝ่ิายบรหิารในการใชจ่้ายงบประมาณ 

• ความเป็นเอกภาพ : รายจ่ายและรายรบัท ัง้หมดควรถกูนาํเสนอสู่สภาในเอกสารงบประมาณชดุเดยีวเท่านัน้ 

• การกาํหนดระยะเวลาอย่างสมํา่เสมอ (Periodicity) : ฝ่ายบรหิารจะตอ้งนาํเสนอ งบประมาณเป็นประจาํทกุปีต่อรฐัสภา 
การกาํหนดช่วงเวลายงัหมายรวมถงึความจาํเป็น ทีจ่ะตอ้งระบรุะยะเวลาในการใชจ่้ายงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ดว้ย



การจัดทาํงบประมาณในด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

• การเฉพาะเจาะจง (Specifity) : ท ัง้ตวัเลขและคาํอธบิายของงบประมาณทกุรายการ ควรสะทอ้นถงึภาพรวมอย่างชดัเจนของ
งบประมาณรายจ่ายท ัง้หมดของรฐับาล และดว้ยเหตนุี้ คาํอธบิายค่าใชจ่้ายในแต่ละรายการตอ้งไมค่ลมุเครอื ขณะทีค่่าใชจ่้ายใน
งบประมาณ แต่ละรายการกไ็มค่วรทีจ่ะสูงมากจนเกนิไป 

• ขอบเขตของกฎหมาย (Legality) : รายจ่ายทกุชนิดและกจิกรรมทกุประเภทจะตอ้ง ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

• โครงสรา้งการใชง้บประมาณที่ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น (User-friendly Structure) : ฝ่าย บรหิารจะตอ้งนาํเสนอประมาณการ
รายจ่ายต่อรฐัสภาในลกัษณะทีท่าํความเขา้ใจไดอ้ย่าง ไมซ่บัซอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนทีม่ภีมูหิลงัทีแ่ตกต่างหลากหลายทีเ่ขา้รบัฟงัการ
อภปิราย งบประมาณในสภาสามารถเขา้ถงึและเขา้ใจได ้

• ขอบเขตที่กวา้งขวางครอบคลมุ (Comprehensiveness) : งบประมาณของรฐับาลทีเ่กี่ยวโยงกบัภาค
ความม ัน่คงทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัจะตอ้งมคีวามครอบคลมุอย่างสมบูรณแ์ละไมค่วรมรีายการค่าใชจ่้ายใดๆ 
ทีไ่ม่อาจระบผูุท้ีร่บัผดิชอบหรอืไม่สามารถ อธบิายไดไ้ม่วา่จะเป็นงบประมาณของหน่วยงานดา้นความม ัน่คง 
อนัไดแ้ก่ หน่วยงานทหาร หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีม่ลีกัษณะการจดัองคก์รแบบทหารกต็าม หน่วยงานตาํรวจ และหน่วยงานขา่ว
กรอง รวมท ัง้บรษิทัรกัษาความปลอดภยัเอกชนทีฝ่่ายบรหิารเป็นผูว้า่จา้งดว้ย



การจัดทาํงบประมาณในด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

• การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์(Publicity) : พลเมอืงทกุคน (ไม่วา่จะเป็นปจัเจกบคุล หรอืกลุม่องคก์ร) ควรทีจ่ะมโีอกาสแสดง
ความเหน็และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิในเรื่องงบประมาณ ซึง่หมายความวา่ เอกสารงบประมาณท ัง้หมดจะตอ้งมลีกัษณะที่
ประชาชนสามารถเขา้ถงึและเขา้ใจไดง้า่ยและจะตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนสามารถหาอ่านได ้โดยท ัว่ไป ในทกุสถานทีใ่นประเทศ 
(เช่น จะตอ้งจดัส่งเอกสารงบประมาณไปยงัหอ้งสมดุในทอ้งทีต่่างๆ ฯลฯ) 

• ความสอดคลอ้งตอ้งกนั (Consistency) : ควรมคีวามเชื่อมโยงอย่างชดัเจนระหวา่งนโยบาย แผนการดาํเนินงาน ร่าง
งบประมาณ และผลการปฏบิตังิาน 

• เครื่องมือและเป้าหมาย (Means and Ends) : คาํอธบิายในเอกสารงบประมาณควรมลีกัษณะทีส่ือ่ถงึความเขา้ใจใน
วตัถปุระสงคข์องงบประมาณนัน้ๆ อย่างชดัเจน ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบั 
(a) ทรพัยากรทีจ่ะนาํมาใช ้
(b) เป้าหมายหรอืผลการดาํเนนิงานทีต่อ้งการบรรลถุงึ 
(c) การสามารถวดัผลลพัธท์ีเ่กดิจากแผนงานทีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณทีม่คีวามยดืหยุ่นจงึหมายถงึการยอมใหม้ี
การเปลีย่นแปลงในขอ้กาํหนดหรอื ขอบเขตใน 3 ประการขา้งตน้นี้ได ้



ความคุ้มค่าของเงนิ

• กระบวนการจดัทาํงบประมาณควรใชก้ฎพื้นฐานเดยีวกนัในเรื่องความคุม้ค่าของเงนิ 2 ประการ อนัไดแ้ก่ 

การมผีลใชบ้งัคบัอย่างแทจ้รงิ (Effectiveness) : ซึง่หมายถงึการบรรลใุนเป้าหมายของนโยบายทีก่าํหนดไว ้
(“การทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง”) 

การใชอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ (Efficiency) : ซึง่หมายถงึการบรรลเุป้าหมายทีก่าํหนดไวโ้ดยใชท้รพัยากรนอ้ย
ทีสุ่ด (“การทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้งอย่างประหยดัทีสุ่ด”)



การวางแผน การจดัทาํโครงการและระบบงบประมาณ 
(Planning, Programming and Budgeting System PPBS)

• “(...) การวางแผน การจดัทาํโครงการและระบบการจดัทาํงบประมาณ หรอื PPBS นัน้ เริม่มกีารใชเ้ป็นคร ัง้แรกในสหรฐัอเมรกิา 
(ในช่วงตน้ทศวรรษที ่1960) เพือ่พฒันาระบบการจดัทาํงบประมาณของกระทรวงกลาโหม และต่อมาไดม้กีารใชอ้ย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศ(...) 

• วงจรของการจดัทาํงบประมาณแบบ PPBS นัน้ ประกอบดว้ย ข ัน้ตอนแรกของการวางแผน อนัเป็นข ัน้ตอนทีม่กีารวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มดา้นความม ัน่คง ผลประโยชนแ์ห่งชาต ิและภยัคุกคาม เพือ่กาํหนดภารกจิ องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกองทพั 
และจากการวเิคราะหป์จัจยัขา้งตน้จงึนาํมาสู่การจดัวางโครงการต่างๆ โครงการซึง่กค็อืรูปแบบหนึ่งของแผนงานธุรกจิ จะเป็น
ตวักาํหนดวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการจะบรรลถุงึ ซึง่การจดัทาํโครงการถอืเป็นตวัเชื่อมต่อทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่ในกระบวนการจดัทาํ
งบประมาณ เพราะการกาํหนดโครงการนัน้เชือ่มโยงระหวา่งเป้าหมายและทรพัยากรทางการเงนิทีม่อียู่ และจากส่วนนี้ เองทีท่าํให ้
การจดัทาํงบประมาณแบบ PPBS มคีวามแตกต่างจากการทาํงบประมาณแบบเดมิทีมุ่ง่เนน้ไปยงัการจดัสรรทรพัยากรตามขอ้
เรยีกรอ้งหรอื ความจาํเป็นของรฐั แต่ PPBS จะดูทีแ่ผนงานและโครงการวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัของงบประมาณทีไ่ด ้
กาํหนดไวห้รอืไม่ และดว้ยเหตนุี้ โครงการท ัง้หลายทีจ่ดัทาํขึ้นจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการจดัลาํดบัความสาํคญั โดยมุ่งเนน้ที่
ความจาํเป็นเร่งด่วนทีสุ่ดของกองทพัเป็นลาํดบัแรก



การวางแผน การจดัทาํโครงการและระบบงบประมาณ 
(Planning, Programming and Budgeting System PPBS)

• การประเมนิความเสีย่งโดยพจิารณาจากผลทีต่ามมา อนัไดแ้ก่ การไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ีก่าํหนดไวไ้ดน้ ัน้จะถกู
นาํมาพจิารณาประกอบในการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ 

• และในทา้ยทีสุ่ด การใชง้บประมาณตามรอบวงจรทีก่าํหนดจะอยู่ในข ัน้ตอนของการประเมนิผลการดาํเนินงาน อนัเป็น
ข ัน้ตอนทีก่ระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้งและสงัคมโดยรวมจะเป็นผูต้ดัสนิโดยเป็นผูป้ระเมนิวา่ เป้าหมายทีก่าํหนดไวน้ ัน้ไดม้กีาร
บรรลถุงึหรอืไมเ่มือ่สิ้นสุดปีงบประมาณ การจดัสรรทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพจงึจะสามารถเกิดขึ้นไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ทีม่า : Defence Budget Transparency on the Internet, 
by Kate Starkey and Andri van Meny Information & Security, Vol. 5, 2000. C4 in Defence of 

Reengineering



การมีวนัิยในงบประมาณ

• เพือ่ใหแ้น่ใจวา่รฐับาลจะยดึม ัน่ในกฎเกณฑแ์ละกรอบทางกฎหมาย และยดึม ัน่ในร่างงบประมาณทีร่ฐัสภาไดใ้หค้วาม
เหน็ชอบและอนุมตั ิการมวีนิยัในการจดัทาํงบประมาณจงึมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ 
รฐัสภาอาจพจิารณาปจัจยัดงัต่อไปน้ีเพือ่ก่อใหเ้กิดวนิยัทางงบประมาณ อนัไดแ้ก่ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งงบกลาโหม (จากการประมาณการและการคาํนวณค่าใชจ่้าย) และระดบัราคาทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป 
การมมีาตรฐานในการตดิตามและการกาํหนดเพดานท ัง้สาํหรบัค่าใชจ่้ายทีต่ ํา่หรอืสูงเกินไป 
การใชม้าตรวดัต่างๆ ในช่วงทีม่กีารใชจ่้ายงบประมาณเพือ่หลกีเลีย่งมใิหม้กีารใชง้บประมาณมากหรอืนอ้ยเกินไป 
ในกรณีทีม่กีารใชจ่้ายงบประมาณกลาโหมนอ้ยหรอืมากกวา่วงเงนิทีต่ ัง้ไว ้ควรจะไดม้กีารแจง้ไปยงัรฐัมนตรคีลงั

และคณะรฐัมนตรีท ัง้หมด
ควรกาํหนดกฎเกณฑใ์นการชดเชยการใชง้บประมาณกลาโหมทีเ่กินกว่าวงเงนิทีจ่ดัสรรไวซ้ึง่อาจเป็นการโยก

งบประมาณภายในงบกลาโหมเอง หรอืการโยกงบประมาณจากส่วนราชการอืน่มาทดแทน



ระยะเวลาและช่วงเวลาทีส่มํ่าเสมอของการจัดทาํงบประมาณ

• เพือ่ใหบ้รรลถุงึประสทิธผิลสูงสุดในการจดัทาํงบประมาณอย่างถกูตอ้งของภาคความม ัน่คง จาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใหเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาร่างงบประมาณกลาโหมทีน่าํเสนอเขา้สู่สภาก่อนทีจ่ะมกีารลงมต ิอย่างนอ้ยทีสุ่ดควรกาํหนดระยะเวลา
ระหวา่ง 45 วนั ถงึ 3 เดอืนลว่งหนา้ เพือ่ทีร่ฐัสภาจะไดม้เีวลาอย่างเพยีงพอในการทบทวน ตรวจสอบงบประมาณกลาโหมทีม่ี
ความสลบัซบัซอ้นโดยละเอยีดถีถ่ว้น 

• การใหข้อ้มลูเชงินโยบายทีเ่กี่ยวกบังบประมาณในการป้องกนัประเทศทีถ่กูตอ้ง ครอบคลมุ และในเวลาทีเ่หมาะสม จะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิง่ ดว้ยเหตผุลหลายประการ อาท ิ
 ขอ้มลูดงักลา่วเป็นพื้นสาํคญัทีต่อ้งนาํเสนอสู่สาธารณชน เพือ่ประชาชนจะไดม้คีวามรูแ้ละเพือ่ประโยชน์

ในการอภปิรายในสภา 
การมขีอ้มลูช่วยใหส้ามารถระบถุงึขอ้จาํกดั ความจาํเป็นในการปฏรูิป และความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งโยก

เอางบประมาณดา้นอืน่ๆ ของรฐับาลมาใชใ้นดา้นความม ัน่คง 
การจดัการงบประมาณในภาคความม ัน่คงอย่างโปร่งใสส่งผลต่อความเชื่อม ัน่ของประชาชนต่อรฐัสภา 

และส่งผลต่อความเชื่อม ัน่ของประชาชนต่อรฐับาลดว้ย



การมีปฏิสัมพนัธ์กบัภาคประชาสังคม

• รฐัสภาสามารถจะดงึผูเ้ชี่ยวชาญในการวางแผนการคลงัและการจดัทาํงบประมาณจากภาคประชาสงัคมใหเ้ขา้ร่วมใน
กระบวนการตดิตามและตรวจสอบดา้นการคลงั ซึง่การใชผู้เ้ชี่ยวชาญดงักลา่วจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ โดยเฉพาะใน
กรณีของการจดัทาํงบประมาณดา้นความม ัน่คง ซึง่โดยปกตเิป็นกระบวนการทีค่่อนขา้งซบัซอ้นและไม่งา่ยนกัทีจ่ะตดิตาม 
ตรวจสอบ ความโปร่งใสในกระบวนการจดัทาํงบประมาณ
ควรอยู่บนพื้นฐานของการมกีฎหมายทีว่า่ดว้ยเสรีภาพของขอ้มลูขา่วสารเป็นประการสาํคญั



การฝึกอบรมและความเช่ียวชาญ

• มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาและปรบัปรุงความสามารถของท ัง้ตวัสมาชกิรฐัสภาเองและเจา้หนา้ทีร่ฐัสภาดว้ยการ
ฝึกอบรมและการส่งเสรมิใหเ้จา้หนา้ทีม่โีอกาสในการทาํวจิยัเฉพาะดา้นเพือ่เพิม่ศกัยภาพและ
ความเชี่ยวชาญ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการส่งเสรมิธรรมาภบิาลใน
ระบอบประชาธปิไตยและการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพของรฐัสภา สหภาพรฐัสภาระหวา่ง ประเทศ (IPU) จงึจดัให ้
มกีารสมัมนาท ัง้ในระดบัภูมภิาคและอนุภูมภิาคโดยพุ่งเป้าไปยงั สมาชกิรฐัสภาและคณะ/เจา้หนา้ทีร่ฐัสภาเป็นสาํคญั 
(โปรดดู www.ipu.org) และยงัไดเ้ตรยีมทีจ่ะจดัทาํคู่มอืในประเดน็ดงักลา่วในลกัษณะเดยีวกบัคู่มอืฉบบันี้ดว้ย



องค์ประกอบพืน้ฐานของงบประมาณกลาโหม : 
งบประมาณกลาโหมของสเปนปี ค.ศ. 2002 

• สนิคา้และบรกิาร 
อาหาร 
การบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน 
นํา้มนั 
บรกิารต่างๆ : ค่าไฟฟ้า นํา้ประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 
เสื้อผา้ 
เงนิเดอืน 
ค่าขนส่ง 
ค่าฝึกอบรม 
ค่ารกัษาพยาบาล 
รายจ่ายในการปฏบิตักิารอื่นๆ 

• รายจ่ายดา้นการคลงัอื่นๆ 



องค์ประกอบพืน้ฐานของงบประมาณกลาโหม : 

งบประมาณกลาโหมของสเปนปี ค.ศ. 2002 (ต่อ)
• รายจ่ายในปจัจบุนั 

องคก์ารระหวา่งประเทศ 
องคก์รอสิระต่างๆ 
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ

• การลงทนุอย่างแทจ้รงิ 
การปรบัปรุงกองทพัใหม้คีวามทนัสมยั 
การบาํรุงรกัษาอาวุธและวสัดุภณัฑท์ ัง้หลาย 
การวจิยัและพฒันา 
การลงทนุอื่นๆ 

• การโยกยา้ยทนุ 

• ทรพัยส์นิทางการคลงัต่างๆ 
แหลง่ทีม่า: Spanish Defence Budget 2002, Ministry of Defence of Spain 



ความโปร่งใสและภาระรับผดิชอบในการจัดทาํงบประมาณ 
ด้านความมั่นคง 

ความโปรง่ใสกบัการรกัษาความลบั
• ความโปร่งใสในกระบวนการตดัสนิใจมคีวามสาํคญั เพือ่ใหเ้กดิหลกัประกนัวา่ผลของการตดัสนิใจนัน้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์

ของประชาชน และกบัวตัถปุระสงคใ์นทางนโยบายความโปร่งใสในการจดัทาํงบประมาณกลาโหม เสรมิสรา้งใหร้ฐัสภาสามารถมี
บทบาทในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท ัง้ยงัส่งผลต่อความเชื่อม ัน่ของสงัคมต่อภาคความม ัน่คงดว้ย 

• การปราศจากความโปร่งใส ในกระบวนการจดัทาํงบประมาณกลาโหมนัน้มกัจะเกี่ยวโยงกบั
 แผนการจดัทาํงบประมาณทีล่า้สมยั 
 การมวีตัถปุระสงคด์า้นความม ัน่คงทีม่ไิดม้กีารกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่ส่วนหน่ึงก็เป็นผลจากการปราศจาก 

 ผูเ้ชี่ยวชาญทีม่ทีกัษะหลากหลายในหน่วยงานตรวจสอบบญัชใีนระดบัชาติ
 การมขีอ้กาํหนดในรฐัธรรมนูญทีข่าดความชดัเจนในเรื่องการใหข้อ้มลูแก่สาธารณชนเพือ่ทีส่าธารณชนจะ 

 สามารถตรวจสอบการตดัสนิใจไดอ้ย่างละเอยีดและถีถ่ว้น 
 ทศันะคตขิองฝ่ายขา้ราชการประจาํทีต่อ้งการเก็บรกัษาความลบั มากกว่าทีจ่ะแสดงความรบัผดิชอบและ 

 อธบิายรายละเอยีดของงบประมาณ



อุปสรรคสําคญัในการจัดทาํงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างโปร่งใส

• การปราศจากความโปร่งใสและความสามารถทีจ่ะถกูตรวจสอบและรบัผดิชอบได ้จะเป็นปญัหาในกระบวนการจดัทาํงบประมาณ
ในกรณีทีม่ปีจัเจกบคุคลเพยีงไม่กี่คนในฝ่ายบรหิารทีท่าํหนา้ทีต่ดัสนิใจ      ในนโยบายดา้นความม ัน่คงและเป็นผูจ้ดัสรร
ทรพัยากรเพือ่การนี้  

• เจา้หนา้ทีห่ลกัๆ ในกระทรวงการคลงัและในส่วนอืน่ๆ ของฝ่ายบรหิารมกัจะถูกกดีกนัจากกระบวนการตดัสนินโยบาย หรอื
ประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ตดัสนิใจของเจา้หนา้ทีด่งักลา่วกม็กัจะถกูตดัออกไป 

• องคก์รต่างๆ ของรฐัสภาซึง่อาจจะมอีาํนาจในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบดงัทีก่าํหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ รวมท ัง้สือ่มวลชนและ
ภาคประชาสงัคมกม็กัจะถกูปิดหูปิดตาและไมไ่ดร้บัขอ้มลูใดๆ ท ัง้สิ้น

• รายจา่ยทัง้หมดที่เกีย่วกบักองกาํลงัดา้นความมัน่คงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้า่ยในดา้นบคุลากร การปฏบิตักิารและเครื่องมือ
ต่างๆ ควรจะถกูรวมไวใ้นรายการงบประมาณ และควรที่จะระบดุว้ยว่าค่าใชจ้า่ยในรายการต่างๆ ดงักลา่วจะไดร้บัการสนบัสนุน
ทางการเงนิดว้ยวธิีใด แต่ในทางปฏบิตั ิจะเหน็ไดว้า่การกาํหนดงบประมาณดา้นความม ัน่คงระหวา่งหน่วยงานต่างๆ มคีวาม
คลมุเครอื ขณะทีย่อดงบประมาณรายจ่ายท ัง้หมดซึง่อาจจะมาจากกองทนุของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ในภาครฐับาลกม็คีวาม
ไม่ชดัเจน 



อุปสรรคสําคญัในการจัดทาํงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างโปร่งใส 

(ต่อ)
• ในประเทศทีม่กีารดาํเนินกจิกรรมนอกงบประมาณจาํนวนมากนัน้ ตวัรฐับาลเองก็มกัจะขาดขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ส่งผลใหก้าร

ใชม้าตรวดัในเบื้องตน้สาํหรบัการตรวจสอบเพือ่หาความรบัผดิชอบ อนัไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบแผนการกบัการปฏบิตัิ
ตามแผน จงึเกอืบจะใชไ้มไ่ดเ้ลย 

• เจา้หนา้ทีใ่นกระทรวง กลาโหมและในส่วนอื่นๆ ของฝ่ายบริหารจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมอีงคค์วามรูท้างเทคนิคทีเ่กี่ยวกบัการ
ป้องกนัประเทศเป็นการเฉพาะ จงึจะสามารถตดัสนิใจในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบันโยบายดา้นการป้องกนัประเทศและจดัทาํ
งบประมาณ การจดัซื้อจดัจา้งไดอ้ย่างเหมาะสม 

• ในการจดัการกบัปญัหาของการใชง้บประมาณทีม่ไิดม้กีารกาํหนดไวน้ ัน้ก็มกัจะเป็นเรื่องทีเ่ป็นประเดน็ทางการเมอืง การ
เปลีย่นแปลงข ัน้พื้นฐานของความสมัพนัธอ์นัยาวนานระหวา่งพลเรอืน ทหาร จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่

แหลง่ทีม่า : Human Development Report, 2002 (pp 89 & 91)



รายจ่ายทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัประเทศและความมั่นคงอ่ืนๆ 
ทีค่วบคุมได้และทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

• ในการกาํกบัดูแลภาคความม ัน่คงและในการทีจ่ะประเมนิว่าควรจะมกีารใชจ่้ายงบประมาณในหน่วยงานดา้นความม ัน่คง
หรอืในหน่วยงานอืน่ๆ ของรฐับาลหรอืไม่น ัน้ รฐัสภาจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึเอกสารงบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่เป็นการ
ประกนัวา่จะมคีวามโปร่งใสในดา้นการคลงั 

• การใหร้ฐัสภารบัทราบเฉพาะรายจ่ายทีเ่ป็นยอดรวม เท่ากบัเป็นการละเมิดหลกัการของ “การเฉพาะเจาะจง” อนัเป็นหน่ึง
ในหลกัการสาํคญัของการจดัทาํงบประมาณอย่างถกูตอ้ง และหากรฐัสภามไิดร้บัขอ้มลูเฉพาะดา้นดงักลา่ว รฐัสภาก็ไม่
อาจทีจ่ะทาํหนา้ทีใ่นการตดิตามและกาํกบัดูแลตรวจสอบงบประมาณกลาโหม อนัเป็นภารกจิดงัทีร่ะบไุวใ้นรฐัธรรมนูญได ้

• ฉะนัน้ รฐัสภาจงึควรทีจ่ะเขา้ถงึเอกสารงบประมาณกลาโหมท ัง้หมด 



รายจ่ายทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัประเทศและความมั่นคงอ่ืนๆ 

ทีค่วบคุมได้และทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม (ต่อ)
• ในบางประเทศ (เช่น เดนมารค์และลกัเซม็เบริก์) มกีารใหข้อ้มลูงบประมาณเป็นรายการต่อรฐัสภา ซึง่ถอืวา่เป็น

กระบวนการงบประมาณทีล่ะเอยีดทีสุ่ด อย่างไรก็ด ีในบางประเทศ (เช่น ฝร ัง่เศส กรซีและโปแลนด)์ ขอ้มลูเกี่ยวกบั
งบประมาณกลาโหมในแต่ละรายการ จะถกูนาํเสนอต่อคณะกรรมาธกิารรฐัสภาดา้นกลาโหมเท่านัน้ 

• จากมมุมองของธรรมาภบิาลในการปกครองนัน้ ควรมกีารใหห้ลกัประกนัวา่ คณะกรรมาธิการรฐัสภา (หากจาํเป็น ก็อาจ
เป็นการประชมุลบัได)้ หรอืรฐัสภาท ัง้หมดจะตอ้งสามารถเขา้ถงึเอกสารงบประมาณทัง้หมด ซึง่กระบวนการทีว่่าน้ีควรจะ
นาํไปใชก้บัหน่วยงานดา้นความม ัน่คงอื่นๆ โดยเฉพาะ อย่างยิง่หน่วยงานขา่วกรองดว้ย

• ในระหวา่งการอภปิรายและออกเสยีงลงคะแนนในงบประมาณดา้นความม ัน่คง เสรีภาพ ของรฐัสภาในการเปลีย่นแปลง
รายการงบประมาณจะถกูจาํกดัโดยงบประมาณผูกพนัทีก่าํหนดไวแ้ลว้ (อาท ิสญัญาการซื้อขายทีล่งนามไวใ้นปีก่อนๆ) 
และโครงการสวสัดกิารต่างๆ ของรฐับาล (อาท ิเงนิบาํนาญและเงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัทหาร) ซึง่ รายจ่าย
ต่างๆ เหลา่น้ีจะสามารถเปลีย่นแปลงไดก็้ในระยะยาวเท่านัน้



การจําแนกประเภทข้อมูล 3 ระดบั ในงบประมาณด้านความมัน่คง

• สมาชกิรฐัสภาจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํใหแ้น่ใจวา่จะมคีวามสมดุลระหวา่งความจาํเป็นของขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัในสถานการณ์
พเิศษบางอย่าง การจดัสรรงบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้งในงบกลาโหม และความสามารถในการตรวจสอบและหาความ
รบัผดิชอบได ้ซึง่วธิกีารหน่ึงก็คอื การทาํใหข้อ้เสนองบประมาณจาํแนกประเภทออกเป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี : 

(1) งบประมาณทัว่ไปทีน่าํเสนอต่อรฐัสภา 

(2) งบประมาณรายจ่ายท ัง้ในดา้นทนุและปฏบิตักิารทีเ่ป็นความลบั ซึง่อาจถกูตรวจสอบไดโ้ดย
                    คณะกรรมาธิการกลาโหมและคณะกรรมาธกิารการทหารรฐัสภา และ 

(3) ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวกบัความลบัทางทหารในระดบัทีสู่งยิง่ขึ้น ซึง่อาจถกูตรวจสอบโดยกลุม่ตวัแทนของ
คณะกรรมาธิการทีต่ ัง้ขึ้นโดยเฉพาะอกีทหีน่ึง โดยกลุม่น้ีควรไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเอกสารทีเ่ป็นความลบัดงัทีร่ะบไุดใ้น
กระบวนการข ัน้ตอนทางกฎหมายทีว่า่ดว้ยราชการลบัของประเทศ 

ทีม่า: Ravinder Pal Singh, Arms Procurement decision making processes, vol 1, OUP, Oxford, 1998



ความโปร่งใส : มาตรการในการดาํเนินการต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของรัฐบาลอย่างผดิประเภทและมาตรการในการต่อต้านการคอรัปช่ัน

• รฐัสภามบีทบาทสาํคญัในการสรา้งความม ัน่ใจวา่ รฐับาลจะไมใ่ชเ้งนิของประชาชนไปในทางทีผ่ดิ 
ดงัปรากฏวา่การใชเ้งนิผดิประเภทนัน้เกดิขึ้นได ้โดยเฉพาะในกรณีงบประมาณทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ภาคความม ัน่คง อนัเป็น
หน่วยงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ซึง่ไดแ้ก่ มปีระเดน็ทางเทคนิคทีค่่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น และมคีวามจาํเป็นในการรกัษา
ความม ัน่คงในทางยุทธศาสตร ์ความโปร่งใสและภาระรบัผดิชอบในการจดัทาํงบประมาณกลาโหมจงึเป็นสิง่ทีจ่ะขาดเสยี
ไมไ่ด ้

• หากรฐัสภาจะสามารถควบคุมภาคความม ัน่คงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพใน ขณะเดยีวกนั ความโปร่งใสก็เป็นพื้นฐานสาํคญั
ของธรรมาภบิาลในการบรหิารดว้ย ดงันัน้ แนวความคดิท ัง้สองน้ีจงึถอืเป็นกญุแจสาํคญัของวงจรการจดัทาํงบประมาณ
ทัง้หมด



“การขาดความรบัผดิชอบและความโปร่งใสในกระบวนการจดัทาํงบประมาณ สามารถ (...) ก่อใหเ้กดิความกงัวล
เกี่ยวกบัขนาด ขดีความสามารถ และเจตนารมณข์องกองทพัแห่งชาตไิด ้การมคีวามโปร่งใสมากขึ้นจะทาํใหม้คีวามใส่
ใจในการใชจ่้ายงบประมาณ ทางทหารมากขึ้น และจงึเป็นการลดความไมแ่น่นอน และความ เขา้ใจผดิอนัอาจจะนาํไปสู่
ความขดัแยง้ได”้ 

Paul George, “Defence Expenditures in the 1990’s: Budget 
and Fiscal Policy Issues for Developing Countries”, 2002.



ความโปร่งใส : มาตรการในการดาํเนินการต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ของ

รัฐบาลอย่างผดิประเภทและมาตรการในการต่อต้านการคอรัปช่ัน (ต่อ)
• เป็นทีย่อมรบักนัโดยท ัว่ไปวา่ รายจ่ายทางทหารทีสู่งเกินไปทาํใหเ้กิดการเบีย่งเบนเอาทรพัยากรทีม่ค่ีาทีค่วรจะไดถ้กู

นาํไปใชเ้พือ่ลดระดบัความยากจนและเพือ่การพฒันาทางสงัคมของประเทศมาใชใ้นทางทหารแทน 

• ฉะนัน้ ผูแ้ทนปวงชนจะตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีอ่ธิบายถงึเหตผุลและวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารจะดาํเนินการเพือ่ใหเ้กดิความม ัน่คง
ปลอดภยัแก่ประชาชนและสงัคม ท ัง้น้ีเพราะการดาํเนินการดงักลา่วเป็นการใชเ้งนิภาษอีากรของประชาชน การใช ้
งบประมาณในทางทีผ่ดิ โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันาจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายอย่างมาก 

• สาํหรบัรฐับาล การทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของการมธีรรมาภบิาล ในการปกครองจงึมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึเสยีงของ
ประชาชนต่อการดาํเนินนโยบายต่างๆ ของตนในภาคความม ัน่คงดว้ย รฐัสภาตอ้งทาํใหเ้กดิหลกัประกนัวา่งบประมาณ 
ดา้นกลาโหมนัน้จะตอ้งก่อใหเ้กิดสมดุลระหวา่งความจาํเป็นตอ้งการดา้นความม ัน่คง และความจาํเป็นทางดา้นการพฒันา
ควบคู่กนัไป มปีญัหาหลายประการทีอ่าจทาํใหร้ฐัสภา ไม่สามารถควบคุมงบประมาณของภาคความม ัน่คงไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 



ปัญหาหลกัทีม่ีผลกระทบต่อการควบคุมการจัดทาํงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพในภาคความมั่นคง

• การขาดกรอบกฎหมายรฐัธรรมนูญ – อาจมคีวามยุ่งยากเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการปราศจากกรอบกฎหมายรฐัธรรมนูญ
ทีช่ดัเจนทีร่ะบกุารใหอ้าํนาจแก่สมาชกิรฐัสภาในการกาํกบัดูแลและ ตรวจสอบการปฏบิตังิานของภาคความม ัน่คง 

• การปราศจากขอ้มูล – การไรซ้ึง่กฎหมายในเรื่องเสรีภาพของขอ้มลูทีจ่ะช่วยอาํนวยความสะดวก ในการเปิดเผยขอ้มลู
ดา้นความม ัน่คงทีม่คีวามอ่อนไหวก็เป็นอปุสรรคทีส่าํคญัดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตน้ีุ ความไมส่มบูรณ์ตลอดจนความ
คลุมเครอืของกรอบกฎหมายจงึเป็นอปุสรรคต่อความพยายามของรฐัสภาในการทาํหนา้ทีก่าํกบัดูแลและตรวจสอบ ผลที่
ตามมาก็คอื สาธารณชนและรฐัสภาก็จะไมส่ามารถหาผูร้บัผดิชอบไดอ้นัเป็นสิง่ทีท่ ัง้สภาและสาธารณชนมสีทิธทิีจ่ะไดม้า
ในระบอบประชาธิปไตยทีท่าํงานไดอ้ย่างปกติ



ปัญหาหลกัทีม่ีผลกระทบต่อการควบคุมการจัดทาํงบประมาณ 

อย่างมีประสิทธิภาพในภาคความมั่นคง (ต่อ)
• กจิกรรมที่อยู่นอกเหนืองบประมาณและแหลง่รายไดข้องภาคความมัน่คง – ลกัษณะและ ผลประโยชนอ์นัเกดิจาก

แหลง่รายไดน้อกงบประมาณของภาคความม ัน่คงทีน่าํไปใชใ้นกจิกรรมพเิศษต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมทีม่ี
ลกัษณะค่อนไปทางการคา้ เช่น ผลประโยชนอ์นัเกดิจากบริษทัธุรกจิทางทหาร หรอืผลประโยชนจ์ากการจดัการใหบ้รกิาร 
ดา้นความปลอดภยั) มกัจะไมเ่ป็นทีร่บัรูข้องรฐัสภาหรือเป็นทีร่บัรูข้องเจา้หนา้ทีก่ระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่กจิกรรมเหลา่น้ี
ควรทีจ่ะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและกาํกบัดูแลโดยรฐัสภาดว้ย เช่นเดยีวกบักจิกรรมและรายไดอ้ืน่ๆ ทีน่าํมาสนบัสนุน
ภาคความม ัน่คง 

• การแอบซ่อนรายจา่ยดา้นกลาโหม – รายจ่ายของภาคความม ัน่คงในส่วนทีเ่ป็นบาํนาญ โครงสรา้งพื้นฐาน การขนส่ง 
และ ฯลฯ บอ่ยครัง้มกัจะถกูถา่ยโอนไปอยู่ในงบประมาณของกระทรวงหรอืภาคส่วนอื่นๆ เช่น ถกูโอนไปไวก้บังาน
สวสัดกิาร ทีอ่ยู่อาศยัและการรถไฟ เป็นตน้ ซึง่การกระทาํดงักลา่วทาํใหง้บประมาณกลาโหมมไิดแ้สดงถงึตวัเลขทีแ่ทแ้ละ
จงึส่งผลต่อความสามารถของท ัง้สาธารณชนและรฐัสภาทีจ่ะทาํการประเมนิรายจ่ายทีแ่ทจ้รงิของฝ่ายกลาโหมไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง



ปัญหาหลกัทีม่ีผลกระทบต่อการควบคุมการจัดทาํงบประมาณ 

อย่างมีประสิทธิภาพในภาคความมั่นคง (ต่อ)
• การมีสือ่สารมวลชนที่ออ่นแอ – ในหลายประเทศทีม่สีือ่สารมวลชนทีอ่่อนแอ (ในความหมายของการขาดประสบการณ์

และทรพัยากร) และมไิดต้ดิตามการปฏบิตังิานของท ัง้ภาคความม ัน่คงและรฐัสภาอย่างใกลช้ดิส่งผลใหป้ระชาชนไม่
สามารถมขีอ้มลูทีท่นัสมยัของกจิกรรมต่างๆ ทีท่ ัง้ผูแ้ทนปวงชนและภาคความม ัน่คงดาํเนินการ 

• มีเวลานอ้ยเกนิไปในการตรวจสอบอย่างละเอยีดถี่ถว้น – ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นตอนตน้วา่ การมเีวลาอนันอ้ยนิดในการ
พจิารณางบประมาณดา้นความม ัน่คงนัน้จะเป็นปญัหาใหญ่ในการกาํกบัดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพโดยรฐัสภา 

• การขาดโครงสรา้งพื้นฐาน ผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หนา้ที่ – รฐัสภาหลายแห่งปราศจากโครงสรา้ง พื้นฐาน ผูเ้ชี่ยวชาญและ
บคุลากรทีจ่ะนาํเอาขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ไปดาํเนินการเพือ่ทาํใหเ้กิดความม ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารจะตอ้งรบัผดิชอบต่อประชาชน
ทีต่นตอ้งทาํหนา้ทีใ่นการใหบ้รกิาร



การควบคุมงบประมาณในประเทศประชาธิปไตย 

• กระแสประชาธิปไตยทีพ่าดผ่านยุโรปในทศวรรษที ่1990 แสดงใหเ้หน็ว่าพฒันาการของแนวความคิดตลอดจนแนว
ปฏบิตัขิองการกาํกบัดูแลโดยรฐัสภานัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงทีส่าํคญัต่อประเทศประชาธปิไตยท ัง้หลาย กรอบที ่59 
แสดงถงึแนวปฏบิตัดิา้นงบประมาณของประเทศในยุโรปตะวนัออกเฉียงใตท้ีม่บีทบาทอย่างแขง็ขนัในอนัทีจ่ะพฒันา
ระบบการเมอืงของตนใหไ้ปสู่วถิขีองการมรีะบบการเมอืงทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบหาความรบัผดิชอบได ้



แนวปฏิบัตใินการจัดทาํงบประมาณกลาโหมในบางประเทศ 
ในยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ (ณ ค.ศ. 2001)

อลับาเนีย : สาํนกังานจดัการงบประมาณถกูจดัต ัง้ขึ้นในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2000 มกีารตพีมิพ ์เอกสารนโยบายดา้นความ

ม ัน่คงโดยระบคุวามตอ้งการของกระทรวงกลาโหมไปจนถงึปี ค.ศ. 2008 กระทรวงกลาโหมเป็นผูร้บัผดิชอบกระบวนการ

จดัทาํงบประมาณทัง้หมด

บลัแกเรยี : สภาแห่งชาตพิจิารณาอภปิรายงบประมาณกลาโหมตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา มคีวามคาดหวงัโดยท ัว่ไป

วา่รฐัสภาของบลัแกเรยีจะค่อยๆ ปรบัปรุงขดีความสามารถในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบจนถงึข ัน้ทีส่ามารถกาํกบัดูแล

และตรวจสอบภาคความม ัน่คงไดอ้ย่างเตม็ที ่

โครเอเชีย : รฐับาลเป็นผูเ้สนองบประมาณและเสนอต่อรฐัสภา และดาํเนินการจดัพมิพใ์น “ประกาศของทางราชการ” 

กระบวนการจดัทาํงบประมาณเริ่มจากเดอืนกรกฎาคมถงึพฤศจกิายน โดยผ่านกระทรวงการคลงัและกระทรวงกลาโหม 

รฐัสภาจะเป็นผูก้าํหนดวงเงนิโดยรวมของงบประมาณกลาโหม แต่ไม่มอีาํนาจทีจ่ะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในโครงสรา้งของ

งบประมาณ



แนวปฏิบัตใินการจัดทาํงบประมาณกลาโหมในบางประเทศ 

ในยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ (ณ ค.ศ. 2001) (ต่อ)
สาธารณรฐัมาซีโดเนีย : กระทรวงกลาโหมเป็นผูเ้ตรยีมร่างงบประมาณซึง่จะถกูส่งต่อไปยงักระทรวงการคลงั และในข ัน้ตอนน้ี มกีารหารอืกบั

กระทรวงอืน่ๆ เพือ่กาํหนดขดีความสามารถ ของประเทศ จากนัน้งบประมาณก็จะถกูส่งไปยงัรฐับาล และเมือ่มกีารแกไ้ขในข ัน้สุดทา้ยแลว้ 

งบประมาณก็จะถกูนาํเสนอต่อรฐัสภาโดยรฐัมนตรกีลาโหมเป็นผูเ้สนอร่างงบประมาณไปยงัคณะ กรรมาธกิารทีร่บัผดิชอบ อนัไดแ้ก่ 

คณะกรรมาธกิารนโยบายภายในและกลาโหม (Committee for Internal Policy and Defence) หลงัจากการลงคะแนนเสยีง ร่าง

งบประมาณก็จะถกูยกร่างเป็นกฎหมายโดยประธานาธบิด ีงบประมาณกลาโหมของ

มาซโีดเนียมสีดัส่วนอยู่ที ่2.12% ของ GDP

โรมาเนีย : กระทรวงกลาโหมไดน้าํระบบการวางแผน การจดัทาํโครงการ และการประเมนิ งบประมาณแบบ PPBS มาใช ้ต ัง้แต่เดอืนมกราคม 

ค.ศ. 2000 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิความโปร่งใสในกจิกรรมท ัง้หมดของภาคความม ัน่คง ขณะทีใ่นรฐัสภาเองก็มคีณะกรรมาธกิาร 

หลายคณะทีดู่แลกระบวนการจดัทาํงบประมาณ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมาธกิารกลาโหม ความม ัน่คงแห่งชาต ิความสงบเรยีบรอ้ยของสาธารณชน 

การคลงั งบประมาณ และการธนาคาร กรมกองต่างๆ ภายในกระทรวงกลาโหมทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบังบประมาณจะมชีื่อเรยีกตาม/องคก์รที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมทีเ่ป็นฝ่ายสือ่สมัพนัธก์บัรฐัสภา กบัฝ่ายนิตบิญัญตัหิน่วยงานดา้นการประสานงานและการประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ ขณะทีม่กีาร

เผยแพร่เอกสารหลกังานดา้นการป้องกนัประเทศในอนิเตอรเ์น็ต



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
ภาคความมั่นคงในวงจรการจัดทาํงบประมาณ

• ทาํใหแ้น่ใจวา่รฐัสภาใหค้วามใส่ใจกบัภาคความม ัน่คงในข ัน้ตอนการจดัทาํงบประมาณทัง้ 4 ข ัน้ตอน อนัไดแ้ก่ การ
เตรยีมงบประมาณ การอนุมตังิบประมาณ การนาํงบประมาณไปใช ้และการตรวจสอบบญัชรีายจ่าย 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่มกีารกาํกบัดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบญัชทีีร่ะบไุวต้ามกฎหมาย 

• การตรวจสอบโดยรฐัสภาและโดยองคก์รตดิตามตรวจสอบอืน่ๆ ควรเชื่อมโยง วตัถปุระสงคใ์นนโยบายกบัความตอ้งการ
ดา้นงบประมาณและการตรวจสอบว่าไดใ้ชง้บประมาณใหเ้ป็นไปตามนโยบายอย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่



การดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐสภาเพ่ือให้มีการจัดทาํ
งบประมาณ ด้านความมั่นคงทีม่ีความโปร่งใส

• เรยีกรอ้งใหก้ารเตรยีมการจดัทาํงบประมาณเป็นไปตามหลกัการของการจดัทาํงบประมาณอย่างมปีระสทิธิภาพดงัทีไ่ด ้
กลา่วถงึในบทน้ี 

• พยายามขอรบัความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี่ยวชาญอสิระทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่รฐัสภาหรอืแก่ตวัท่านเองไดอ้ย่างเป็น
อสิระ เพือ่ช่วยประเมนิวา่การจดัสรรงบประมาณ ดา้นความม ัน่คงทีเ่สนอมานัน้ถกูตอ้งและเหมาะสม และไดม้กีาร
นาํเสนอในลกัษณะทีม่ ีความโปร่งใส 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานดา้นความม ัน่คงไดใ้ชว้ธิีการทีท่นัสมยัในการวางแผนงบประมาณ และการคลงั 
อนัจะส่งผลใหร้ฐัสภาสามารถประเมนิรายจ่ายดา้นกลาโหมไดอ้ย่างถกูตอ้ง และทาํใหร้ฐัสภาเขา้ใจถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งวตัถปุระสงค ์ปจัจยัทางการคลงัและผลการดาํเนินงาน 

• ตรวจสอบสถานการณใ์นรฐัสภาของท่านโดยใชป้ระเดน็ต่างๆ ทีป่รากฏในกรอบที ่58 เป็นขอ้อา้งองิ และรเิริ่มมาตรการ
ต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบับริบททางการเมอืงในประเทศ เพือ่แกไ้ขหรอืรบัมอืกบัปญัหาเฉพาะทีเ่กดิขึ้น



การตรวจสอบบัญชีรายจ่ายงบประมาณด้านความมัน่คง

• สาํหรบับทบาทในการกาํกบัดูแลนัน้ รฐัสภาควรจะมตีวัช่วยจากหน่วยงาน/องคก์รอสิระ เช่น สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
(National Audit Office) (ซึง่ในบางประเทศก็อาจ เรยีกชื่อต่างกนัไป เช่น Auditor General, National Audit 
Office, Budget Office หรอื Chamber of Account) ซึง่องคก์รอสิระดงักลา่ว
ควรถกูกาํหนดไวใ้นกฎหมายรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นองคก์รอสิระท ัง้จากฝ่ายบรหิาร นิตบิญัญตัแิละตลุาการ

• รฐัสภาควรจะทาํใหเ้กดิความม ัน่ใจวา่ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิ 

ไดร้บัการแต่งต ัง้โดยสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งอย่างชดัเจน

ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิมเีครื่องมอืท ัง้ทางกฎหมายและมทีรพัยากรในทางปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ 

มอีาํนาจอย่างเป็นเอกเทศในการรายงานโดยตรงต่อรฐัสภาและคณะกรรมาธกิาร งบประมาณรฐัสภาในประเดน็ที่
เกี่ยวกบัรายจ่ายและในเวลาใดก็ได ้



การตรวจสอบบัญชีรายจ่ายงบประมาณด้านความมัน่คง (ต่อ)

• รฐัสภาควรจะตดิตามอย่างใกลช้ดิใหม้กีฎหมายทีก่าํหนดมาตรการลงโทษโดยศาล ในกรณีทีม่กีาร
คอรร์ปัช ัน่และการใชท้รพัยากรของรฐัอย่างผดิประเภทโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอืโดยหน่วยงานทาง
การเมอืง และรฐัสภาควรตดิตามอย่างใกลช้ดิใหม้กีารแกไ้ขเยยีวยาในกรณีทีม่คีวามผดิพลาดหรอื
ขอ้บกพร่องเกดิขึ้น



ผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิ
• “ไมว่า่สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจะอยู่ในกาํกบัของฝ่ายบรหิาร นิตบิญัญตั ิหรอืฝ่ายตลุาการ สาํนกังานน้ีจะตอ้งมคีวาม

เป็นเอกเทศและเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ และจะตอ้งไดร้บัทรพัยากร อย่างเพยีงพอเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานใหล้ลุว่งได ้
โดยสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและผูว้า่การ ตรวจเงนิแผ่นดนิมหีนา้ที ่3 ประการ ดงัน้ี

1. การกาํกบัดูแลดา้นการคลงั สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจะเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้ง ความน่าเชื่อถอืและ
ความละเอยีด รอบคอบของงบประมาณทัง้หมดของหน่วยงานท ัง้หมดในฝ่ายบรหิาร และกระทรวง ทบวง กรม 
ต่างๆ โดยจะเป็นผูต้รวจสอบและยนืยนัวา่การใชง้บประมาณทัง้หมดเป็นไปตามกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการ ใช ้
เงนิกองทนุสาธารณะ (Public Funds) และภายในบริบทของการกาํกบัดูแลดงักลา่ว สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ
จะตอ้งทาํหนา้ทีใ่นการตรวจสอบเจา้หนา้ทีบ่ญัชแีละเจา้หนา้ทีท่ีม่อีาํนาจในการ ส ัง่จ่ายงบประมาณทัง้หลายดว้ย 
โดยเจา้หนา้ทีเ่หลา่น้ีตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในงบประมาณทีต่น เป็นผูจ่้ายไปแมเ้มือ่พน้หนา้ทีไ่ปแลว้ก็ตาม ในกรณี
ทีม่กีารคอรร์ปัช ัน่หรอืการใชเ้งนิผดิประเภท สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิมหีนา้ทีจ่ะตอ้งรายงานพฤตกิรรม
ดงักลา่วต่อฝ่ายตลุาการดว้ย 



ผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิ (ต่อ)
1. การกาํกบัดูแลทางกฎหมาย สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจะตอ้งตรวจสอบและยนืยนัความถกูตอ้งว่าการใชจ่้าย
งบประมาณ ตลอดจนรายรบัท ัง้ปวง จะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการงบประมาณ

2. สรา้งหลกัประกนัว่ามีการใชเ้งนิงบประมาณอย่างถกูตอ้ง สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิสมยัใหมซ่ึง่ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดึผลประโยชน์
ในเรื่องธรรมาภบิาลในการบรหิารเป็นหลกั ควรจะทาํใหเ้กดิหลกัประกนัวา่ไดม้กีารใชเ้งนิกองทนุสาธารณะน้ีบนพื้นฐานของหลกัการ 3 ประการ 
ดงัน้ี 
        2.1 ความคุม้ค่าของเงนิ : ทาํใหเ้กิดความม ัน่ใจวา่ทรพัยากรไดถ้กูใชอ้ย่างคุม้ค่าทีสุ่ดท ัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
        2.2 ประสทิธิภาพ : มมีาตรการทีจ่ะประเมนิไดว้า่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการใชง้บประมาณเป็นไปตามทีก่าํหนดไวห้รอืไม่      
        2.3 ประสทิธิผล : มมีาตรการทีจ่ะประเมนิวา่ทรพัยากรทีใ่ชไ้ปนัน้ไดถ้กูนาํไปใชอ้ย่างคุม้ค่าเพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดหรอืไม่ 
การกาํกบัดูแลและตรวจสอบในลกัษณะยอ้นหลงัสามารถกระทาํไดด้ว้ยการรเิริ่มของสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิเอง หรอืโดยการรอ้งขอจาก
รฐัสภา 

ตดัตอนจาก : General Report on the IPU Seminar on Parliament and 
the Budgetary Process, Including from a Gender Perspective 

(Bamako, Mali, November 2001)



การตรวจสอบบัญชีงบประมาณด้านความมัน่คงในทางปฏิบัติ

• การตรวจสอบบญัชขีองงบประมาณความม ัน่คงโดยรฐัสภานัน้เป็นกระบวนการทีค่่อนขา้งสลบัซบัซอ้น ซึง่เกี่ยวขอ้งกบั
การวเิคราะหร์ายงานการตรวจสอบบญัชใีนประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัความม ัน่คงโดยตรง และในเรื่องทีไ่มเ่กี่ยวกบัความม ัน่คง
โดยตรง เช่น เรื่องการคา้ อตุสาหกรรม การตดิต่อสือ่สาร หรอืการโอนยา้ยเงนิ 

• ความทา้ทายหลกัก็คอื การทีต่อ้งสามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิกรรมต่างๆ ซึง่ดูจะไมม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนั
นัน่เอง 

• ในทางปฏบิตั ิกระทรวงหลกัทีร่บัผดิชอบดา้นความม ัน่คง อนัไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม มหาดไทย กระทรวงอตุสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลงัและกระทรวง การสือ่สารนัน้ควรทีจ่ะนาํเสนอรายงานการใชจ่้ายงบประมาณทีไ่ดร้บั
การจดัสรรไปพรอ้ม



บทบาทของสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิของสหราชอาณาจักร
ในการกาํกบัดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา

• สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิของสหราชอาณาจกัร (UK National Audit Office - - NAO) จดัต ัง้ขึ้นในฐานะองคก์ร
อสิระในปี ค.ศ. 1983 โดยมผูีว้า่การตรวจเงนิแผ่นดนิ และผูต้รวจสอบบญัช ี(Comptroller and Auditor General -
C&AG) เป็นผูบ้รหิาร และมหีนา้ทีใ่นการรายงานการใชจ่้ายงบประมาณของรฐับาลกลาง โดย NAO เป็นผูด้าํเนินการ
ตรวจสอบบญัชแีละรายงานความคุม้ค่าของการใชจ่้ายเงนิทีไ่ดจ้ดัสรรไป

 การตรวจสอบทางการคลงั 
• ตามกฎหมายท ัง้ผูว้า่การตรวจเงนิแผ่นดนิและผูส้อบบญัช ี(C&AG) และสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (NAO) เป็นผูร้บัผดิชอบในการ

ตรวจสอบบญัชขีองหน่วยงานรฐับาลท ัง้หมดและรายงานผลต่อรฐัสภา และก็เช่นเดยีวกบัผูต้รวจสอบบญัชโีดยท ัว่ไป C&AG จะตอ้งมี
ความเหน็ในส่วนทีเ่กี่ยวกบับญัชต่ีางๆ วา่บญัชเีหลา่นัน้ไดร้ายงานถกูตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ 

• นอกจากน้ี C&AG จะตอ้งยนืยนัดว้ยวา่ไดร้บัการอนุมตัจิากรฐัสภาอย่างถกูตอ้งดว้ย และหากสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิระบวุา่มกีาร
รายงานไมต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิ C&AG ก็จะตอ้งมคีวามเหน็ประกอบอย่างชดัแจง้พรอ้มหลกัฐาน ในกรณีทีไ่มม่สีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวาม
ผดิพลาดในเอกสารรายงานของบญัช ีC&AG ก็ยงัคงตอ้งเตรยีมรายงานต่อสภาในประเดน็ทีส่าํคญัอื่นๆ อยู่ด ีโดยรายงานดงักลา่ว
อาจถกูนาํขึ้นสู่การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารตรวจสอบบญัชสีาธารณะของสภาลา่ง



บทบาทของสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิของสหราชอาณาจักร

ในการกาํกบัดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา (ต่อ)
 การตรวจสอบความคุม้ค่าของเงนิ 

• ในแต่ละปี C&AG จะเสนอรายงานต่อรฐัสภาประมาณ 50 ฉบบั ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัความคุม้ค่าของเงนิทีห่น่วยงานรฐับาล กระทรวง 
ทบวง กรม และองคก์รรฐับาลต่างๆ ไดร้บัการจดัสรร เพือ่เป็นรายจ่ายสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจะเป็นผูต้รวจสอบและรายงานใน
ส่วนทีเ่กี่ยวกบัความประหยดั ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการใชจ่้ายเงนิงบประมาณของรฐั 

• ขณะทีร่ายงานอาจจะเปิดเผยถงึการปฏบิตังิานทีด่อ้ยคุณภาพ หรอือาจชี้ใหเ้หน็ถงึแนวปฏบิตัทิีด่ ีรายงานยงันาํเสนอขอ้เสนอแนะต่างๆ 
อนัเป็นคาํแนะนาํทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อการปฏบิตังิานดว้ย โดยสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนินัน้เชื่อ
วา่ในการทีฝ่่ายบรหิารนาํเอาขอ้เสนอแนะทีไ่ดน้าํเสนอในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาไปปฏบิตันิ ัน้ ส่งผลใหร้ฐับาลสามารถประหยดังบประมาณได ้
ถงึ 1.4 พนัลา้นปอนดเ์ลยทเีดยีว 

• ในรายงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนทีเ่กี่ยวกบัความคุม้ค่าของเงนิมเีน้ือหาครอบคลมุประเดน็ เช่น การส่งกาํลงับาํรุงทาง
เฮลคิอปเตอร ์การปรบัปรุงซ่อมบาํรุงเครื่องมอืทีใ่ชเ้กี่ยวกบัทีด่นิ การพสูิจนก์าํลงัรบ การลดจาํนวนในวสัดุอปุกรณค์า้งคลงัพสัดุและ
การปรบัปรุงอาคารทีท่าํการของกระทรวงกลาโหม เป็นตน้ 

• นอกจากน้ี สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิยงัรายงานความคบืหนา้ของโครงการจดัซื้อจดัจา้งโครงการใหญ่ๆ ถงึ 30 โครงการดว้ย 



บทบาทของสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดนิของสหราชอาณาจักร

ในการกาํกบัดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา (ต่อ)
• ความสมัพนัธก์บัรฐัสภาและวงจรของภาระความรบัผดิชอบ 

   ความสมัพนัธก์บัรฐัสภาและโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัคณะกรรมาธกิารการตรวจสอบบญัชสีาธารณะของรฐัสภามคีวามสาํคญัอย่างยิง่
ในการดาํเนนิงานของสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   ตามกฎหมายแลว้ C&AG ถอืเป็นเจา้หนา้ทีข่องสภาลา่ง (House of Commons) และงานหลกัจะถกูนาํเสนอต่อสภา และดว้ย
วธินีี้ เอง วงจรของภาระความรบัผดิชอบกจ็ะทาํงานเมือ่มกีารใชเ้งนิของรฐับาลโดยหน่วยงานกลางของรฐับาล C&AG กจ็ะรายงานต่อ
รฐัสภาถงึความเป็นปกต ิความถกูตอ้ง และความคุม้ค่าของเงนิงบประมาณทีจ่่ายไป 

    คณะกรรมาธกิารรฐัสภาดา้นการตรวจสอบบญัชสีามารถนาํเอาหลกัฐานจากรายงานดงักลา่วซึง่อาจจะไดม้าจากเจา้หนา้ทีอ่าวโุส
ทีสุ่ดในฝ่ายนี้ในหน่วยงานรฐับาลและทาํความเหน็เสนอไปยงัรฐับาล ซึง่รฐับาลตอ้งตอบกลบั     
    นอกจากนี้ สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิยงัตอ้งตอบขอ้ซกัถามอกีกวา่ 400 รายการ จากสมาชกิรฐัสภาในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั
การใชจ่้ายเงนิงบประมาณของรฐัดว้ย 

                     ทีม่า : Tom McDonald, Senior Auditor, Defence, National Audit Office, UK, 2002



องค์ประกอบสําคญัของสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

• สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัทีสุ่ดเครื่องมอืหน่ึงในการทาํหนา้ทีก่าํกบัดูแลและตรวจสอบของรฐัสภา 
เพือ่ทีจ่ะสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ สาํนกังานดงักลา่วควรจะม ีองคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

มกีารระบไุวใ้นกฎหมายใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิรายงานโดยตรงไปยงัคณะกรรมาธิการตรวจสอบบญัชขีอง
รฐัสภา ซึง่ควรจะเป็นคณะกรรมาธกิารคนละคณะกบัคณะกรรมาธกิารงบประมาณ 

สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิควรจะสามารถเขา้ถงึเอกสารลบัต่างๆ เพือ่จะทาํความเขา้ใจถงึการตดัสนิใจ แต่จะตอ้ง
ไมอ่า้งถงึเอกสารเหลา่นัน้ในทีส่าธารณะ 

สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิควรจะมขีดีความสามารถทีม่คีวามหลากหลายในสาขาต่างๆ อนัประกอบดว้ย 
ผูเ้ชี่ยวชาญในภาคความม ัน่คง ดา้นการบริหารจดัการ กลาโหม ดา้นเทคนิคการคลงั 
และทางกฎหมาย



รัฐสภาของจอร์เจียและการควบคุมงบประมาณ

• ในปลายปี ค.ศ. 2001 สมาชกิรฐัสภาของจอรเ์จยีตกลงทีจ่ะเลือ่นการอภปิรายร่างงบประมาณประจาํปี ค.ศ. 2002 
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 เดอืน เน่ืองจากไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นตวัเลขพื้นฐานและไม่มเีวลาเพยีงพอในการอภปิราย 
เพราะรฐับาลไดย้ืน่ร่างกฎหมายงบประมาณเขา้สู่สภาลา่ชา้เป็นอย่างมาก 

• ในขณะเดยีวกนักระทรวงกลาโหมดว้ยความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี่ยวชาญอเมรกินั ไดม้กีารจดัทาํงบประมาณเป็นราย
โครงการเป็นครัง้แรกดว้ย สมาชกิรฐัสภาจงึมโีอกาสพจิารณาองคป์ระกอบพื้นฐานของกองทพัและไดใ้หค้วามเหน็ในส่วน
ทีเ่กี่ยวกบัรายจ่ายดา้นกลาโหมอย่างผูท้ีม่ขีอ้มลูครบถว้น 

• นอกจากน้ี ร่างงบประมาณรายจ่ายยงัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการงบประมาณของนาโต ้อนัไดแ้ก่ การจดัแบง่รายจ่าย
ออกเป็น 3 กลุม่ คอื กลุม่บคุลากร การคงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพในการรบ และการลงทนุ จากมมุมองของการควบคุมโดย
รฐัสภานัน้ ปญัหาหลกัอยู่ทีว่า่ เมือ่รฐัสภาอนุมตังิบประมาณในปลายเดอืนมกราคม ค.ศ. 2002 แลว้ และ 



รัฐสภาของจอร์เจียและการควบคุมงบประมาณ (ต่อ)
(a) เมือ่ประธานาธบิด ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง การคลงัและรฐัมนตรกีลาโหมมคีวามเหน็ทีต่่างกนัในส่วนทีเ่กี่ยวกบั
ยอดค่าใชจ่้ายทีสู่งทีสุ่ดของกระทรวงกลาโหม

(b) มกีารเปลีย่นแปลงในนาทสุีดทา้ยในตวัเลขงบประมาณซึง่มไิดม้กีารแจกแจง รายละเอยีดใหฝ่้ายนิตบิญัญตัริบัทราบ 

(c) สมาชกิรฐัสภามไิดร้บัการแจง้ใหท้ราบถงึรายการทีน่าํเสนอเกี่ยวกบัการตดัลดจาํนวนเจา้หนา้ทีล่งในกระทรวง กลาโหม และ
ผลกระทบทางการคลงัของมาตรการดงักลา่ว ในเวลาเดยีวกนั ร่างกฎหมายงบประมาณของหน่วยงานรฐับาลอืน่ๆ ซึง่มไิดร้วมอยู่ใน
กฎหมายงบประมาณกห็ลดุรอดจากการควบคุมของรฐัสภาไปดว้ย 

       ในทา้ยทีสุ่ด โครงการจดัทาํงบประมาณของกระทรวงกลาโหมกไ็ดร้บัผลกระทบอย่างมากเนื่องจากรฐัสภาไดอ้นุมตัเิงนิเพยีง 38 
ลา้น GEL สาํหรบัค่าใชจ่้ายดา้นกลาโหม ขณะทีโ่ครงการทีเ่สนอมานัน้ ตอ้งใชง้บประมาณท ัง้หมดถงึ 71 ลา้น GEL และภายใตบ้รบิทนี้
เอง ประธานาธบิดแีละสภาความม ัน่คงแห่งชาตจิะเป็นผูต้ดัสนิใจวา่จะจดัสรรงบประมาณทีม่อียู่ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ของรฐับาลอย่างไร 
ในขณะทีร่ฐัสภาเองกน่็าจะถอืโอกาสจากช่วงเวลาอนัมค่ีานี้ภายใตก้ารควบคมุในระบอบประชาธปิไตยดว้ยข ัน้ตอนของการเปิดอภปิราย
และอนุมตังิบประมาณโดยรฐัสภา 

แหลง่ทีม่า : David Darchiashvili, Head of the Parliamentary 
Research Department of the Parliament of Georgia, 2002



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การตรวจสอบบัญชีอย่างอสิระและมีประสิทธิภาพ

• ทาํใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารกาํหนดไวใ้นกฎหมายรฐัธรรมนูญหรอืในกฎหมายอืน่ใดในเรื่องการจดัต ัง้องคก์รสูงสุดที่
ทาํหนา้ทีใ่นการตรวจสอบบญัช ีซึง่ในกฎหมายดงักลา่วควรระบถุงึ : 

ลกัษณะและขอบเขตความสมัพนัธร์ะหวา่งสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิกบัรฐัสภา

ระดบัความเป็นเอกเทศและอสิระของสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ตลอดจนความเป็นอสิระของสมาชกิและเจา้หนา้ทีข่องสาํนกังาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึง่รวมถงึความเป็นอสิระทางการเงนิดว้ย 

รฐัสภาควรพจิารณาและตดิตามการตอบสนองและมาตรการต่างๆ ของรฐับาลภายหลงัจากไดร้บัรายงานจาก
สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและจากคณะกรรมาธกิารรฐัสภาวา่ดว้ยการตรวจสอบการใชง้บประมาณ 

• ตรวจสอบวา่หลกัการทีบ่รรจอุยู่ในคาํแถลงการณส์ภาวา่ดว้ยแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตรวจสอบบญัช ี(Lima Declaration of 
Guidelines on Auditing Precepts) ซึง่จะสามารถ หาไดจ้ากเวป็ไซตข์ององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยองคก์รสูงสุดในการ
ตรวจสอบบญัช ี(International Organization of Supreme Audit Institutions) ที ่www.intosai.org นัน้ ไดป้รากฏ
อยู่ในกฎหมายและแนวปฏบิตัขิองประเทศในเรื่องนี้ดว้ย



ท่านสามารถทาํอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา :
การตรวจสอบทางกฎหมาย การตรวจสอบความสมํ่าเสมอ/ความผดิปกต ิและ 

การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน
• ทาํใหแ้น่ใจวา่สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิของประเทศนัน้ไดร้วมเอาการตรวจสอบในท ัง้ 3 ประเดน็น้ี 

เมือ่พจิารณาประเดน็ดา้นความม ัน่คง 

• ทาํใหแ้น่ใจวา่ แมว้า่กระบวนการในการตรวจสอบบญัชรีายจ่ายทีเ่กี่ยวกบัความม ัน่คงจะกระทาํในภายหลงั รฐัสภาตอ้ง
ศึกษาบทเรยีนต่างๆ และนาํบทเรยีนเหลา่นัน้มาประกอบในการพจิารณาอนุมตังิบประมาณ
ในรอบต่อไปดว้ย

• รายงานการตรวจสอบบญัชส่ีวนใหญ่จะจาํกดัเฉพาะประเดน็ปญัหาทางการคลงัเท่านัน้ หน่วยงาน ตรวจสอบทีม่อีาํนาจ
ตามกฎหมายควรทีจ่ะตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของโครงการพเิศษบางโครงการในรายละเอยีดดว้ย หรอืไมก็่ใชท้ี่
ปรกึษาเพือ่ใหท้าํการประเมนิอย่างอสิระในกรณีทีส่าํนกังานไม่มผูีเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของตนเอง 

• หน่วยงานตรวจสอบบญัชทีีม่อีาํนาจตามกฎหมายควรทีจ่ะตอ้งตรวจสอบการทาํหนา้ทีข่องหน่วยงานการเงนิของ
หน่วยงานดา้นความม ัน่คงดว้ย



การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ในภาคความมั่นคง
• มคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งส่งเสรมิการศึกษาและแนวคิดในเรื่องประชาธปิไตยในกองทพั เพือ่ทีก่องทพัจะสามารถเป็น

ส่วนหน่ึงของสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม และไมเ่ป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธปิไตย 

• จากประสบการณใ์นบรเิวณต่างๆ ท ัว่โลกแสดงใหเ้หน็ว่า หากมไิดม้กีารควบคุมกองทพัภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยหรอืมไิด ้
มกีารดูแลจดัการกองทพัอย่างเหมาะสม ตลอดจนมไิดบู้รณาการกองทพัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม อย่างเตม็ทีแ่ลว้ กองทพั
ก็อาจจะเป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธปิไตยได ้กลา่วคือ 

การใชอ้ทิธิพลนอกรฐัธรรมนูญ หรอืก่อการรฐัประหาร 

ดาํเนินกจิกรรมทางทหาร หรอืพาณิชยโ์ดยมไิดร้บัอนุญาต 

ใชท้รพัยากรจาํนวนมหาศาลเกนิกวา่ความจาํเป็น อนัเป็นทรพัยากรทีภ่าคส่วนอื่นๆ ของสงัคมจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้

ใชง้บประมาณในทางมชิอบ 

ละเมดิสทิธิมนุษยชน (เช่น การปลน้สะดม การชงิทรพัย ์การใชค้วามรุนแรง อย่างผดิกฎหมายและการขม่ขนื)



กลไกในการสง่เสรมิใหเ้กดิทศันะคตแิละค่านิยมประชาธิปไตย 
ในบคุลากรในภาคความมัน่คง

• การส่งเสรมิทศันะคตแิละค่านิยมประชาธปิไตยในกองทพั หมายถงึการสรา้งกลไกภายในองคก์รทหารเองที่
จะส่งเสรมิ/สนบัสนุนใหเ้กดิความตระหนกัรูแ้ละการเคารพในหลกัการ และสถาบนัประชาธปิไตย รวมถงึ
การเคารพในหลกัสทิธมินุษยชนดว้ย 

• กลไกภายในขา้งตน้เป็นสิง่จาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยใหร้ฐัสภา รฐับาล และประชาชนสามารถควบคุมกองทพั
ได ้



ความจงรักภักดต่ีอรัฐธรรมนูญและสถาบันต่างๆ ของรัฐ

• ธรรมาภบิาลทีด่ ีหมายถงึการปลูกฝงัใหเ้จา้หนา้ทีใ่นภาคความม ัน่คงมค่ีานิยมในการรบัใชส้งัคม 
มจีรยิธรรมในการเคารพกฎหมายและรฐัธรรมนูญ ตลอดจนยดึม ัน่ในสถาบนัต่างๆ ของประเทศ 

• ทหารและผูพ้ทิกัษส์งัคมประชาธปิไตยท ัง้มวลจะตอ้งสาบานตนวา่จะจงรกัภกัดต่ีอรฐัธรรมนูญและสถาบนั
ต่างๆ ของรฐั มใิช่จงรกัภกัดต่ีอผูน้าํทางการเมอืงคนใดคนหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

• การสาบานตนในลกัษณะดงักลา่วเป็นสญัลกัษณว์า่หน่วยงานดา้นความม ัน่คงมไิดม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอ
รฐับาลทีอ่ยู่ในอาํนาจ ในขณะนัน้เป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นความภกัดต่ีอรฐัธรรมนูญและต่อตวับท
กฎหมายทีอ่อกโดยผูแ้ทนปวงชนซึง่มทีีม่าอย่างชอบธรรม 

• การกาํกบัดูแลภาคความม ัน่คงโดยฝ่ายพลเรอืนนัน้ควรจะรวมถงึการรบัรูถ้งึธรรมชาตขิองการปฏญิาณตน
ของทหารและการตระหนกัวา่จะตอ้งดาํเนินการอย่างไรบา้งเพือ่ใหก้ารใหป้ฏญิาณตนของเจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้ 
มผีลในทางปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ



การกาํหนดระเบียบภายในภาคความมั่นคงอย่างชัดเจน

• ในการกาํกบัดูแลภาคความม ัน่คงตามแนวทางประชาธปิไตยนัน้ มคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งกาํหนดกรอบทางกฎหมายอนัเป็นระเบยีบภายในของภาคความม ัน่คงอย่างชดัเจน และ
เป็นระบบ อนัไดแ้ก่ 

การจาํกดัสทิธติามรฐัธรรมนูญของเจา้หนา้ที ่

การใชห้รอืทบทวนกฎหมายเกี่ยวกบัการเกณฑท์หาร กฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ที่ทหาร ประมวลวธิอีาญาของทหาร และกาํหนดกรอบกฎหมายใหส้อดคลอ้ง
กบั Geneva Conventions 
กาํหนดระเบยีบที่ชดัเจนว่าบคุลากรทางทหารมีหนา้ที่ที่จะตอ้งไม่รบัคาํส ัง่ที่ผิดกฎหมาย
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