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ค�ำนิยม
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์พัฒนาโลกไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าในทุกมิติ พัฒนาการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบแบบลูกโซ่เป็นวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ เช่น ขณะทีโ่ ลกได้รบั ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หลาย
ประเทศก็ต้องแก้ไขปัญหาที่ตามมากับความก้าวหน้านี้ด้วย โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความสูญเสียด้าน
ทรัพยากร จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องหาความสมดุลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาคมระหว่างประเทศได้เล็งเห็นปัญหานี้
จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยก�ำหนดให้เป็นวาระส�ำคัญของสหประชาชาติและประชาคมโลก
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ ปี จั จัยส่งเสริมทีด่ ี เช่น มีหลักธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะวัฒนธรรมอันมาจากค�ำสอนและแนว
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่สั่งสมมานับเกือบพันปี ซึ่งสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยและสังคมไทย ที่มีการพึ่งพา และ
ไม่ทอดทิ้งกัน เอกลักษณ์เช่นนี้เห็นได้จากการที่คนไทยมีรอยยิ้ม มีความเอื้ออาทรและมีความผูกพันกันในครอบครัว ซึ่งมีส่วน
ช่วยในสังคมไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้หลายครั้งโดยไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางสังคมตามมา แต่ในอีกด้านหนึ่งสังคมไทย ยังมี
จุดอ่อน ยังขาดการมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎระเบียบของบ้านเมือง จึงยังมีอุบัติเหตุบนเส้นทางสาธารณะเกิดขึ้นมาก
เกิดความสูญเสียมากติดอันดับโลก เรื่องนี้เป็นวาระส�ำคัญของชาติ จึงต้องมีการรณรงค์สร้างระเบียบวินัยของคนในสังคม
กระนัน้ ก็ตาม ประเทศไทยยังโชคดีทไี่ ด้รบั แนวปฏิบตั ทิ ชี่ นี้ ำ� เป็นพิเศษ คือ การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง พระองค์ทรงสนับสนุนให้ประชาชนไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้สามารถพึง่ พาและช่วยเหลือตนเองได้ ทรงเน้น
ความส�ำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์สว่ นตนกับส่วนรวม อันจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์สขุ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว แนวทาง
นี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารตลอดมา
ส�ำหรับรัฐสภาไทยในปัจจุบันให้ความส�ำคัญและการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเน้นให้รัฐสภา
เป็นแบบอย่างของการสร้างบ้านเมืองให้มรี ะเบียบวินยั สมาชิกรัฐสภาต้องเป็นแบบอย่างของการเคารพกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง
นอกจากนั้น รัฐสภาไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศมาโดยตลอด เช่น
เมือ่ รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครัง้ ที่ 40 พ.ศ. 2562 ก็ได้กำ� หนดหัวข้อหลักในการประชุม
คือ “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอย่างดียิ่ง
หนังสือคู่มือ เรื่อง “บทบาทรัฐสภาในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ” ของส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนของภาครัฐโดยรัฐสภาฉบับนี้ จึงสอดคล้องกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีป่ ระเทศไทยได้ดำ� เนินการมาแล้ว การจัดท�ำคูม่ อื เล่มนีจ้ งึ เป็นการกระตุน้ ให้สงั คมได้รบั รูแ้ ละตระหนัก
ในความส�ำคัญของการด�ำเนินงานฝ่ายนิติบัญญัติคู่ขนานไปกับฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของประชาคมโลกร่วมกัน

นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา
มีนาคม 2563
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต
(GOPAC)
นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพือ่ การต่อต้านการทุจริต (GOPAC) ได้จดั ตัง้ เครือข่ายสมาชิก
รัฐสภาที่มีจุดยืนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับการทุจริตที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยการร่วมมือ
กับรัฐสภาจ�ำนวน 57 คณะทั่วโลก องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริตให้การสนับสนุนองค์ความรู้และ
การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิกรัฐสภาในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้ง คณะท�ำงานในประเทศส่วนใหญ่ยังมอบ
โอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากทุกพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมและท�ำลายก�ำแพงทางการเมืองเพื่อขจัดปัญหาที่ส�ำคัญอย่างการ
ทุจริต อันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการน�ำไปสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
www.gopacnetwork.org

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาขั้นพื้นฐานของสหประชาชาตินับตั้งแต่
พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังเป็นผู้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซึง่ ท�ำงานร่วมกับรัฐสภากว่า 60 ประเทศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือรัฐสภาทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับท้องถิน่ เพือ่ บรรลุเป้าหมายตามทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจมาในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปปฏิบตั ิ ด้วยการจัดหา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแบ่งปันความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกและสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและสื่อส�ำหรับถ่ายทอด
ความรู้
www.undp.org

ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB)
ธนาคารอิสลามเพือ่ การพัฒนา (IDB) เป็นสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. 2516 เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ในประเทศทีม่ ีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนามีความแตกต่างจากธนาคาร
อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน เนื่องจากธนาคารดังกล่าวจะมิได้ด�ำเนินงานในระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมประเทศสมาชิก
ในทวีปยุโรป แอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชีย วัตถุประสงค์ของธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาคือเพื่อ “ส่งเสริม
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศสมาชิกและชุมชนชาวมุสลิม”
www.isdb.org
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กิตติกรรมประกาศ
องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพือ่ การต่อต้านการทุจริต (GOPAC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และธนาคาร
อิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB) ขอขอบคุณผู้เขียนหลักของหนังสือคู่มือรัฐสภาฉบับนี้ ได้แก่ คุณเควิน เดอโวซ์ และ
คุณคาร์เมน รอดริเกซ คุณเอมิลี ลูโวซ์ ผู้จัดการโครงการ องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต
คุณโอลิเวียร์ ปิแอร์-โลวอกซ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการกระบวนการทางการเมืองแบบมีสว่ นร่วม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
และคุณอับดีฮามิด มาว ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านจริยธรรม ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ตรวจแก้และ
จัดท�ำหนังสือคู่มือฉบับนี้ คุณจูเลีย สจ๊วต และคุณชาลส์ โชเวล เป็นผู้ปรับแก้เนื้อหาครั้งสุดท้ายในนามโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ
ศูนย์กลางของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส�ำหรับรัฐอาหรับนั้นมีบทบาทน�ำในการส่งเสริมการจัดท�ำหนังสือคู่มือฉบับนี้
ศูนย์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานกรุงเทพฯ แบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่
จากภูมิภาคของตน ผ่านงานของคุณโดอินา กิมิซี ผู้เชี่ยวชาญระดับโครงการด้านหน้าที่หลักของรัฐบาล
หนังสือคู่มือฉบับนี้จะไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทรงคุณค่าจาก ดร. กาวิน วูดส์ ประธานคณะท�ำงาน
ระดับนานาชาติ ด้านการก�ำกับดูแลรัฐสภาประจ�ำองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพือ่ การต่อต้านการทุจริต คุณอากาช มหาราช
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหารประจ�ำองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพือ่ การต่อต้านการทุจริต สมาชิกขององค์การ
สมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ดร. เนเซอร์ อัล เซน คุณพอลา เบอร์ตอล คุณจอห์น ไฮด์ คุณโรมี
กัวชาน ทากาลี คุณแมรี คิง และฯพณฯ โอเซ คเย เมนซา บอนซู และคุณแพทริก โคเลียรส์ คุณจอส เดอ ลา เฮย์ คุณอาร์คัน
เอล เซบลานี คุณแคลร์ คาบรอล คุณเจสัน กลัก คุณจูเลีย คอทเกน คุณบิลจานา เลเดอนิคัน คุณเมลิซซา ซาลิก-เวิร์ก
คุณนาตาเลีย ชาฟี คุณแนนซี ฟาชโฮ คุณนิกา แซเอดี คุณแมดส์ โฮฟ คุณแซนดรา โลเปซ คุณเซบาสเตียน เวาเซล และ
คุณกอว์ทาร์ เซโรอาลี (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) และคุณฌอนโนเอ ลานดรี (Open North)
ท้ายที่สุด สมัชชาที่ปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำสภาผู้แทนราษฎรโดย ดร. ฟาดลิ ซอน
รองโฆษก และประธานองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต และสมาชิกเจ้าหน้าที่รัฐสภา คุณเฮริโนโย
อาดี อางโกโร และคุณเอนดา เรตโนอาซตูตี ได้ให้ความช่วยเหลือทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมถึงมูลนิธเิ วสต์มนิ สเตอร์เพือ่ ประชาธิปไตย
สมาชิกรัฐสภาและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนจาก 12 ประเทศซึ่งเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบน�ำร่อง ระหว่างวันที่
30 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์
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ค�ำน�ำ
สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความส�ำคัญต่ออนาคตของโลกและมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง วิสัยทัศน์นี้ได้รับการก�ำหนด
ไว้ในวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (วาระ 2573) โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจน สร้างสังคมแห่งสันติภาพ
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ขณะเดียวกันยังปกป้องสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้คนในรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต รัฐสมาชิกของสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับวาระดังกล่าว ในการประชุมสมัชชาใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เมื่อ
พ.ศ. 2558 โดยประเทศสมาชิกจะต้องน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเข้าสูว่ าระแห่งชาติและต้องจัดสรรทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นและ
จัดตั้งความร่วมมือที่จ�ำเป็นกับภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสและมีความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญโดยมีบทบาทส�ำคัญเพื่อสนับสนุนและก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิญญาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักถึง “บทบาทที่ส�ำคัญของรัฐสภา
แห่งชาติผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการจัดสรรงบประมาณต่างๆ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่าง
มีประสิทธิผล” สมาชิกรัฐสภาอยู่ในสถานะที่มีลักษณะเฉพาะในการเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับสถาบันต่างๆ ของรัฐ
และในการส่งเสริมและน�ำนโยบาย รวมถึงกฎหมายทีค่ ำ� นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นทีต่ งั้ มาปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ทกุ คนมัน่ ใจ
ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
การน�ำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 มาปฏิบัติให้ประสบความส�ำเร็จนั้นจ�ำเป็นจะต้องใช้วิธีการแบบบูรณาการ การ
ร่วมมือกัน และการมีสว่ นร่วมผ่านกระบวนการนโยบายแบบมีสว่ นร่วม และสถาบันต่างๆ ทีต่ อบสนองต่อสถานการณ์ทนั ท่วงที
มีประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบ การด�ำเนินการดังกล่าวยังจ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การลงมือปฏิบัติ การก�ำกับ
ดูแลความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงมีการติดตามผลว่าเงินทุนที่ได้รับมานั้นน�ำไปใช้ในเรื่องใด
และในรูปแบบใด เพือ่ ตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริต และประเมินผลกระทบของโครงการเหล่านีต้ อ่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มสตรี กลุ่มคนชายขอบ และผู้ด้อยโอกาส
องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และธนาคารอิสลามเพื่อการ
พัฒนา จัดท�ำหนังสือคู่มือฉบับนี้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่ใช้ง่าย เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา
ด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล โดยคู่มือเล่มนี้จะมีรายละเอียดของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2573 เพื่อให้ผู้อ่านได้ท�ำความคุ้นเคย รวมถึงยังมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเครื่องมือที่ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกสามารถน�ำมาปรับใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการเจรจาแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับอนาคตของประชาชนทุกคน
บนโลกใบนี้ สมาชิกรัฐสภามีบทบาทในการเป็นผู้น�ำด้านการด�ำเนินการเจรจาในครั้งนี้ได้ ดังนั้น เราจึงมีความยินดีที่จะขอเชิญ
ชวนสมาชิกรัฐสภาจากทั่วทุกมุมโลกให้ใช้คู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2573 ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

แมกดี มาร์ติเนซ โซลิมาน
ดร. ฟาดลิ ซอน
ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การ
ประธานองค์การสมาชิกรัฐสภา
นานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต สหประชาชาติและผู้ช่วยผู้บริหารและ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนนโยบาย
รองโฆษก สภาผู้แทนราษฎร
และโครงการ โครงการพัฒนาแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย
สหประชาชาติ

ดร. อับดุล ราซซัก
คาลิล ลาบาบีดี
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายจริยธรรมกลุ่ม
ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา
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บทสรุปผู้บริหาร
หนังสือคู่มือฉบับนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐสภาใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัฐสมาชิกทั้ง 193 รัฐแห่งสหประชาชาติรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนส�ำคัญของ “การปรับเปลี่ยน
โลกของเรา วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573” เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยอาศัยการถอดบทเรียนจาก
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (ทีเ่ ริม่ ใช้มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558) เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนิยามจุดประสงค์
การพัฒนาระยะยาวระดับโลก เพือ่ ก�ำหนดวิธที ยี่ งั่ ยืนมากยิง่ ขึน้ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมในทุกประเทศ
เป้าหมายระดับโลกเหล่านี้ซึ่งมีชื่อเรียกโดยรวมว่าวาระ 2573 นั้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และก�ำหนดให้
ด�ำเนินจนลุล่วงในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 1.
เป้าหมายที่ 2.
เป้าหมายที่ 3.
เป้าหมายที่ 4.
		
เป้าหมายที่ 5.
เป้าหมายที่ 6.
เป้าหมายที่ 7.
เป้าหมายที่ 8.
		
เป้าหมายที่ 9.
		
เป้าหมายที่ 10.
เป้าหมายที่ 11.
เป้าหมายที่ 12.
เป้าหมายที่ 13.
เป้าหมายที่ 14.
เป้าหมายที่ 15.
		
		
เป้าหมายที่ 16.
		
เป้าหมายที่ 17.

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคนในทุกวัย
สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและและส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
สร้างหลักประกันเรือ่ งการเข้าถึงน�ำ้ สะอาดและสุขอนามัย และมีการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืนส�ำหรับทุกคน
สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึง เชื่อถือได้ และยั่งยืน
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
และการงานที่สมควรส�ำหรับทุกคน
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
ลดความไม่เสมอภาค ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น1
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ปกป้อง ฟืน้ ฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ ยืน จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ป้องกันไม่ให้เกิด
การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหรือสภาวะแห้งแล้ง หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟืน้ ฟูสภาพดิน และ
หยุดยัง้ การเสือ่ มโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 โดยการรับทราบว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาตินั้นเป็นการเสวนาหลักระดับนานาชาติและ
ระหว่างรัฐบาลในการเจรจาเพื่อกำ�หนดท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก
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รัฐสมาชิกสหประชาชาติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ อีกทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
ยังได้รับการรับรองจากฝ่ายบริหารของรัฐบาลแต่ละประเทศ หากประเทศใดต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐสภาของ
ประเทศนั้นๆ จะต้องมีข้อมูลและมีบทบาทที่ส�ำคัญ รัฐสภาจ�ำเป็นจะต้องมีการวางกรอบกฎหมายเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและน�ำไปปฏิบัติตามโดยรัฐสภา งบประมาณประจ�ำปีของรัฐที่จะ
น�ำมาใช้จ่ายส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นอกจากนี้ รัฐสภายังต้องก�ำกับดูแลการน�ำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศหรือบริบทท้องถิ่นหรือไม่ และ
สมาชิกรัฐสภาจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของหนังสือคู่มือฉบับนี้มีสามประการ
• แจ้งให้สมาชิกรัฐสภาเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
• แบ่งปันประสบการณ์ของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาในการมีบทบาทเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
• น�ำเสนอเครื่องมือให้แก่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาสมรรถนะการมีส่วนร่วมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คูม่ อื ฉบับนีเ้ ริม่ ต้นด้วยการน�ำเสนอภาพรวมของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและชีใ้ ห้เห็นถึงความเกีย่ วโยงของเป้าหมายดังกล่าว
กับสมาชิกรัฐสภา โดยแสดงให้เห็นว่าประเด็นต่างๆที่มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานั้นเกือบทั้งหมดล้วนมีความ
เกี่ยวโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น คู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นถือเป็นส่วนส�ำคัญของงานประจ�ำของรัฐสภา รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภา และสมาชิกของรัฐสภาเอง
คู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากการทบทวนหน้าที่หลักของรัฐสภา อันได้แก่ การบัญญัติกฎหมาย การก�ำกับดูแล และการเป็นตัวแทน
- โดยอภิปรายวิธกี ารและเครือ่ งมือเฉพาะทีส่ มาชิกรัฐสภาได้นำ� มาใช้ ในประเทศต่างๆทัว่ โลก เพือ่ เร่งให้เกิดผลลัพธ์ตอ่ ประชาชน
ที่ตนเป็นตัวแทน โดยวิธีการและเครื่องมือเฉพาะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ ซึ่งจะ
มีการให้ความส�ำคัญกับแนวทางใหม่ๆ ที่จะน�ำมาใช้กับหน้าที่หลักดังกล่าวข้างต้น
ท้ายที่สุดแล้ว คู่มือนี้ยังค�ำนึงถึงบทบาทรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมในวงกว้างขึ้นในระบอบการเมือง อีกทั้งยังได้พิจารณาถึงการท�ำงานร่วมกับสถาบันอื่นๆ ที่น�ำหลักการดังกล่าวไป
ปฏิบตั ิ เช่น ส�ำนักงานผูต้ รวจเงินแผ่นดินและส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของรัฐสภาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
สังคมในระดับที่ใหญ่ขึ้น คู่มือเล่มนี้ยังค�ำนึงถึงผู้มีบทบาทอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐสภา ภาคประชาสังคม พรรคการเมืองและสื่อ
ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น
รัฐสภาแต่ละแห่งและสมาชิกรัฐสภานั้นเข้าใจเป็นอย่างดีถึงบริบททางการเมืองและสังคมที่พวกเขาด�ำเนินงานอยู่ และต่างมี
ศักยภาพในการก�ำหนดบทบาทเชิงรุกของรัฐสภาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รับฟังตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของรัฐสภาอื่นๆ และการอภิปรายการน�ำมาตรฐานสากลมาปรับใช้กับงานรัฐสภา คู่มือเล่มนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ด�ำเนินการหลัก
ทั้งภายในและภายนอกรัฐสภาได้ปรึกษาหารือถึงวิถีทางของสถาบันของตนเพื่อท�ำให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ในคู่มือฉบับนี้มีการน�ำเสนอแนวทางใหม่ๆ มากมาย ซึ่งรัฐสภาบางแห่งได้น�ำมาปรับใช้เพื่อก�ำกับดูแลกิจการต่างๆ ของรัฐบาล
โดยรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและก�ำหนดรายจ่าย ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ บางแนวทางมีศักยภาพที่จะเป็น
“ตัวเปลี่ยนเกม” ในแง่บทบาทของรัฐสภาเพื่อน�ำไปสู่ความรับผิดชอบและการพัฒนาภายในประเทศ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีตั้งข้อสังเกตถึง ประสบการณ์ที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (ก่อนหน้าที่
จะเปลีย่ นมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน) การก�ำกับดูแลด้านการเงิน และการมีสว่ นร่วมของรัฐสภาในเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระยะแรกเริ่ม
ช่วงท้ายของแต่ละส่วนของคู่มือฉบับนี้ จะมีค�ำถามสั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความ
สามารถของรัฐสภาในปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายถึงแนวทางที่รัฐสภาจะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการมีส่วนร่วมเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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I.

จุดร่วมของรัฐสภาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ก. รัฐสภาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะตัวแทนซึ่งได้รับเลือกจากประชาชน สมาชิกรัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งสะท้อนถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในทศวรรษที่ผ่านๆ มามีการเห็นความส�ำคัญมากขึ้นของ
การผลักดันให้เกิดการเติบโตที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ด้วยอ�ำนาจ
โดยรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมายและก�ำกับดูแลนโยบายและโครงการต่างๆ ของรัฐซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการ
กลั่นกรองงบประมาณของรัฐบาล การสะท้อนมุมมองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย สมาชิกรัฐสภาถือเป็นพันธมิตร
ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การบริหารประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ความเปิดกว้าง เอื้อต่อการมีส่วนร่วม และมีความโปร่งใส ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน
การตระหนักถึงบทบาทอันทรงคุณค่าที่สมาชิกรัฐสภามีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ในขณะที่โลกมุ่งหน้าสู่
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิญญาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ถือเป็น
เอกสารที่สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเรียกร้องให้การพัฒนาทั้งหมดควร
จะมี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” พันธสัญญาที่ยึดมั่นในการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองโดยไม่ค�ำนึงถึงอายุ
เพศ สภาพร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ต้นก�ำเนิด ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสถานะอื่นๆ นั้นจะช่วยสนับสนุนทั้งตัว
เป้าหมายเองและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสมาชิกรัฐสภาสามารถด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่า
นี้ได้ส�ำเร็จ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น�ำทั่วโลกได้มารวมตัวกันในการประชุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อเปิด
ตัววาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้น�ำประชาคมโลก ต่อไปในอีก 15 ปีข้างหน้า ผู้น�ำต่างๆ ให้การรับรองวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 พร้อมด้วยชุดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกันจ�ำนวน 17 ข้อ (เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 พัฒนามาจากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การรับรองค�ำประกาศสหัสวรรษ พ.ศ. 2543
และด�ำเนินการต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการด�ำเนินการสานต่อจากความ
ส�ำเร็จเดิม ในขณะเดียวกันก็วางกรอบการท�ำงานใหม่ที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตอบสนองความต้องการที่ยังไม่บรรลุผล

วาระเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2573 นัน้ น�ำเสนอวิสยั
ทัศน์ใหม่เพื่อให้สังคมโลกเจริญก้าวหน้าและมีความ
เท่าเทียมอย่างทั่วถึง วาระนี้ได้พยายามแก้ไขปัญหา
ทุกแง่มุมด้านการพัฒนาที่ประเทศ และชุมชนทั้งหลาย
ต้องประสบ โดยสามารถจ�ำแนกมิติที่ส�ำคัญของการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนออกเป็นสามด้าน อันได้แก่ ด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 มีความครอบคลุม
ในทุกแง่มุม ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ใน
ระดับสากล แทนทีจ่ ะให้ความส�ำคัญเพียงแค่ประเทศที่
เรียกได้วา่ เป็นประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ความเชื่อมโยงกันนั้น ทุกประเทศจะต้องด�ำเนินการ
เชิงรุกเพือ่ รับมือกับความท้าทายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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ศักดิ์ศรี:

ประชาชน:

เพื่อรับประกัน
สุขภาพที่ดี การให้
ความรู้ และการมี
ส่วนร่วมของสตรี
และเด็ก

โลก:

เพื่อปกป้องระบบ
นิเวศเพื่อสังคมและ
ลูกหลานของเรา
ทั้งหมด

เพื่อขจัดความยากจนและ
ต่อสู้กับความเหลื่อมล�้ำ

เป้าหมาย
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
พันธมิตร:

เพื่อกระตุ้นความเป็นปึกแผ่น
ระดับนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ความเจริญรุ่งเรือง:

เพื่อท�ำให้เศรษฐกิจมีความ
แข็งแกร่ง เอื้อต่อการมีส่วน
ร่วม และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ความยุติธรรม:

เพื่อส่งเสริมสังคมที่
ปลอดภัยและมีสันติสุข
รวมถึงสถาบันที่มีความ
แข็งแกร่ง

ทุกประเทศมีหน้าที่ในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และทุกประเทศจ�ำเป็นต้องตรวจสอบดูความก้าวหน้าและ
รายงานต่อประชาคมโลกอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับความส�ำเร็จและความท้าทายที่พวกเขาได้ประสบ
นัยส�ำคัญในที่นี้คือ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษครอบคลุมการพัฒนาเพียง 8 ด้าน แบ่งเป็นเป้าหมายจ�ำนวน 21 ข้อ
และ 48 ตัวชี้วัด ขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประเด็นที่กว้างกว่า โดยครอบคลุมถึง 17 ด้าน 169 เป้าหมาย
ความก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบผ่านตัวชี้วัดชุดใหม่ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ก�ำลังได้รับการพัฒนา
และก�ำกับดูแลโดยกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติ อันประกอบด้วยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติโดยมีสำ� นักงาน
สถิตแิ ห่งสหประชาชาติดำ� รงต�ำแหน่งเป็นเลขาธิการ2 โดยมีการคาดการณ์วา่ ในการถอดบทเรียนจากการน�ำเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษไปปฏิบัตินั้น ประเทศต่างๆ จะสามารถน�ำตัวชี้วัดระดับนานาชาติเหล่านี้มาใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับประเทศของตน โดยมีความประสงค์ให้แต่ละประเทศสามารถระบุเป้าหมายล�ำดับความส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนิน
การ จากนั้นประเทศต่างๆ ควรออกแบบตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับประเทศของตน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบในระดับท้องถิ่นรวม
ทั้งระดับรัฐสภา เพื่อประเมินผลความคืบหน้าของความส�ำเร็จบนพื้นฐานและเป้าหมายระดับชาติ
วาระเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2573 ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ให้สามารถปรับใช้ได้กบั ประชาชนทุกคน โดยรัฐบาลพยายาม
แบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดตามที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ การเน้นย�้ำถึง “การปรับ
เป้าหมายให้เข้ากับท้องถิ่น” ถือเป็นองค์ประกอบใหม่ที่มีความส�ำคัญในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไปปฏิบัติ และยัง
อ้างอิงการถอดบทเรียนของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอีกด้วย ตัวชีว้ ดั การน�ำไปปฏิบตั แิ ละการก�ำกับดูแลก็จะปรับให้
เข้ากับสถานการณ์ภายในประเทศและสะท้อนผลการด�ำเนินงานกลับไปยังระดับนานาชาติ การน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ไปปฏิบัติและการก�ำกับดูแลจะมีความเชื่อมโยงกับแผนและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สังคม และเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 http://www.scidev.net/glogal/sdgs/news/un-sdg-mdg-indicators-consultation.html.
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศมาดากัสการ์
เป้าหมายระดับโลกน�ำเสนอโดยกลุ่มเยาวชนระหว่างการประชุม Social Good Summit ที่มาดากัสการ์เมื่อกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

วาระพ.ศ. 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
เราจะท�ำให้ผู้คนในวงกว้างเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของได้อย่างไร
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มให้ความเห็นว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นเป็นวาระที่ใช้ขับเคลื่อนระดับ
นานาชาติ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาแบบ “จากบนลงล่าง” วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 จึงได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในวงกว้างและครอบคลุมระหว่างรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ รัฐสภา ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และประชาชน ในขณะที่ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนากลุ่มเล็กๆ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ก่อร่างขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการหารือกับภาคสาธารณะและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนถึงความหวังและความต้องการของประชาชนทั่วโลก
ตลอดระยะเวลากว่าสามปีที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างทั่วโลก เพื่อให้บุคคล
เหล่านีไ้ ด้มสี ว่ นร่วม แบ่งปันแนวคิด และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเป็นอันดับต้นทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การด�ำเนินการ
ตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน MyWorld (www.myworld2015.org) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้คน
เกือบ 10 ล้านคนทั่วโลกร่วมกันแบ่งปันมุมมองกับสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องส�ำคัญอันดับต้นที่
จ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไขผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความพยายามเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอย่างเป็นระบบ
ถึงสิ่งที่ได้ด�ำเนินการในช่วงที่น�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาใช้ สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ และสิ่งที่ยังคงต้องมีการ
ด�ำเนินการในอีก 15 ปีข้างหน้า การเปิดกว้างให้มีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมนี้ มีเจตนาเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
ข. การเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภามีส่วนร่วมในวาระ พ.ศ. 2573

การเปิดโอกาสรับความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงสมาชิกรัฐสภานั้นช่วยท�ำให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการด�ำเนินงานและตรวจสอบในช่วงท้าย ในครั้งนี้
มีความเห็นพ้องกันตั้งแต่แรกเริ่มว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่เพียงในฐานะผู้บัญญัติกฎหมายเท่านั้น แต่ในฐานะ
ตัวแทนผู้ได้รับเลือกจากประชาชนด้วย มีความส�ำคัญยิ่งต่อการยอมรับจากทุกภาคส่วน เพื่อที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะได้รับการยอมรับมาปฏิบัติและบรรลุผล สมาชิกรัฐสภาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินช่องโหว่ โอกาส และสิ่งที่ต้อง
ด�ำเนินการเป็นอันดับต้นๆ ในขั้นตอนการก�ำหนดวาระการพัฒนาชุดใหม่ผ่านพันธมิตรระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ ซึ่งความเห็นเหล่านี้ถูกน�ำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาโลกในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
สมาชิกรัฐสภาทั่วโลกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการการพัฒนาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 สมาชิกรัฐสภา
จ�ำนวนมากมีสว่ นเกีย่ วข้องผ่านการรวมกลุม่ ระดับภูมภิ าค ผ่านทางองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมรัฐสภาในเครือจักรภพ สมาคม
สมาชิกรัฐสภายุโรปกับชุมชนการพัฒนาแห่งแอฟริกาและแอฟริกาใต้
ในระดับโลกนัน้ สหภาพรัฐสภาสากลให้การสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการน�ำเสนอแนวคิดให้กบั กระบวนการพัฒนาวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 นั้น การประชุมสหภาพรัฐสภาสากล ครั้งที่ 128 ได้ยึด
แถลงการณ์กีโต ซึ่งมีใจความว่า “รัฐสภาที่เข้มแข็งมากขึ้นจะต้องมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปปฏิบัติ โดยเรื่องนี้จะรวมถึงการท�ำให้มั่นใจว่านโยบายและแผนการพัฒนานั้นได้ประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างผ่าน
กระบวนการการมีสว่ นร่วมและมีความครอบคลุม รวมถึงจะต้องมีรายงานแจ้งให้รฐั สภาทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ
เป็นประจ�ำ”
สมาชิกรัฐสภาจากสภานิติบัญญัติ 130 แห่งเดินหน้ารับรองปฏิญญาฮานอยในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเปลีย่ นค�ำพูดให้เป็นการกระท�ำ ณ การประชุมรัฐสภาสากล ครัง้ ที่ 132 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 สมาชิกรัฐสภาทุม่ เท
ให้กับกระบวนการรับน�ำไปปฏิบัติที่มีความครอบคลุมและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยกล่าวว่า “ [เรา] มุ่งมั่นที่จะ
เดินหน้าอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึงและรูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของเป้าหมายเหล่านี้ โดยประชาชนจะต้องเข้าใจ
ว่าเป้าหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร ในฐานะตัวแทนของประชาชนแล้ว เราจะรับผิดชอบในการที่จะ
ท�ำให้แน่ใจว่า กระบวนการทางการเมืองนั้น ให้ความส�ำคัญกับข้อคิดเห็นและเสียงตอบรับของประชาชนทุกคนโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ และไม่ค�ำนึงถึงสถานะทางสังคม”
หลังจากนัน้ ต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 การประชุมโฆษกรัฐสภาโลกครัง้ ทีส่ ไี่ ด้รบั รองปฏิญญาทีเ่ กีย่ วกับ “การก�ำหนด
บทบาทประชาธิปไตยเพือ่ น�ำไปสูส่ นั ติภาพและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การสร้างโลกให้เป็นไปตามทีผ่ คู้ นต้องการ” ปฏิญญานีเ้ น้น
ให้เห็นถึงความส�ำคัญในการท�ำให้แน่ใจว่าวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2573 ได้นำ� แนวทางทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานสิทธิมนุษยชน
มาปฏิบัติควบคู่กับเป้าหมายการพัฒนา และจะท�ำให้เกิดผลที่ครอบคลุมและลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างประชาชน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่
แถลงการณ์กีโต www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm;
ปฏิญญาฮานอย www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm และ
ปฏิญญาการประชุมโฆษกแห่งรัฐสภาโลก ครั้งที่สี่ www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf.

เนื่องจากขณะนี้ ประเทศต่างๆ ก�ำลังมองหาแนวทางในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่สมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันเพื่อน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้และก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายดังกล่าว ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในบางประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการน�ำเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปใช้ อย่างไรก็ตาม ระดับการมีส่วนร่วมของรัฐสภาแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ การถอดบท
เรียนที่ส�ำคัญจากการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบัตินั้น มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหลักที่สมาชิกรัฐสภา
สามารถกระท�ำได้และควรกระท�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท�ำให้แน่ใจว่าการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัตินั้นจะสะท้อนถึง
ความต้องการทีห่ ลากหลายของประชาชน ซึง่ เป็นผูท้ เี่ ลือกพวกตนเข้ามาเป็นตัวแทน และส่งผลดีตอ่ ประชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะ
ผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสทีส่ ดุ สมาชิกรัฐสภาจะมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับประชาชนมากกว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั อืน่ ๆ ในฐานะตัวแทนทีไ่ ด้รบั เลือก
มา ด้วยเหตุนี้เอง สมาชิกรัฐสภาจึงได้รับโอกาสอันมีค่าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความรับผิดชอบระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชาติอย่าง
เต็มที่ (ไม่ว่าจะพิจารณาในด้านประชากรศาสตร์ สังคม เพศ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ) และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทุกคน
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ค. เป้าหมายของสมาชิกรัฐสภา: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16

		

ขณะที่สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายมีหน้าที่ในการสนับสนุนและก�ำกับดูแลการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนทัง้ 17 ข้อไปปฏิบตั ิ และตรวจสอบดูแลให้เกิดความสมบูรณ์ของการปฏิบตั ติ ามวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 แล้ว เป้าหมายข้อที่ 16 ที่มีใจความส�ำคัญว่า “ธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและธรรมาภิ
บาล” นั้น มีความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อสมาชิกรัฐสภา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 มุ่งที่จะ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมทุกระดับ ในระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า
สมาชิกรัฐสภาจะมีบทบาทน�ำในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ โดยอ�ำนาจที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาสามารถบัญญัตกิ ฎหมาย ก�ำกับดูแลฝ่ายบริหาร และเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน และบทบาทหน้าทีโ่ ดยตรงของรัฐสภาคือเป็นหลักประกัน เพือ่ ท�ำให้ประชาชนมัน่ ใจถึงความรับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมของตน
ขณะทีร่ ายละเอียดเป้าหมายย่อยของเป้าหมายที่ 16 นัน้ ล้วนมีความเกีย่ วข้องกับสมาชิกรัฐสภา รายละเอียดเป้าหมายข้อ 16.6
และ 16.7 นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมงานสมาชิกรัฐสภาโดยตรง เป้าหมาย 16.6 ก�ำหนดให้มีการ “พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล
มีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ” ส่วนเป้าหมาย 16.7 แสวงหา “สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้
สมาชิกรัฐสภาจะต้องพิจารณาวิธกี ารทีห่ ลากหลายเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการและระบบการท�ำงานของตน ยกตัวอย่างเช่น ด้วย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคณะกรรมการสมาชิกรัฐสภา เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรัฐสภามากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้ผู้
บัญญัติกฎหมายสื่อสารกับประชาชนและใช้กลยุทธ์จ�ำเพาะ เพื่อยกสถานะของสตรี กลุ่มด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มคนชายขอบ
ปัจจุบนั นี้ มีแนวโน้มทีจ่ ะน�ำตัวชีว้ ดั ระดับสากลสองตัวมาใช้เพือ่ ก�ำกับดูแลเป้าหมายข้างต้น กล่าวคือ ตัวชีว้ ดั 16.7.1 อัตราส่วน
ของกลุ่มต่างๆ (เพศ อายุ ผู้พิการ และกลุ่มประชากร) ที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆในสถาบันภาครัฐ (ฝ่ายนิติบัญญัติระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายต�ำแหน่งงานระดับประเทศ และตัวชี้วัด 16.7.2
คือ อัตราส่วนของประชากรทีเ่ ชือ่ ว่าการตัดสินใจนัน้ มีความครอบคลุมและมีการตอบสนองต่อปัญหาโดยพิจารณาจากเพศ อายุ
ความพิการ และกลุ่มประชากร
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• มีการจัดท�ำรายงานการประเมินสถานะล่าสุดของการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบัติหรือไม่ โดยรายงาน
ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ให้สมาชิกรัฐสภาน�ำมาศึกษาเพือ่ ประเมินความส�ำเร็จ ช่องโหว่ ความจ�ำเป็นและสิ่งทีต่ อ้ งด�ำเนิน
การในอันดับต้นๆ
• มีการจัดการประชุมเพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละให้ขอ้ มูลแก่สมาชิกรัฐสภาเกีย่ วกับวาระเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2573
หรือไม่
• รัฐสภาของท่านรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โดยการถกเถียง หรือมีการผ่าน
ญัตติใดๆ หรือมีมติชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้
• รัฐสภาของท่านมีการริเริ่มเกี่ยวกับหนทางที่รัฐสภาจะท�ำงานเพื่อสนับสนุนการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16
มาปฏิบตั หิ รือไม่ เมือ่ พิจารณาจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ รัฐสภาคือ “สถาบันอภิบาล” ในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนข้อที่ 16 แล้ว
รัฐสภาได้พัฒนาแผนเฉพาะใดๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว หรือไม่
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II. บทบาทของรัฐสภาเรื่องประสิทธิผลของการพัฒนาและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ช่วงเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้รัฐบาลให้ความใส่ใจอย่างเป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เรียกว่า “ประสิทธิผลการ
พัฒนา” มากยิ่งขึ้น ประสิทธิผลการพัฒนาหมายถึงการสร้างหลักประกันว่าประเทศต่างๆ จะใช้แหล่งทรัพยากรของตนอย่างมี
ประสิทธิผลทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นทรัพยากรภายในประเทศซึง่ มาจากผูเ้ สียภาษี หรือความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ซึง่ พันธมิตรด้านการพัฒนามอบให้ โดยทัว่ ไปแล้วจะเรียกว่า “การช่วยเหลือ” เพือ่ รับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลและบทบาทที่วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
มาปฏิบัติได้ค�ำนึงถึงถ้อยแถลงว่าด้วยความส�ำคัญของการสร้างพันธมิตร โดยให้ความส�ำคัญแก่การจัดหางบประมาณเพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวาระการพัฒนา
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาปฏิบัติ
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักชัดถึงความส�ำคัญของการพัฒนากระบวนการว่า “เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ
ของแต่ละประเทศ จะให้ความส�ำคัญกับสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละประเทศ...จะช่วยในการขับเคลือ่ นวิธกี ารทีจ่ ำ� เป็นใน
การด�ำเนินงานและการเป็นพันธมิตร ส่งเสริมให้เกิดการชี้ชัดทางออกของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด และส่งเสริม
ความร่วมมือและประสิทธิผลระบบการพัฒนาระดับนานาชาติทเี่ ปิดกว้าง ครอบคลุม เอือ้ ต่อการมีสว่ นร่วม และโปร่งใสส�ำหรับ
ทุกคน และจะสนับสนุนการให้ขอ้ เสนอแนะโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ค�ำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ให้ความส�ำคัญกับประเด็น
เพศ เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะกับผู้ที่ยากจนที่สุด เปราะบางที่สุด และด้อยโอกาสที่สุด”3

การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนา
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักชัดถึงกระบวนการบ่งชี้และวิธีการน�ำไปปฏิบัติอย่างชัดเจนว่ามีความ
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของกรอบการท�ำงานทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อสุดท้าย เป้าหมายข้อที่ 17
ก�ำหนดให้ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ควรจะพัฒนาโดยให้ความส�ำคัญกับ “การฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อ
การพัฒนา” เป้าหมายที่ 17 ตระหนักว่าการพัฒนาไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องกับการช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น แต่ต้องใช้แนวทางที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความพยายามเช่นนั้นจะมีความยั่งยืน ได้รับการผลักดันและ
น�ำเสนอจากประชาชนและผู้เป็นเจ้าของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 17 ระบุถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการเป็นล�ำดับต้น รวมถึงการลดหนี้ส�ำหรับประเทศที่เป็นหนี้สูง
การไม่กีดกันทางการค้า การส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน และเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคระดับสากล
นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการสร้างขีดความสามารถเพือ่ ช่วยให้ผมู้ บี ทบาทระดับประเทศสามารถใช้
ประโยชน์จากกรอบการท�ำงานสากลได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายของรัฐในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึง
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด และประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก ทั้งนี้ เกิดข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศฝั่งตะวันตกว่าการช่วยเหลือต่างๆ ที่มอบให้ มีประสิทธิผลหรือไม่ ท�ำให้มีการเรียกร้องให้ประเทศที่ได้รับการช่วย
เหลือเหล่านีจ้ ดั เตรียมหลักฐาน ทีแ่ สดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการช่วยเหลือดังกล่าว ขณะเดียวกัน มีการตัง้ ค�ำถามต่อประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนาเกี่ยวกับการจัดเงินอุดหนุนดังกล่าว “แยกออกจากงบประมาณ” ซึ่งถือเป็นการกระท�ำที่ไม่โปร่งใส ขาดความ
รับผิดชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกับการตรวจสอบงบประมาณที่บังคับใช้ในประเทศ ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้
รับผิดชอบต่อสาธารณะ รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมประสิทธิผลด้านการพัฒนา จนถึงขณะนี้ กองทุนความช่วยเหลือ
เพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการยังคงไม่ได้รบั การผนวกเข้าไปในงบประมาณประจ�ำปีของรัฐ ซึง่ ท�ำให้การก�ำกับดูแลการใช้จา่ ย
เป็นสิ่งท้าทายยิ่งขึ้นส�ำหรับรัฐสภา
3 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
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เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ มาชิกรัฐสภาจะต้องรับทราบเกีย่ วกับการช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาทัง้ หมดทีจ่ ดั ให้มแี ก่ฝา่ ยบริหารของรัฐบาล
และวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ก�ำกับดูแล ซึ่งอาจหมายถึงการที่รัฐสภาเรียกร้องอย่างแข็งขันให้เกิดความโปร่งใสด้านงบประมาณและ
ยืนยันว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้ นงบประมาณนัน้ มีผลบังคับใช้ทงั้ แหล่งงบประมาณภายในประเทศและต่างประเทศ ปฏิญญา
ปารีสทีว่ า่ ด้วยประสิทธิผลของการช่วยเหลือ (ความเป็นเจ้าของ ความสมานสามัคคี การปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน ผลลัพธ์
และการรับผิดชอบร่วมกัน) ระเบียบวาระอักกรา (Accra Agenda for Action – AAA) และการประชุมระดับสูงครัง้ ทีส่ ี่ ณ เมือง
ปูซาน ว่าด้วยประสิทธิผลการช่วยเหลือ (Busan HLF4) นัน้ ถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญในการยึดค�ำมัน่ สัญญาและพันธะผูกพันใน
การร่วมมือกัน ภายใต้กรอบการท�ำงานทีม่ คี วามรับผิดชอบร่วมกัน โดยกรอบดังกล่าวตระหนักว่าการช่วยเหลือทีม่ ปี ระสิทธิผล
นัน้ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ ความรับผิดชอบร่วมกันนัน้ มุง่ ทีจ่ ะจัดวางความสัมพันธ์ดา้ นการช่วยเหลือไว้
บนพืน้ ฐานของการท�ำสัญญาร่วมกันของสองฝ่าย ซึง่ ผูบ้ ริจาคจะแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการจัดให้มกี ารช่วยเหลือทีม่ ปี ระสิทธิผล
และผูร้ บั จะมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้การช่วยเหลือดังกล่าวให้มปี ระสิทธิผลและโปร่งใส โดยผลของการจัดการในรูปแบบนีจ้ ะสามารถ
สัมฤทธิผ์ ลได้ผา่ นกลไกทีม่ พี นื้ ฐานมาจากความรับผิดชอบต่อสาธารณชนร่วมกันตามทีอ่ ธิบายด้วยแผนภูมดิ า้ นล่างนี4้
ผู้บริหาร
ระดับสูงรัฐบาลผู้รับ

รัฐสภาและ ภาคประชา
สังคมประเทศผู้รับ

ผู้รับผลประโยชน์
ที่ตั้งเป้าไว้

ผู้รับผิดชอบ
ต่อการช่วยเหลือ?
สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศและหน่วยงาน
ผู้บริจาค

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

การทบทวนเงื่อนไขก่อน พ.ศ. 2548

รัฐสภาและ
ภาคประชาสังคม
ประเทศผู้บริจาค

การรับผิดชอบร่วมกัน
ปฏิญญาปารีส พ.ศ. 2549

ผู้จ่ายภาษี
ในประเทศ
ผู้บริจาค

การรับผิดชอบต่อสาธารณะ
วัตถุประสงค์ที่มองไปข้างหน้า

ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีการให้การรับรองข้อตกลงหลายฉบับเพือ่ ก�ำหนดกลไกและขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับประสิทธิผลการพัฒนา
ที่ดียิ่งขึ้น ในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 หากสมาชิกรัฐสภาท�ำความคุ้นเคยกับกระบวนการและกรอบการ
ท�ำงานหลักเพื่อประสิทธิผลการพัฒนาตามที่ระบุไว้ด้านล่างจะเป็นประโยชน์ยิ่ง
• การประชุมนโยบายระดับสูงแห่งสหประชาชาติดา้ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: การประชุมนโยบายระดับสูงแห่งสหประชาชาติ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF) คือการประชุมขั้นต้นของสหประชาชาติเพื่อติดตามและทบทวนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2573 การประชุมนีม้ เี ป้าหมายบ่มเพาะความเป็นผูน้ ำ� การชีแ้ นะ และค�ำแนะน�ำในทุกด้านของการน�ำวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ไปปฏิบัติและการติดตาม โดยการติดตามความก้าวหน้ากระตุ้นให้เกิดการก�ำหนดนโยบายที่มีความ
เชือ่ มโยงกันยิง่ ขึน้ ทีอ่ าศัยหลักฐานและประสบการณ์ของประเทศและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ปัญหาเหล่านัน้ มีความชัดเจน
การประชุมนโยบายระดับสูงแห่งสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ�ำปีครั้งแรกจัดขึ้นใน พ.ศ. 2559 และมีการ
ทบทวนด้วยความสมัครใจจาก 22 ประเทศ และการตรวจสอบแบบเฉพาะประเด็นทีเ่ น้นย�ำ้ ในเรือ่ งของความก้าวหน้าภาย
ใต้เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมถึงการทีป่ ระเทศต่างๆ ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา
4 http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness
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ได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การประชุมนโยบายระดับสูงแห่งสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละครั้งนั้น
ยังประกอบด้วยกิจกรรมย่อย รวมถึงการเสวนาซึ่งสมาชิกรัฐสภาควรมีส่วนร่วมด้วย

สหราชอาณาจักร: การใช้เงินอย่างคุ้มค่าผ่านการก�ำกับดูแลการช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาในต่างประเทศระดับรัฐสภา
ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือหลักเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ) สหราช
อาณาจักรได้ใช้แนวทางเชิงรุกและแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการมอบบทบาทที่ชัดเจน
ให้แก่รัฐสภาในการก�ำกับดูแลการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรได้จดั ตัง้ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในสภาสามัญชน ซึง่ เป็นคณะกรรมการ
ที่ได้รับเลือกประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่ไม่มีตำ� แหน่งในคณะรัฐบาลจ�ำนวนสิบเอ็ดคน คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ในการ
ไต่สวน โดยจะก�ำหนดโครงการและเลือกหัวข้อส�ำหรับการไต่สวนเอง ส�ำหรับการไต่สวนแต่ละครั้งนั้น จะมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายการขอบเขตของงานและเชิญฝ่ายทีส่ นใจต่างๆ ให้สง่ เรือ่ งเข้ามาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ส�ำหรับการไต่สวน
ส่วนใหญ่แล้ว คณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศยังจัดให้มีช่วงถามตอบ “ผู้อยู่ในเหตุการณ์” ซึ่งจะเปิดให้
สาธารณชนเข้ามารับฟังได้
เพื่อเป็นการสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักรยังจัดตั้งคณะ
กรรมาธิการอิสระเพื่อศึกษาผลกระทบด้านการช่วยเหลือ (Independent Commission for Aid Impact - ICAI) แม้ว่า
จะเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การก�ำกับดูแลของฝ่ายบริหาร คณะกรรมาธิการนี้ด�ำเนินงานเป็นอิสระจากรัฐบาลและจะ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการอิสระศึกษาผลกระทบด้านการช่วย
เหลือจะด�ำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายด้านการช่วยเหลือของสหราชอาณาจักร และผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนา เมื่อคณะ
กรรมาธิการจัดท�ำรายงานแล้ว รัฐบาลจะต้องเผยเปิดเผยต่อสาธารณะว่ารัฐบาลจะรับข้อแนะน�ำในรายงานฉบับดังกล่าว
หรือไม่ และจะมีความเห็นต่อค�ำแนะน�ำดังกล่าวอย่างไร จากนั้น คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการอิสระศึกษาผลกระทบด้านการช่วยเหลือจะจัดให้มีการไต่สวนสาระในรายงานและ
ความเห็นของรัฐบาล
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการอิสระศึกษาผลกระทบด้านการช่วยเหลือนั้นครอบคลุมการช่วยเหลือด้านการพัฒนาในต่าง
ประเทศของสหราชอาณาจักรทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการใช้จา่ ยกองทุนของภาคส่วนใดก็ตาม นอกเหนือไปจากกรมการพัฒนา
ระหว่างประเทศแล้ว การตรวจสอบของคณะกรรมการจะครอบคลุมถึงกรมที่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาจากกรมอืน่ ๆ เช่น กรมพลังงานและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ
และกองทุนระหว่างกรมต่างๆ เช่น กองทุนด้านความขัดแย้ง เสถียรภาพ และความมัน่ คง และกองทุนสภาพอากาศระหว่าง
ประเทศ
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดไปที่ www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-developmentcommittee/role/ และ http://icai.independent.gov.uk/about-us/

• ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิผล ณ เมืองปูซาน (2554): ความร่วมมือ ณ เมืองปูซาน คือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับแบบทางเดียวไปสู่ความ
สัมพันธ์แบบเท่าเทียมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อรับประกันถึงความคุ้มค่าของกองทุนด้านการพัฒนา ความ
ร่วมมือ ณ เมืองปูซาน ก�ำหนดพันธะให้ประเทศต่างๆ ด�ำเนินการตามหลักการส�ำคัญสี่ประการ (1) ความรับผิดชอบต่อสิ่ง
ที่ต้องด�ำเนินการเป็นอันดับต้นๆ ด้านการพัฒนาโดยประเทศที่ก�ำลังพัฒนา (2) การให้ความส�ำคัญต่อผลลัพธ์และผลกระ
ทบที่ยั่งยืน (3) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ตระหนักถึงความหลากหลายและการเกื้อกูลกันในการท�ำหน้าที่ต่างๆ และ
(4) ความโปร่งใส การตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกัน ความร่วมมือ ณ เมืองปูซาน น�ำไปสู่การวางกรอบ
ความร่วมมือระดับนานาชาติวา่ ด้วยการท�ำงานร่วมกันด้านการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิผล (Global Partnership on Development
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Effectiveness Cooperation - GPDEC) ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธะสัญญา
ในระดับการเมือง ความร่วมมือระดับโลกในด้านของการท�ำงานร่วมกันด้านการพัฒนาที่มีประสิทธิผลได้รับแนวทางจาก
การประชุมระดับสูงทีจ่ ดั ขึน้ ทุกสองปีสำ� หรับผูน้ ำ� ทางการเมืองจากประเทศต่างๆ ซึง่ รวมถึงสมาชิกรัฐสภา การประชุมระดับ
สูงได้จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในปี พ.ศ. 2557 5 การประชุมนี้จัดเวทีเฉพาะส�ำหรับรัฐสภา โดยเชิญสมาชิกรัฐสภาจากทั่ว
โลกให้มาร่วมน�ำเสนอมุมมองของตนเกีย่ วกับเนือ้ หาส�ำคัญของการประชุมดังกล่าว อันรวมถึงการน�ำแหล่งทรัพยากรภายใน
ประเทศไปใช้และการระบุหนทางการมีส่วนร่วมของรัฐสภาที่จะน�ำไปสู่ผลการพัฒนาที่ดีขึ้น
• วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา6 (2558): วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา คือเอกสารที่เป็นผลลัพธ์จากการประชุม
นานาชาติครั้งที่สามว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการพัฒนาที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระปฏิบัติการ
แอดดิส อาบาบาตระหนักว่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการนั้นไม่ได้เป็นเพียงแหล่งความช่วยเหลือด้าน
การเงินระหว่างประเทศเพียงแหล่งเดียว และไม่ใช่แหล่งใหญ่ทสี่ ดุ วาระแอดดิสจึงพยายามทีจ่ ะเริม่ พิจารณาอย่างรอบด้าน
ถึงหนทางทีจ่ ะระดมเงินจ�ำนวนนับพันล้านได้อย่างมีประสิทธิผลมากทีส่ ดุ เพือ่ สนับสนุนวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2573
กรอบการท�ำงานระดับสากลใหม่นี้ครอบคลุมการสนับสนุนด้านการเงินจากแหล่งต่างๆ เช่น การร่วมมือด้านการพัฒนา
การเก็บภาษีระหว่างประเทศ การค้า และการปฏิรปู กฎระเบียบสถาบัน วาระแอดดิสมีความเกีย่ วพันกับวิธที มี่ ปี ระสิทธิผล
มากขึ้นในน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 โดยเฉพาะ
• โครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ: โครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
(The International Aid Transparency Initiative - IATI) (www.aidtransparency.net) เป็นโครงการทีต่ งั้ ขึน้ มาด้วย
ความสมัครใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายฝ่าย เพือ่ พยายามปรับปรุงความโปร่งใสของแหล่งความช่วยเหลือและทรัพยากร
การพัฒนา และทรัพยากรด้านมนุษยธรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการแก้ปญ
ั หาความยากจน ส�ำนักเลขาธิการของโครงการ
ดังกล่าวนัน้ จัดตัง้ โดยสมาคมทีน่ ำ� โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศที่บริจาคและผู้รับบริจาคต่างๆ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูลการช่วยเหลือ ซึง่ มีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสและความเปิดเผยของแหล่งการช่วยเหลือ
อีกทั้งยังเป็นการก�ำกับดูแลการเคลื่อนย้ายเงิน มาตรฐานของโครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
รูปแบบ และกรอบการท�ำงานส�ำหรับการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านกิจกรรม ความร่วมมือด้านการพัฒนานัน้ สามารถเข้าถึงได้โดย
ทุกองค์กรด้านการพัฒนา ซึง่ รวมถึงรัฐบาลประเทศผูบ้ ริจาค องค์กรภาคเอกชน และองค์กรไม่หวังผลก�ำไรในประเทศและ
ต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภาได้รบั การกระตุน้ ให้ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ในช่องทางของโครงการความโปร่งใสของความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศเพือ่ เรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับกองทุนการพัฒนาทีร่ ฐั บาลของตนได้รบั และใช้จา่ ย และเกีย่ วกับแหล่ง
ของกองทุนเหล่านัน้ ข้อมูลนีส้ ามารถช่วยให้สมาชิกรัฐสภาก�ำกับดูแลงบประมาณและผลกระทบได้ดยี งิ่ ขึน้
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• หากประเทศของท่านเป็นผู้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการแล้ว ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการดังกล่าวจะรวมอยู่ในงบประมาณรายปีในรูปแบบหนึ่งของรายได้ส�ำหรับรัฐบาลหรือไม่
• ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาค รัฐสภาของท่านก�ำกับดูแลการกระจายและการใช้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอย่างเป็นทางการอย่างไร
• ท่านมีคณะกรรมการรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินตามพันธกิจด้านการพัฒนาของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผลกระทบของความช่วยเหลือที่ได้รับหรือที่น�ำส่งไปหรือไม่
• รัฐสภาของท่านมีข้อมูลและอ�ำนาจที่จ�ำเป็นที่ต้องใช้ประเมินว่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการนั้นใช้จ่าย
ไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างไรหรือไม่

5 สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.ipu.org/splz-e/mexico14.htm
6 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
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III. การประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ก. การวางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายส�ำคัญและการประสานงานเพื่อ
การน�ำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน ของรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและฝ่ายบริหารของรัฐบาลนั้นมีความซับซ้อน อันดับแรก รัฐธรรมนูญในหลายประเทศ
ได้แบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทัง้ สองฝ่ายนีอ้ อกจากกัน โดยมีฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ เป็นฝ่ายทีส่ ามของการปกครอง
ประเทศ ขณะที่ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายและงบประมาณ บทบาทของรัฐสภาคือการบัญญัติ
กฎหมายและตรวจสอบแผนงบประมาณรายปี นอกจากนี้ รัฐสภามีหน้าที่ก�ำกับดูแลการท�ำงานและความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร
อาจมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกันระหว่างฝ่ายการเมืองถึงวิธกี ารซึง่ ดีทสี่ ดุ อันจะท�ำให้บรรลุการพัฒนาระยะยาวของประเทศ
แต่ทงั้ นี้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะหาฉันทามติรว่ มระหว่างฝ่ายต่างๆเกีย่ วกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาประเทศ
โดยรวม แม้วา่ จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเกินกว่าเส้นตายทีก่ ำ� หนดใน พ.ศ. 2573 ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ก็ตาม
ฝ่ายบริหารมีพันธกิจในการด�ำเนินการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและจัดท�ำรายงานความก้าวหน้า
ทัง้ หมดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ารัฐสภานัน้ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการดังกล่าว นับตัง้ แต่
จุดเริ่มต้นของการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ รัฐสภาควรจะมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการวางแผน
เพือ่ การน�ำไปปฏิบตั ิ ซึง่ การมีสว่ นร่วมนีไ้ ม่ได้ดำ� เนินไปเพียงเพือ่ ผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านัน้ แต่ยงั ด�ำเนินไปเพือ่
ปลูกฝังความเป็นเจ้าของอย่างลึกซึง้ ในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาอีกด้วย เมือ่ มีการน�ำ
กฎหมายมาใช้หรือแก้ไขและเมื่อมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ รัฐสภาควรจะสามารถอภิปรายถึงการปรับ
เปลีย่ นด้วยความตระหนักถึงบริบทของประเทศอย่างพร้อมมูล
แนวทางที่รัฐบาลจะใช้เพื่อประสานงานในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ซึ่งรวมถึงระบบทางการเมืองของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของบางประเทศจะมีส่วน
ท�ำให้ประเทศนั้นๆ ค้นพบแนวทางการปฏิบัติที่ดีดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง
• คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ การพัฒนาแห่งชาติหรือคณะกรรมการขับเคลือ่ น: รูปแบบหนึง่ ของคณะท�ำงานหรือ
คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจได้รับการจัดตั้งโดยรัฐบาลเพื่อก�ำกับดูแลและแนะแนวทางในการน�ำเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ โดยปกติแล้ว คณะท�ำงานนี้จะจัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติที่ดีคือ สมาชิกทุก
คนจะมีส่วนร่วม โดยคณะท�ำงานนี้ไม่ได้มีเพียงตัวแทนจากรัฐสภาเท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย
ค้าน) แต่ยงั รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอีกด้วย หากมีตวั แทนจากรัฐสภาในคณะกรรมการ
นี้ กลไกการรายงานผลอย่างเป็นทางการโดยผูแ้ ทนเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก โดยวิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือการรายงานไปยังทีป่ ระชุม
ใหญ่ผ่านคณะกรรมการที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
• การก�ำหนดแผนพัฒนาแห่งชาติ: แผนพัฒนาประเทศเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปี
เพื่อก�ำหนดว่าประเทศบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนอย่างไร แผนพัฒนาแห่งชาติได้จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญและตัวชี้วัดหลักส�ำหรับการวัดความส�ำเร็จ แผนพัฒนาแห่งชาติจ�ำเป็นจะต้องผ่านการทบทวนเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างพิมพ์เขียวส�ำหรับการพัฒนาที่เป็นฉบับเดียว ที่รวมเอาพันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติ และปรับให้เข้ากับความจ�ำเป็นในภายประเทศและภายในท้องถิ่น
รัฐสภาควรจะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนการพัฒนาชาติ (หรือการน�ำแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ในรูปแบบอื่น) ทั้งนี้ ควรจะต้องน�ำไปหารือและอภิปราย รวมถึงผ่านการรับรองโดยรัฐสภาก่อนน�ำไปด�ำเนินการ
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ประเทศอินโดนีเซีย: การส่งเสริมการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
อย่างมีส่วนร่วมผ่านเลขาธิการร่วม
ประเทศอินโดนีเซียยอมรับถึงความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับนานาชาติ โดยเริ่มต้นจากเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษในช่วงแรก เรือ่ ยมาจนถึงเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในปัจจุบนั รัฐบาลได้ทำ� งานอย่างแข็งขันเพือ่ จัด
ตัง้ กระบวนการทีม่ สี ว่ นร่วมเพือ่ ท�ำให้บรรลุตามเป้าหมาย กระบวนการนีร้ วมถึงการจัดตัง้ ส�ำนักเลขาธิการร่วมภายใต้คำ� สัง่
ของประธานาธิบดี อันประกอบด้วยเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสจากฝ่ายบริหาร องค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษาและสมาชิกอืน่ ซึง่ รวมถึงสมาชิกรัฐสภา ส�ำนักเลขาธิการมีหน้าทีก่ ำ� หนดและด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา
ในระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ส�ำคัญส�ำหรับรับมือกับปัญหาทางการเมืองหรือระดับองค์กรที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุเป้าหมายอีกด้วย
• การด�ำเนินการตามแผนพัฒนาแห่งชาติ: หลังการน�ำแผนพัฒนาแห่งชาติมาปฏิบตั ิ ฝ่ายบริหารควรรายงานกลับไปยัง
รัฐสภาเป็นประจ�ำ ซึง่ โดยปกติแล้วจะกระท�ำเป็นรายปี โดยรายงานถึงความก้าวหน้าทีบ่ รรลุและความท้าทายทีพ่ บในการน�ำ
แผนไปปฏิบัติ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของรัฐสภาควรเอื้อให้การรายงานของรัฐบาลนั้นส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
รัฐสภาที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมเพื่อการพิจารณาโดยละเอียด โดยการรับฟังความเห็นจากสาธารณะต่อเนื้อหาใน
รายงานดังกล่าว และการรายงานกลับไปยังที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการหารือเกี่ยวกับการรายงานของ
คณะกรรมการที่เปิดให้สาธารณชนเข้ารับฟัง ในระดับนานาชาติแล้ว ประเทศต่างๆ อาจท�ำรายงานความก้าวหน้าแบบ
สมัครใจเป็นระยะ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดยการประชุมการเมืองระดับสูงแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ รายงานเหล่านี้ควร
มีการอภิปรายกันภายในรัฐสภา
• การประสานงานกับกระทรวงน�ำ: ในบางประเทศ การก�ำกับดูแลแผนการพัฒนาแห่งชาตินั้นจะน�ำโดยกระทรวงหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น กระทรวงการวางแผน การเงิน หรือการพัฒนา ระเบียบขัน้ ตอนของรัฐสภาควรจะให้มกี ารตรวจสอบเป็นประจ�ำ
(ทางทีด่ คี อื รายปี) โดยคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เฉพาะ เพือ่ ตรวจสอบการท�ำงานของกระทรวงต่างๆ ดังกล่าว และ
จัดท�ำรายงานเพื่อส่งให้กับที่ประชุมใหญ่เพื่อท�ำการอภิปรายและหารือกันต่อไป กลไกดังกล่าวจะท�ำให้มั่นใจว่าสมาชิก
รัฐสภาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายในการน�ำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภามีส่วนร่วมกับการจัดท�ำแผนการพัฒนาชาติ เช่น การน�ำแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติผ่านกลุ่ม
ขับเคลื่อนที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายหรือไม่
• สมาชิกรัฐสภา ซึ่งรวมถึงฝ่ายค้าน มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการและก�ำกับดูแลแผนพัฒนาแห่งชาติหรือไม่ ไม่ว่าจะผ่านการ
มีส่วนร่วมของคณะท�ำงานระหว่างภาคส่วนหรือผ่านกระบวนการทางรัฐสภา เช่น ระบบของคณะกรรมการรัฐสภา
• แผนการพัฒนาแห่งชาติก�ำหนดให้มีการหารือและอภิปรายภายในรัฐสภาก่อนที่จะน�ำมาปฏิบัติหรือไม่
• ฝ่ายบริหารได้รายงานเป็นประจ�ำต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการน�ำแผนการพัฒนาชาติและรวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติหรือไม่
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ข. การท�ำงานกับสถาบันก�ำกับดูแลอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในฐานะสถาบันหลักในการก�ำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายและค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
จะพูดถึงต่อไปในหนังสือคู่มือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องทราบก่อนว่า นอกจากรัฐสภาแล้วยังมีสถาบันอื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการท�ำงานของรัฐบาลเช่นกัน สถาบันเหล่านีบ้ างแห่งอาจอยูภ่ ายใต้ฝา่ ยบริหาร ขณะทีบ่ างแห่งอาจขึน้ ตรงกับรัฐสภา
แต่ไม่วา่ รายละเอียดเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละโครงสร้างการบริหารของสถาบันจะเป็นรูปแบบใด ก็นบั เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่ต้องประสานความพยายามร่วมกับสถาบันเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถก�ำกับการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันการก�ำกับดูแลของรัฐบาลโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้
• สถาบันตรวจสอบสูงสุด: สถาบันตรวจสอบสูงสุดหมายถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่
รายละเอียดการตรวจสอบทางการเงินและการด�ำเนินงานของหน่วยงานย่อยๆ ในรัฐบาล สถาบันตรวจสอบสูงสุดใน
บางประเทศอาจเรียกว่าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในขณะที่บางประเทศอาจเรียกว่า “ศาลบัญชี” หรือ “ศาลตรวจ
เงินแผ่นดิน” (Court of Accounts หรือ Cour de Comptes) แต่ไม่ว่าจะใช้ชื่อใดก็ตาม บทบาทของสถาบันนี้ในการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาลถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และบทวิเคราะห์โดยละเอียดของสถาบันก็เป็นประโยชน์ต่อ
การท�ำงานของรัฐสภา โดยปกติแล้วสถาบันเหล่านี้จะต้องน�ำเสนอรายงานประจ�ำปีแก่รัฐสภา จากนั้นคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภาจะท�ำหน้าที่พิจารณาผลการศึกษาโดยละเอียด และรายงานกลับไปยังที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้เกิดการอภิปราย
เกีย่ วกับรายงานต่อไป กระบวนการนีส้ ามารถใช้เพือ่ ศึกษาเชิงลึกยิง่ ขึน้ ว่ารัฐบาลได้ใช้จา่ ยเงินเพือ่ ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
แห่งชาติ (รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) หรือไม่ อย่างไรบ้าง

ประเทศบราซิล: ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญของประเทศบราซิลก�ำหนดว่าศาลตรวจเงินแผ่นดินกลางและคณะกรรมาธิการงบประมาณร่วม
ของรัฐสภามีอำ� นาจร่วมกันในการตรวจสอบความผิดปกติในงบประมาณประจ�ำปีและการใช้จา่ ยงบประมาณ คณะกรรมาธิการ
ร่วมมีอ�ำนาจร้องขอค�ำให้การและเอกสารจากกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ หากเอกสารที่ร้องขอไม่ได้มีอยู่แล้ว
เป็นหน้าที่ของศาลตรวจเงินแผ่นดินกลางที่จะต้องให้ความเห็นภายใน 30 วันว่าค�ำร้องของคณะกรรมาธิการร่วมนั้น
เหมาะสมหรือไม่ หากศาลเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมให้มีการ
ตรวจสอบตามค�ำร้องของคณะกรรมาธิการร่วม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศบราซิล http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution

• สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: ประเทศส่วนใหญ่มอี งค์กรอิสระทีส่ ง่ เสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงตรวจสอบและสอบสวน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหลายข้อเกีย่ วเนือ่ งกับความเท่าเทียมและการส่งเสริมสิทธิ
ของประชาชนและความต้องการของกลุ่มคนชายขอบ รัฐสภาจึงควรให้ความสนใจการท�ำงานของหน่วยงานนี้เป็นพิเศษ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมักมีหน้าที่จัดท�ำรายงานเสนอต่อรัฐสภาเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้ตรวจ
สอบผลการศึกษาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งตรวจสอบว่าการพัฒนาต่างๆ (รวมทั้งการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติ) มีการใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิหรือไม่ อย่างไรบ้าง โดยรัฐสภามักท�ำหน้าที่นี้ผ่านทางคณะกรรมาธิการ
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจโดยเหมาะสม
• คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ: ในบางประเทศมีหน่วยงานเดียวทีร่ บั ผิดชอบงานต่อต้านการทุจริตทุกด้าน
ไม่วา่ จะเป็นการให้ความรูแ้ ก่พลเมือง การสอบสวน และการด�ำเนินคดีกรณีทจุ ริต ในขณะทีบ่ างประเทศอาจมีหลายองค์กร
รับผิดชอบหน้าที่หลากหลายด้าน แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด รัฐสภา โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล เช่น
คณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญชีสาธารณะ คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณและการเงิน หรือคณะกรรมาธิการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญาของรัฐบาล จะตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด นอกจากนี้ ใน
รัฐสภาบางแห่ง เช่น รัฐสภาฮ่องกงและรัฐสภานิวเซาท์เวลส์ จะมีคณะกรรมาธิการต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะที่ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการท�ำงานของหน่วยงานอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตต่างๆ
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• หน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ: ยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการท�ำงานของรัฐบาล เช่น
ส�ำนักงานก�ำกับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Commissioner) ผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาที่ปรึกษาด้านสถานะสตรี
และส�ำนักงานอัยการ เป็นต้น

ประเทศตูนิเซีย: องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ดูแลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 ของสาธารณรัฐตูนิเซียก�ำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระหลายองค์กร รวมถึงคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสิทธิของคนรุ่นอนาคต สมาชิกได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่างของรัฐสภา) โดยมี
อ�ำนาจตามมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิทธิของคนรุ่นอนาคตมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนพัฒนาต่างๆ โดยคณะกรรมการอาจให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งเพียงวาระเดียวเป็น
ระยะเวลาหกปี
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียที่ http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tunisiaindependent-constitutional-bodies-2/

รัฐสภาควรส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนหลักฐานและบทวิเคราะห์กันระหว่างสถาบันก�ำกับดูแลแห่งต่างๆ ตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น การคัดค้านหรือค�ำให้การของ
ผู้เชี่ยวชาญที่หน่วยงานก�ำกับดูแลมีต่อคณะกรรมการของรัฐสภา กุญแจส�ำคัญคือการตระหนักว่าแต่ละสถาบันมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนอย่างไร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในลักษณะที่ท�ำให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเต็มที่
พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการท�ำงานและการใช้ทรัพยากรที่ทับซ้อนกัน
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• สถาบันก�ำกับดูแลอิสระในประเทศของท่านมีสถาบันใดบ้าง
• รัฐสภาของท่านมีคณะกรรมาธิการก�ำกับดูแลคณะใดบ้าง
• รัฐสภาของท่านกับหน่วยงานก�ำกับดูแลมีความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนหรือไม่
• อะไรคืออุปสรรคต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว และจะลดหรือก�ำจัดอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างไร
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ค. การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานสถิติแห่งชาติ

ในหลายประเทศจะมีหน่วยงานรัฐบาลหรือกระทรวงแห่งหนึง่ ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเก็บรวบรวม ตีความและเผยแพร่สถิตทิ สี่ ำ� คัญ
เช่น อัตราการว่างงาน อัตราการเกิดและการเสียชีวิตในแต่ละปี ค่าครองชีพ และดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ ในหนังสือคู่มือฉบับนี้
จะเรียกหน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้นว่าส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติมบี ทบาทส�ำคัญในการปฎิบตั ติ าม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพราะถือเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทีจ่ ะบ่งชีว้ า่ รัฐสามารถบรรลุตามตัวชีว้ ดั และมาตรฐานของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละข้อได้หรือไม่ เมื่อใด และระดับใด ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติบางแห่งยังมีบทบาทพัฒนาตัวชี้วัด
ระดับโลกส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อต่างๆ โดยท�ำงานผ่านทางคณะผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดเพื่อติดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Expert Group on SDG Indicators) ซึ่งสหประชาชาติจัดตั้งขึ้น

ประเทศมองโกเลีย: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติกับเป้าหมายการพัฒนา
ในประเทศมองโกเลีย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นผู้น�ำในการก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยรัฐบาลมองโกเลียก�ำหนดให้ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
• ออกแบบวิธีการก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติ โดยท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมสถิติระดับประเทศโดยใช้ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง
• น�ำเสนอตัวชี้วัดพื้นฐานระดับชาติ
จากนั้น ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจะร่วมกับคณะท�ำงานที่ประกอบด้วยกระทรวงต่างๆ ซึ่งรวมถึงกระทรวงการคลัง
เพื่อตรวจสอบติดตามการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ที่มา http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibility%20
Mode%5d.pdf

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติควรได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของแผนพัฒนา
แห่งชาติและการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ส่วนรัฐสภาควรใช้บทบาทผู้ก�ำกับการท�ำงานของรัฐ ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบว่าส�ำนักงานสถิติแห่งชาติมีการเก็บรวบรวม แปรผล และถ่ายทอดข้อมูลที่จ�ำเป็น พร้อมทั้งดูแลให้มีทรัพยากรและ
บุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รัฐสภาสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมและถ่ายทอดมานี้เป็นหลักฐานในการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น หากอัตราการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียไม่ลดลง สมาชิกรัฐสภาอาจ
ผลักดันให้เพิม่ งบประมาณเพือ่ ป้องกันโรคมาลาเรีย หรือหากอัตราส่วนของเด็กผูห้ ญิงทีเ่ ข้าเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาไม่เพิม่ ขึน้
รัฐสภาก็ควรพิจารณามาตรการเพื่อท�ำให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายใหม่ ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย
หรือเพิ่มงบประมาณเพื่อดูแลเรื่องนี้
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• ประเทศของท่านมีส�ำนักงานสถิติแห่งชาติหรือไม่
• รัฐสภาของท่านมีกลไกเพือ่ ดูแลให้สำ� นักงานสถิตแิ ห่งชาติมที รัพยากรทีพ่ อเพียงในการปฏิบตั งิ าน และไม่ให้มกี ารแทรกแซง
ทางการเมืองในการท�ำงานเชิงเทคนิคของทางส�ำนักงานหรือไม่ เช่น มีการตรวจสอบเป็นประจ�ำโดยคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบอ�ำนาจอย่างเหมาะสม
• รัฐสภาของท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้หรือไม่
• รัฐสภาควรใช้ข้อมูลที่ได้มาจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดอย่างไร
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ง. การท�ำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาค

เป็นเรื่องส�ำคัญที่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาต้องรับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ท�ำงานอย่างโดดเดี่ยวในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาข้อส�ำคัญต่างๆ แต่ยงั มีองค์กรระดับภูมภิ าคและระดับโลกหลาย
แห่งที่ท�ำงานเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน องค์กรบางแห่งอาจท�ำงานร่วมกับรัฐสภาของท่าน
อยู่แล้ว แต่หากยังไม่มี รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาก็สามารถแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรเหล่านี้เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความ
สามารถและส่งเสริมความพยายามของรัฐสภาในการท�ำหน้าที่อย่างแข็งขันเต็มที่เพื่อน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ในประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคว่าด้วยรัฐสภาและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 30 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

องค์กรที่สนับสนุนรัฐสภาในการเสริมสร้างความขีดสามารถ ซึ่งจะช่วยให้รัฐสภาสามารถท�ำหน้าที่หลักๆ อันเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น อาจแบ่งได้กว้างๆ เป็น 6 ประเภทดังนี้
• สมัชชารัฐสภาและเครือข่ายรัฐสภานานาชาติ: เป็นไปได้ว่ารัฐสภาของท่านในฐานะสถาบันแห่งหนึ่ง จะเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายระดับภูมภิ าคหรือระดับโลกของสถาบันในลักษณะเดียวกัน (เช่น สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Assembly)
รัฐสภาอาหรับ (the Arab Parliament) สมาคมรัฐสภาในเครือจักรภพ (Commonwealth Parliamentary Association)
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) รัฐสภาแห่งภาคพืน้ แอฟริกา (Pan African Parliament)
ที่ประชุมรัฐสภาการพัฒนาชุมชนแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community Parliamentary
Forum) สมาพันธ์รฐั สภาแห่งอเมริกา (Parliamentary Confederation of the Americas) เครือข่ายรัฐสภาทวีปอเมริกา
(ParlAmericas)) เครือข่ายเหล่านี้จะมีการประชุมกันเป็นประจ�ำเพื่ออภิปรายในประเด็นที่สมาชิกสนใจร่วมกัน รวมทั้งมี
การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และจัดท�ำคูม่ อื และเอกสารอืน่ ๆ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าทีใ่ นประเด็น
ส�ำคัญด้านการพัฒนา และบทบาทของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ
• เครือข่ายสมาชิกรัฐสภา: เครือข่ายสมาชิกรัฐสภารายบุคคลท�ำหน้าที่ผ่านเครือข่ายย่อยระดับชาติที่ประกอบด้วยสมาชิก
สภาจากหลากหลายพรรค โดยร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ส�ำคัญ
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GLOBE International) พลังงานทดแทน (รัฐสภาด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ
Climate Parliament) และการต้านการทุจริต (GOPAC) การท�ำงานขององค์กรเหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยความเห็นชอบ
อย่างเป็นทางการจากสถาบันใด แต่อาศัยการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกรัฐสภารายบุคคลจากหลากหลายประเทศเพือ่
สร้างฉันทามติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
26

• องค์กรพหุภาคี: องค์กรทีม่ กั สังกัดสหประชาชาติและมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการสนับสนุนการท�ำงานของรัฐสภา (เช่น โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ซึง่ เป็นองค์กรใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินโครงการต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
ของรัฐสภา) หรือองค์กรที่มีหน้าที่เฉพาะเรื่อง (เช่น องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของ
ผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF และ กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA) องค์กรประเภทนี้ยังรวมถึงธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคหรือ
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเฉพาะด้าน (เช่น ธนาคารอิสลามเพือ่ การพัฒนา หรือ Islamic Development Bank) องค์กรเหล่า
นีจ้ ะมีแผนระยะยาวส�ำหรับส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ซึง่ อาจรวมถึงการสร้างเสริมความสามารถของรัฐสภา โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับโลกแก่รัฐสภาได้
• หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ: วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 มุ่งหมายให้ทุกคนได้มีสิทธิ
มนุษยชนอย่างแท้จริง บทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการตรวจติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทบาทในการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนถือว่าสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบทบาทการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั้นรวมถึงการน�ำ
สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศมาบังคับใช้ภายในประเทศ และตรวจสอบให้กฎหมายและการปฏิบัติต่างๆ
ในประเทศสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ช่องทางหนึ่งที่สมาชิกรัฐสภาจะท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
เหล่านี้ได้คือการมีส่วนร่วมจัดท�ำรายงานต่อองค์กรสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)7
• องค์กรเอกชนไม่แสวงผลก�ำไร (เอ็นจีโอ) ระหว่างประเทศ: องค์กรเอกชนระหว่างประเทศบางแห่งมีหน้าทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ในการท�ำงานกับรัฐสภาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของสภา เช่น สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการต่างประเทศ
(National Democratic Institute for International Affairs) สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน (International
Republican Institute) มูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตย (Westminster Foundation for Democracy) รวมถึง
มูลนิธิทางการเมืองระดับประเทศ และสถาบันประชาธิปไตยต่างๆ ที่ประกอบด้วยหลายพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมี
องค์กรเอกชนระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ ฉพาะภาคส่วน โดยท�ำงานกับรัฐสภาเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
เช่น องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งมีเป้าหมายต้านการทุจริต
และโครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries Transparency Initiative
หรือ EITI) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความโปร่งใสและพัฒนาการก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ
• พันธมิตรเพื่อการพัฒนา: ประเทศบางประเทศมีนโยบายสนับสนุนเงินทุนแก่รัฐสภาประเทศอื่นๆ ผ่านโครงการทวิภาคี
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่นี้ เช่น องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กรมพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (DFID) ส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน (SIDA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) นอกจากนี้
ยังมีประเทศอื่นๆ เช่น คูเวต ที่มีการบริหารกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติโดยน�ำไปสนับสนุนโครงการต่างๆ
ให้แก่รัฐสภาประเทศอื่น
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• ในสมัชชารัฐสภา สมาคม และเครือข่ายที่รัฐสภาของท่านเป็นสมาชิกอยู่ เริ่มมีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนบ้างหรือไม่
• รัฐสภาของท่านได้รับการสนับสนุนงานจากโครงการพหุภาคีและทวิภาคีใดบ้าง
• ความพยายามของเครือข่ายและโครงการเหล่านี้ควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นหรือไม่?
• สมาชิกรัฐสภาในประเทศของท่านมีสว่ นส่งเสริมและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง เช่น พวกเขามีสว่ นร่วมในการ
รายงานของประเทศต่อกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนและต่อหน่วยงานสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่
7 ตัวอย่าง โปรดอ่าน สภาสิทธิมนุษยชน 26/29 การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในการทำ�งานของสภาสิทธิมนุษยชนและกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
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IV. การบัญญัติกฎหมาย: เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
หน้าที่หลักของรัฐสภา

การบัญญัติกฎหมาย
คือกระบวนการของรัฐสภาในการ
พิจารณาและผ่านร่างกฎหมาย
รัฐสภาเกือบทุกแห่งจะมีบทบาทใน
การพิจารณาร่างกฎหมายก่อน
ประกาศบังคับใช้ ซึ่งอ�ำนาจนี้รวม
ถึงการแนะน�ำแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
กฎหมาย รัฐสภาในบางประเทศมี
บทบาทเชิงรุกในการพัฒนาร่าง
กฎหมายก่อนน�ำเข้าสู่การอภิปราย
ในสภา ส่วนในบางประเทศหน้าที่
การพัฒนา ยกร่าง และน�ำร่าง
กฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา
นั้นแทบจัดเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่
เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ การออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณประจ�ำปี
ของรัฐมักมีข้อก�ำหนดพิเศษ
เนื่องจากโดยทั่วไปถือว่าเป็น
กฎหมายส�ำคัญที่สุดชุดหนึ่งที่
รัฐสภาจะพิจารณา

ในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ประเทศต่างๆ จ�ำเป็นต้องใช้
แนวนโยบายและโครงการที่หลากหลาย ถึงแม้การออกกฎหมายเพียงอย่างเดียว
มักไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่สมบูรณ์ แต่ก็ถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญ
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติตามเป้าหมาย ยิ่งกว่านั้น การที่
งบประมาณประจ�ำปีของประเทศจะต้องตราขึน้ เป็นกฎหมายโดยรัฐสภา ท�ำให้หน้าที่
การบัญญัตกิ ฎหมายของรัฐสภาส�ำคัญยิง่ ขึน้ ไปอีก กล่าวคือ มีบทบาทในการดูแลให้
รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญเร่งด่วน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก. การล�ำดับความส�ำคัญของการปฏิรูปกฎหมาย

การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายประการจ�ำเป็นต้องอาศัยการ
ปฏิรปู กฎหมาย บทเรียนประการหนึง่ จากการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ไปปฏิบัติ คือ จ�ำเป็นต้องมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถ
ด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายได้ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดกฎหมายที่ส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาของประเทศ

ประเทศตูนิเซีย: การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การคุม้ ครองสิทธิใดๆ โดยระบุในรัฐธรรมนูญถือเป็นการให้ความคุม้ ครองทางกฎหมาย
ที่แข็งแกร่งที่สุด และเป็นการด�ำเนินการทางกฎหมายที่ส�ำคัญที่สุดที่รัฐจะสามารถ
ท�ำได้ แม้การปฏิรูปรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกรัฐสภากระท�ำเป็นประจ�ำ แต่ใน
ระบบกฎหมายหลายแห่ง การผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
รัฐสภา และกระบวนการนีก้ อ็ าจเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์ในการรับรองความส�ำคัญ
ของประเด็นพัฒนาต่างๆ โดยระบุให้ชัดเจนไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ตัวอย่างจากประเทศตูนิเซีย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 สมาชิกรัฐสภาของตูนิเซียผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังการ
ปฏิวัติ พ.ศ. 2554 โดยก�ำหนดบทบัญญัติที่เด็ดขาดเพื่อสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมและจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่ารัฐบาลชุดต่อๆ ไปภายหลังจะต้องให้ความส�ำคัญกับปัญหาวิกฤตเหล่านี้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นที้ ำ� ให้ตนู เิ ซียเป็นประเทศอาหรับประเทศแรก และประเทศทีส่ ามของโลก ทีม่ กี ารระบุไว้อย่างชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ปลอดภัย บทบัญญัตินี้ได้รับการบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังมีการรณรงค์อย่างหนักโดยสมาชิกรัฐสภากลุม่ หนึง่ ซึง่ มุง่ มัน่ รณรงค์อย่างแข็งขันเพือ่ การปฏิรปู กฎหมาย
และนโยบายสนับสนุนประเด็นสิง่ แวดล้อม ทางกลุม่ ได้รบั การสนับสนุนจาก Climate Parliament ซึง่ เป็นองค์กรภาคเอกชน
ที่ท�ำงานร่วมกับ UNDP ข้อกฎหมายใหม่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่บรรจุในรัฐธรรมนูญนั้นก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการเพื่อ
รับรองให้มี “สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและปกป้องสิทธิในการมีสภาพแวดล้อมที่สมดุลและเหมาะสม” รวมทั้ง “ จัดหาวิธี
การที่จ�ำเป็นในการขจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม”
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หลังจากนัน้ สมาชิกรัฐสภากลุม่ เดียวกันนีย้ งั ได้ทำ� การรณรงค์ให้รฐั บาลออกกฎหมายพลังงานทดแทนฉบับใหม่ ทีส่ ดุ กระทรวง
พลังงานของตูนิเซียก็ได้ยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยระบุเป้าหมายพลังงานทดแทนของประเทศ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน
การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยใช้วิธีปรับแก้การจัดสรร
เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลเสียใหม่ หลังจากร่วมร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้ว ทางกลุ่มสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวยังได้รณรงค์
เพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายจนผ่านรัฐสภาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ช่วงเริม่ แรกของการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปปฏิบตั นิ นั้ อาจพิจารณาให้มกี ารประเมินความจ�ำเป็นในการปฏิรปู กฎหมาย
เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Law Reform Needs Assessment) ซึ่งสามารถใช้พิจารณาเป้าหมายทั้งหมด
ได้ทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย กระบวนการนี้ควรกระท�ำเพื่อ (1) ตรวจสอบว่าเป้าหมายใดจ�ำเป็นต้องอาศัยการแก้ไขหรือบัญญัติ
กฎหมายใหม่ (2) จัดล�ำดับความจ�ำเป็นในการปฏิรปู และการแก้ไขกฎหมายเหล่านัน้ และ (3) จัดท�ำวาระการปฏิรปู กฎหมาย
ระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการร่างและตรากฎหมายต่อไป กระบวนการนี้ยังอาจเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
ให้เกิดการประสานงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในการปฏิรปู กฎหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
อีกด้วย เช่น ประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศจัดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่
การส่งเสริมภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะและจัดการ
ยั่งยืนข้อ 5 แต่นอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามเป้าหมายข้อ
กับการทุจริตถือเป็นรากฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่
อืน่ ๆ ทุกข้อด้วย ดังนัน้ การประเมินกฎหมายทุกฉบับทีเ่ กีย่ วข้องในคราวเดียวกัน
ยั่งยืนทั้งหมด ซึ่งมุ่งเน้นที่การผลักดันให้บริการและการ
เพือ่ ระบุวา่ ประเด็นใดบ้างทีส่ ามารถรวมอยูใ่ นการปฏิรปู กฎหมายครัง้ เดียวกัน
ด�ำเนินตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาของรัฐจ�ำเป็นต้องมี
ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย
ได้จงึ มีประสิทธิภาพมากกว่า แทนทีจ่ ะต้องจัดการเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16 เป็นข้อที่เรียกร้องโดยเฉพาะ
แต่ละข้อแยกกันและต้องออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายแยกกันหลายฉบับ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 รายละเอียดข้อ 16.5
ซึง่ เรียกร้องให้นานาประเทศ ลดการทุจริตในต�ำแหน่งหน้าทีแ่ ละการรับสินบน
ทุกรูปแบบ โดยมีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริตเป็นตัว
ก�ำหนดกรอบการน�ำเป้าหมายนี้ไปปฏิบัติ กระนั้นก็ตาม การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและการส่งเสริมภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะนั้นเป็นพื้นฐานไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ทั้งหมด สิ่งส�ำคัญคือ องค์
ประกอบหลักประการหนึง่ ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต และความพยายามอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต คือการดูแลให้มี
การปฏิรปู กฎหมายทีจ่ ะท�ำให้การป้องกัน สอบสวนและด�ำเนินคดีเกีย่ วกับการ
ทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตรวจสอบช่องโหว่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตทั้งหมดไปด้วยกันนั้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการท�ำให้แน่ใจ
ว่าการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาการติดสินบนและการทุจริตจะแก้ไขได้ครบทุก
ด้านด้วยกฎหมายชุดเดียว

ให้การบริหารประเทศต้องมีความรับผิดรับชอบมากยิ่ง
ขึ้น รายละเอียดข้อที่ 16.5 มุ่ง ลดการทุจริตในต�ำแหน่ง
หน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ รายละเอียดข้อ 16.6
มุ่งพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบและ
โปร่งใสในทุกระดับ และรายละเอียดที่ 16.10 มุ่ง สร้าง
หลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมี
การปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ เห็นได้
ชัดว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีหน้าที่ออกกฎหมายมี
บทบาทส�ำคัญในการท�ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
อ�ำนวยในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข. การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ต่ละแห่งมีขนั้ ตอนทีแ่ ตกต่างกันในการร่าง เสนอ และตรากฎหมาย อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้ว สมาชิกรัฐสภา
อาจต้องมีสว่ นร่วมในร่างกฎหมายสามประเภท (รายละเอียดด้านล่าง) ซึง่ ล้วนแล้วแต่สามารถเป็นกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล: ในระบบรัฐสภาส่วนใหญ่ รัฐบาลจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการร่างกฎหมายก่อนเสนอแก่
รัฐสภาเพื่อพิจารณา ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปฏิบัติตามแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ประเทศ เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องมีโครงการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ออกแบบมาให้สอดคล้อง
กัน ในส่วนนี้ สมาชิกรัฐสภาสามารถมีบทบาทเชิงรุกเพือ่ ผลักดันให้รฐั บาลด�ำเนินการร่างกฎหมาย โดยอาจใช้กลไกมากมาย
เช่น การตั้งกระทู้ถาม การยื่นอภิปรายรัฐมนตรี การส่งค�ำถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐมนตรี และการเสนอการลงมติ
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หรือการยื่นญัตติที่ไม่มีผลผูกพัน ซึ่งจะช่วยน�ำประเด็นสาธารณะขึ้นมาเป็นจุดสนใจได้ นอกจากนี้ การตั้งค�ำถามในชั้น
กรรมาธิการก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ทั้งยังมีประโยชน์เพิ่มเติมด้วยการบูรณาการความคิดเห็นจากประชาชนเข้า
ในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ และช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถจัดให้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมแก่รัฐบาลในประเด็นที่
จ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและวิธีการรับมือกับประเด็นดังกล่าว
• ร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา: ในระบบประธานาธิบดีที่มีการแยกอ�ำนาจ และในระบบรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
นัน้ สมาชิกของสภาคองเกรสหรือรัฐสภาอาจเป็นผูร้ า่ งและเสนอกฎหมายอยูบ่ อ่ ยครัง้ ระเบียบกระบวนการรัฐสภาบางแห่ง
อาจท�ำให้ร่างกฎหมายเหล่านี้ยากที่จะได้รับเสนอเข้าสู่การพิจารณา กระนั้นก็ดี ร่างกฎหมายเช่นนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ดีใน
การกดดันให้รฐั บาลด�ำเนินการทางกฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเป็นวิธที ที่ ำ� ให้สมาชิกรัฐสภาสามารถ
เรียกร้องความสนใจไปยังปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ
• ร่างกฎหมายที่เกิดจากการริเริ่มโดยประชาชน: ในบางกรณี กลุ่มพลเมืองและ/หรือภาคประชาสังคมเองอาจเป็นผู้ริเริ่ม
ร่างกฎหมาย จากนัน้ ก็อาจร้องขอให้สมาชิกรัฐสภารับร่างกฎหมายไปเสนอต่อรัฐสภาเพือ่ พิจารณา (ดูสว่ นที่ VII ด้านล่าง)8
นอกจากนี้ ในระบอบการปกครองบางประเภท ประชาชนยังสามารถเรียกร้องให้มกี ารจัด “การลงประชามติของประชาชน”
ในประเด็นต่างๆ ได้เองอีกด้วย แม้ระบบนี้จะพบเห็นได้ยากก็ตาม หากการลงประชามติประสบความส�ำเร็จก็สามารถใช้
ผลักดันให้มีการออกกฎหมายหรือปรับแก้กฎหมายได้

ประเทศเลบานอนและโมร็อกโก: การออกกฎหมาย
เพือ่ ก�ำหนดกรอบการใช้กฎหมายต้านการทุจริตทีเ่ ด็ดขาดยิง่ ขึน้
รัฐสภาเลบานอนมีบทบาทน�ำในการผลักดันให้มกี รอบการใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตในระดับประเทศทีเ่ ด็ดขาดขึน้ ซึง่
เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปีพ.ศ. 2555 รัฐสภาเลบานอนได้จัดตั้งคณะ
อนุกรรมการด้านการต่อต้านการทุจริต ซึง่ มีหน้าทีร่ า่ งพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านทุจริต คณะอนุกรรมการ
นี้ท�ำงานร่วมกับกลุ่ม “สมาชิกรัฐสภาเลบานอนต่อต้านการทุจริต” และได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) โดยได้ยกร่างกฎหมายสี่ฉบับ ฉบับแรกคือร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความร�่ำรวยผิดปกติ
และการแสดงบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ร่างฉบับนี้คณะอนุกรรมการเป็นผู้จัดท�ำร่วมกับคณะท�ำงานจากหลายฝ่าย
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากกระทรวงยุตธิ รรม ศาลปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง และหน่วย
งานก�ำกับดูแลที่ส�ำคัญอื่นๆ รวมทั้ง UNDP ด้วย นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายแห่ง
ชาติเพื่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (National Network for the Right of Access to Information) ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์
จากหลายภาคส่วนโดยมีสมาชิกรัฐสภาเลบานอนคนหนึ่งเป็นประธานกลุ่ม เพื่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสทุจริต สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และการจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ส่วนประเทศโมร็อกโกได้เปิดตัวยุทธศาสตร์ตอ่ ต้านการทุจริตฉบับใหม่เมือ่ พ.ศ. 2558 โดยขณะนีร้ ฐั สภาก�ำลังด�ำเนินงาน
เพื่อน�ำเสนอร่างกฎหมายฉบับส�ำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต ล�ำดับต่อไป
ประเทศโมร็อกโกมีแผนจะร่างกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุจริต กฎหมายเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูล และกฎหมาย
ว่าด้วยความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ฉบับใหม่ นับเป็นโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาเดินหน้าเข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนข้อ 16.5 โดยการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดรับชอบที่เด็ดขาด และตรวจติดตามการบังคับใช้กฎหมายนั้น
ดูเพิ่มเติมที่ www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0

8 ดูโครงการความริเริ่มโดยประชาชนชาวฟินแลนด์ที่ https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/
default.aspx
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศตูนีเซีย
การหารือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของตูนิเซีย วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 ภาพโดย Olivier Pierre–Louveaux

โดยหลักการแล้วร่างกฎหมายที่เสนอต่อสภาหากเกี่ยวข้องกับการพัฒนาควรระบุไว้อย่างชัดเจนว่าร่างกฎหมายนั้นสนับสนุน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 หรือไม่อย่างไร และระบุให้ชัดเจนว่ามีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อหลัก
และข้อย่อยใดหรือไม่ อย่างไรบ้าง ค�ำอธิบายเหล่านี้อาจอยู่ในบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย และในค�ำกล่าวเมื่อ
น�ำเสนอร่างกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั หลักปฏิบตั นิ ไี้ ม่เป็นทีแ่ พร่หลาย ดังนัน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หานี้ รัฐสภาเองอาจมอบหมาย
ให้สำ� นักเลขาธิการรัฐสภาจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลของร่างกฎหมายต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ชีว้ า่ ร่างกฎหมายนัน้ ๆ
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรบ้าง อีกวิธีหนึ่งที่อาจท�ำได้ คือ แก้ไขระเบียบขั้นตอนการเสนอร่าง
กฎหมาย โดยก�ำหนดให้ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ดังกล่าวเมื่อน�ำเสนอร่างกฎหมายสู่สภา ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ในบางประเทศมีมาตรการประเมินผลกระทบที่ร่างกฎหมายจะมีต่อเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมทางเพศ
บทเรียนจากประเทศเหล่านีช้ ใี้ ห้เห็นว่ากระบวนการลักษณะนีก้ ารให้เป็นระบบได้โดยอาศัยบัญชีรายการตรวจสอบ (checklist)
ง่ายๆ ส�ำนักเลขาธิการรัฐสภาสามารถใช้บัญชีรายการตรวจสอบนี้เป็นหลักในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับได้ และ
สมาชิกรัฐสภาก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ตรวจสอบหาจุดที่ต้องแก้ไขในร่างกฎหมายได้
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• สมาชิกรัฐสภามีลทู่ างทางกฎหมายและระเบียบวิธี รวมถึงความสามารถด้านนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พียงพอต่อการริเริม่ พิจารณา และ
แก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
• รัฐบาลหรือรัฐสภาได้ด�ำเนินการ (หรือวางแผนที่จะด�ำเนินการ) พิจารณาการปฏิรูปกฎหมายที่จ�ำเป็นต่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้รัฐสภาก�ำหนดวาระด้านนิติบัญญัติในอนาคตหรือไม่
• บันทึกหลักการและเหตุผลทีแ่ นบมากับร่างกฎหมายแต่ละฉบับ ก�ำหนดให้มคี ำ� อธิบายว่าร่างกฎหมายนัน้ จะมีสว่ นช่วยบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรหรือไม่
• ระเบียบขัน้ ตอนรัฐสภาก�ำหนดหรือไม่วา่ ให้คณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายทัง้ หมดเพือ่ ประเมิน
อัตราการมีส่วนช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อก�ำหนดนี้เป็นจริงในทางปฏิบัติหรือไม่
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V. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการน�ำเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
หน้าที่ส�ำคัญของรัฐสภา
การจัดการงบประมาณ
การดูแลการจัดการงบ
ประมาณเป็นกระบวนการของ
รัฐสภาในการดูแลว่ารัฐบาลใช้
จ่ายเงินอย่างเหมาะสมและถูก
กฎหมายในทุกขั้นตอนของ
วงจรงบประมาณ รัฐบาลอาจ
ท�ำหน้าที่นี้โดยจัดท�ำข้อเสนอ
แนะในการก�ำหนดงบประมาณ
ตรวจสอบ อภิปราย และ
รับรองงบประมาณของรัฐ
ก�ำกับการใช้จ่ายงบ และตรวจ
สอบบัญชี รายได้ และค่าใช้
จ่ายของรัฐบาล

การจะปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ�ำเป็นต้องมี
งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม และมีการจัดสรรเงินทุนให้ตรงเป้าเพื่อให้การท�ำงานเข้า
ถึงบุคคลชายขอบและผู้ด้อยโอกาสที่สุดในสังคม การด�ำเนินตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนอาจสามารถใช้เงินทุนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจากภาคเอกชน
เงินทุนจากการกุศล ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการจากประเทศต่างๆ
(ODA) การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ และรายได้ของรัฐ เช่น ภาษีและศุลกากร สมาชิก
รัฐสภาควรทราบเกีย่ วกับรูปแบบเงินทุนต่างๆ เหล่านี้ พร้อมทัง้ ให้ความเห็นว่ามีการจัดสรร
รายได้ของรัฐจากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนหรือไม่
กฎหมายงบประมาณประจ�ำปีของรัฐนั้นเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งซึ่งแต่ละประเทศต้องใช้
เพื่อจัดสรรเงินทุนส�ำหรับการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่กระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยการออกกฎหมาย
และการตรวจสอบนัน้ จะต้องออกแบบและน�ำไปใช้ในทางทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถ
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำและอนุมัติงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ค�ำถาม
ข้อใหญ่ที่ต้องค�ำนึงถึงคือค�ำถามที่ว่ากระบวนการงบประมาณนั้นท�ำให้มั่นใจได้ว่าการใช้
งบประมาณจะเกิดผลภายในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ โดยค�ำนึงด้วยว่าเป้าหมาย
สูงสุดคือการดูแลให้โครงการต่างๆ ยึดถือ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และไม่ทงิ้ ผูใ้ ดไว้ขา้ ง
หลัง โดยเฉพาะบุคคลชายขอบและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการท�ำงานตามวงจรงบประมาณ
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•

รัฐสภาอาจรวบรวมข้อมูลและข้อคิด
เห็นจากประชาชนและกลุ่มที่ได้รับ
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ น�ำเสนอ
รายงานค�ำแนะน�ำเพือ่ ช่วย
การจัดท�ำ
ฝ่ายบริหารในการจัดท�ำ
งบประมาณ
งบประมาณ

•

รั ฐ สภาร่ ว มกั บ
การตรวจสอบ
สถาบันตรวจสอบ
สูงสุด เป็นผูด้ ำ� เนิน
งบประมาณ
การตรวจสอบรายได้
และรายจ่ายในปีก่อน
หน้าของรัฐบาล โดยชีใ้ ห้
เห็นข้อด้อยและเสนอแนะวิธี
การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิ หาก
เหมาะสมแล้ว รัฐสภาจะให้การรับรอง
บัญชีของปีกอ่ นหน้า อันเป็นการวางมาตรฐานส�ำหรับ
บัญชีปีถัดไป

• ฝ่ายบริหารเสนอแผนงบประมาณต่อรัฐสภา
ซึ่งจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการผู้
เชี่ยวชาญด้านนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณา
โดยมักมีคณะกรรมธิการด้านการ
คลังเป็นผู้ประสานงาน หลังการ
พิจารณาและแก้ไขที่อาจเกิด
การพิจารณา
ขึ้นแล้ว จึงน�ำเสนองบ
และอนุมัติ
ประมาณดังกล่าวต่อที่
ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ
งบประมาณ
• รัฐสภาและคณะ
กรรมาธิการสามัญ
ประจ�ำรัฐสภาจะเป็น
ผุ
ค
้
วบคุมการใช้จ่ายงบ
การก�ำกับดูแล
ประมาณ โดยอาจตั้ง
การน�ำงบประมาณ
ค�ำถามต่อรัฐมนตรีและจัด
ไปใช้
ให้มีคณะสังเกตการณ์ ทั้งนี้
หน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้
เป็นของรัฐสภา แต่เป็นของรัฐบาล

ก. งบประมาณรัฐประจ�ำปี

กระบวนการอนุมัติงบประมาณประเทศนั้นควรกระท�ำต่อเนื่องเป็นรายปี โดยให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนร่วมใน
การประมาณรายจ่ายและรายได้ จัดสรรเงินทุนที่มีให้กับโครงการส�ำคัญ และติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย ตามที่อธิบายใน
แผนภูมิวงจรงบประมาณข้างต้น แม้ว่าฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการจัดท�ำงบประมาณ แต่สมาชิก
รัฐสภาก็สามารถมีบทบาทสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณไปในทางใดทางหนึง่ ก่อนจะถึง (หรือระหว่าง) กระบวนการจัดเตรียม
งบประมาณ นอกจากนี้ ในบางประเทศ สมาชิกรัฐสภายังสามารถใช้อ�ำนาจทางนิติบัญญัติและการก�ำกับดูแลเพื่อเสนออย่าง
เป็นทางการให้มีการแก้ไขงบประมาณหลังเข้าสู่สภา
รัฐสภาส่วนใหญ่จะมีกระบวนการเฉพาะบางอย่างเพื่อการประมาณตัวเลขงบประมาณ หรือการพิจารณาของคณะกรรมการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณางบประมาณที่นำ� เสนอ กระบวนการนี้รวมไปถึงการรับฟังความคิด
เห็นสาธารณะจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อท�ำความเข้าใจในรายละเอียดข้อเสนองบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่แผน
งบประมาณต้องการบรรลุ ในบางประเทศ ภาคประชาสังคมอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วย โดยเข้าร่วมการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด�ำเนินโครงการของรัฐบาล และ/หรือบทเรียนจากกรณีงบประมาณ
รัว่ ไหล หรือไม่สามารถส่งถึงกลุม่ ผูร้ บั ผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ ในทางปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นทางการ สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้บทวิเคราะห์
งบประมาณจากภาคประชาสังคม หรือสอบถามโดยตรงจากประชาชนในเขตเลือกตัง้ ของตน เพือ่ ประเมินว่าโครงการของรัฐบาล
โครงการใดที่มีประสิทธิภาพ และโครงการใดที่ล้มเหลวในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ควรได้รับ
นอกจากนี้ การติดตามต่อยอดข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินกับกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็
สามารถช่วยให้สมาชิกรัฐสภามีข้อมูลที่เพียงพอในการท�ำหน้าที่ในช่วงต่างๆ ของวงจรงบประมาณ และในบางรัฐสภา
การท�ำงานนี้จะด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการคณะกรรมาธิการ โดยมีคณะกรรมาธิการบัญชีสาธารณะเป็น
แกนน�ำ และคณะกรรมาธิการรายภาคที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วม

ประเทศบังกลาเทศ: งบประมาณสนับสนุนพลังงานทดแทน
ประชากรกว่าร้อยละ 72 ในประเทศบังกลาเทศอาศัยอยู่ในชนบท และบ้านเรือนมากกว่าสองในสามไม่มีไฟฟ้า รัฐบาล
บังกลาเทศให้ค�ำมั่นไว้ว่าจะให้ทุกคนได้มีไฟฟ้าใช้ภายใน พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม พลังงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ
บังกลาเทศนั้นผลิตจากก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงที่นำ� เข้ามา อีกทั้งแผนการผลิตพลังงานในอนาคตของประเทศก็พึ่งพิง
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บังกลาเทศมีความคืบหน้าอย่างมากในการสร้างแผนระยะยาวเพื่อสนับสนุนเงิน
ทุนในการจัดหาพลังงานทดแทน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 รัฐบาลบังกลาเทศได้ประกาศจัดสรรงบประมาณที่ส�ำคัญสอง
ก้อนเพือ่ พัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศ กล่าวคือ (1) งบประมาณ 15 ล้านตากา (190,000 เหรียญสหรัฐ) เพือ่ สนับสนุน
ส�ำนักงานการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและพลังงานทดแทน (Sustainable and Renewable Energy Development
Authority - SREDA) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และ (2) การจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน จ�ำนวน 400 ล้าน
ตากา (51.65 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7 (พลังงานทดแทน) นี้ เป็นผลจากการรณรงค์อัน
ยาวนานของสมาชิกรัฐสภา เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 สมาชิกรัฐสภาจากหลากหลายพรรคได้รวมตัวกันจัดตัง้ กลุ่มรัฐสภา
เพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Parliament Group) ในระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มรัฐสภาเพื่อสภาพ
ภูมิอากาศนานาชาติ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมาชิกรัฐสภาเหล่านี้ได้ตกลงกันถึงเป้าหมายส�ำคัญ
เร่งด่วน เช่น รณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ใช้พลังงานทดแทน ทั้งด้านนโยบาย การเงิน และเทคโนโลยี
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส.ส. จากกลุม่ รัฐสภาเพือ่ สภาพภูมอิ ากาศมีบทบาทส�ำคัญในการผ่านพระราชบัญญัติ SREDA
ซึ่งเป็นความพยายามชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และท�ำให้เกิดการตั้ง SREDA ขึ้นเป็นศูนย์รวมระดับชาติในการส่งเสริม
และพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
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เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กลุม่ รัฐสภาเพือ่ สภาพภูมอิ ากาศของประเทศบังกลาเทศเริม่ รณรงค์อย่างจริงจังเพือ่ สนับสนุน
งบประมาณ มีการพบปะหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงหลักๆ และยื่นบันทึกร่วมจากหลายพรรคการเมืองเพื่อเรียกร้องให้มี
การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและการสนับสนุน SREDA ในด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนพลังงานสะอาด การ
รณรงค์นี้ด�ำเนินไปเป็นเวลาหกเดือนก่อนการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการประชุมระหว่างสมาชิกรัฐสภาของกลุ่มรัฐสภา
เพื่อสภาพภูมิอากาศกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเกิดขึ้นหลายครั้ง การรณรงค์ที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
การแทรกแซงในช่วงที่เหมาะสมในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ น�ำไปสู่ความส�ำเร็จดังที่กล่าวข้างต้น
ดูเพิ่มเติมได้ที่ “Climate Parliament MPs Successful in Creating a Special Fund and SREDA for Renewables,” Press Release, Blitz
Comprehensive Tabloid Weekly, www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-successful-creating-special-fundsreda-renewables/

อย่างไรก็ตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่ก�ำหนดกระบวนการจัดสรรงบประมาณนั้นมักจะจ�ำกัดไม่ให้รัฐสภาสามารถแก้ไข
ประเด็นใหญ่ๆ ในร่างงบประมาณทีเ่ สนอสูส่ ภาได้ ในหลายประเทศ หากรัฐสภาไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายงบประมาณตามทีเ่ สนอ
มาอาจส่งผลให้รัฐบาลล่ม และในบางประเทศรัฐสภาอาจขอตัดลดงบประมาณที่เสนอมาได้ แต่ไม่สามารถลงมติให้เพิ่ม
งบประมาณได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ในบางประเทศรัฐสภาจะมีอ�ำนาจพอสมควรในการโยกย้ายเงินทุนระหว่างงบประมาณแต่ละ
ก้อนได้หากงบโดยรวมไม่เกินเพดาน แต่การแก้ไขโยกย้ายงบเช่นนี้ก็ยังมักมีกฎระเบียบเคร่งครัดควบคุมอยู่
นอกเหนือจากการมีสว่ นร่วมของสมาชิกรัฐสภาในกระบวนการการจัดเตรียมและอนุมตั งิ บประมาณแล้ว สมาชิกรัฐสภายังอาจ
สนับสนุนการปฏิรูปงบประมาณเพื่อช่วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผ่านการรณรงค์และสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิรูป การน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัตินั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งรัฐบาล
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สมาชิกรัฐสภาจึงสามารถสนับสนุนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้แต่ละภาคส่วนของรัฐบาลท�ำงานร่วมกันในการใช้
จ่ายงบประมาณในรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ทางการเงินและต้นทุนแบบละเอียดทีจ่ ดั ท�ำเพือ่ สนับสนุนงบประมาณของประเทศจะแตกต่างกันไปตามแต่ระบบ
ยุติธรรม ในบางประเทศข้อมูลที่จัดท�ำเพื่ออธิบายผลกระทบจากร่างนโยบายงบประมาณต่างๆ มีเพียงสั้นๆ เท่านั้น ในช่วงเริ่ม
ต้นใช้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 และการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอาจควรพิจารณาทบทวนเอกสาร
ประกอบงบประมาณปัจจุบันซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาว่าเอกสารประกอบนั้นพอเพียงหรือไม่ในการให้แนวทางว่า
งบประมาณดังกล่าวออกแบบมาเพือ่ ขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างไรบ้าง ดังนัน้ สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะสมาชิก
คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณจึงควรพิจารณาการท�ำงานเชิงรุกกับกระทรวงการคลังเพื่อก�ำหนดรูปแบบเอกสารประกอบ
งบประมาณที่เอื้อต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศรวันดา: ส่งเสริมการก�ำกับดูแลของรัฐสภาในเรื่องความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)
ช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมารัฐสภาของรวันดาได้เปลีย่ นแปลงกระบวนการงบประมาณเพือ่ ท�ำให้แน่ใจว่าเมือ่ รัฐบาลน�ำกฎหมาย
การเงินเข้าสูส่ ภา ข้อมูลเกีย่ วกับงบประมาณทีแ่ นบมาด้วยจะต้องมีเนือ้ หาสาระมากขึน้ ปัจจุบนั กฎหมายการเงินของรวันดา
จะให้ข้อมูลอย่างบูรณาการเกี่ยวกับการใช้จ่ายโดยจัดแบ่งเป็นโครงการต่างๆ แทนที่จะแบ่งตามหน่วยงานราชการ
นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 รัฐสภารวันดาได้กำ� หนดให้มกี ารให้ขอ้ มูลเชิงบริบทประกอบร่างงบประมาณมากขึน้ โดยเฉพาะข้อมูล
ว่างบประมาณนั้นๆ จะส่งผลต่อผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างไร แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะบรรจุไว้เพียงในเอกสารเสริมเท่านั้น
ก็ตาม นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดท�ำฐานข้อมูลหนึ่งเดียวที่รวบรวมข้อมูลบัญชีประชาชาติ รวมถึงความช่วยเหลือทั้งหมด
ทีภ่ าครัฐได้รบั ในปี พ.ศ.2550 ไม่วา่ จะเป็นทุนทีด่ แู ลโดยรัฐบาล หน่วยงานผูบ้ ริจาค หรือบุคคลภายนอก ฐานข้อมูลนีท้ ำ� ให้
ทราบว่าในแผนงบประมาณยังมีการรายงานไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ ทั้งยังมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูล
ด้านเงินช่วยเหลือต่างๆ การท�ำเช่นนี้ท�ำให้รัฐบาลสามารถพิจารณารายละเอียดของการบูรณาการเงินช่วยเหลือต่อภาครัฐ
ทั้งหมดเข้ากับวงจรงบประมาณ ไม่ว่าเงินเหล่านั้นจะมีบริหารผ่านระบบของรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม
ทีม่ า: Balch, J. and Heim, K. (ไม่ระบุวนั ที)่ . The Poverty of Parliamentary Oversight of ODA, หน้า 12-13, http://paperroom.ipsa.org/papers/
paper_2894.pdf
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อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือเอกสารงบประมาณต้องไม่เพียงแต่ระบุถงึ รายได้จากในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ต้องรวมถึงเงินทุนทีป่ ระเทศ
ได้รับผ่านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และเงินกู้จากต่างประเทศด้วย บางประเทศที่ได้รับเงินจาก
ODA จะจัดเงินทุนนี้อยู่ “นอกงบประมาณ” หรือแยกไว้ใน “งบประมาณเพื่อการพัฒนา” อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องจัด ODA รวมไว้ในแผนงบประมาณของประเทศ เพื่อที่สมาชิกรัฐสภาจะได้สามารถประเมินงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรร
เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างแม่นย�ำ และตรวจติดตามความรับผิดชอบของงบประมาณทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
เงินช่วยเหลือ ODA ด้วย มิเช่นนั้นแล้วจะมีความเสี่ยงที่ว่าเงิน ODA ในบางภาคส่วนท�ำให้เกิดงบประมาณที่ไม่ยั่งยืน ขณะที่
ภาคส่วนอื่นยังคงขาดแคลนเงินสนับสนุน นอกจากนี้ หากไม่รวม ODA เข้าในงบประมาณประเทศแล้ว การตรวจสอบความ
รับผิดชอบสาธารณะส�ำหรับการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นอีกด้วย
ปฏิญญาปารีส พ.ศ. 2548 ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงหน้าที่รัฐสภาของประเทศพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนเงิน
ช่วยเหลือ โดยให้ค�ำแนะน�ำชัดเจนดังนี้ (1) ประเทศพันธมิตรให้ค�ำมั่นจะเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในแง่ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณการพัฒนา และ (2) ประเทศผู้บริจาคให้ค�ำมั่นที่จะให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และครบถ้วน เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
ของประเทศพันธมิตรสามารถจัดท�ำรายงานงบประมาณที่มีเนื้อหาครอบคลุมให้แก่ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาของตนได้
กระนั้นก็ดี ความพยายามที่จะรวมเงิน ODA เข้าไว้ในงบประมาณของรัฐนั้นยังคงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แม้ว่าจะมี
ตัวอย่างที่ดีของการก�ำกับดูแลงบประมาณ ODA อยู่บ้างก็ตาม
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• งบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและน�ำไปบังคับใช้ ได้แนบค�ำอธิบายที่เพียงพอหรือไม่ว่ามาตรการงบประมาณ
นั้นๆ มุ่งช่วยรัฐให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร หากไม่มี ควรจะเพิ่มเติมข้อมูลใดเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเห็น
ภาพที่ชัดเจนขึ้น
• ระเบียบขั้นตอนก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบประเมินร่างงบประมาณต้องท�ำดังนี้หรือไม่ (1) ประเมินว่าร่าง
งบประมาณนัน้ มีสว่ นช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหรือไม่ อย่างไร และ (2) จัดท�ำข้อเสนอแนะเพือ่ เสริมให้แผน
งบประมาณมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ระเบียบขั้นตอนหรือธรรมเนียมการปฏิบัติอื่นๆ ก�ำหนดหรือไม่ว่าให้รัฐบาลพิจารณาค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมาธิการรัฐสภา และให้ค�ำอธิบายแก่รัฐสภาว่าเหตุใดจึงตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของรัฐสภา มีกระบวนการใดๆ ที่
ก�ำหนดให้รัฐบาลต้องมีค�ำตอบต่อค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะด้านงบประมาณของรัฐสภาหรือไม่
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ข. การก�ำกับดูแลงบประมาณและรายจ่ายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนึง่ ในบทบาททีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสมาชิกรัฐสภาในการส่งเสริมการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
คือการดูแลให้กองทุนที่จัดสรรเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และให้เกิดผลที่
ยั่งยืนและมีมีน�้ำหนัก บทบาทนี้สอดประสานไปกับวาระประสิทธิภาพของการพัฒนา (ตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ II) เนื่องจาก
วัตถุประสงค์โดยรวมคือการดูแลให้ทั้งเงินในประเทศและกองทุนระหว่างประเทศใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่
จะท�ำได้ ทัง้ นี้ ประสิทธิภาพการพัฒนาพิจารณาจากประเด็นทัง้ ความคุม้ ค่าทางตัวเงินและผลลัพธ์แท้จริงทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนชายขอบและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด9
การก�ำกับดูแลงบประมาณของรัฐสภาส่วนใหญ่จะด�ำเนินการโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีความช�ำนาญ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
ตรวจสอบรายจ่ายของรัฐบาลในช่วงสิน้ สุดรอบงบประมาณ แม้วา่ คณะกรรมาธิการเหล่านีจ้ ะมีบทบาทส�ำคัญในฐานะส่วนหนึง่
ของกรอบความรับผิดชอบในทุกประเทศ แต่กลับไม่คอ่ ยได้รบั ทรัพยากรทีเ่ พียงพอ ไม่วา่ จะเป็นเงินทุนทีจ่ ำ� กัดในการจัดการรับ
ฟังความคิดเห็นและการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ ไปจนถึงทรัพยากรบุคคลทีจ่ ำ� กัดในการช่วยคณะกรรมาธิการจัดท�ำรายงานและการ
วิเคราะห์
ในบางประเทศ มีความพยายามจัดตั้งส�ำนักงบประมาณรัฐสภาที่เป็นอิสระ หรืออย่างน้อยก็เป็นหน่วยดูแลงบประมาณที่สังกัด
ส�ำนักเลขาธิการรัฐสภา เพื่อเพิ่มคุณภาพการสนับสนุนในงานส�ำคัญนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงบประมาณและการเงินทีส่ ามารถวิเคราะห์และให้คำ� แนะน�ำทางเศรษฐกิจและการเงินแก่สมาชิกรัฐสภาได้

ประเทศโมร็อกโกและจอร์แดน: การส่งเสริมการวิเคราะห์งบประมาณรัฐสภา
ในกลุ่มประเทศอาหรับมีแนวปฏิบัติที่ดีหลายอย่างซึ่งท�ำให้เห็นว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานด้านงบประมาณโดยเฉพาะได้
ส�ำหรับประเทศโมร็อกโก ส�ำนักวิเคราะห์งบประมาณให้การสนับสนุนทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยส�ำนักฯ
ได้ขยายบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการประเมินและด�ำเนินการด้านงบประมาณของประเทศ ด้วยการจัดท�ำเอกสาร
วิเคราะห์งบประมาณซึง่ ช่วยสมาชิกรัฐสภาท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับงบประมาณได้ดขี นึ้ และจัดท�ำบทวิเคราะห์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ส�ำนักดังกล่าวท�ำงานภายใต้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจของสภาซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกลุม่ การเมือง
และคณะกรรมาธิการงบประมาณ นอกจากนี้ ส�ำนักมีหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณของประเทศและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประเมินนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะของฝ่ายบริหาร วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินของกฎหมาย และ
ด�ำเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการงบประมาณ ทั้งนี้ ล่าสุดพบว่าระยะเวลาการมีส่วนร่วม
ของรัฐสภาในรอบงบประมาณได้ยืดออกไปจาก 70 วันเป็นหกเดือน ส�ำนักฯ มีหน้าที่ตอบข้อร้องขอของสมาชิกรัฐสภา
และจัดท�ำข้อมูลอ้างอิงให้กับผู้ที่ต้องร่างกฎหมายหรือปรับแก้งบประมาณของประเทศ คณะกรรมาธิการงบประมาณของ
ทั้งสองสภาต่างใช้ประโยชน์จากรายงานของส�ำนักวิเคราะห์งบประมาณทั้งคู่
ในประเทศจอร์แดน ส�ำนักงบประมาณรัฐสภาท�ำงานภายใต้คณะกรรมาธิการด้านการเงินและเศรษฐกิจเป็นหลัก หน้าที่
ของส�ำนักฯ รวมถึงการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์งบประมาณและรายการค�ำถามส�ำหรับแต่ละส่วนของงบประมาณ (เพื่อให้
คณะกรรมาธิการการเงินและเศรษฐกิจน�ำไปใช้งาน) ส�ำนักงบประมาณรัฐสภายังจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลการท�ำงานของ
รัฐบาลตามข้อมูลงบประมาณที่สมาชิกรัฐสภาที่สนใจทุกคนต่างใช้งานได้ ส่วนคณะกรรมาธิการอื่นๆ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากส�ำนักงบประมาณรัฐสภาอย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ กิจกรรมทัว่ ไปของส�ำนักประกอบด้วยการวิเคราะห์ขา่ วเศรษฐกิจ การพัฒนา
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐสภา การตอบค�ำถามสมาชิกรัฐสภา และการจัดเตรียมรายงานเกี่ยว
กับผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและการคลังของรัฐบาล

9 http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/06/Safeguarding-the-Interests-of-the-People-Parliamentarians-andAid-Effectiveness.pdf
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ทีม่ า: ตัวอย่างเหล่านีม้ าจากบทเรียนออนไลน์ของ McGill และ World Bank ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการพัฒนาทางรัฐสภา บทที่ 5 ตัวอย่างของหน่วยงบประมาณ
อิสระ ดูได้จาก http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf.

กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่มีความสามารถในการด�ำเนินการดังกล่าว รัฐสภาอาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่อื่นที่ดูแล
ตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐโยกย้ายมาด�ำเนินการแทนได้ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะส่ง
เจ้าหน้าทีข่ องตนผลักดันให้เจ้าหน้าทีม่ าช่วยคณะกรรมการรัฐสภาในช่วงการท�ำพิจารณ์ประจ�ำปี การจัดการในรูปแบบนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในเขตที่ยากต่อการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ การพิจารณายังอาจกระท�ำได้ด้วยการกระ
ตุ้นภาคประชาสังคมให้จัดท�ำการวิเคราะห์หรือท�ำสัญญากับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากสถาบันการศึกษา
ในบริบทของการก�ำกับงบประมาณส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น หนึ่งในความท้าทายที่ส�ำคัญที่รัฐสภาจะต้องเผชิญ
คือความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้ง่าย เพื่อประเมินถึงผลกระทบของการใช้จ่ายในแง่ของการบรรลุเป้าหมายที่
ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ ให้มี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และโดยเฉพาะการตั้ง
เป้าหมายในการเติมเต็มความต้องการของบุคคลชายขอบ ตามรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การปรับเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้เข้ากับประเทศนัน้ ยังมีความส�ำคัญในการบรรลุถงึ เป้าหมาย และมีความส�ำคัญในการทีจ่ ะท�ำให้มนั่ ใจว่ากองทุน
และโครงการต่างๆ ได้ก�ำหนดเป้าหมายไว้อย่างเหมาะสมและเหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือมากที่สุด ทั้งนี้ สมาชิก
รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับการวางแผน
การพัฒนาระดับชาติและกระบวนการจัดท�ำงบประมาณครั้งต่อไป การรวบรวมข้อเสนอแนะแบบวกกลับสองทางจะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้รัฐสภาสามารถรวบรวมข้อมูลจากประชาชนได้โดยตรง
การกระท�ำเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ที่มีวิธีการรวบรวมและจัดท�ำข้อมูลงบประมาณได้ไม่ดีพอ ในช่วง
เริ่มต้นของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 และการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัตินั้น สมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิก
คณะกรรมการงบประมาณและการเงินอาจมีความต้องการทีจ่ ะพิจารณาเชิงรุกถึงเรือ่ งของการท�ำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง
และส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ เพือ่ ระบุชอ่ งโหว่ในชุดข้อมูลทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั รวมถึงการจัดท�ำรายงานและวิธกี ารท�ำงานเพือ่ ปรับ
ให้วิธีการรวบรวม การกระจาย และการจัดการข้อมูลดีขึ้นแก่รัฐสภา นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังสามารถด�ำเนินการเพื่อเข้า
ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และความต้องการเฉพาะ ซึ่งจะต้องสะท้อนออกมาให้เห็นในการจัดสรร
งบประมาณและรายจ่าย ทัง้ นี้ การจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงรุกดังกล่าวจะท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ การรายงานเกีย่ วกับเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยรวม ซึง่ ก�ำหนดให้รฐั สภาจะต้องติดตามความก้าวหน้าในเรือ่ งของการด�ำเนินการตามแผนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งชาติ และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทั่วโลก
หนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดในการก�ำกับดูแลงบประมาณคือการติดตามว่าเงินทุนทั้งหมดได้ใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไร และมีผลต่อ
ชีวิตของผู้คนอย่างไร ดีหรือไม่ดี ขณะที่สถาบันตรวจสอบอาจให้ความช่วยเหลือในการประเมินว่ามีการใช้เงินทุนตามกฎหมาย
และข้อบังคับหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเช่นนีจ้ ะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการตรวจสอบแบบปกติ ถึงแม้วา่ รัฐสภาอาจ
ต้องพิจารณาให้อ�ำนาจเหล่านั้นแก่สถาบันการตรวจสอบของรัฐผ่านการปฏิรูปกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม อีกทั้งยัง
มีการน�ำการสื่อสารมาใช้มากขึ้น เพื่อน�ำมาเป็นเครื่องมือช่วยในการก�ำกับดูแลงบประมาณและความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการ
สนับสนุนในเรือ่ งของการก�ำกับดูแลของรัฐสภา ด้วยการรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลทางการเงินและค่าใช้จา่ ย เครือ่ งมือทีม่ คี วาม
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนมีสว่ นช่วยท�ำให้สามารถจ�ำแนกข้อมูลได้งา่ ยขึน้ (เช่น จ�ำแนกตามเพศ กลุม่ ประชากร ภูมศิ าสตร์
เป็นต้น) และสามารถตอบค�ำถามต่อสมาชิกรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการประเมินว่ากองทุนต่างๆ นั้นใช้จ่ายไปอย่างไร
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ประเทศเซอร์เบีย: การใช้นวัตกรรมเครื่องมือตรวจสอบงบประมาณ
เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและผลกระทบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศเซอร์เบีย สมัชชาแห่งชาติก�ำลังท�ำงานร่วมกับองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริตแห่ง
เซอร์เบีย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพื่อสร้างพอร์ทัลรวบรวมงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพื่อเอื้อต่อการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และงบประมาณสาธารณะ พอร์ทัลของเซอร์เบียจะอิงตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากพอร์ทัล SIGA
ของรัฐสภาบราซิล ซึง่ เป็นหนึง่ ในระบบงบประมาณข้อมูลสาธารณะทีด่ ที สี่ ดุ โดยพอร์ทลั ดังกล่าวจะช่วยให้รฐั สภาสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลของรัฐบาลได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือสืบค้นออนไลน์ คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณของรัฐ และ
การก�ำกับดูแลค่าใช้จ่ายของสมัชชาแห่งชาติเซอร์เบียได้ท�ำงานร่วมกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดเพื่อท�ำความเข้าใจ
และจัดท�ำขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน
นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลดิบจากกรมธนารักษ์แล้ว พอร์ทลั ของประเทศเซอร์เบียจะใช้ขอ้ มูลอ้างอิงทีไ่ ด้รบั จากการ
บริหารการเงินกับสถาบันการตรวจสอบของรัฐ ส�ำนักงานจัดซือ้ จัดจ้างสาธารณะและส�ำนักงานหนีส้ าธารณะโดยการรวบรวม
ฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะ ผลการตรวจสอบ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ พอร์ทัลใหม่จะท�ำให้
รัฐสภาสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ว่าควรจะประหยัดในส่วนใด และควรจะปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้วย
การระบุข้อเสียและการจัดการที่ไม่ถูกต้อง พอร์ทัลฉบับน�ำร่องได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยในระยะ
แรกนั้น คณะกรรมการด้านการเงินได้ท�ำการทดสอบพอร์ทัล โดยสมาชิกรัฐสภาและประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ใน
ขั้นตอนต่อไป
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ww.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/12/07/portal-for-monitoring-publicfinance-a-paradigm-shift-in-parliamentary-oversight-in-serbia.html.

ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• บัญชีสาธารณะหรือคณะกรรมการงบประมาณมีทรัพยากรมนุษย์และการเงินเพือ่ ด�ำเนินการประเมินผลกระทบงบประมาณ
ของตนเองหรือไม่ (เช่น ผ่านการลงพื้นที่เพื่อประเมินการน�ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ)
ั ชีสาธารณะหรือคณะกรรมการงบประมาณสามารถสอบถามเจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระเบียบขัน้ ตอนเอือ้ ให้บญ
เพื่อให้ประเมินถึง (1) ความมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายของรัฐบาลในแง่ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และ (2) ความรับผิดชอบส�ำหรับกองทุนที่ใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
• กฎของกระบวนการรับประกันการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลต่อรายงานและข้อเสนอแนะที่จัดท�ำโดยบัญชี
สาธารณะและคณะกรรมการก�ำกับดูแลงบประมาณหรือไม่
• แหล่งเงินทุนใดที่สมาชิกรัฐสภาสามารถถอนมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลกระทบ
มีแหล่งความคิด / สถาบันการศึกษา / องค์กรภาคประชาสังคม ใดบ้างที่สามารถช่วยการวิเคราะห์ดังกล่าว
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VI. การตรวจสอบการด�ำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
หน้าที่หลักของรัฐสภา

การก�ำกับดูแล
การก�ำกับดูแลเป็นกระบวนการซึ่ง
รัฐสภาจะตรวจสอบคุณภาพงานที่
ด�ำเนินการโดยรัฐบาลเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมาย แผนการพัฒนา
และงบประมาณที่รับมาก่อนหน้านี้
จะอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมถึง
วิธีการทั้งหลายที่ใช้ในการก�ำกับ
ดูแลภายหลังในหนังสือคู่มือฉบับนี้
ซึ่งจะรวมถึงการท�ำพิจารณ์ ช่วง
เวลาถามค�ำถาม และการเปิด
อภิปรายทั่วไป

หนึง่ ในหน้าทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสมาชิกรัฐสภา ไม่วา่ จะในฐานะสมาชิกรัฐบาล ฝ่ายค้าน
หรือฝ่ายอิสระ คือการก�ำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อท�ำให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบเพื่อ
การน�ำส่งรายจ่าย ร่างกฎหมายและด�ำเนินโครงการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในแง่นี้ โดยปกติแล้วรัฐสภาจะมีอำ� นาจในการตัง้ ค�ำถามและก�ำกับ
ดูแล วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักโดยชัดแจ้งว่าการท�ำให้มั่นใจถึง
ความรับผิดชอบในขณะการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปใช้นนั้ เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
ในการทีจ่ ะรับประกันว่าวาระดังกล่าวมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประชาชน ทัง้ นี้ รัฐสภา
จะมีหน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะหนึง่ ในกลไกความรับผิดชอบภายในประเทศทีท่ รงพลังทีส่ ดุ
รัฐสภาสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานความรับผิดชอบผ่านการออกกฎหมาย
แต่ยังมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบความรับผิดชอบผ่านการก�ำกับดูแล
ก. การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการเพื่อการด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการเป็นหนึ่งในกลไกแข็งแกร่งที่สุดซึ่งรัฐสภามีอยู่
เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปปฏิบตั ิ การก�ำกับดูแลของ
คณะกรรมการถือเป็นการมอบโอกาสให้แก่สมาชิกรัฐสภาในการประเมินผลเชิงลึกว่านโยบาย กฎหมาย และโครงการต่างๆ ได้
น�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อันถือเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น เพื่อเป็นการให้
ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีที่จะท�ำให้การน�ำไปปฏิบัติดีขึ้น โดยปกติแล้ว คณะกรรมการของรัฐสภาจะมีอ�ำนาจในการขอข้อมูลและ
เอกสารจากหน่วยงานรัฐ เพือ่ ตัง้ ค�ำถามต่อเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเพือ่ จัดให้มกี ารท�ำประชาพิจารณ์และหาข้อเท็จจริง (ซึง่ รวมถึงการ
ไปสถานที่จริง) เพื่อแจ้งถึงความเข้าใจว่ารัฐบาลก�ำลังปฏิบัติหน้าที่ต่อประชากรอย่างไร คณะกรรมการให้โอกาสแก่สมาชิก
รัฐสภาด�ำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงปัญหาที่เข้าขั้นวิกฤต ด้วยการจัดสรรเวลามากขึ้นให้แก่แต่ละปัญหา และเอื้อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาอาจมีบทบาทส�ำคัญในการเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐและประชาชน ซึง่ รวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาสและกลุม่ เปราะบางทางอุดมคติแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาการมีสว่ นร่วม
ของสาธารณชนเป็นส่วนส�ำคัญของการท�ำงาน เมื่อคณะกรรมการมีส่วนร่วมเชิงรุกในการตรวจสอบและก�ำกับดูแลแล้ว พวก
เขาจะเป็นหนึ่งในกลไกความรับผิดชอบในประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปใช้จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เสมอ
มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนือ่ งถึงการใช้ระบบคณะกรรมการ ซึง่ ในตอนแรกนัน้ จะเป็นในแง่ของการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษมาปฏิบตั ิ และขณะนีก้ ลายเป็นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ในช่วงต้นของการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ไปปฏิบัตินั้น ผู้เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวในการจัดตั้งคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษประจ�ำรัฐสภา โดยมอบ
หมายให้รบั ผิดชอบภาพรวมของการก�ำกับดูแลและการน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นครอบคลุมปัญหาในวงกว้างกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ข้อกังวลหนึ่งของคณะ
กรรมการคือการทับซ้อนของการท�ำงานที่ด�ำเนินการโดยรัฐสภาและกรรมการทั่วไป
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ประเทศฟิจิและอินเดีย: การปฏิบัติเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ
ผ่านกลไกรัฐสภาที่ค�ำนึงถึงประเด็นเรื่องเพศ
ในประเทศฟิจิ ระเบียบข้อบังคับของรัฐสภาให้ความส�ำคัญกับความเสมอภาคทางเพศในการท�ำงานของคณะกรรมาธิการ
รัฐสภา ด้วยตระหนักว่าคณะกรรมาธิการประจ�ำสภาทั้งหมดนั้นมีบทบาทในการช่วยให้ปัญหาด้านเพศได้รับการน�ำมา
พิจารณา ระเบียบข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 110(1) ระบุถงึ อ�ำนาจของกรรมการแต่ละคนในการตรวจสอบร่างกฎหมาย ด�ำเนิน
การสอบสวนเพื่อก�ำกับดูแล และหน้าที่ส�ำคัญอื่นๆ ในขณะที่ระเบียบข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 110(2) กล่าวว่า “ในกรณีที่
คณะกรรมาธิการด�ำเนินกิจกรรมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ (1) คณะกรรมาธิการจะต้องจัดการให้มกี ารพิจารณาถึงหลักความเสมอ
ภาคทางเพศอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกเรื่องที่ได้รับการพิจารณาเป็นไปโดยค�ำนึงถึงผลกระทบและผลประโยชน์ต่อทั้งชายและ
หญิงอย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งระเบียบข้อนี้ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท�ำงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภาใน
ประเทศฟิจิ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติได้ท�ำพิจารณ์และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดอุทยานแห่งใหม่ขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 110(2) และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนเพศหญิง คณะกรรมาธิการได้เชิญหลากหลายองค์กรภาคประชาสังคมทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับสตรีให้มาน�ำเสนอข้อมูล
ในหัวข้อดังกล่าวและแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุทยานต่อประชากรผู้หญิงอีกด้วย
ในประเทศอินเดีย คณะกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง (Committee on the Empowerment of
Women) ถือเป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะด้านของรัฐสภาที่มีอ�ำนาจกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง (1) การพิจารณารายงานจาก
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อสตรี(National Commission for Women) และรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลควรใช้
เพื่อยกระดับสถานะของสตรี (2) การตรวจสอบมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อรับประกันความเสมอภาคของสตรีในทุกด้าน
(3) การตรวจสอบมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อผลักดันการให้การศึกษาและการมีตัวแทนของผู้หญิงในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่า
ยอืน่ ๆ และ (4) การตรวจสอบเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ สนอขึน้ มาโดยผูเ้ ป็นประธานของสภาทัง้ สองหรือสมาชิกสภาเสนอขึน้ มาเอง ใน
ปีงบประมาณ 2558/59 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น ผู้หญิงที่ถูกคุมขังและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของสตรี การดูแลสุขภาพของสตรี ความรับผิดชอบขององค์กรทีม่ ตี อ่ สตรี การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสตรีจากความ
รุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศสตรีในที่ท�ำงานและในสถาบันการศึกษา แผนประกันส�ำหรับสตรี การเสริม
สร้างพลังศักยภาพให้แก่สตรีชนเผ่า และสภาพของแรงงานสตรีนอกระบบ โดยการตรวจสอบทัง้ หมดนีด้ ำ� เนินการผ่านความ
ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการอื่นๆ โดยมีการแบ่งขอบเขตงานตามสมควร
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของประเทศฟิจิ โปรดดูที่ “Inter-Parliamentary Union, Gender Sensitive Parliaments: A global review of
good practice,” 2554, www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf และ “Standing Orders of the Parliament of Fiji,” www.parliament.
gov.fj/ getattachment/Parliament-Business/Rules-of-the-House/SO-210316.pdf.aspx
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างของประเทศอินเดีย โปรดดูที่ http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/committee_on_empowerment.htm
และ http://164.100.47.192/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=8&tab=2

คณะกรรมาธิการทัง้ หลายย่อมมีสว่ นในกิจกรรมทีเ่ ป็นการก�ำกับดูแลเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอยูแ่ ล้ว เนือ่ งจากอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการมักครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการก�ำกับ
ดูแลเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น ควรมีการพิจารณาความครอบคลุมของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และการก�ำกับดูแล
จริงของคณะกรรมาธิการที่มีอยู่ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะพิจารณาถึง
ประเด็นที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้ว แต่บ่อยครั้ง
การท�ำงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวอาจมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เขตเลือกตั้ง เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือระยะ
เวลารอการตรวจรักษา โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องภายในขอบเขตของเป้าหมาย เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของประเทศไม่เพียงพอ ในท�ำนองเดียวกัน กลุ่มคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาของรัฐสภาก็มกั
ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 อยู่แล้ว คือเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆ
อาจมุ่งเน้นไปที่เงินเดือนของบุคลากรในส่วนการศึกษาหรือขนาดของชั้นเรียน มากกว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะขจัดความ
เหลื่อมล�้ำทางเพศของผลการศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาถึงแนวทางการให้ความส�ำคัญและขอบเขตงาน หากรัฐสภา
ตัดสินใจจะท�ำให้การก�ำกับดูแลเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเป็นหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมาธิการทีม่ อี ยู่ ก็ควรมีการก�ำหนดส่วน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คณะกรรมาธิการแต่ละชุดจะต้องรับผิดชอบให้ชัดเจนในเอกสารระบุขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง
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หากรัฐสภามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดตัง้ คณะกรรมาธิการเพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขึน้ มาโดยเฉพาะ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
และเป็นผู้น�ำในการควบคุมและก�ำกับดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐสภาก็ยังสามารถพิจารณาเพิ่มอ�ำนาจหน้าที่ให้กับ
คณะกรรมาธิการชุดที่มีอยู่แล้วได้ ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐสภามีคณะกรรมาธิการกิจการสังคมหรือคณะกรรมาธิการการแก้ไข
ปัญหาความยากจนที่มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างกว้างๆ ในการพิจารณาเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการลดปัญหาความยากจน
แล้ว คณะกรรมาธิการนี้ก็อาจอยู่ในต�ำแหน่งที่ดีที่จะท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในรัฐสภา
คณะกรรมการดังกล่าวยังอาจช่วยประสานงานแก่คณะกรรมการอืน่ ในการพิจารณาถึงปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและอาจมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติที่จัดท�ำโดยรัฐบาล อีกทางเลือกหนึ่งคือ
เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบังคับใช้ทั่วโลก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศอาจได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่นี้
ในประเทศโรมาเนีย คณะกรรมการการนโยบายต่างประเทศได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเริ่มจาก
การให้ค�ำปรึกษาแก่สถาบันรัฐ นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีมุมมองในการก�ำหนดแผน
งานเพื่อแก้ไขยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทางอุดมคติแล้ว การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ผลประโยชน์ และ/หรือเอกสารต�ำแหน่ง ควรมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพิจารณาทางเลือกทั้งหลายก่อนที่รัฐสภาจะท�ำการตัดสินใจว่าจะใช้การก�ำกับดูแลเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนรูปแบบใด ด้านล่างนีจ้ ะเป็นข้อได้เปรียบบางส่วนของการด�ำเนินงานผ่านคณะกรรมการเพือ่ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อด�ำเนินการภายใต้รัฐสภา
ใช้คณะกรรมการก�ำกับดูแลประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่
• โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการจะได้รับการจัดตั้งอย่างดี พร้อมเงินทุนสนับสนุนและเจ้าหน้าที่
• สมาชิกของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อยู่แล้ว
• ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระเบียบขั้นตอนเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ (แม้ว่าจะสามารถตรวจสอบกฎดังกล่าวได้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการก�ำกับดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนที่อ้างถึงคณะกรรมการแต่ละคณะ) ดังนั้น รัฐสภา
สามารถด�ำเนินการได้ทันทีเพื่อแก้ปัญหาภายใต้กรอบการท�ำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ให้เวลามากขึ้นในการด�ำเนินการตรวจสอบกฎหมายเชิงลึก เพื่อให้การก�ำกับดูแลเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ละเป้าหมาย (โดยเปรียบเทียบกับคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละคณะ ซึ่งก�ำหนดให้พิจารณาถึง
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด)
การจัดตั้งคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดใหม่
• การจัดตั้งคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดใหม่เปิดโอกาสให้รัฐสภาได้กล่าวต่อสาธารณะโดยชัดเจนถึงความ
ส�ำคัญที่รัฐสภายึดถือเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• คณะกรรมการอาจท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนภายในรัฐสภา ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกับและท�ำงาน
เพื่อภาคประชาสังคมและประชาชนที่เลือกพวกตนเข้ามา
• คณะกรรมการอาจด�ำเนินการติดตามการก�ำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (แม้ว่าขอบเขตของ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกฎหมายแทบทุกฉบับ และควรได้รบั การพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
ที่ดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้อง)
เป็นไปได้อย่างยิ่งในการที่จะน�ำแนวทางทั้งสองมาใช้ ได้แก่ การทบทวนและการแก้ไขค�ำสั่งของคณะกรรมการชุดปัจจุบันให้
เหมาะสมกับวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2573 และจัดตัง้ คณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยรวมเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ น
การตรวจสอบความก้าวหน้าและการประสานงานโดยทัว่ ไป หรือก�ำหนดเป้าหมายใหม่ให้กบั คณะกรรมการทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ประสาน
งานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
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ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านได้ตรวจสอบกฎระเบียบ ขั้นตอน และหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐสภาที่มีอยู่เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคณะกรรมการแต่ละเครือข่าย และเมื่อประเมินว่าคณะกรรมการอาจได้รับ
การส่งเสริมเพื่อสนับสนุนให้มีการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติและก�ำกับดูแลหรือไม่
• หากรัฐสภาของท่านก�ำลังพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐสภาผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ควรมี
• การจัดท�ำการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ย-ผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ การประเมินถึงความสามารถของเจ้าหน้าทีพ่ เิ ศษ
และแหล่งเงินทุนที่ต้องการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว
• พิจารณาแนวคิดเพื่อก�ำหนดหน้าที่ใหม่ให้กับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อด�ำเนินการเป็นคณะกรรมการกลางของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• คณะกรรมการประจ�ำสาขามีอ�ำนาจตามกฎหมายและทรัพยากร (มนุษย์และเงินทุน) ในการด�ำเนินการประเมินผล
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนตามกฎหมายและโครงการที่น�ำเสนอหรือไม่ (รวมถึงผ่านการควบคุมในพื้นที่เพื่อประเมินถึง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ เท่าที่จ�ำเป็น) หากไม่แล้ว อะไรคือช่องโหว่ในด้านความ
สามารถและจะท�ำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขช่องโหว่เหล่านี้
• ระเบียบของกระบวนการช่วยให้คณะกรรมการส่วนงานสามารถท�ำให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีสว่ นร่วมในการประเมินว่านโยบาย
และโครงการของพวกตนมีส่วนช่วยให้เกิดความส�ำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร
• ระเบียบขัน้ ตอนก�ำหนดให้มกี ารตอบรับทีม่ ปี ระสิทธิภาพจากรัฐสภาต่อการรายงานและข้อแนะน�ำของคณะกรรมการหรือ
ไม่ หากไม่แล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อก�ำหนดหน้าที่การตอบสนองของรัฐบาลได้อย่างไร
ข. การพิจารณาศึกษาสอบสวนของรัฐสภา

หนึง่ ในอ�ำนาจส�ำคัญทีร่ ฐั สภาส่วนใหญ่มคี อื ความสามารถในการเปิดการสอบสวนในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประโยชน์สาธารณะ
แม้ระเบียบขั้นตอนอาจก�ำหนดให้การเปิดการสอบสวนอาจต้องผ่านกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป แต่การสอบสวนเช่นนี้ก็
ถือเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าซึ่งสมาชิกรัฐสภาสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจมาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ส�ำคัญได้
การสอบสวนสามารถด�ำเนินการผ่านคณะกรรมาธิการที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นในกรณีที่ร่างขอบเขตของคณะกรรมาธิการบางชุด
อนุญาตให้พวกเขาสามารถท�ำการ
สอบสวน “เรือ่ งใดๆ ก็ตามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการ” หรือ
รัฐสภาอาจมีการลงมติโดยครบองค์
ประชุ ม เพื่ อ มอบหมายให้ ค ณะ
กรรมาธิการชุดทีม่ อี ยูแ่ ล้วด�ำเนินการ
สอบสวนในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ
หากไม่มคี ณะกรรมาธิการใดมีอำ� นาจ
เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หรือเมื่อ
การสอบสวนอาจต้องการการจัดสรร
ทรัพยากรมากกว่าเดิม ทางรัฐสภา
อาจเลือกทีจ่ ะจัดตัง้ คณะกรรมาธิการ
เฉพาะกิจหรือคณะกรรมาธิการพิเศษ
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อด�ำเนินการ
สอบสวน แล้วสลายตัวเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศอินเดีย
การท�ำงานได้
การเลือกตั้งประเทศอินเดีย พ.ศ. 2557 ภาพโดย Prashanth Vishwanathan
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การพิจารณาสอบสวนของรัฐสภาสามารถเป็นทั้งนโยบายและกลไกการตรวจสอบที่ส�ำคัญในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ซึง่ เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาเรียกพยาน ขอดูและตรวจสอบเอกสารราชการ จัดท�ำประชาพิจารณ์และจัดการอภิปราย
เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้
ทีส่ ำ� คัญการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมนัน้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ โดยรัฐสภาส่วนใหญ่มกั อนุญาตให้มกี ารร้องเรียน
หรือชีแ้ จงผ่านทางเอกสาร ทางวาจาหรือผ่านช่องทางออนไลน์ทเี่ ปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ อีกทัง้ อาจมีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและ
บุคคลอื่นๆ ผู้มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาแสดงตัวและให้การด้วยวาจา ในตอนท้ายของการสอบสวนนั้น ทางคณะกรรมาธิการ
จะจัดท�ำรายงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสส�ำคัญที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาจะสามารถเสนอข้อชี้แนะเชิงนโยบาย กฎหมายและการจัดท�ำ
โครงการให้แก่รฐั บาลและประชาชนเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป รายงานดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างยิง่ ในประเทศทีม่ กี ารแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายทางการเมือง ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นอันแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเชิงนโยบายได้โดยสันติวิธี ทั้งเสียงส่วน
มากและเสียงส่วนน้อยจะช่วยให้สมาชิกสภาที่มีมุมมองทางการเมืองต่างกันยังสามารถแบ่งปันแนวคิดและความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างกันได้

ประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร: การต่อต้านการค้ามนุษย์
เป็นความจริงทีน่ า่ เศร้าทีก่ ารค้ามนุษย์ยงั คงเป็นปัญหาร้ายแรงโดยเฉพาะในกลุม่ สตรีและเด็ก เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เรียกร้องให้รฐั บาลด�ำเนินการเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเป้าหมายที่ 5.2 เรียกร้องให้ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบทีม่ ตี อ่
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงทัง้ ในทีส่ าธารณะและทีส่ ว่ นบุคคล รวมถึงขจัดการค้ามนุษย์ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการ
แสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น เป้าหมายที่ 16.2 มีจุดมุ่งหมายที่จะ ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การ
ค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก ในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลข้ามเขตอ�ำนาจรัฐและมีหลาย
แง่มุมเช่นนี้ จ�ำเป็นต้องจัดการให้กรอบกฎหมายและกลไกสนับสนุนอื่นๆ มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ในประเทศออสเตรเลีย คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐบาลกลางผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมาย (Federal Parliamentary
Joint Committee on Law Enforcement) ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย
การสอบสวนดังกล่าวได้พิจารณาถึงปัญหาทางวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ การย้ายถิ่นฐาน
และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงได้ระบุมาตรการแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เรือ่ งร้องเรียนจ�ำนวนยีส่ บิ เอ็ดเรือ่ งได้ถกู ส่งเข้า
มาสู่การสอบสวน โดยส่วนใหญ่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายสตรีที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว
ในสหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการกระทรวงมหาดไทย (Home Affairs Committee) ของรัฐสภาได้เปิดการสอบสวน
เรือ่ งการค้ามนุษย์ขนึ้ ในปี พ.ศ. 2551 และมีการจัดท�ำรายงานในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ กลายเป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนว่าการด�ำเนิน
งานของรัฐสภาสามารถกระตุ้นการท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างไร ในปี พ.ศ. 2556 ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
สอบสวนเบือ้ งต้น ทางรัฐบาลได้หยิบยกกฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่ (Modern Slavery Bill) ขึน้ มาหารือ ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2557 คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาเพือ่ พิจารณาร่างกฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่ได้จดั ท�ำประชาพิจารณ์เพิม่ เติม
เพือ่ เปิดรับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการชุดนีม้ ขี อบเขตทีจ่ ำ� เพาะเจาะจงขึน้ คือต้องการพิจารณา
ว่าร่างกฎหมายจะสามารถคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการใช้แรงงานทาสและเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
ไม่ และจะสามารถน�ำเอาผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้จริงหรือไม่ และที่ส�ำคัญ ร่างกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2558
และ 2559 และมีการเสนอญัตติต่อสภาสามัญชน (House of Commons) เพื่อแสดงความชื่นชมการค�ำนึงถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ามนุษย์
แหล่งที่มา
ประเทศออสเตรเลีย: www.aph.gov.au/parliamenary_Business/Committees/Joint/Law_Enforcement/Human_trafficking
www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/home-affairs-committee/hacpn080118no21/ และ www.publications.
parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/cmhaff.htm
สหราชอาณาจักร: www.parlimanet.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-modern-slavery-bill/news/-evidencesession-draft-modern-slavery-bill-1/ and www. parlimanet.uk/edm/2015-16/1255.
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ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• ระเบียบขั้นตอนเอื้อให้รัฐสภาของท่านสามารถเปิดการสอบสวนเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนหรือไม่
• ระเบียบขัน้ ตอนเอือ้ ให้คณะกรรมาธิการสอบสวนสามารถไต่สวนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของรัฐบาลในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน
• เมื่อมีการเปิดการสอบสวนขึ้น มีทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่เพียงพอส�ำหรับคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ (เช่น มีทุนส�ำหรับการจัดท�ำประชาพิจารณ์ และพนักงานมีทักษะในการท�ำวิจัย การให้ค�ำแนะน�ำใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญและการจัดท�ำรายงานของคณะกรรมาธิการที่มีคุณภาพ)
ค. ค�ำถามเป็นลายลักษณ์อักษร การถามปากเปล่า และการตั้งกระทู้ถาม

หนึง่ ในวิธกี ารทางรัฐสภาทีง่ า่ ยและมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลคือกลไกทีเ่ ปิดให้สมาชิก
รัฐสภาสามารถซักถามรัฐมนตรีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งในรัฐบาลได้โดยตรงถึงประเด็นทีเ่ ป็นความรับผิดชอบของบุคคลผูน้ นั้ กลไกเหล่า
นีจ้ ะแตกต่างกันออกไปขึน้ อยูก่ บั รูปแบบของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ แต่ลว้ นมีเป้าหมายเดียวกันคือเพือ่ ตัง้ ค�ำถามต่อรัฐมนตรีในลักษณะ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่า (ช่วงการซักถาม (Question Time)) และเพื่อเรียกร้องค�ำตอบให้สาธารณชนรับรู้
• ค�ำถามเป็นลายลักษณ์อกั ษรและปากเปล่า: เป็นกระบวนการในระบบรัฐสภาทีจ่ ะมีการจัดสรรเวลาบางส่วนไว้สำ� หรับการ
ตั้งค�ำถามต่อรัฐมนตรี สมาชิกสภาสามารถถามค�ำถามได้ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นๆ โดยในระบบรัฐสภา
รัฐมนตรีเหล่านีม้ กั จะนัง่ อยูใ่ นสภาในฐานะสมาชิกอยูแ่ ล้ว และอาจมีการซักถามต่อเนือ่ งโดยสมาชิกคนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ได้ โดย
มากข้อก�ำหนดให้ต้องตอบค�ำถามปากเปล่ามักถูกบังคับใช้ด้วยการที่สมาชิกรัฐสภาเขียนค�ำถามต่อรัฐมนตรีลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วค�ำตอบของรัฐมนตรีจะถูกตีพิมพ์รวมอยู่ในบันทึกของรัฐสภา
• การตัง้ กระทูถ้ าม: การตัง้ กระทูถ้ ามจะใช้ในระบบรัฐสภาทีม่ กี ารแบ่งแยกอ�ำนาจชัดเจน โดยรัฐมนตรีไม่ได้นงั่ อยูใ่ นสภาเป็น
ปกติและเพราะเหตุนั้นจึงต้องได้รับการเรียนเชิญเข้ามายังรัฐสภาเพื่อมาตอบค�ำถามจากสมาชิก และจะต้องมีการแจ้งให้
รัฐมนตรีทราบล่วงหน้าในกรณีทจี่ ะมีการตัง้ กระทูถ้ ามเพือ่ ให้มเี วลาเตรียมตัวมาเข้าร่วมการประชุมสภา และในบางรัฐสภา
การตั้งกระทู้ถามสามารถน�ำไปผูกไว้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้

ประเทศศรีลังกา: การกดดันรัฐบาลผ่านกลไกรัฐสภาให้ด�ำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศศรีลงั กา ช่วงการซักถาม (Question Time) ถือเป็นโอกาสของสมาชิกรัฐสภาทีจ่ ะซักถามรัฐมนตรีเกีย่ วกับความ
คืบหน้าของการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในแต่ละข้อ เว็บไซต์รฐั สภาของศรีลงั กานับเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (good
practice) ส�ำหรับประเทศอื่นๆ เนื่องจากมันถูกใช้เป็นกลไกให้สมาชิกรัฐสภาสามารถแสดงความมุ่งมั่นที่จะจัดการให้เกิด
การปฏิบตั ติ ามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อสาธารณชน และท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลจากรัฐบาลเกีย่ วกับสิง่
ที่รัฐบาลก�ำลังท�ำอยู่ (และที่ยังไม่ได้ท�ำ)
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สมาชิกรัฐสภาจากประเทศอื่นๆ อาจใช้เว็บไซต์รัฐสภาของศรีลังกาเป็นต้นแบบของแนวทางในการตั้งข้อซักถามที่สามารถ
น�ำมาปรับใช้ในประเทศของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2557 สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งได้ใช้ช่วงการซักถามเพื่อขอข้อมูล
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังและแผนยุทธศาสตร์ (Minister of Finance and Planning) เกีย่ วกับเส้นแบ่งระดับ
ความยากจนในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ค�ำถามดังต่อไปนี้
• ท่านรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่ากรมส�ำมะโนประชากรและสถิตแิ ห่งชาติ (Department of Census and Statistics) ได้
เผยแพร่เส้นแบ่งระดับความยากจน (District Poverty Line) เป็นประจ�ำทุกเดือนตามค่าใช้จ่ายขั้นต�่ำต่อคนต่อเดือน
ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้
• ขอให้ท่านรัฐมนตรีแจ้งแก่สภาในประเด็นต่อไปนี้ได้หรือไม่:
(1) เส้นแบ่งระดับความยากจนอย่างเป็นทางการล่าสุดส�ำหรับเขตโคลัมโบ และ
(2) รายการความต้องการขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการค�ำนวณเส้นแบ่งระดับความยากจนดังกล่าว
• หากแจ้งไม่ได้ เป็นเพราะเหตุใด
โปรดดู: www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions.

ไม่วา่ จะใช้รปู แบบการตัง้ ค�ำถามประเภทใด กลไกการซักถามเหล่านีอ้ าจเป็นวิธที มี่ ปี ระโยชน์ยงิ่ ส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนใน
การน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะขึ้นมาพูดถึงในสภา และเพื่อเรียกร้องค�ำตอบจากรัฐบาลว่า
รัฐบาลก�ำลังท�ำอะไรเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น การตั้งค�ำถามอาจเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภาพรวมการวางแผนและ
ขั้นตอนการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ (เช่น การจัดท�ำแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติอยู่ในขั้นตอนใด
แล้ว หรือเมื่อไหร่จะมีการน�ำเข้าไปหารือในรัฐสภา) หรืออาจเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่นการสอบถามถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดข้อหนึ่ง (เช่น รัฐบาลก�ำลังท�ำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ
ที่ 10) นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค�ำถามเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าหมาย (เช่น รัฐบาลก�ำลังท�ำอะไร
เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการโดยสถาบันการศึกษาสายอาชีพในจังหวัด XX ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนข้อที่ 4 รายละเอียด
ที่ 4.4)
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• ระเบียบขั้นตอนของรัฐสภาของท่านอนุญาตให้มีการตั้งค�ำถาม ไม่ว่าจะผ่านการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่า
และการตั้งกระทู้ถาม เพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีของรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ หากไม่แล้ว อะไรคือจุดอ่อนของ
ระบบในปัจจุบัน และจะแก้ไขได้อย่างไร
• สมาชิกรัฐสภาที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลมีเวลาและโอกาสเพียงพอในการตั้งค�ำถามทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าและตั้ง
กระทู้ถามอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากไม่แล้ว มีวิธีใดที่จะช่วยปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ได้บ้าง
• ในการตัง้ กระทูถ้ ามและการให้คำ� ตอบและการซักถามและการตอบทัง้ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือปากเปล่า มีการถ่ายทอด
สดและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือไม่ มีการเตรียมการรองรับการถามตอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และมี
ข้อก�ำหนดให้ต้องเผยแพร่ข้อความเหล่านี้หรือไม่ หากไม่แล้ว จะท�ำอย่างไรให้ข้อมูลจากขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่
ไปสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
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VII. การท�ำหน้าที่ผู้แทน: การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน้าที่หลักของรัฐสภา

การเป็นตัวแทน
ในการท�ำหน้าที่บัญญัติ
กฎหมายและการก�ำกับดูแลนั้น
รัฐสภาจะเป็นตัวแทนของผู้ที่
เลือกพวกเขาเข้ามาท�ำงานใน
รัฐสภา เพื่อให้รัฐสภารักษา
ความชอบธรรมได้เป็นเรื่อง
ส�ำคัญที่จะต้องแสดงความรับ
ผิดชอบต่อผู้ลงคะแนนให้อย่าง
เป็นระบบตลอดการด�ำรง
ต�ำแหน่ง ไม่ใช่ระหว่างช่วง
เลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญที่ประชาชนควรมี
โอกาสอย่างเพียงพอในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของรัฐสภาและสมาชิก
รัฐสภาแต่ละท่าน

ความชอบธรรมของรัฐสภาและสมาชิกนั้นมาจากการที่พวกเขาได้รับเลือกมาเพื่อเป็น
ตัวแทนของประชาชนในประเทศ (หรือในรัฐหรือจังหวัด) สมาชิกนัง่ อยูใ่ นสภาเพือ่ ตัดสิน
ใจแทนประชาชนทุกคน ซึง่ หมายความว่าทัง้ รัฐสภาและสมาชิกแต่ละคนจ�ำเป็นต้องคิด
หาวิธกี ารทีจ่ ะเข้าถึงประชาชนเพือ่ รับรูถ้ งึ ความต้องการ ข้อคิดเห็นและความกังวลของ
พวกเขาอย่างเป็นประจ�ำ เพราะหากท�ำเช่นนั้นไม่ได้อาจส่งผลเสียต่อความชอบธรรม
ของสถาบันโดยรวม และอาจท�ำให้สมาชิกแสดงความรับผิดชอบได้ล�ำบากในการเลือก
ตั้งครั้งต่อไป
นอกจากข้อก�ำหนดทางรัฐธรรมนูญให้รัฐสภาท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนแล้ว ยังมี
เหตุผลในทางปฏิบัติและทางกฎหมายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 เรียกร้องให้สถาบันของรัฐ
(ซึง่ รวมถึงรัฐสภา) ด�ำเนินการโดยไม่แบ่งแยก และเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนได้มสี ว่ น
ร่วมทางการเมืองโดยไม่คำ� นึงถึงอายุ เพศ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์
ถิ่นก�ำเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นใด ดังนั้น ประเทศที่ได้ต้องการ
น�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปใช้นนั้ จะมีพนั ธกิจโดยกลายทีจ่ ะต้องสร้างรัฐสภาทีไ่ ม่
แบ่งแยกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

สมาชิกรัฐสภาไม่อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาได้ แต่
พวกเขาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ท�ำงานและใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายที่
พวกเขาอนุมัติและงบประมาณที่พวกเขาจัดสรรด้วยการหารือกับประชาชนในวงกว้าง
เกี่ยวกับกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา การมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นของพื้นที่จะ
ส่งเสริมให้การตรากฎหมายและการจัดสรรงบประมาณมีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ และเพิม่ โอกาส
ที่จะท�ำให้เกิดการยอมรับและความพึงพอใจในระดับสาธารณะ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความ
ว่าสมาชิกรัฐสภาจะต้องเห็นด้วยกับข้อกังวลของประชาชนทุกข้อ แต่หมายความว่าสมาชิกจะพร้อมปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนได้ดยี งิ่
ขึน้ หากได้รบั ฟังเสียงของประชาชนในวงกว้างแล้วถอดบทเรียนจากการปรึกษาหารือเหล่านีม้ าเตรียมการส�ำหรับการลงคะแนน
เสียงหรือการคัดค้านต่างๆ ในรัฐสภา
ประโยชน์ของบทสนทนาสาธารณะในงานของรัฐสภานั้นสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนเช่นกัน เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการสร้างกรอบกฎหมายและจัดสรรเงินทุนเพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนข้อต่างๆ
ว่าจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจเชิงลึกและมุมมองจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนจะต้องเล็งเห็นว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นชุดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สามารถช่วยให้
คุณภาพชีวิตและชุมชนของพวกเขาดีขึ้น
เราได้พูดถึงการท�ำงานเฉพาะด้านของสมาชิกรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติไปแล้ว ซึ่งเป็นการท�ำงานในรัฐสภาเพื่อน�ำ
มาซึ่งการปฏิรูปเชิงนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงส�ำหรับสมาชิกของรัฐสภาส่วน
ใหญ่กค็ อื พวกเขายังได้รบั การร้องขอให้ตอบสนองความต้องการและบรรเทาความกังวลของประชาชนอยูเ่ สมอ สมาชิกรัฐสภา
จะได้รบั ข้อความ สายโทรศัพท์ และค�ำร้องผ่านช่องทางส่วนตัวมากมายในแต่ละวัน เพียงการตอบค�ำร้องขอต่างๆ เหล่านีก้ อ็ าจ
ท�ำเป็นงานประจ�ำเต็มเวลาได้เลยทีเดียว
ความท้าทายส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาหลายคนคือการเริ่มต้นและรักษาบรรยากาศการสนทนากับประชาชนโดยมุ่งเน้นอยู่ในเรื่อง
ของนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐสภาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่กลั่นมาจากประสบการณ์ของประชาชน และเพื่อให้แน่ใจได้ว่ากฎหมายที่ผ่าน
การเห็นชอบ รวมถึงการก�ำกับดูแลของรัฐสภานั้นจะสะท้อนประโยชน์และความกังวลของประชาชน
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ประเทศแอฟริกาใต้: กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศแอฟริกาใต้ (พ.ศ. 2539) ระบุว่าสมัชชาแห่งชาติ (Naitonal Assembly) จะต้อง
“อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการอื่นๆ ของสมัชชาและคณะ
กรรมาธิการของสมัชชา” เพื่อปฏิบัติตามมาตรานี้ กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ�ำปี พ.ศ. 2556 (2013 Public
Participation Framework) ได้ให้การรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นสี่ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1: ให้ข้อมูลผลงานของรัฐสภาและรัฐบาลแก่ประชาชน
ระดับที่ 2: ปรึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ระดับที่ 3: จัดท�ำช่องทางส�ำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ระดับที่ 4: ร่วมมือกับประชาชนโดยการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
แม้จะมีบทบัญญัติเหล่านี้ในรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อไม่นานมานี้มีงานวิจัยระบุว่ายังคงมีการฟ้องร้องผ่านศาลเพื่อบังคับใช้
บทบัญญัตอิ ยูใ่ นกรณีทรี่ ฐั บาลและสภานิตบิ ญ
ั ญัตกิ ระท�ำการบกพร่อง และในเวลาทีก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ไม่กระจายทั่วถึงเท่าที่ควร
ที่มา: http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=304 และ http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-39-0000-14-Web/JSS-39-3-14-Abst-PDF/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C-Tx[4].pdf

ด้านล่างนี้คือวิธีการต่างๆ ที่สมาชิกรัฐสภาและรัฐสภาสามารถใช้เพื่อสร้างบทสนทนากับประชาชน
การพูดคุยระดับท้องถิ่น: ไม่ว่าจะเป็นภายในเขตเลือกตั้งหรือภายในชุมชน สมาชิกรัฐสภาสามารถจัดเวทีสาธารณะได้ทั้งแบบ
ทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งประชาชนจะมีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (เช่น เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ยังอยู่
ในขัน้ ตอนของการพิจารณาหรือระดับการศึกษาภายในชุมชน) หรืออาจเป็นการหารือโดยทัว่ ไปเพือ่ พูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆ
การให้ค�ำปรึกษาสาธารณะ: ตามที่ระบุไว้ในส่วน VI ข้างต้น คณะกรรมาธิการของรัฐสภาควรเปิดให้ภาคประชาสังคมและ
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อต้องพิจารณาร่างกฎหมายหรือท�ำการสอบสวนในเรื่องต่างๆ การปรึกษาดังกล่าวอาจจัดขึ้น
อย่างไม่เป็นทางการ (เช่น เวทีสาธารณะและการประชุมสรุปผล) ไปจนถึงรูปแบบที่เป็นทางการยิ่งขึ้น (เช่น ประชาพิจารณ์)
และอาจมีเนื้อหาเฉพาะทาง (เช่น แบบส�ำรวจ) ไปจนถึงเนื้อหาแบบง่ายๆ (เช่น ข้อความเชิญชวนผ่านเอสเอ็มเอส) การปรึกษา
แลกเปลีย่ นนัน้ อาจมาในรูปแบบของการมีสว่ นร่วมแบบเสมือนจริง ซึง่ รวมถึงการให้ขอ้ คิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ แบบส�ำรวจ
และสื่อสังคมออนไลน์

คณะท�ำงานให้การช่วยเหลือประเทศอัฟกานิสถานของสหประชาชาติ (UNAMA)
การประชุมสรุปผล Dai Kundi ประจ�ำปีครั้งที่สามที่ประเทศอัฟกานิสถานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ภาพโดย Aurora Verceles Alambra
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ประเทศกานา: การเชื่อมรัฐสภากับประชาชนและการประยุกต์ใช้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการประกันคุณภาพรัฐบาลของรัฐสภาแห่งชาติกานา (Committee on Government
Assurances of the Parliament of Ghana) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอก ได้เปิดตัวช่องทางทางเว็บไซต์
ที่ประชาชนสามารถใช้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ด�ำเนินการอยู่ และบอกเล่าถึงข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาลภายในชุมชนของตนเอง ประชาชนจ�ำนวนมากได้ให้ความสนใจเข้ามาใช้งานเครื่องมือนี้ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น “ตัวเปลี่ยนเกม”
นี้ได้ช่วยให้บรรดากรรมการสามารถเข้าถึงความต้องการของท้องถิ่นได้โดยตรง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าเสียงของประชาชน
จะได้รับการรับฟังในระหว่างการพิจารณา
ที่มา: Ekow Essabra-Mensah, “Connecting Citizens to parliament initiative records massive success,” B&FT Online, 24 พฤษภาคม 2559,
http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-parliament-initiative-records-massive-success-.html.

การหารือในพรรคการเมือง: สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มักเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยปกติแล้ว
พรรคการเมืองเหล่านี้จะมีโครงสร้างแบบสาขา โดยสมาชิกสามารถท�ำความเข้าใจมุมมองของกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนพวก
เขาผ่านสาขาเหล่านั้นหรือผ่านการประชุมที่พรรคจัดขึ้น
การเป็นพันธมิตรกับภาคประชาสังคม: ในแต่ละหัวข้อหรือประเด็นที่รัฐสภาจะต้องตัดสินใจ มักมีโอกาสสูงที่จะมีหน่วยงาน
ภาคประชาสังคมในพืน้ ทีห่ รือในระดับประเทศทีท่ ำ� งานผลักดันในประเด็นนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว การสร้างพันธมิตรกับองค์กรเหล่านี้ ไม่
ว่าจะองค์กรเดียวหรือมากกว่านั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงประชาชนให้กับรัฐสภา (หรือสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน) และ
ท�ำให้มั่นใจได้ว่าเสียงที่ปรกติจะไม่ได้รับการรับฟัง จะได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีแบบใหม่: การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวาง
ขึน้ ได้เปิดโอกาสให้รฐั สภาและสมาชิกรัฐสภาสามารถดึงพวกเขาเข้ามามีสว่ นร่วมในบทสนทนาเกีย่ วกับงานของรัฐสภา และถาม
หาความคิดเห็นและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
แบบส�ำรวจ: ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต้นทุนในการท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นได้ลดลงไปอย่างมาก รัฐสภาและสมาชิก
รัฐสภาหันมาใช้เครือ่ งมือออนไลน์กนั เพิม่ มากขึน้ ในการเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะก่อนทีจ่ ะมีการพิจารณาร่างกฎหมาย
หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนเพื่อก�ำกับดูแลงาน
การพบกันตัวต่อตัวและการประชุมกลุ่มเล็ก: สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนสามารถจัดการพบปะกับประชาชนที่มีข้อกังวลหรือ
ประเด็นปัญหาที่ต้องการพูดถึงแบบตัวต่อตัวหรือในการประชุมกลุ่มเล็ก
ก. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบัญญัติกฎหมาย

การบัญญัติกฎหมายที่หลายฝ่ายมีส่วนร่วมนั้นคือกระบวนการที่รัฐสภา กลุ่มต่างๆ ในรัฐสภา กรรมาธิการ หรือสมาชิกแต่ละ
คนของรัฐสภาพยายามดึงประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบร่างกฎหมายทีถ่ กู ส่งเข้ามาให้สภาพิจารณา
โดยปกติแล้ว ร่างกฎหมายภายใต้ระบบรัฐสภานั้นจะต้องผ่านการตรวจตราหลายขั้นตอน เหล่านี้รวมถึง “การอ่าน” จ�ำนวน
หลายครัง้ หรือการหารือกันภายในทีป่ ระชุมใหญ่ของสภา ซึง่ ประชาชนจะมีโอกาสมีสว่ นร่วมกับกระบวนการได้มากทีส่ ดุ ในขัน้
ตอนของคณะกรรมาธิการ โดยประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนจะไปถึงขั้นตอนการ
พิจารณาพัฒนาและแก้ไขร่างกฎหมายโดยรัฐสภาต่อไป
วิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของสาธารณะที่พบมากที่สุดคือการจัดท�ำประชาพิจารณ์ ในประชาพิจารณ์นั้น คณะกรรมาธิการจะจัด
งานประชุมขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนที่สนใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคมต่างๆ จะได้รับการ
เชือ้ เชิญให้มาน�ำเสนอหรือเขียนถึงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ หรือถึงเนือ้ หาทัง้ หมดของร่างกฎหมายอันใดอันหนึง่ และการท�ำ
พิจารณ์เหล่านี้มักเปิดโอกาสให้สมาชิกของคณะกรรมาธิการได้สอบถามและรับฟังค�ำตอบจากผู้น�ำเสนออีกด้วย

48

แต่นอกเหนือจากการท�ำประชาพิจารณ์แล้วยังมีการพบว่าคณะกรรมาธิการของรัฐสภาจะสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นหากได้ออกจากอาณาเขตสภาไปจัดประชาพิจารณ์ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้กลุ่มคนและประชาชนได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย แน่นอนว่าการจัดท�ำประชาพิจารณ์ในภูมิภาคต่างๆ นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากร
และความยินยอมของเจ้าหน้าที่ในการจัดการ แต่หากท�ำได้ส�ำเร็จ คณะกรรมาธิการจะได้รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
มากกว่าเคย และจะได้สัมผัสด้วยตาของตนเองว่าร่างกฎหมายนั้นๆ จะส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้คนในท้องที่ ส่วนการประชุม
เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีก็อาจช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้นจากระยะไกล

ประเทศจอร์เจีย: คณะกรรมาธิการด้านการเกษตรดึงเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบสหกรณ์
หลังจากได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารครอบคลุมระยะเวลาหลายปีเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรเสร็จสิน้ แล้ว (โดย
ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) คณะกรรมาธิการด้านการเกษตรของรัฐสภาจอร์เจีย (Agriculture
Committee of the Paliament of Georgia) ก็ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ต่างๆ และจัดท�ำประชาพิจารณ์นอก
รัฐสภาในปี พ.ศ. 2557 พวกเขาเปิดโอกาสให้ชาวนาและบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรได้เข้ามามีสว่ น
ร่วม ท�ำให้คณะกรรมาธิการได้รับข้อเสนอแนะจ�ำนวนมากเพื่อน�ำไปแก้ไขปัญหาและความกังวลต่างๆ ที่รัฐบาลเคยมอง
ข้ามไป ในการท�ำประชาพิจารณ์แต่ละครั้งทั่วประเทศจะมีเกษตรกรอย่างน้อย 200 คนเข้าร่วมเสมอ และเกษตรกรส่วน
ใหญ่พูดถึงประเด็นเรื่องสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกพัฒนาเกษตรกรรมที่ส�ำคัญของประเทศจอร์เจีย โดยคณะกรรมาธิการได้น�ำ
เอาข้อเสนอแนะเหล่านี้มาใช้ในการด�ำเนินการแก้ไขและลงมติเห็นชอบกฎหมายสหกรณ์เพื่อยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
เหล่านั้น
Mid-term Review of the UNDP project Strengthening the System of Parliamentary Democracy in Georgia (มกราคม 2016)

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการหรือรัฐสภายังสามารถด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายที่ก�ำลังท�ำอยู่ การเผยแพร่อาจท�ำผ่านการตีพิมพ์ร่างกฎหมาย (เช่น ทางหนังสือพิมพ์หรือช่องทางออนไลน์) การ
นัดประชุมตรวจสอบร่างกฎหมาย และการประกาศให้บุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ เข้ามายื่นเรื่องได้
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านได้จัดพิมพ์ร่างกฎหมายเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โดยการอัพโหลดร่าง
กฎหมายบนเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือโฆษณาเนื้อหาผ่านสื่อ
• ระเบียบขั้นตอนของท่านยอมให้ภาคประชาสังคมและประชาชนส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยการ
เขียน หรือการมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือไม่
• รัฐสภาของท่านเอื้ออ�ำนวยให้กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกีดกัน (ด้วย
เรือ่ งเพศ อายุ ความพิการหรือการเป็นสมาชิกกลุ่มประชากรเฉพาะ) จากการมีสว่ นร่วมกับรัฐสภาอย่างไร และมีมาตรการ
ใดอยู่แล้วบ้างที่จะรับรองว่าเสียงของพวกเขาจะไปถึงรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา
• ในแง่ของแนวปฏิบตั ทิ ดี่ นี นั้ สมาชิกรัฐสภาได้เข้าถึงและหารือกับประชาชนเกีย่ วกับเนือ้ หาของร่างกฎหมายก่อนทีจ่ ะน�ำไป
พิจารณาในรัฐสภาหรือไม่
• เลขาธิการประจ�ำรัฐสภาของท่านมีข้อมูลติดต่อขององค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไว้
ส�ำหรับการสอบถามถึงมุมมองของพวกเขาต่อประเด็นการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ
ไม่ เผื่อในกรณีที่มีการหารือกันถึงประเด็นเหล่านั้นในรัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการ
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ข. การเอิ้อต่อการจัดท�ำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

รัฐสภาสามารถและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีของรัฐ แม้ว่าแต่เดิมนั้นการร่างและการเสนอ
งบประมาณจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แต่รัฐสภาในบางประเทศได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดวงจรการจัดท�ำ
งบประมาณ ซึง่ รวมถึงการปรึกษาหารือก่อนการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ให้ทราบถึงมุมมองของประชาชนก่อนจะรับงบประมาณ
จากกระทรวงการคลัง การปรึกษาหารือก่อนรับงบประมาณสามารถกระท�ำได้ผ่านคณะกรรมาธิการงบประมาณหรือคณะ
กรรมาธิการการเงิน ซึ่งจะเป็นคณะกรรมาธิการหลักในการตรวจสอบร่างงบประมาณก่อนที่สภาจะลงมติอนุมัติ อย่างไรก็ตาม
รัฐสภาอาจขอรับค�ำปรึกษาเพิ่มเติมจากคณะกรรมาธิการภาคส่วนอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้นก็ได้เช่นกัน
เทคโนโลยีแบบใหม่ ช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแบบ “เรียลไทม์” ได้เมื่อมีการหารือเกี่ยวกับงบประมาณในรัฐสภา ที่
ผ่านมาเครือ่ งมือเหล่านีไ้ ด้นำ� มาใช้กบั งบประมาณของรัฐบาลท้องถิน่ เป็นหลัก (ดูในกล่องด้านล่าง) แต่ไม่มเี หตุผลใดทีเ่ ครือ่ งมือ
ดังกล่าวจะน�ำมาปรับใช้กับรัฐสภาของประเทศไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ของ
งบประมาณและบอกถึงผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับ

ประเทศยูเครน: การจัดท�ำงบประมาณโดยประชาชน
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาองค์กร Open North พร้อมทัง้ พันธมิตรอย่างสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติเพือ่ การต่าง
ประเทศและการส่งเสริมสังคม (National Democratic Institute for International Affairs and Social Boost) ได้
ท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City Office) แห่งเมืองเคียฟเพื่อจัดหาวิธีการใหม่ในการรวบรวมความคิด
เห็นจากประชาชนเพือ่ การจัดเตรียมและการอนุมตั งิ บประมาณประจ�ำปีของเมือง และได้มกี ารจัดท�ำช่องทางทางอินเตอร์เน็ต
ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ประชากรในเคียฟสามารถอ่านร่างงบประมาณประจ�ำปีและมีโอกาสแบ่งปันข้อคิดเห็นโดยละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างในแต่ละรายการ รวมทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของร่างงบประมาณ โดยข้อมูลที่ได้จะได้รับการ
จัดหมวดหมู่แล้วน�ำไปมอบให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
ช่องทางนี้เปิดใช้เพียงสองเดือนก่อนการอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีและมีผู้เข้าชมกว่า 8,000 คน พร้อมการให้ข้อคิดเห็น
กว่า 1,000 รายการ
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเพียงรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือดังกล่าว แต่คณะกรรมาธิการรัฐสภาก็สามารถปรับใช้เครื่อง
มือนีไ้ ด้ในการพิจารณางบประมาณส�ำหรับแต่ละภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการสามารถอัพโหลดร่างงบประมาณ
ประจ�ำปีของรัฐทีก่ ำ� ลังอยูภ่ ายใต้การพิจารณาและพยายามขอความคิดเห็นจากภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาในรายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะปรับแก้อย่างเป็นทางการต่อไป
ในขัน้ สุดท้าย เมือ่ งบประมาณได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว คณะกรรมาธิการทีร่ บั ผิดชอบต่อการก�ำกับดูแลการน�ำงบประมาณไปใช้ เช่น
คณะกรรมาธิการการบัญชีสาธารณะ หรือคณะกรรมาธิการงบประมาณและการคลัง ควรปรึกษาหารือกับประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และภาคประชาสังคมเพื่อส�ำรวจว่าแต่ละรายการงบประมาณถูกน�ำไปใช้หรือไม่และอย่างไร บุคคลและกลุ่มบุคคล
เหล่านี้เป็นผู้ที่รับทราบถึงผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง ดังนั้นพวกเขาจึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้แจ้งต่อคณะ
กรรมาธิการและรัฐสภาว่าเงินงบประมาณได้รับการน�ำไปใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีกระบวนการในการรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะน�ำส่งงบประมาณสู่รัฐสภาหรือไม่
• รัฐสภาของท่านมีความสามารถในการใช้เครือ่ งมือแบบใหม่ ทางเทคโนโลยีเพือ่ รองรับข้อเสนอแนะและแนวคิดจากประชาชน
ในระหว่างที่งบประมาณก�ำลังได้รับการหารือในรัฐสภาหรือไม่
• คณะกรรมาธิการก�ำกับดูแลงบประมาณประจ�ำรัฐสภาของท่านเปิดให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในขณะทีพ่ วกเขาก�ำกับดูแลการ
ใช้จ่ายอย่างไร
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ค. ข้อมูลสาธารณะเพื่อการตรวจสอบการด�ำเนินการกฎหมายและนโยบาย

เช่นเดียวกับการก�ำหนดงบประมาณและบัญญัตกิ ฎหมาย รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ นุมตั ิ
ไปเพื่อท�ำให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้บังคับใช้ตามเจตนารมณ์ของรัฐสภา และเช่นเดียวกับในหน้าที่อื่นๆ ของรัฐสภา มีเครื่องมือ
จ�ำนวนมากทีเ่ ราสามารถน�ำมาใช้เพือ่ ท�ำให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีสว่ นร่วมในกระบวนการ ตามทีก่ ล่าวถึงในตอนแรก
เริ่มของส่วนนี้ เวทีพูดคุยสาธารณะ ข้อความเอสเอ็มเอส การเป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่น แบบส�ำรวจ และเครื่องมืออื่นๆ
ควรถูกน�ำมาใช้เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับผลกระทบและความท้าทายทีพ่ บในกฎหมายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั โิ ดยรัฐสภาและ
น�ำมาบังคับใช้อยู่ในขณะนี้
นอกจากการปรึกษาหารือกันในระดับสาธารณะแล้ว สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนยังมีการติดต่อกับผู้คน ประชาชนในเขตเลือกตั้ง
และผู้ลงคะแนนเสียงในทุกวัน เพื่อรณรงค์หาแรงสนับสนุนส�ำหรับการท�ำงานกับรัฐบาลของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น การช่วย
ประชาชนสมัครขอรับการช่วยเหลือทางสังคมหรือทุนการศึกษาก็สามารถเป็นโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้เล็งเห็นถึงปัญหาทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ภายใต้กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ในปัจจุบนั และเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนัน้ ส่งผลต่อบุคคลทีท่ ำ� งานภายใต้กฎหมาย
เป็นประจ�ำทุกวันอย่างไร ซึ่งสมาชิกรัฐสภาจะทราบได้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับใช้การได้หรือไม่ตามสภาพความเป็นจริง

ประเทศจอร์แดน: สมาชิกสตรีของรัฐสภาดึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามามีส่วนร่วม
ในบรรดาสมาชิกรัฐสภาของรัฐสภาของจอร์แดนในปี พ.ศ. 2557 สมาชิกผู้หญิงเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยมาก พวกเขาได้รับ
การเลือกตั้งเข้าสู่สภาด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันให้สตรีจากทุกพรรคการเมืองและทุกกลุ่มสามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อส่ง
เสริมประเด็นที่ส่งผลต่อสตรีและเด็กหญิง สมาชิกสภากลุ่มนี้ได้รับเงินสนับสนุนให้ท�ำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกและผูล้ งคะแนนเสียงในประเทศจอร์แดนให้เข้มข้นมากยิง่ ขึน้ ซึง่ รวมถึงการเปิดเวทีพดู คุยสาธารณะขึน้ ทัว่ ประเทศ
สมาชิกรัฐสภาหญิงต่างให้การสนับสนุนกันและกัน และต่างได้รบั มอบหมายให้ดแู ลแต่ละภูมภิ าคเพือ่ จัดเวทีพดู คุยสาธารณะ
ในภูมิภาคดังกล่าวและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมนี้เน้นไปที่ผู้หญิงเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามุมมอง
และผลประโยชน์ของพวกเขาจะได้รับการรวบรวมและน�ำมาปรับใช้โดยกลุ่มนักการเมืองสตรี (Women’s Caucus) เพื่อ
เรียกร้องประเด็นส�ำคัญในรัฐสภา
ที่มา: DFID, Final Evaluation Report of the Westminster Foundation for Democracy Programme, พ.ศ. 2558 หน้า 36.

รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และสมาชิกแต่ละคนจะต้องสร้างกลไกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนให้เป็นกิจจะลักษณะ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมุมมองในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีวิธีการหลากหลายในการ
บรรลุเป้าหมายนี้ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการรัฐสภาบางคณะจะมีแผนยุทธศาสตร์ (หรือแผนปฏิบัติงาน) ที่ระบุเครื่องมือ
และวิธกี ารหลักในการมีสว่ นร่วมของประชาชน และพยายามน�ำมาปรับใช้และคอยดูแลรักษาระบบดังกล่าว10 รัฐสภาทีม่ แี บบแผน
ในการท�ำงานสูงมักตั้งแผนการท�ำงานรายปีหรือตารางเวลาการบัญญัติกฎหมาย11 ที่ระบุว่ารัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่างๆ
ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบร่างกฎหมายแต่ละฉบับหรือในการเปิดการสอบสวน รัฐสภาอื่นๆ อาจจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลรัฐสภาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการท�ำงานของรัฐสภาได้12

10 ดูท่ี Georgia Human Rights and Civil Integration Committee Actions Plan at http://www.parliament.ge/en/saparlamentosaqmianoba/komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma
11 ดูท่ี British Columbia Legislative Assembly (Canada) at https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/committees-calendar
12 ดูที่ Latvian Parliamentary Information Centre at http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-andarranging-guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre.
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สมาชิกรัฐสภาจะได้เรียนรูว้ า่ วิธกี ารใดเหมาะสมทีส่ ดุ ในบริบทของสถานการณ์ทตี่ นก�ำลังเผชิญอยู่ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของเขต
การเลือกตั้งของสมาชิกรัฐสภา (ตั้งแต่เขตการเลือกตั้งขนาดเล็กในท้องถิ่น ไปจนถึงเขตการเลือกตั้งระดับประเทศ) เครื่องมือที่
ใช้ยอ่ มแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็นการติดต่อส่วนตัว การรวมตัวกลุม่ เล็กๆ ไปจนถึงการท�ำโพลสาธารณะและการท�ำแบบสอบถาม
ออนไลน์ สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาคือการสร้างเสริมและด�ำเนินการตามแผนทีจ่ ะท�ำให้เกิดการปรึกษาหารือกับประชาชน
อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมที่จะมีส่วนร่วมกับการท�ำงานของสมาชิก
รัฐสภา
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีกระบวนการให้ประชาชนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นเกีย่ วกับการน�ำกฎหมายต่างๆ ไปใช้อยูเ่ ป็นประจ�ำ
หรือไม่
• สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนใช้วิธีการใดในการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
• คณะกรรมาธิการรัฐสภาของท่านดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร
ง. การเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในระดับ
ท้องถิ่น

การน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติไม่ควรเป็นสิ่งที่สถาบันของรัฐน�ำไปบังคับใช้กับประชาชน แต่ควรจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นได้คิดหาแนวทางในการตอบสนองต่อเป้าหมายตามบริบทของชุมชนนั้นๆ เอง ดังนั้น สิ่งส�ำคัญคือการท�ำให้
เกิดบทสนทนาเกีย่ วกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนกับเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนในท้องที่ ซึง่ จะท�ำให้พวกเขาสามารถแสดงออก
ได้ว่าต้องการจะเห็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างไรในชุมชนของตนเอง บทสนทนาดังกล่าวควรจะ
เป็นส่วนหนึ่งของปฏิสัมพันธ์ตามปกติระหว่างรัฐบาล รัฐสภา สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
สมาชิกรัฐสภาบางคนได้รับเงินทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้งซึ่งอาจมาพร้อมอ�ำนาจดุลยพินิจเต็มที่หรือบางส่วนในการใช้จ่าย
ในเขตเลือกตัง้ ของผูร้ บั ทุน กองทุนเหล่านีย้ งั คงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยูม่ าก เนือ่ งจากเกิดความกังวลเกีย่ วกับเรือ่ งการก�ำกับ
ดูแลการใช้เงินกองทุน อีกทั้งยังอาจเป็นการลดทอนอ�ำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
มีกองทุนประเภทนี้ผุดขึ้นเป็นจ�ำนวนมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะเริ่มมีผู้เล็งเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถให้ข้อมูลได้
ว่าบริเวณใดในเขตของตนที่ควรได้รับการพัฒนา
แต่ไม่วา่ สมาชิกจะได้รบั เงินสนับสนุนเพือ่ การพัฒนาเขตเลือกตัง้ หรือไม่ การท�ำงานร่วมกับตัวแทนของรัฐบาลท้องถิน่ และชุมชน
ต่างๆ ไม่วา่ พวกเขาจะมาจากกลุม่ การเมืองใด เพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนาระดับท้องถิน่ ก็ยงั ถือเป็นประโยชน์ โดยส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่
หรือรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้น�ำในการจัดเตรียมแผน แต่ในบางกรณี รัฐสภาอาจต้องเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการ
จัดท�ำแผน ซึง่ อาจรวมถึงการนัดประชุมหลายครัง้ โดยเปิดให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ นร่วม และการสรุปความจ�ำเป็นและความต้องการของ
ประชาชนและภาคประชาสังคม อันจะน�ำไปสู่การสังเคราะห์วัตถุประสงค์หลัก วางยุทธศาสตร์และกรอบเวลาในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ กระบวนการเหล่านี้สามารถท�ำได้รายปี หรือหากต้องใช้เวลานานหลายปีก็ควรมีการจัดท�ำแผนรายปี
เพื่อระบุถึงหลักไมล์ที่ต้องไปให้ถึงบนเส้นทางไปสู่เป้าหมายสูงสุด
หากสมาชิกได้รับเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้ง เงินสนับสนุนนั้นอาจสามารถน�ำไปจัดสรรให้ครอบคลุมแผนทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ แต่หากไม่มีเงินกองทุน แผนดังกล่าวจะกลายเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อการหาทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กร
อื่นๆ เพื่อน�ำมาแก้ปัญหาที่จ�ำเป็นที่สุดในเขตเลือกตั้งและชุมชนของพวกเขา
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โดยปกติ ในประเทศที่มีรัฐบาลท้องถิ่น (และหน่วยที่ได้รับการเลือกตั้งในรัฐบาลท้องถิ่น) แผนการพัฒนาท้องถิ่นจะถูกก�ำหนด
ขึ้นโดยมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นแกนน�ำ อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้อ�ำนาจและแหล่งเงินทุนของพวกเขา (ซึ่งรวมถึง
กองทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้ง) มาสนับสนุนแผนในระดับท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังอาจหาทางตรวจสอบว่า
แผนการพัฒนาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมีความสอดคล้องกันและมีการให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไว้อย่างชัดเจนในทั้งสองแผนหรือไม่
แต่ไม่ว่ากรณีใด บทบาทหลักของสมาชิกรัฐสภาคือการผ่านร่างกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงกฎหมายงบประมาณ) และติดตามดูแล
การน�ำไปใช้ผา่ นบริการของรัฐบาล แผนการพัฒนานัน้ จะต้องเกิดขึน้ จากการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและรัฐบาล ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนแผนการพัฒนาและเป้าหมายระยะยาวของแผนร่วมกัน
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีกองทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้งส�ำหรับสมาชิกหรือไม่ หากมี มีข้อก�ำหนดที่ระบุว่ากองทุนดังกล่าวจะ
ต้องใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาหรือไม่
• ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านจ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งมือและแหล่งทรัพยากรใดบ้างเพือ่ จะสามารถจัดท�ำ (หรือมีสว่ นร่วมในการ
จัดท�ำ) แผนการพัฒนาเขตเลือกตั้งได้
• ควรมีการปรึกษาหารือกับชุมชน กลุ่มบุคคลและบุคคลใดบ้างในการจัดท�ำแผนการพัฒนาเขตเลือกตั้งในเขตของท่าน
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VIII. บทบาทของรัฐสภาในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปปรับใช้กับท้องถิ่น
ประสบการณ์การน�ำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าระดับความส�ำเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการน�ำ
เป้าหมายมาปรับใช้กับท้องถิ่นผ่านหน่วยงานและรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับการมอบอ�ำนาจมาอย่างเหมาะสม และเมื่อสถาบัน
ท้องถิ่นเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เนิ่นๆ
ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนัน้ ในบางกรณีมผี รู้ สู้ กึ ว่าความรับผิดชอบไม่ได้ถกู ก�ำหนดไว้ให้ชดั เจนและเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ “ค�ำนึงถึงศูนย์กลางมากจนเกินไป” ซึ่งท�ำให้ขาดการมีส่วนร่วมและส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ของสังคมและภูมิภาคในประเทศยังคงอยู่ต่อไปได้ การเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างความรับผิดชอบและการมีผู้แทน
(ที่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น) จะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจที่ส�ำคัญ อันจะน�ำไปสู่การกระจายทรัพยากรออกไปอย่าง
เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของสตรี วัยรุ่น รวมถึงบุคคลชายขอบและกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ ด้วย
เหตุนี้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องก�ำหนดกลไกให้เกิดการสือ่ สารสองทางระหว่างรัฐสภาระดับประเทศและเจ้าหน้าทีร่ ะดับท้อง
ถิน่ และควรเป็นกลไกทีเ่ ชือ่ มภาคประชาสังคมเข้ากับประชาชนด้วย โดยกลไกนีค้ วรเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการน�ำเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ในแต่ละประเทศ
ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาควรพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปใช้นนั้ นับตัง้ แต่เริม่ ต้นก�ำหนดแผนการ
พัฒนาแห่งชาติ ไปจนถึงการก�ำกับดูแลเมื่อน�ำแผนไปปฏิบัติ จะต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐบาลระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
รวมถึงสภาย่อยต่างๆ นอกจากนี้ รัฐสภาควรจัดให้มกี ลไกรองรับการมีสว่ นร่วมขององค์กรในชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม
เพื่อให้ความคิดเห็นที่มีคุณค่าของพวกเขาได้รับการสะท้อนออกมาในวิธีการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในพื้นที่
นั้นๆ และเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ด้านล่างนี้คือวิธีบางประการที่รัฐสภาสามารถใช้ด�ำเนินการเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้นั้นจะมี
การประสานกับรัฐบาลย่อยและรัฐบาลระดับท้องถิ่น โดยที่ประชาชนทั่วประเทศก็ได้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นด้วย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศปากีสถาน
การประชุมขององค์กรสตรีในชุมชน “Shamatanzeem” ที่หมู่บ้าน “ Padhana” และสภาสหภาพ “Dheenda” ของอ�ำเภอ Haripur เพื่ออภิปราย
ปัญหาทั่วไป
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• ขณะพิจารณาแผนพัฒนาประเทศ ให้พยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศและน�ำ
ข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา
• ในการออกกฎหมายที่ควบคุมหน่วยงานท้องถิ่น ควรก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานก�ำกับดูแลเข้าไปขอรับ
ค�ำปรึกษาจากประชาชนเป็นประจ�ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจ
• ทบทวนงบประมาณประจ�ำปีของรัฐเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินทุนเพียงพอส�ำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการอบรมพลเมืองในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
• เมื่อหน่วยงานระดับชาติจัดวางโครงการในระดับท้องถิ่น ให้ติดตามกระบวนการด�ำเนินโครงการเพื่อตรวจสอบว่ามีการ
ค�ำนึงถึงบริบทท้องถิ่นและเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่
• จัดให้มีแหล่งทรัพยากรเพื่อให้คณะกรรมาธิการรัฐสภาสามารถจัดท�ำประชาพิจารณ์และขอรับค�ำปรึกษาจากประชาชน
นอกขอบเขตของรัฐสภาได้ ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมภาคสนามและเวทีสาธารณะในท้องที่ นอกจากนี้ ยังสามารถลงทุนใน
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับกิจการของคณะกรรมาธิการจากระยะไกลแทน หรือท�ำเพิ่มเติมได้
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐบาลย่อยและรัฐบาลท้องถิน่ ในประเทศของท่านมีบทบาทชัดเจนในขัน้ ตอนการก�ำหนดแผนการพัฒนาต่างๆ ของประเทศ
หรือไม่
• ระหว่างรัฐสภาและสภาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น มีวิธีการแลกเปลี่ยนใดบ้างที่สามารถท�ำให้แน่ใจได้ว่ามีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดกว้างและเป็นประจ�ำเกี่ยวกับปัญหาส�ำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ที่มีการพูดถึงภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• แผนการพัฒนาชาติมีการรับรองว่าบริบทท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงจะได้รับการสะท้อนออกมาอย่างเพียงพอในการน�ำแผน
ไปใช้ หากไม่แล้ว จะสามารถเพิ่มกลไกใดเข้าไปได้บ้างเพื่อรับประกันในเรื่องดังกล่าว
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IX. บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐสภา
โดยธรรมชาติของตัวงาน สมาชิกรัฐสภาจ�ำเป็นจะต้องท�ำได้ทุกอย่าง ความหลากหลายและซับซ้อนของปัญหาที่สมาชิกแต่ละ
คนจะต้องเผชิญในแต่ละวัน ไม่วา่ จะเป็นในการจัดการความต้องการภายในเขตเลือกตัง้ ไปจนถึงการทบทวนร่างกฎหมายต่างๆ
ส่งผลให้พวกเขาจ�ำเป็นต้องเรียนรูห้ วั ข้อทีห่ ลากหลายภายในระยะเวลาอันสัน้ โดยไม่วา่ จะมีพนื้ เพอาชีพหรือประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญมาอย่างไร พวกเขาก็จะต้องพบเจอกับปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน ดังนั้นแล้ว สมาชิกรัฐสภาจึงจ�ำเป็นจะต้อง
พึง่ พาเจ้าหน้าทีร่ ฐั สภาในแง่ของการสนับสนุนและการวิเคราะห์สรุป ซึง่ จ�ำเป็นต่อการท�ำงานทีต่ ้องการความละเอียดอย่างการ
บัญญัติกฎหมาย
รัฐสภาแทบทุกรัฐสภารวมถึงบรรดาสมาชิกจะต้องพบกับความท้าทายในการท�ำงานร่วมกับฝ่ายบริหารซึง่ มีแหล่งทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญมากกว่าตนเอง พวกเขาจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ�ำกัดเหล่านี้เพื่อที่จะด�ำรงบทบาทอันเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและติดตามร่างกฎหมายและงบประมาณ และแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดแบบเดียวกันนี้ในการน�ำ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไปปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่า รัฐสภาจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลและหลักฐานทีห่ นักแน่นและชัดเจน ทีจ่ ะมาช่วยให้คำ� แนะน�ำทีจ่ ำ� เป็นแก่สมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านรวมถึงคณะกรรมาธิการ
ได้อย่างทันท่วงที หากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถเช่นนี้แล้ว รัฐสภาจะไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายได้
วิธีการที่เจ้าหน้าที่อาจใช้เพื่อช่วยสมาชิกรัฐสภาหาความรู้และข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการประเมินประเด็นปัญหาได้อย่างถี่ถ้วนนั้น
รวมถึงการบรรยายสรุป การท�ำพิจารณ์ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การท�ำวิจัย และการสนับสนุนทั่วไปในการจัดเตรียมข้อ
แก้ไขหรือรายงานต่างๆ ที่ได้รับจากคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่จะให้การสนับสนุนแก่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และสมาชิก
รัฐสภาในการพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งงบประมาณประจ�ำปีของรัฐและการติดตามผลโครงการต่างๆ
นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่ท�ำงานกับส�ำนักเลขาธิการของรัฐสภาแล้ว ยังมีกลุ่มงานอีกสามกลุ่มที่พบได้บ่อยในการจัดแบ่ง
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมาธิการ: คณะกรรมาธิการแต่ละชุดจะได้รับมอบหมายทีมเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญการ ซึ่งมี
ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านกฎหมาย ประจ�ำภาคส่วนและด้านขั้นตอน ทัง้ นี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ประธาน
และสมาชิกของคณะกรรมาธิการในการประชุม การท�ำพิจารณ์ หรือการพิจารณาต่างๆ
• หน่วยช�ำนาญการ: ในรัฐสภาบางแห่ง ทีมเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ำ� นาญการจะแบ่งออกเป็นหน่วยตามความเชีย่ วชาญ ซึง่ อาจรวมถึง
หน่วยกฎหมาย หน่วยวิจัย แผนกให้ค�ำปรึกษาด้านขั้นตอน หน่วยสื่อสารกับบุคคลภายนอก/ประชาสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยการ
ท�ำงานเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนคณะกรรมาธิการและสมาชิกทั้งหมดโดยดูตามความต้องการ
เป็นหลัก
• หน่วยงานช�ำนาญการเฉพาะด้าน: ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นภายในรัฐสภาที่มีทรัพยากรเป็นของ
ตัวเองอย่างเพียงพอและมีบทบาทเฉพาะที่เชื่อมโยงกับหน้าที่หลักของรัฐสภา หน่วยงานประเภทนี้ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ
ส�ำนักงบประมาณรัฐสภา ซึง่ มีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำการเป็นผูช้ ำ� นาญการระดับสูงและจะเป็นผูท้ ำ� การวิเคราะห์อย่างเป็นอิสระ
ให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและติดตามงบประมาณประจ�ำปีของรัฐ นอกจากนี้ รัฐสภา
บางแห่งยังได้จัดตั้ง “สถาบันรัฐสภา” ขึ้นมาเป็นกลุ่มวิจัยภายในที่จะช่วยรัฐสภาท�ำการวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดด้วย
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
ไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ท�ำงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิธีการน�ำ
ไปปฏิบัติ รวมถึงรู้จักบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสูงในกระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องค�ำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน “ไว้ก่อนเสมอ” ในการท�ำงานแต่ละวันภายในภาคส่วนที่เป็นขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการนั้นๆ
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สิ่งหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึงคือ แหล่งทรัพยากรที่จะเอื้อให้สมาชิกรัฐสภาเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ชำ� นาญการได้นั้นมักมีจ�ำกัด ในขณะที่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นครอบคลุมเกือบทุกแง่มุมของการพัฒนาในประเทศหนึ่งๆ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ให้พวกเขาเข้าใจและเล็งเห็นความส�ำคัญ รวมทั้งคุ้นเคยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวัตถุประสงค์ของมัน
จึงกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แต่การน�ำเป้าหมายนี้ไปปฏิบัติจะขาดเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาที่มีก�ำลังและความสามารถ
ไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เอง รัฐสภาควรหมั่นตรวจสอบหรือประเมินเจ้าหน้าที่ของสภาว่ามีขีดความสามารถและทรัพยากรเพียงพอ
ในการท�ำงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหรือไม่ โดยการประเมินดังกล่าวจะช่วยให้ผนู้ ำ� องค์กรสามารถระบุชอ่ งโหว่
ทีต่ อ้ งการการลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ ให้รฐั สภาสามารถเข้าถึงข้อมูลพืน้ ฐานและน�ำเสนอบทวิเคราะห์ได้ เพือ่ ทีร่ ฐั สภาจะสามารถเป็น
หน่วยงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศแทนซาเนีย: การก�ำกับดูแลงบประมาณ
ประเทศแทนซาเนียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบพหุพรรคมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 สมัชชาแห่งชาติแทนซาเนีย
(National Assembly of Tanzania) เคยมีคณะกรรมาธิการการคลัง (Finance Committee) ทีค่ อยตรวจสอบงบประมาณ
ประจ�ำปีของรัฐที่น�ำส่งโดยรัฐบาล แต่อ�ำนาจของคณะกรรมาธิการการคลังในการปรับแก้หรือปัดตกงบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละส่วนนั้นมีจ�ำกัด
ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยการส่งเสริมจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและเครือข่ายรัฐสภาแอฟริกาเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต (African Parliamentarian Network Against Corruption) ซึง่ เป็นหน่วยงานย่อยส่วนภูมภิ าคขององค์กร GOPAC
โฆษกสมัชชาแห่งชาติได้ระบุถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรูปแบบใหม่ ซึ่งเริ่มโดยการเปลี่ยน
จากคณะกรรมาธิการการคลังไปเป็นคณะกรรมาธิการงบประมาณในปี พ.ศ. 2556
ในปีตอ่ มา สภาแห่งชาติได้จดั ตัง้ กรมการงบประมาณขึน้ พร้อมเงินทุนสนับสนุน ซึง่ ประกอบด้วยพนักงานระดับช�ำนาญการ
จ�ำนวน 20 คนทีเ่ ป็นผูม้ ที กั ษะเฉพาะด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน หน้าทีข่ องกรมคือการสนับสนุนการท�ำงาน
ของคณะกรรมาธิการงบประมาณเพื่อทบทวนงบประมาณประจ�ำปีของรัฐก่อนการอนุมัติของสมัชชา นอกจากนี้ยังมีหน้า
ที่ในการจัดท�ำเอกสารวิเคราะห์และงานวิจัยตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการอื่นๆ อีกด้วย
ในขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิรูปในปี พ.ศ. 2558 สมัชชาแห่งชาติได้อนุมัติกฎหมายงบประมาณซึ่งให้อ�ำนาจเพิ่มเติมแก่
คณะกรรมาธิการงบประมาณในการปฏิเสธงบประมาณประจ�ำปีของรัฐบางส่วนหรือทั้งหมด
ในขั้นต่อไป รัฐสภาส่วนใหญ่มักจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปีโดยประเมินเอาจากความต้องการ
มีการระบุแผนงานเพื่อการปฏิรูปและจัดหาทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลักของ
รัฐสภา โดยแผนการดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานที่ดีอันจะผลักดันให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณประจ�ำปีของรัฐและ
จากเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติโดยรัฐสภา
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีสมาชิกระดับช�ำนาญการทีม่ หี น้าทีว่ เิ คราะห์งบประมาณและร่างกฎหมายให้แก่คณะกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
• รัฐสภาของท่านมีการจัดท�ำการประเมินความต้องการเพื่อหาว่าการสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรจ�ำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ใน
การจัดท�ำบทวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านหรือไม่
• รัฐสภาของท่านได้จดั ท�ำและบังคับใช้แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ หาวิธเี พิม่ ขีดความสามารถในการผ่านร่างกฎหมายและ
ก�ำกับดูแลรายจ่ายและการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
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X. บทบาทของกลุ่มพรรคการเมืองในรัฐสภา
ไม่มีใครสามารถกล่าวถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาได้โดยไม่พูดถึงว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกหรือ
ผู้แทนของพรรคการเมืองทั้งสิ้น การท�ำงานร่วมกันผ่านความสัมพันธ์กับพรรคเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของงานใน
รัฐสภา และช่วยให้เกิดการส่งเสริมและการสนับสนุนจุดยืนและแนวคิดต่างๆ ของพรรคการเมืองขึ้นได้ในสภา
การถกเถียงและการอภิปรายเป็นหัวใจหนึ่งของการท�ำงานในรัฐสภา พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
แต่ละนโยบาย ร่างกฎหมายและการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของ
พวกเขา ถึงแม้วา่ แต่ละพรรคการเมืองอาจมีวธิ กี ารบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีแ่ ตกต่างกัน แต่ไม่วา่ จะเป็นพรรคใดหรือ
มีการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลอย่างไร ประเทศก็ยังคงต้องรายงานผลว่าประเทศสามารถด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้หรือ
ไม่ ดังนั้น ในที่สุดแล้วพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องเลือกว่าพวกเขาอยากไปสู่เป้าหมายอย่างไร เพื่อน�ำเสนอแผนงานนี้ให้กับ
ประชาชนในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ก. กลุ่มพรรคการเมือง

ในรัฐสภาเกือบทุกรัฐสภาบนโลก สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองจะนั่งรวมกลุ่มกันเป็นพรรค13 ซึ่งกลุ่ม
เหล่านี้จะนัดหารือกันเป็นประจ�ำเพื่อตกลงกันเรื่องยุทธศาสตร์ทางกฎหมายและจุดยืนเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆ รวมถึงการ
แก้ไขร่างและการตัดสินใจที่ส�ำคัญอื่นๆ ของรัฐสภา นอกจากนี้ กลุ่มพรรคการเมืองในรัฐสภายังมีบทบาทในการอภิปรายนอก
รัฐสภาผ่านพรรคการเมืองของตนอีกด้วย
หากสมาชิกกลุ่มพรรคการเมืองใดเป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา (ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบของรัฐสภานั้นๆ) สมาชิกกลุ่มนั้นจะมีโอกาส
อันดีในการรวมตัวกันสนับสนุนรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับ
การน�ำไปปฏิบัติภายในประเทศหรือมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รับทราบถึงภารกิจที่รัฐสภาท�ำ วิธีการหนึ่งคือการจัดตั้ง
คณะท�ำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์หลักของคณะท�ำงานคือการท�ำงานร่วมกับรัฐมนตรีและกระทรวง
ต่างๆ ในการก�ำกับดูแลการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามุมมองของสมาชิกพรรคการเมืองและผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับการสะท้อนผ่านร่างกฎหมายและงบประมาณก่อนการน�ำเข้าสู่การพิจารณาในสภา คณะท�ำงานนี้ถือเป็น
สนามให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสซักซ้อมกันในประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายค้านหรือกลุ่มเสียงส่วนน้อยอาจหยิบยกขึ้นมาพูด และให้
พรรคได้หาจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกันก่อนจะมีการเสนอร่างกฎหมายและงบประมาณในสภา นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรับ
การหารือประเด็นการแก้ไขร่างต่างๆ เมือ่ สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านขัน้ ตอนทางรัฐสภาแล้ว เช่น การท�ำประชา
พิจารณ์ของคณะกรรมาธิการ เป็นต้น
ส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้าน เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนก็ยงั เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ วรผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในงานของพรรค
บางระบบรัฐสภาจะมีรัฐบาลเงา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลทางเลือกอันประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจากฝ่ายค้านหรือ
พรรคการเมืองเสียงส่วนน้อย ทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นโฆษกของพรรคหรือแกนน�ำหลักส�ำหรับของงานกระทรวงต่างๆ ภายในรัฐบาล
รัฐมนตรีเงาแต่ละคนควรมีความรูแ้ ละข้อมูลพร้อมเพือ่ ให้สามารถน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมาใช้วเิ คราะห์การท�ำงานของ
กระทรวงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรัฐสภาประเภทอืน่ ๆ การแบ่งงานอาจขึน้ อยูก่ บั ภูมศิ าสตร์หรือปัจจัย
อืน่ ๆ แต่ไม่วา่ จะแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างไร ฝ่ายค้านควรมีความเข้าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และควรมีแนวคิด
ที่ดีว่าวิธีการน�ำเป้าหมายไปปฏิบัติควรเป็นอย่างไรเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถติดตามการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลได้อย่างดีที่สุด
นอกจากนี้ ยังเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจว่า ในช่วงระยะเวลาของการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปใช้นนั้ (พ.ศ.
2558 - พ.ศ. 2573) กลุม่ พรรคการเมืองอาจย้ายจากการเป็นฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายรัฐบาล (หรือกลับกัน) ดังนัน้ กลุม่ พรรคการเมือง
แต่ละกลุม่ ควรทราบถึงเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้เป็นอย่างดี และควรมีความมุง่ มัน่ ในการน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้แน่ใจได้วา่ การ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จ�ำเป็น
13 ในประเทศต่างๆ นั้น กลุ่มเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักในชื่อที่ต่างกัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มรัฐสภา กลุ่มนักการเมือง หรือพรรครัฐสภา
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ข. กลุ่มระหว่างพรรคการเมือง

ในช่วงสิบห้าปีทผ่ี า่ นมา ได้มกี ารรวมกลุม่ ของสมาชิกรัฐสภาทีม่ คี วามคิดเห็นคล้ายคลึงกันจากต่างค่ายพรรคการเมืองเกิดขึน้ ใน
รัฐสภาเป็นจ�ำนวนมาก กลุ่มข้ามพรรคเหล่านี้ถือเป็นโอกาสให้บรรดาสมาชิกที่มีความสนใจเหมือนกันได้พูดคุยแนวทางการ
ส่งเสริมกฎหมายและนโยบายที่สะท้อนถึงความสนใจเหล่านั้น กลุ่มเหล่านี้ช่วยทลายก�ำแพงที่ขวางกั้นระหว่างพรรคลงและส่ง
เสริมการสนทนาระหว่างสมาชิก อันจะช่วยให้เกิดฉันทามติที่สามารถน�ำมาใช้ผลักดันต่อได้ภายในกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆ
และในรัฐสภาโดยรวม
กลุม่ ข้ามพรรคทีพ่ บได้บอ่ ยครัง้ ได้แก่กลุม่ นักการเมืองสตรี กลุม่ ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในรัฐสภา และกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของสมาชิกรัฐสภา (ตามที่ระบุไว้ในส่วน ง. ตอนที่ III)
เนือ่ งจากเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน จึงมีความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดการจัดตัง้ กลุม่ ต่างๆ ขึน้ เพือ่ ผลัก
ดันประเด็นที่เป็นที่สนใจในกลุ่มสมาชิก ตัวอย่างเช่น กลุ่มนักการเมืองสตรีจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5
(ความเท่าเทียมระหว่างเพศ) องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (GOPAC) จะส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนข้อที่ 16 (ความรับผิดชอบ) ส่วนรัฐสภาสภาพภูมิอากาศ (Climate Parliament) ก็จะส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7 (พลังงานสะอาด)
อย่างไรก็ดี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยังคงเป็นโอกาสให้เกิดการท�ำงานข้ามกลุ่มได้ รัฐสภาบางแห่งเคยจัดตั้งคณะท�ำงาน
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (และบางส่วนก็ได้กระท�ำเช่นนั้นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเช่นกัน) คณะ
ท�ำงานดังกล่าวสามารถเป็นแหล่งความรู้และส่งเสริมหรือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวมได้ นอกจากนี้ยังถือ
เป็นกลุม่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการวางระบบทีจ่ ำ� เป็นในองค์กร (และระบุไว้ในคูม่ อื ฉบับนี)้ เพือ่ ให้รฐั สภาสามารถเป็นแกนหลัก
ในการน�ำเป้าหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติ

ประเทศปากีสถาน: คณะท�ำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อมีการรับเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558 แล้ว สมัชชาแห่งชาติปากีสถาน
(Pakistan National Assembly) ได้จัดตั้งคณะท�ำงานข้ามพรรคการเมืองของสมาชิกรัฐสภาจากกลุ่มพรรคการเมืองหลัก
ทั้งหมด วัตถุประสงค์ของคณะท�ำงานดังกล่าวแบ่งออกได้เป็นสองประการ กล่าวคือ (1) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบทบาทของรัฐสภาในการน�ำหลักการไปปฏิบัติ และ (2) เพื่อสร้างพื้นที่ที่สมาชิกรัฐสภา
พรรคการเมือง และรัฐสภาสามารถประสานงานกันในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้
ดูเพิ่มเติม: “National Assembly Speaker Sardar Ayaz Sadiq Inaugurates SDG Secretariat,” 16 กุมภาพันธ์ 2559, http://www.na.gov.pk/en/
pressrelease.php?content=101

การรวมกลุม่ ของทุกพรรคการเมืองยังเป็นช่องทางทีท่ ำ� ให้เกิดฉันทามติทางการเมืองและแรงสนับสนุนจากในพรรคทีห่ ลากหลาย
ภายในรัฐสภา กลุ่มดังกล่าวควรพยายามท�ำให้มั่นใจว่า ไม่ใช่เพียงสมาชิกรัฐสภาที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล
และได้มีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่พวกเขาได้ช่วยประสานกับพรรคของตนเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นจะได้มีข้อมูลและมีส่วนร่วมกับเป้าหมายอีกต่อหนึ่งด้วย
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• กลุ่มพรรคการเมืองต่างๆ ภายใต้รัฐสภาของท่านจัดระเบียบงานในลักษณะที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
และมีการค�ำนึงถึงเป้าหมายเฉพาะข้อในช่วงการจัดระเบียบงานของพวกเขาหรือไม่
• รัฐสภาของท่านมีคณะท�ำงานเพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหรือไม่ หากมี หน้าทีห่ ลักของพวกเขาคืออะไร หากไม่มี หน้าที่
ใดที่ท่านคาดหวังจากคณะท�ำงานนั้น
• กลุม่ ข้ามพรรคกลุม่ ใดสามารถจัดตัง้ ขึน้ ในรัฐสภาของท่านเพือ่ ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเฉพาะข้อ และเป้าหมาย
เหล่านั้นสอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนาในแผนการพัฒนาแห่งชาติของรัฐบาลของท่านหรือไม่
• พรรคของท่านมีกลไกใดในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสมาชิกรัฐสภาของพวกเขา
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XI. การสร้างความสามารถของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้า
รัฐสภาด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้คือความท้าทายของยุคสมัยนี้ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านอาจหรืออาจไม่ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยูใ่ นปี พ.ศ. 2573 ซึง่ เป็นปีทจี่ ะมีการประเมินว่าประเทศของท่านได้บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์หรือบางส่วน อย่างไร
ก็ตาม ท่านควรค�ำนึงถึงบทบาทของตนเองและของรัฐสภาโดยรวมในการวางระบบและหลักปฏิบตั ิ ทีจ่ ะท�ำให้ประเทศของท่าน
มีโอกาสในการประสบความส�ำเร็จสูงสุด เนือ่ งจากเรือ่ งนีม้ ไิ ด้เป็นเพียงเรือ่ งของการประเมินเชิงข้อมูลและตัวเลขอันเป็นนามธรรม
เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วนี่คือโอกาสที่ประเทศของท่านจะได้ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ และรื้อถอน
ปราการที่กีดขวางประชาชนและประเทศไม่ให้เป็นอิสระจากความยากจน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทั่วกัน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการไปให้ถึงจุดนั้น ทุกรัฐสภาจะต้องเสริมสร้างความสามารถใหม่ๆ ขึ้นในตัวเอง แม้ว่ารัฐสภาของท่าน
อาจมีสว่ นร่วมกับประชาชนและขอรับความคิดเห็นจากพวกเขาผ่านสมาชิกและคณะกรรมาธิการอยูแ่ ล้ว หรือแม้วา่ รัฐสภาของ
ท่านอาจมีความสามารถในการท�ำงานวิจยั เชิงลึกและมีระบบรองรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านสมาชิกรัฐสภาอยู่
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณาทบทวนว่าระบบของท่านควรมีเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศมอลโดวา
เลขาธิการรัฐสภาให้ค�ำมั่นว่าจะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อเรื่องเพศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รัฐสภาส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงตามมาตรฐานที่จ�ำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รัฐสภาทั้งหมดจะต้องให้ความรู้เพิ่ม
เติมแก่สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและวิธใี นการบูรณาการเป้าหมายเข้ากับงานประจ�ำวัน
เอกสารนี้ควรเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการพูดคุยกันว่ารัฐสภาของท่านจะมีส่วนร่วมในการน�ำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างไรในประเทศของท่าน ค�ำถามที่อยู่ในท้ายของแต่ละส่วนถือเป็นโอกาสในการ
ส�ำรวจตนเองถึงงานที่สภาของท่านท�ำอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่ท่านอาจท�ำได้เพื่อให้สถาบันนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รัฐสภาหลายแห่งเข้าใจถึงความส�ำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (และเป้าหมายที่มีอยู่ก่อน ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ) มาระยะหนึ่งแล้ว พวกเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้และคู่มือที่สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้ในการพิจารณาถึง
เป้าหมายเหล่านี้ระหว่างที่พวกเขาเดินหน้าท�ำงานร่วมกับประชาชนและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ประเทศอินโดนีเซีย: คู่มือส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ในปี พ.ศ. 2546 สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะท�ำงานแห่งรัฐสภาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษขึน้ และคณะท�ำงานดังกล่าวได้จดั ท�ำคูม่ อื ส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาเกีย่ วกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดย
คู่มือนี้น�ำเสนอชุดค�ำถามส�ำคัญที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ใช้พิจารณาระหว่าง
การร่างกฎหมายและก�ำกับดูแลกิจการของรัฐบาล คู่มือดังกล่าวให้รายละเอียดแผนแม่แบบส�ำหรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเน้นย�ำ้ ว่าสมาชิกรัฐสภาทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค ควรสังเกตและตระหนักถึงประเด็นอะไรบ้าง
ในขณะที่พวกเขาเดินทางลงพื้นที่และมีส่วนร่วมกับชุมชน
รัฐสภาบางแห่งอาจตระหนักว่ายังมีขอ้ จ�ำกัดในสิง่ ทีพ่ วกเขาท�ำเองได้ เนือ่ งจากปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ หรือการขาดแคลน
สมาชิกของรัฐสภาเอง เป็นต้น เพือ่ เอาชนะข้อจ�ำกัดเหล่านี้ ในบางครัง้ รัฐสภาอาจจัดโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถ การจัดเตรียมกรอบการท�ำงานด้านกฎหมาย และ
การสร้างเครื่องมือและกลไกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เครื่องมือเหล่านี้อาจรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนา การติดตาม และการโค้ชกันตัวต่อตัวส�ำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกรัฐสภา
เมื่อน�ำมารวมกับแผนระยะยาวซึ่งได้อธิบายไว้ในส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี้ การสนับสนุนโครงการรายวันและโครงการพิเศษ
เหล่านี้อาจช่วยพัฒนาขีดความสามารถของรัฐสภาได้อย่างมีนัยยะส�ำคัญในการด�ำเนินงานเพื่อกลายเป็นพันธมิตรอย่างเต็มรูป
แบบในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

ประเทศซามัว: การอบรมส�ำหรับสมาชิกใหม่ของรัฐสภาในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลังการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศซามัวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 หน่วยงานสหประชาชาติหลายหน่วยงาน รวมถึง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้รว่ มมือกับส�ำนักงานเสมียนและสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
(Office of the Clerk and Legislative Assembly)และกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดโครงการอบรมหลังการเข้ารับต�ำแหน่ง
ในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเลือกเข้ามาใหม่ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นการให้โอกาสสมาชิกรัฐ สภาได้ท�ำความเข้าใจบทบาทของพวกเขาในการน�ำเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และอธิบายว่ามีการสนับสนุนประเภทใดบ้างจากองค์การสหประชาชาติและองค์กรอื่นๆ ในการ
ด�ำเนินการภายภาคหน้า
ที่มา: www.samoaobserver.ws/en/18_03_2016/local/3791/Making-global-goals-Samoaâ€™s-own.htm.

รัฐสภาทีอ่ ยากมีสว่ นในการน�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไปปฏิบตั ภิ ายในประเทศของตนควรรวบรวมหลักฐานเพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมภิ าคในเรือ่ งการเงิน การให้คำ� ปรึกษาเฉพาะทาง และแหล่งทรัพยากรอืน่ ๆ
เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐสภาและการมีสว่ นร่วมของสาธารณะในการน�ำบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนข้อต่างๆ
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นอกจากองค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุนตามทีไ่ ด้ระบุขา้ งต้นแล้ว รัฐสภาอาจหาทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคาร
อิสลามเพื่อการพัฒนา14 และธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคอื่นๆ สถาบันเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อท�ำให้แน่ใจว่า
ประเทศสมาชิกจะสามารถเติมเต็มเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวได้ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งส�ำคัญส�ำหรับรัฐสภาที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการน�ำเนื้อหาตามหนังสือคู่มือฉบับ
นีไ้ ปปรับใช้ รัฐสภาสามารถจัดท�ำการศึกษาความเป็นไปได้จากหลักฐาน หรือการประเมินความต้องการ โดยออกแบบจากข้อมูล
ต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ ตัวอย่างจากนานาประเทศและการตอบค�ำถามเพื่อการพิจารณาทบทวน การประเมินดังกล่าวจะเป็น
พื้นฐานการร้องขอการสนับสนุนและทรัพยากรที่จะท�ำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นในการท�ำให้รัฐสภากลายเป็นพันธมิตรที่
แข็งขันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค�ำถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีแผนอะไรบ้างในการสร้างเสริมขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกรัฐสภา
• รัฐสภาของท่านมีแผนอะไรบ้างในการจัดท�ำและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ความรูเ้ กีย่ วกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขึน้ โดยเฉพาะ
ส�ำหรับประเทศของท่าน
• มีงบประมาณภายในเพียงพอส�ำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกรัฐสภาและส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรูห้ รือ
ไม่
• มีการส่งเสริมจากองค์กรภายนอกอะไรบ้างที่จะช่วยในการสร้างเสริมขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกรัฐสภา
ในรัฐสภาของท่าน
• สถาบันการเงินระหว่างประเทศใดพร้อมที่จะให้แหล่งทรัพยากรในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและฝึกอบรมของ
รัฐสภา

14 World Bank - International Fund for Agricultural Development (IFAD) - European Investment Bank (EIB) - Asian
Development Bank (ADB) - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - CAF - Development Bank of
Latin America (CAF) - Inter-Amer- ican Development Bank Group (IDB, IADB) - African Development Bank (AfDB) - Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) - Carib- bean Development Bank (CDB) - Central American Bank for Economic
Integration (CABEI) - East African Development Bank (EADB) - West African Development Bank (BOAD) - Black Sea Trade
and Development Bank (BSTDB) - Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank (ETDB) - Eurasian
Development Bank (EDB) - New Development Bank (NDB) (formerly BRICS Develop- ment Bank)
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