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Development Programme) ประจ�าประเทศไทย เนื้อหาที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เป็นของผู้เขียน และคณะแต่เพียงเท่านั้น มิได้
เป็นการแสดงออก ซึ่งความเห็นขององค์การสหประชาชาติ รัฐภาคีอันเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ หรือรัฐสภาไทยแต่อย่าง
ใด การท�าเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานและการเรียนรู้สามารถกระท�าได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา ขอสงวนลิขสิทธ์ิกรณีน�าไปเผยแพร่หรือที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการค้า  
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ค�านิยม

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์พัฒนาโลกไปสู่ความเจริญ
ก้าวหน้าในทุกมิติ พัฒนาการดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบแบบลูกโซ่เป็นวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวกและ 
ด้านลบ เช่น ขณะทีโ่ลกได้รบัประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านการพฒันาอตุสาหกรรมและความเตบิโตทางเศรษฐกจิ แต่หลาย
ประเทศก็ต้องแก้ไขปัญหาที่ตามมากับความก้าวหน้านี้ด้วย โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความสูญเสียด้าน
ทรัพยากร จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องหาความสมดุลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาคมระหว่างประเทศได้เล็งเห็นปัญหานี้  
จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยก�าหนดให้เป็นวาระส�าคัญของสหประชาชาติและประชาคมโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงทีมี่ปัจจยัส่งเสรมิทีดี่ เช่น มหีลกัธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะวฒันธรรมอนัมาจากค�าสอนและแนว
ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่สั่งสมมานับเกือบพันปี ซึ่งสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยและสังคมไทย ที่มีการพึ่งพา และ
ไม่ทอดทิ้งกัน เอกลักษณ์เช่นนี้เห็นได้จากการที่คนไทยมีรอยยิ้ม มีความเอื้ออาทรและมีความผูกพันกันในครอบครัว ซึ่งมีส่วน
ช่วยในสังคมไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้หลายครั้งโดยไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางสังคมตามมา แต่ในอีกด้านหนึ่งสังคมไทย ยังมี
จุดอ่อน ยังขาดการมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎระเบียบของบ้านเมือง จึงยังมีอุบัติเหตุบนเส้นทางสาธารณะเกิดขึ้นมาก 
เกิดความสูญเสียมากติดอันดับโลก เรื่องนี้เป็นวาระส�าคัญของชาติ จึงต้องมีการรณรงค์สร้างระเบียบวินัยของคนในสังคม

กระนัน้กต็าม ประเทศไทยยงัโชคดทีีไ่ด้รบัแนวปฏบิตัทิีช่ีน้�าเป็นพเิศษ คอื การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง พระองค์ทรงสนบัสนนุให้ประชาชนไทยมศีกัยภาพในการพฒันาตนเอง ให้สามารถพึง่พาและช่วยเหลอืตนเองได้ ทรงเน้น
ความส�าคญัในการสร้างสมดลุระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม อันจะน�ามาซึง่ประโยชน์สขุอย่างยัง่ยนืในระยะยาว แนวทาง
นี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารตลอดมา

ส�าหรับรัฐสภาไทยในปัจจุบันให้ความส�าคัญและการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเน้นให้รัฐสภา
เป็นแบบอย่างของการสร้างบ้านเมอืงให้มรีะเบยีบวนัิย สมาชกิรฐัสภาต้องเป็นแบบอย่างของการเคารพกฎเกณฑ์ของบ้านเมอืง 
นอกจากนั้น รัฐสภาไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศมาโดยตลอด เช่น 
เมือ่รฐัสภาไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมใหญ่สมชัชารฐัสภาอาเซยีน ครัง้ที ่40 พ.ศ. 2562 กไ็ด้ก�าหนดหวัข้อหลกัในการประชมุ 
คือ “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอย่างดียิ่ง

หนังสือคู่มือ เรื่อง “บทบาทรัฐสภาในการน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไปปฏิบัติ” ของส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนของภาครัฐโดยรัฐสภาฉบับนี้ จึงสอดคล้องกับแนวคิด
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีป่ระเทศไทยได้ด�าเนนิการมาแล้ว การจัดท�าคู่มือเล่มนีจึ้งเป็นการกระตุน้ให้สังคมได้รับรูแ้ละตระหนกั
ในความส�าคัญของการด�าเนินงานฝ่ายนิติบัญญัติคู่ขนานไปกับฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของประชาคมโลกร่วมกัน

นำยชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภา
มีนาคม 2563
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(GOPAC)
นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา องค์การสมาชกิรฐัสภานานาชาตเิพือ่การต่อต้านการทจุรติ (GOPAC) ได้จดัตัง้เครอืข่ายสมาชกิ
รัฐสภาที่มีจุดยืนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับการทุจริตที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยการร่วมมือ
กับรัฐสภาจ�านวน 57 คณะทั่วโลก องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริตให้การสนับสนุนองค์ความรู้และ
การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิกรัฐสภาในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้ง คณะท�างานในประเทศส่วนใหญ่ยังมอบ
โอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากทุกพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมและท�าลายก�าแพงทางการเมืองเพื่อขจัดปัญหาที่ส�าคัญอย่างการ
ทุจริต อันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการน�าไปสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

www.gopacnetwork.org

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาขั้นพื้นฐานของสหประชาชาตินับตั้งแต่  
พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังเป็นผู้ด�าเนินโครงการส่งเสริมรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ซึง่ท�างานร่วมกบัรฐัสภากว่า 60 ประเทศ โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตจิดัตัง้ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืรฐัสภาทัง้ในระดบัประเทศ
และระดบัท้องถิน่ เพือ่บรรลเุป้าหมายตามทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจมาในการน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปปฏบิตั ิด้วยการจดัหา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแบ่งปันความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกและส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภาพสูงและส่ือส�าหรับถ่ายทอด
ความรู้

www.undp.org

ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB)
ธนาคารอสิลามเพ่ือการพฒันา (IDB) เป็นสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศทีก่่อต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2516 เพือ่สนบัสนนุการพฒันา
ในประเทศทีม่ีประชากรนับถือศาสนาอสิลามเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ ธนาคารอสิลามเพื่อการพฒันามีความแตกต่างจากธนาคาร
อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน เนื่องจากธนาคารดังกล่าวจะมิได้ด�าเนินงานในระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมประเทศสมาชิก
ในทวีปยุโรป แอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชีย วัตถุประสงค์ของธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาคือเพื่อ “ส่งเสริม
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศสมาชิกและชุมชนชาวมุสลิม”

www.isdb.org
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กิตติกรรมประกาศ

องค์การสมาชกิรฐัสภานานาชาตเิพือ่การต่อต้านการทจุรติ (GOPAC) โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) และธนาคาร
อิสลามเพ่ือการพัฒนา (IDB) ขอขอบคุณผู้เขียนหลักของหนังสือคู่มือรัฐสภาฉบับนี้ ได้แก่ คุณเควิน เดอโวซ์ และ 
คุณคาร์เมน รอดริเกซ คุณเอมิลี ลูโวซ์ ผู้จัดการโครงการ องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต  
คณุโอลเิวยีร์ ปิแอร์-โลวอกซ์ ผูเ้ชีย่วชาญโครงการกระบวนการทางการเมอืงแบบมส่ีวนร่วม โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
และคุณอับดีฮามิด มาว ผู ้เช่ียวชาญอาวุโสด้านจริยธรรม ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ตรวจแก้และ 
จัดท�าหนังสือคู่มือฉบับนี้ คุณจูเลีย สจ๊วต และคุณชาลส์ โชเวล เป็นผู้ปรับแก้เนื้อหาคร้ังสุดท้ายในนามโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ

ศูนย์กลางของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส�าหรับรัฐอาหรับนั้นมีบทบาทน�าในการส่งเสริมการจัดท�าหนังสือคู่มือฉบับนี้ 
ศูนย์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส�านักงานกรุงเทพฯ แบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่
จากภูมิภาคของตน ผ่านงานของคุณโดอินา กิมิซี ผู้เชี่ยวชาญระดับโครงการด้านหน้าที่หลักของรัฐบาล

หนังสือคู่มือฉบับนี้จะไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทรงคุณค่าจาก ดร. กาวิน วูดส์ ประธานคณะท�างาน
ระดับนานาชาต ิด้านการก�ากับดแูลรฐัสภาประจ�าองค์การสมาชกิรัฐสภานานาชาตเิพือ่การต่อต้านการทุจริต คุณอากาช มหาราช 
ประธานบริหารและคณะกรรมการบรหิารประจ�าองค์การสมาชกิรฐัสภานานาชาตเิพือ่การต่อต้านการทจุริต สมาชกิขององค์การ
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 สมัชชาท่ีปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าสภาผู้แทนราษฎรโดย ดร. ฟาดลิ ซอน  
รองโฆษก และประธานองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต และสมาชิกเจ้าหน้าที่รัฐสภา คุณเฮริโนโย 
อาด ีอางโกโร และคุณเอนดา เรตโนอาซตตู ีได้ให้ความช่วยเหลอืทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถงึมลูนธิเิวสต์มนิสเตอร์เพือ่ประชาธิปไตย 
สมาชิกรัฐสภาและผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นตัวแทนจาก 12 ประเทศซ่ึงเข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบน�าร่อง ระหว่างวันที่  
30 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์
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สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความส�าคัญต่ออนาคตของโลกและมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง วิสัยทัศน์นี้ได้รับการก�าหนด
ไว้ในวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (วาระ 2573) โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจน สร้างสังคมแห่งสันติภาพ  
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ขณะเดียวกันยังปกป้องสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้คนในรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต รัฐสมาชิกของสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับวาระดังกล่าว ในการประชุมสมัชชาใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เมื่อ 
พ.ศ. 2558 โดยประเทศสมาชกิจะต้องน�าเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืเข้าสูว่าระแห่งชาตแิละต้องจดัสรรทรัพยากรทีจ่�าเป็นและ
จัดตั้งความร่วมมือที่จ�าเป็นกับภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสและมีความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญโดยมีบทบาทส�าคัญเพื่อสนับสนุนและก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิญญาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักถึง “บทบาทที่ส�าคัญของรัฐสภา
แห่งชาติผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการจัดสรรงบประมาณต่างๆ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่าง
มีประสิทธิผล” สมาชิกรัฐสภาอยู่ในสถานะที่มีลักษณะเฉพาะในการเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับสถาบันต่างๆ ของรัฐ 
และในการส่งเสรมิและน�านโยบาย รวมถึงกฎหมายทีค่�านงึถงึผลประโยชน์ของประชาชนเป็นทีต่ัง้มาปฏบิตั ิเพือ่ให้ทกุคนมัน่ใจ
ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

การน�าวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2573 มาปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จนั้นจ�าเป็นจะต้องใช้วิธีการแบบบูรณาการ การ 
ร่วมมอืกนั และการมส่ีวนร่วมผ่านกระบวนการนโยบายแบบมส่ีวนร่วม และสถาบนัต่างๆ ทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ทันท่วงที 
มปีระสทิธิผลและมคีวามรบัผดิชอบ การด�าเนนิการดงักล่าวยงัจ�าเป็นต้องมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ในระดบัโลกและระดบั
ภูมิภาคระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การลงมือปฏิบัติ การก�ากับ
ดูแลความก้าวหน้าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงมีการติดตามผลว่าเงินทุนท่ีได้รับมานั้นน�าไปใช้ในเรื่องใด
และในรปูแบบใด เพ่ือตรวจสอบไม่ให้เกดิการทจุรติ และประเมนิผลกระทบของโครงการเหล่านีต่้อคณุภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มสตรี กลุ่มคนชายขอบ และผู้ด้อยโอกาส

องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และธนาคารอิสลามเพ่ือการ
พัฒนา จัดท�าหนังสือคู่มือฉบับน้ีเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่ใช้ง่าย เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสภา
ด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล โดยคู่มือเล่มนี้จะมีรายละเอียดของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
พ.ศ. 2573 เพื่อให้ผู้อ่านได้ท�าความคุ้นเคย รวมถึงยังมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเครื่องมือที่ประเทศต่างๆ  
ทั่วโลกสามารถน�ามาปรับใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการเจรจาแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับอนาคตของประชาชนทุกคน
บนโลกใบนี้ สมาชิกรัฐสภามีบทบาทในการเป็นผู้น�าด้านการด�าเนินการเจรจาในครั้งนี้ได้ ดังนั้น เราจึงมีความยินดีที่จะขอเชิญ
ชวนสมาชิกรัฐสภาจากทั่วทุกมุมโลกให้ใช้คู่มือฉบับน้ีเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
พ.ศ. 2573 ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ฟำดลิ ซอน
ประธานองค์การสมาชิกรัฐสภา

นานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
รองโฆษก สภาผู้แทนราษฎร 

ประเทศอินโดนีเซีย

แมกดี มำร์ติเนซ โซลิมำน
ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การ

สหประชาชาติและผู้ช่วยผู้บริหารและ
ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนนโยบาย
และโครงการ โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ

ดร. อับดุล รำซซัก 
คำลิล ลำบำบีดี 

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายจริยธรรมกลุ่ม 

ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา
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บทสรุปผู้บริหาร
หนังสือคู่มือฉบับนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐสภาใน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐสมาชิกทั้ง 193 รัฐแห่งสหประชาชาติรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนส�าคัญของ “การปรับเปลี่ยน
โลกของเรา วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573” เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยอาศัยการถอดบทเรียนจาก 
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (ทีเ่ริม่ใช้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2543 ถงึ พ.ศ. 2558) เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืนยิามจดุประสงค์
การพฒันาระยะยาวระดบัโลก เพือ่ก�าหนดวธิทีีย่ัง่ยนืมากยิง่ขึน้ในการพฒันาด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคมในทุกประเทศ 
เป้าหมายระดับโลกเหล่านี้ซึ่งมีชื่อเรียกโดยรวมว่าวาระ 2573 นั้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และก�าหนดให้
ด�าเนินจนลุล่วงในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้ำหมำยที่ 1.  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เปำ้หมำยที่ 2.  ยตุิความหวิโหย บรรลคุวามมั่นคงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และสง่เสรมิเกษตรกรรมที่ยัง่ยืน
เป้ำหมำยที่ 3. สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส�าหรับทุกคนในทุกวัย
เป้ำหมำยที่ 4. สร้างหลกัประกันว่าทุกคนจะมีการศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทยีม และสนบัสนนุโอกาส 
  ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้ำหมำยที่ 5.  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและและส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เปำ้หมำยที ่6.  สร้างหลกัประกันเรือ่งการเข้าถึงน�า้สะอาดและสขุอนามยั และมกีารบรหิารจัดการท่ีย่ังยืนส�าหรบัทกุคน
เป้ำหมำยที่ 7.  สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึง เชื่อถือได้ และยั่งยืน
เปำ้หมำยที่ 8.  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
  และการงานที่สมควรส�าหรับทุกคน
เป้ำหมำยท่ี 9.  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และ 
  ส่งเสริมนวัตกรรม
เป้ำหมำยที่ 10. ลดความไม่เสมอภาค ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
เป้ำหมำยที่ 11. ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น1

เปำ้หมำยที่ 14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล และทรพัยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนืเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื
เป้ำหมำยที ่15. ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนบัสนุนการใช้ระบบนเิวศบนบกอย่างยัง่ยนื จดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื ป้องกนัไม่ให้เกิด 
  การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหรอืสภาวะแห้งแล้ง หยดุการเสือ่มโทรมของทีด่นิและฟ้ืนฟสูภาพดนิ และ 
  หยดุยัง้การเสือ่มโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้ำหมำยที่ 16. ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสุขและครอบคลมุเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื ให้ทุกคนสามารถเข้าถงึความยติุธรรม และ 
  สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
เป้ำหมำยที่ 17. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 โดยการรับทราบว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาตินั้นเป็นการเสวนาหลักระดับนานาชาติและ
ระหว่างรัฐบาลในการเจรจาเพื่อก�าหนดท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก
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รัฐสมาชิกสหประชาชาติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ อีกทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
ยังได้รับการรับรองจากฝ่ายบริหารของรัฐบาลแต่ละประเทศ หากประเทศใดต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐสภาของ 
ประเทศนั้นๆ จะต้องมีข้อมูลและมีบทบาทที่ส�าคัญ รัฐสภาจ�าเป็นจะต้องมีการวางกรอบกฎหมายเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและน�าไปปฏิบัติตามโดยรัฐสภา งบประมาณประจ�าปีของรัฐที่จะ
น�ามาใช้จ่ายส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นอกจากนี้ รัฐสภายังต้องก�ากับดูแลการน�า 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศหรือบริบทท้องถิ่นหรือไม่ และ
สมาชิกรัฐสภาจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของหนังสือคู่มือฉบับนี้มีสำมประกำร
• แจ้งให้สมาชิกรัฐสภาเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
• แบ่งปันประสบการณ์ของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาในการมีบทบาทเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
• น�าเสนอเครื่องมือให้แก่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาสมรรถนะการมีส่วนร่วมเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คูม่อืฉบบันีเ้ริม่ต้นด้วยการน�าเสนอภาพรวมของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืและชีใ้ห้เหน็ถงึความเกีย่วโยงของเป้าหมายดงักล่าว
กับสมาชิกรัฐสภา โดยแสดงให้เห็นว่าประเด็นต่างๆที่มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานั้นเกือบทั้งหมดล้วนมีความ 
เกี่ยวโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น คู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นถือเป็นส่วนส�าคัญของงานประจ�าของรัฐสภา รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภา และสมาชิกของรัฐสภาเอง

คู่มือฉบับนี้อ้างอิงจากการทบทวนหน้าที่หลักของรัฐสภา อันได้แก่ การบัญญัติกฎหมาย การก�ากับดูแล และการเป็นตัวแทน 
- โดยอภปิรายวธิกีารและเครือ่งมอืเฉพาะทีส่มาชกิรฐัสภาได้น�ามาใช้ ในประเทศต่างๆทัว่โลก เพือ่เร่งให้เกดิผลลพัธ์ต่อประชาชน
ที่ตนเป็นตัวแทน โดยวิธีการและเครื่องมือเฉพาะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ ซึ่งจะ
มีการให้ความส�าคัญกับแนวทางใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้กับหน้าที่หลักดังกล่าวข้างต้น

ท้ายที่สุดแล้ว คู่มือนี้ยังค�านึงถึงบทบาทรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่าง 
เหมาะสมในวงกว้างขึ้นในระบอบการเมือง อีกท้ังยังได้พิจารณาถึงการท�างานร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ ที่น�าหลักการดังกล่าวไป
ปฏิบัติ เช่น ส�านักงานผูต้รวจเงนิแผ่นดนิและส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิเนือ่งจากการด�าเนนิงานของรัฐสภาเป็นส่วนหนึง่ของระบบ
สังคมในระดับที่ใหญ่ขึ้น คู่มือเล่มนี้ยังค�านึงถึงผู้มีบทบาทอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐสภา ภาคประชาสังคม พรรคการเมืองและสื่อ 
ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น

รัฐสภาแต่ละแห่งและสมาชิกรัฐสภานั้นเข้าใจเป็นอย่างดีถึงบริบททางการเมืองและสังคมที่พวกเขาด�าเนินงานอยู่ และต่างมี
ศักยภาพในการก�าหนดบทบาทเชิงรุกของรัฐสภาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รับฟังตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของรัฐสภาอื่นๆ และการอภิปรายการน�ามาตรฐานสากลมาปรับใช้กับงานรัฐสภา คู่มือเล่มนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ด�าเนินการหลัก 
ทั้งภายในและภายนอกรัฐสภาได้ปรึกษาหารือถึงวิถีทางของสถาบันของตนเพื่อท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

ในคู่มือฉบับนี้มีการน�าเสนอแนวทางใหม่ๆ มากมาย ซึ่งรัฐสภาบางแห่งได้น�ามาปรับใช้เพื่อก�ากับดูแลกิจการต่างๆ ของรัฐบาล 
โดยรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและก�าหนดรายจ่าย ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ บางแนวทางมีศักยภาพที่จะเป็น 
“ตัวเปลี่ยนเกม” ในแง่บทบาทของรัฐสภาเพื่อน�าไปสู่ความรับผิดชอบและการพัฒนาภายในประเทศ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีตั้งข้อสังเกตถึง ประสบการณ์ท่ีผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (ก่อนหน้าที่
จะเปลีย่นมาเป็นเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื) การก�ากบัดแูลด้านการเงนิ และการมส่ีวนร่วมของรฐัสภาในเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนในระยะแรกเริ่ม

ช่วงท้ายของแต่ละส่วนของคู่มือฉบับนี้ จะมีค�าถามสั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความ
สามารถของรัฐสภาในปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายถึงแนวทางที่รัฐสภาจะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการมีส่วนร่วมเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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I. จุดร่วมของรัฐสภาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. รัฐสภาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะตัวแทนซึ่งได้รับเลือกจากประชาชน สมาชิกรัฐสภามีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งสะท้อนถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในทศวรรษที่ผ่านๆ มามีการเห็นความส�าคัญมากขึ้นของ
การผลักดันให้เกิดการเติบโตที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ด้วยอ�านาจ
โดยรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมายและก�ากับดูแลนโยบายและโครงการต่างๆ ของรัฐซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการ 
กลั่นกรองงบประมาณของรัฐบาล การสะท้อนมุมมองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย สมาชิกรัฐสภาถือเป็นพันธมิตร
ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบริหารประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ ความเปิดกว้าง เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม และมีความโปร่งใส ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับทุกคน

การตระหนักถึงบทบาทอันทรงคุณค่าที่สมาชิกรัฐสภามีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ในขณะที่โลกมุ่งหน้าสู่
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิญญาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ถือเป็น
เอกสารที่สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเรียกร้องให้การพัฒนาทั้งหมดควร
จะมี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” พันธสัญญาที่ยึดมั่นในการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองโดยไม่ค�านึงถึงอายุ 
เพศ สภาพร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ต้นก�าเนิด ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสถานะอื่นๆ นั้นจะช่วยสนับสนุนทั้งตัว
เป้าหมายเองและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งสมาชิกรัฐสภาสามารถด�าเนินการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่า
นี้ได้ส�าเร็จ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น�าทั่วโลกได้มารวมตัวกันในการประชุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อเปิด

ตัววาระการพัฒนาท่ียั่งยืนฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองชี้น�าประชาคมโลก ต่อไปในอีก 15 ปีข้างหน้า ผู้น�าต่างๆ ให้การรับรองวาระการ

พัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 พร้อมด้วยชุดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกันจ�านวน 17 ข้อ (เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 พัฒนามาจากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การรับรองค�าประกาศสหัสวรรษ พ.ศ. 2543 

และด�าเนินการต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการด�าเนินการสานต่อจากความ

ส�าเร็จเดิม ในขณะเดียวกันก็วางกรอบการท�างานใหม่ที่ท้าทายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตอบสนองความต้องการที่ยังไม่บรรลุผล

วาระเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573 นัน้น�าเสนอวสัิย
ทัศน์ใหม่เพื่อให้สังคมโลกเจริญก้าวหน้าและมีความ 
เท่าเทียมอย่างท่ัวถึง วาระนี้ได้พยายามแก้ไขปัญหา 
ทุกแง่มุมด้านการพัฒนาที่ประเทศ และชุมชนทั้งหลาย
ต้องประสบ โดยสามารถจ�าแนกมิติที่ส�าคัญของการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืออกเป็นสามด้าน อนัได้แก่ ด้านสิง่แวดล้อม 
ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 มีความครอบคลุม
ในทุกแง่มุม ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถน�าไปปรับใช้ได้ใน
ระดบัสากล แทนทีจ่ะให้ความส�าคญัเพียงแค่ประเทศที่
เรยีกได้ว่าเป็นประเทศทีก่�าลงัพฒันา วาระการพฒันาที่
ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ความเชื่อมโยงกันนั้น ทุกประเทศจะต้องด�าเนินการ 
เชงิรกุเพือ่รบัมอืกบัความท้าทายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ประชำชน:
เพื่อรับประกัน

สุขภาพที่ดี การให้
ความรู้ และการมี
ส่วนร่วมของสตรี

และเด็ก เป้าหมาย
การพัฒนา

ที่ยั่งยืน

ศักดิ์ศรี:
เพื่อขจัดความยากจนและ
ต่อสู้กับความเหลื่อมล�้า

ควำมเจริญรุ่งเรือง:
เพื่อท�าให้เศรษฐกิจมีความ
แข็งแกร่ง เอื้อต่อการมีส่วน

ร่วม และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ควำมยุติธรรม:
เพื่อส่งเสริมสังคมที่ 

ปลอดภัยและมีสันติสุข
รวมถึงสถาบันที่มีความ

แข็งแกร่งพันธมิตร:
เพื่อกระตุ้นความเป็นปึกแผ่น

ระดับนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

โลก:
เพื่อปกป้องระบบ

นิเวศเพื่อสังคมและ
ลูกหลานของเรา

ทั้งหมด
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ทุกประเทศมีหน้าที่ในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และทุกประเทศจ�าเป็นต้องตรวจสอบดูความก้าวหน้าและ
รายงานต่อประชาคมโลกอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับความส�าเร็จและความท้าทายที่พวกเขาได้ประสบ

นัยส�าคัญในที่นี้คือ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษครอบคลุมการพัฒนาเพียง 8 ด้าน แบ่งเป็นเป้าหมายจ�านวน 21 ข้อ 
และ 48 ตัวชี้วัด ขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประเด็นที่กว้างกว่า โดยครอบคลุมถึง 17 ด้าน 169 เป้าหมาย 
ความก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบผ่านตัวช้ีวัดชุดใหม่ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ก�าลังได้รับการพัฒนา
และก�ากบัดแูลโดยกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ระหว่างหน่วยงานระดบันานาชาต ิอนัประกอบด้วยส�านกังานสถติแิห่งชาตโิดยมสี�านกังาน
สถติิแห่งสหประชาชาตดิ�ารงต�าแหน่งเป็นเลขาธิการ2 โดยมกีารคาดการณ์ว่าในการถอดบทเรียนจากการน�าเป้าหมายการพฒันา
แห่งสหัสวรรษไปปฏิบัตินั้น ประเทศต่างๆ จะสามารถน�าตัวชี้วัดระดับนานาชาติเหล่านี้มาใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างตัวช้ีวัดที่
เหมาะสมกับประเทศของตน โดยมีความประสงค์ให้แต่ละประเทศสามารถระบุเป้าหมายล�าดับความส�าคัญส�าหรับการด�าเนิน
การ จากนั้นประเทศต่างๆ ควรออกแบบตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับประเทศของตน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบในระดับท้องถิ่นรวม
ทั้งระดับรัฐสภา เพื่อประเมินผลความคืบหน้าของความส�าเร็จบนพื้นฐานและเป้าหมายระดับชาติ

วาระเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573 ได้รบัการออกแบบมาเพือ่ให้สามารถปรบัใช้ได้กบัประชาชนทกุคน โดยรฐับาลพยายาม
แบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดตามที่จ�าเป็น ทั้งนี้ การเน้นย�้าถึง “การปรับ 
เป้าหมายให้เข้ากับท้องถ่ิน” ถือเป็นองค์ประกอบใหม่ที่มีความส�าคัญในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และยัง
อ้างองิการถอดบทเรยีนของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษอกีด้วย ตวัชีว้ดั การน�าไปปฏบิตัแิละการก�ากบัดแูลกจ็ะปรบัให้
เข้ากบัสถานการณ์ภายในประเทศและสะท้อนผลการด�าเนนิงานกลบัไปยงัระดบันานาชาต ิการน�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
ไปปฏิบัติและการก�ากับดูแลจะมีความเชื่อมโยงกับแผนและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศ 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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โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ประเทศมำดำกัสกำร์ 
เป้าหมายระดับโลกน�าเสนอโดยกลุ่มเยาวชนระหว่างการประชุม Social Good Summit ที่มาดากัสการ์เมื่อกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

วำระพ.ศ. 2573 และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน: 
เรำจะท�ำให้ผู้คนในวงกว้ำงเกิดควำมรู้สึกถึงกำรมีส่วนร่วมและควำมเป็นเจ้ำของได้อย่ำงไร

เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มให้ความเห็นว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นเป็นวาระที่ใช้ขับเคลื่อนระดับ
นานาชาติ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาแบบ “จากบนลงล่าง” วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2573 จึงได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการของการมีส่วนร่วมในวงกว้างและครอบคลุมระหว่างรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ รัฐสภา ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และประชาชน ในขณะที่ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนากลุ่มเล็กๆ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ก่อร่างขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการหารือกับภาคสาธารณะและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสะท้อนถึงความหวังและความต้องการของประชาชนทั่วโลก

ตลอดระยะเวลากว่าสามปีที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างทั่วโลก เพื่อให้บุคคล 
เหล่านีไ้ด้มส่ีวนร่วม แบ่งปันแนวคดิ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับเรือ่งทีส่�าคัญเป็นอนัดบัต้นทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการด�าเนนิการ 
ตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน MyWorld (www.myworld2015.org) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้คน
เกือบ 10 ล้านคนทั่วโลกร่วมกันแบ่งปันมุมมองกับสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นเร่ืองส�าคัญอันดับต้นท่ี
จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความพยายามเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอย่างเป็นระบบ 
ถึงส่ิงที่ได้ด�าเนินการในช่วงที่น�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาใช้ สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ และสิ่งท่ียังคงต้องมีการ
ด�าเนินการในอีก 15 ปีข้างหน้า การเปิดกว้างให้มีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมนี้ มีเจตนาเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
มีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573

ข. การเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภามีส่วนร่วมในวาระ พ.ศ. 2573

การเปิดโอกาสรับความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงสมาชิกรัฐสภานั้นช่วยท�าให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 
เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินงานและตรวจสอบในช่วงท้าย ในครั้งนี้  
มีความเห็นพ้องกันตั้งแต่แรกเริ่มว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่เพียงในฐานะผู้บัญญัติกฎหมายเท่านั้น แต่ในฐานะ
ตัวแทนผู้ได้รับเลือกจากประชาชนด้วย มีความส�าคัญยิ่งต่อการยอมรับจากทุกภาคส่วน เพื่อที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะได้รับการยอมรับมาปฏิบัติและบรรลุผล สมาชิกรัฐสภาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินช่องโหว่ โอกาส และสิ่งที่ต้อง 
ด�าเนินการเป็นอันดับต้นๆ ในขั้นตอนการก�าหนดวาระการพัฒนาชุดใหม่ผ่านพันธมิตรระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ ซึ่งความเห็นเหล่านี้ถูกน�ากลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
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กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกรัฐสภำโลกในวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573

สมาชิกรัฐสภาทั่วโลกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการการพัฒนาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 สมาชิกรัฐสภา
จ�านวนมากมส่ีวนเก่ียวข้องผ่านการรวมกลุม่ระดบัภมิูภาค ผ่านทางองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมรฐัสภาในเครอืจกัรภพ สมาคม
สมาชิกรัฐสภายุโรปกับชุมชนการพัฒนาแห่งแอฟริกาและแอฟริกาใต้

ในระดบัโลกนัน้ สหภาพรัฐสภาสากลให้การสนบัสนนุสมาชิกรฐัสภาในการน�าเสนอแนวคดิให้กบักระบวนการพัฒนาวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 นั้น การประชุมสหภาพรัฐสภาสากล ครั้งที่ 128 ได้ยึด
แถลงการณ์กีโต ซึ่งมีใจความว่า “รัฐสภาที่เข้มแข็งมากขึ้นจะต้องมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปปฏิบัติ โดยเรื่องนี้จะรวมถึงการท�าให้มั่นใจว่านโยบายและแผนการพัฒนานั้นได้ประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างผ่าน
กระบวนการการมส่ีวนร่วมและมคีวามครอบคลมุ รวมถงึจะต้องมรีายงานแจ้งให้รฐัสภาทราบถงึความก้าวหน้าของโครงการ
เป็นประจ�า”

สมาชิกรัฐสภาจากสภานิติบัญญัติ 130 แห่งเดินหน้ารับรองปฏิญญาฮานอยในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การเปลีย่นค�าพดูให้เป็นการกระท�า ณ การประชมุรฐัสภาสากล ครัง้ที ่132 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2558 สมาชกิรฐัสภาทุม่เท
ให้กับกระบวนการรับน�าไปปฏิบัติที่มีความครอบคลุมและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยกล่าวว่า “ [เรา] มุ่งมั่นที่จะ
เดนิหน้าอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้ประชาชนตระหนกัถงึและรูส้กึถงึความเป็นเจ้าของเป้าหมายเหล่านี ้โดยประชาชนจะต้องเข้าใจ
ว่าเป้าหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร ในฐานะตัวแทนของประชาชนแล้ว เราจะรับผิดชอบในการที่จะ
ท�าให้แน่ใจว่า กระบวนการทางการเมืองน้ัน ให้ความส�าคัญกับข้อคิดเห็นและเสียงตอบรับของประชาชนทุกคนโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ และไม่ค�านึงถึงสถานะทางสังคม”

หลงัจากนัน้ ต้นเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 การประชมุโฆษกรฐัสภาโลกครัง้ทีส่ีไ่ด้รบัรองปฏญิญาทีเ่ก่ียวกับ “การก�าหนด
บทบาทประชาธิปไตยเพ่ือน�าไปสูส่นัตภิาพและการพฒันาทีย่ัง่ยนื การสร้างโลกให้เป็นไปตามทีผู่ค้นต้องการ” ปฏญิญานีเ้น้น
ให้เหน็ถงึความส�าคญัในการท�าให้แน่ใจว่าวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573 ได้น�าแนวทางทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานสทิธมินษุยชน 
มาปฏิบัติควบคู่กับเป้าหมายการพัฒนา และจะท�าให้เกิดผลที่ครอบคลุมและลดความเหลื่อมล�้าระหว่างประชาชน

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่
แถลงกำรณ์กีโต www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm; 
ปฏิญญำฮำนอย www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm และ
ปฏิญญำกำรประชุมโฆษกแห่งรัฐสภำโลก ครั้งที่สี่ www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf. 

เนื่องจากขณะนี้ ประเทศต่างๆ ก�าลังมองหาแนวทางในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่สมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันเพ่ือน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้และก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายดังกล่าว ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในบางประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการน�าเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปใช้ อย่างไรก็ตาม ระดับการมีส่วนร่วมของรัฐสภาแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ การถอดบท
เรียนที่ส�าคัญจากการน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบัตินั้น มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหลักที่สมาชิกรัฐสภา
สามารถกระท�าได้และควรกระท�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท�าให้แน่ใจว่าการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัตินั้นจะสะท้อนถึง
ความต้องการทีห่ลากหลายของประชาชน ซึง่เป็นผูท้ีเ่ลอืกพวกตนเข้ามาเป็นตวัแทน และส่งผลดต่ีอประชาชนทกุกลุม่โดยเฉพาะ
ผูท้ีด้่อยโอกาสทีสุ่ด สมาชิกรฐัสภาจะมปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบัประชาชนมากกว่าเจ้าหน้าทีร่ฐัอืน่ๆ ในฐานะตวัแทนทีไ่ด้รบัเลอืก
มา ด้วยเหตุนี้เอง สมาชิกรัฐสภาจึงได้รับโอกาสอันมีค่าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความรับผิดชอบระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชาติอย่าง
เต็มที่ (ไม่ว่าจะพิจารณาในด้านประชากรศาสตร์ สังคม เพศ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ) และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทุกคน

http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm
http://www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm
http://www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf
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ค. เป้าหมายของสมาชิกรัฐสภา: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16

        ขณะที่สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายมีหน้าที่ในการสนับสนุนและก�ากับดูแลการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยนืทัง้ 17 ข้อไปปฏบิติั และตรวจสอบดแูลให้เกดิความสมบรูณ์ของการปฏบิตัติามวาระการพฒันา
ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 แล้ว เป้าหมายข้อที่ 16 ที่มีใจความส�าคัญว่า “ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและธรรมาภิ
บาล” นั้น มีความส�าคัญเป็นพิเศษต่อสมาชิกรัฐสภา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 มุ่งที่จะ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมทุกระดับ ในระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า 
สมาชิกรัฐสภาจะมีบทบาทน�าในการด�าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ โดยอ�านาจที่ได้รับ

มอบหมายจากรฐัสภา สมาชกิรฐัสภาสามารถบัญญตักิฎหมาย ก�ากบัดูแลฝ่ายบรหิาร และเป็นตัวแทนในการรกัษาผลประโยชน์
ของประชาชน และบทบาทหน้าทีโ่ดยตรงของรฐัสภาคอืเป็นหลกัประกนั เพือ่ท�าให้ประชาชนม่ันใจถงึความรับผดิชอบและการ
มีส่วนร่วมของตน

ขณะท่ีรายละเอยีดเป้าหมายย่อยของเป้าหมายที ่16 นัน้ ล้วนมคีวามเกีย่วข้องกบัสมาชกิรฐัสภา รายละเอยีดเป้าหมายข้อ 16.6 
และ 16.7 นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมงานสมาชิกรัฐสภาโดยตรง เป้าหมาย 16.6 ก�าหนดให้มีการ “พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล 
มีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ” ส่วนเป้าหมาย 16.7 แสวงหา “สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ 
สมาชกิรฐัสภาจะต้องพจิารณาวธิกีารทีห่ลากหลายเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการและระบบการท�างานของตน ยกตวัอย่างเช่น ด้วย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคณะกรรมการสมาชิกรัฐสภา เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรัฐสภามากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้ผู้
บัญญัติกฎหมายสื่อสารกับประชาชนและใช้กลยุทธ์จ�าเพาะ เพื่อยกสถานะของสตรี กลุ่มด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มคนชายขอบ

ปัจจบุนัน้ี มแีนวโน้มทีจ่ะน�าตวัชีว้ดัระดบัสากลสองตวัมาใช้เพือ่ก�ากบัดแูลเป้าหมายข้างต้น กล่าวคือ ตวัชีวั้ด 16.7.1 อัตราส่วน
ของกลุ่มต่างๆ (เพศ อายุ ผู้พิการ และกลุ่มประชากร) ที่ด�ารงต�าแหน่งต่างๆในสถาบันภาครัฐ (ฝ่ายนิติบัญญัติระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ) เมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายต�าแหน่งงานระดับประเทศ และตัวชี้วัด 16.7.2 
คอื อตัราส่วนของประชากรท่ีเชือ่ว่าการตดัสนิใจนัน้มคีวามครอบคลุมและมกีารตอบสนองต่อปัญหาโดยพจิารณาจากเพศ อายุ 
ความพิการ และกลุ่มประชากร

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• มีการจัดท�ารายงานการประเมินสถานะล่าสุดของการน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบัติหรือไม่ โดยรายงาน
ดงักลา่วไดร้ับการเผยแพร่ให้สมาชิกรฐัสภาน�ามาศกึษาเพือ่ประเมินความส�าเร็จ ช่องโหว ่ความจ�าเปน็และสิ่งทีต่อ้งด�าเนิน
การในอันดับต้นๆ

• มกีารจัดการประชุมเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และให้ข้อมลูแก่สมาชกิรฐัสภาเกีย่วกบัวาระเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573 
หรือไม่

• รัฐสภาของท่านรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โดยการถกเถียง หรือมีการผ่าน
ญัตติใดๆ หรือมีมติชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้

• รัฐสภาของท่านมีการริเริ่มเกี่ยวกับหนทางที่รัฐสภาจะท�างานเพ่ือสนับสนุนการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 
มาปฏบิตัหิรอืไม่ เมือ่พจิารณาจากข้อเทจ็จรงิทีว่่า รฐัสภาคอื “สถาบนัอภบิาล” ในเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืข้อที ่16 แล้ว 
รัฐสภาได้พัฒนาแผนเฉพาะใดๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว หรือไม่
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II. บทบาทของรัฐสภาเรื่องประสิทธิผลของการพัฒนาและ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ช่วงเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้รัฐบาลให้ความใส่ใจอย่างเป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เรียกว่า “ประสิทธิผลการ
พัฒนา” มากยิ่งขึ้น ประสิทธิผลการพัฒนาหมายถึงการสร้างหลักประกันว่าประเทศต่างๆ จะใช้แหล่งทรัพยากรของตนอย่างมี
ประสิทธผิลท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรภายในประเทศซ่ึงมาจากผูเ้สยีภาษ ีหรอืความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาอย่างเป็นทางการ 
ซึง่พนัธมติรด้านการพัฒนามอบให้ โดยทัว่ไปแล้วจะเรยีกว่า “การช่วยเหลอื” เพือ่รบัมอืกบัความท้าทายด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลและบทบาทที่วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ในการน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
มาปฏิบัติได้ค�านึงถึงถ้อยแถลงว่าด้วยความส�าคัญของการสร้างพันธมิตร โดยให้ความส�าคัญแก่การจัดหางบประมาณเพื่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงวาระการพัฒนา
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมในการน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาปฏิบัติ

วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักชัดถึงความส�าคัญของการพัฒนากระบวนการว่า “เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ
ของแต่ละประเทศ จะให้ความส�าคญักบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศ...จะช่วยในการขบัเคลือ่นวิธีการท่ีจ�าเป็นใน
การด�าเนินงานและการเป็นพันธมิตร ส่งเสริมให้เกิดการชี้ชัดทางออกของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด และส่งเสริม
ความร่วมมอืและประสทิธผิลระบบการพฒันาระดบันานาชาตทิีเ่ปิดกว้าง ครอบคลมุ เอือ้ต่อการมส่ีวนร่วม และโปร่งใสส�าหรับ
ทุกคน และจะสนับสนนุการให้ข้อเสนอแนะโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ค�านงึถงึประชาชนเป็นหลกั ให้ความส�าคญักบัประเดน็
เพศ เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความส�าคัญโดยเฉพาะกับผู้ที่ยากจนที่สุด เปราะบางที่สุด และด้อยโอกาสที่สุด”3

กำรสร้ำงพันธมิตรเพื่อกำรพัฒนำ

วาระเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักชัดถึงกระบวนการบ่งชี้และวิธีการน�าไปปฏิบัติอย่างชัดเจนว่ามีความ
ส�าคัญต่อความส�าเร็จของกรอบการท�างานทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อสุดท้าย เป้าหมายข้อที่ 17 
ก�าหนดให้ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ควรจะพัฒนาโดยให้ความส�าคัญกับ “การฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อ
การพฒันา” เป้าหมายท่ี 17 ตระหนักว่าการพัฒนาไม่ได้มคีวามเก่ียวข้องกับการช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น แต่ต้องใช้แนวทางที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความพยายามเช่นนั้นจะมีความยั่งยืน ได้รับการผลักดันและ
น�าเสนอจากประชาชนและผู้เป็นเจ้าของประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 17 ระบุถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการเป็นล�าดับต้น รวมถึงการลดหนี้ส�าหรับประเทศที่เป็นหนี้สูง 
การไม่กีดกันทางการค้า การส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน และเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคระดับสากล 
นอกจากนี ้ยงัเป็นการเน้นย�า้ถงึความส�าคญัของการสร้างขดีความสามารถเพือ่ช่วยให้ผูม้บีทบาทระดบัประเทศสามารถใช้
ประโยชน์จากกรอบการท�างานสากลได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายของรัฐในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา ซ่ึงรวมถึง
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด และประเทศก�าลังพัฒนาที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก ทั้งนี้ เกิดข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศฝั่งตะวันตกว่าการช่วยเหลือต่างๆ ที่มอบให้ มีประสิทธิผลหรือไม่ ท�าให้มีการเรียกร้องให้ประเทศท่ีได้รับการช่วย
เหลอืเหล่านีจ้ดัเตรยีมหลกัฐาน ทีแ่สดงให้เหน็ถงึประสิทธิผลของการช่วยเหลือดงักล่าว ขณะเดยีวกนั มกีารตัง้ค�าถามต่อประเทศ
ที่ก�าลังพัฒนาเกี่ยวกับการจัดเงินอุดหนุนดังกล่าว “แยกออกจากงบประมาณ” ซึ่งถือเป็นการกระท�าที่ไม่โปร่งใส ขาดความ 
รับผิดชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกับการตรวจสอบงบประมาณที่บังคับใช้ในประเทศ ในฐานะที่เป็นสถาบันผู้ 
รบัผดิชอบต่อสาธารณะ รฐัสภามบีทบาทส�าคญัในการส่งเสริมประสทิธิผลด้านการพฒันา จนถงึขณะนี ้กองทุนความช่วยเหลอื
เพือ่การพฒันาอย่างเป็นทางการยงัคงไม่ได้รบัการผนวกเข้าไปในงบประมาณประจ�าปีของรฐั ซึง่ท�าให้การก�ากบัดแูลการใช้จ่าย
เป็นสิ่งท้าทายยิ่งขึ้นส�าหรับรัฐสภา 

3 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
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เป็นเรือ่งส�าคญัทีส่มาชิกรฐัสภาจะต้องรบัทราบเกีย่วกบัการช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาทัง้หมดทีจ่ดัให้มแีก่ฝ่ายบรหิารของรฐับาล 
และวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ก�ากับดูแล ซึ่งอาจหมายถึงการที่รัฐสภาเรียกร้องอย่างแข็งขันให้เกิดความโปร่งใสด้านงบประมาณและ
ยนืยันว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านงบประมาณนัน้มผีลบงัคบัใช้ทัง้แหล่งงบประมาณภายในประเทศและต่างประเทศ ปฏญิญา
ปารสีท่ีว่าด้วยประสทิธผิลของการช่วยเหลอื (ความเป็นเจ้าของ ความสมานสามคัคี การปฏิบัตไิปในทศิทางเดยีวกนั ผลลพัธ์ 
และการรบัผดิชอบร่วมกัน) ระเบียบวาระอักกรา (Accra Agenda for Action – AAA) และการประชมุระดบัสงูครัง้ทีส่ี ่ณ เมอืง
ปซูาน ว่าด้วยประสทิธผิลการช่วยเหลอื (Busan HLF4) นัน้ถอืเป็นหมดุหมายส�าคญัในการยดึค�ามัน่สญัญาและพนัธะผกูพนัใน
การร่วมมอืกนั ภายใต้กรอบการท�างานทีม่คีวามรบัผดิชอบร่วมกัน โดยกรอบดงักล่าวตระหนกัว่าการช่วยเหลอืทีม่ปีระสิทธผิล
น้ันจะต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์การพฒันาประเทศ ความรบัผดิชอบร่วมกนันัน้มุง่ทีจ่ะจดัวางความสัมพันธ์ด้านการช่วยเหลอืไว้
บนพืน้ฐานของการท�าสญัญาร่วมกนัของสองฝ่าย ซึง่ผูบ้รจิาคจะแสดงถึงความมุง่มัน่ในการจดัให้มกีารช่วยเหลอืทีม่ปีระสทิธิผล 
และผูร้บัจะมคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะใช้การช่วยเหลอืดงักล่าวให้มปีระสทิธผิลและโปร่งใส โดยผลของการจดัการในรปูแบบนีจ้ะสามารถ
สมัฤทธิผ์ลได้ผ่านกลไกทีมี่พืน้ฐานมาจากความรบัผดิชอบต่อสาธารณชนร่วมกันตามทีอ่ธบิายด้วยแผนภมูด้ิานล่างนี้4

ในทศวรรษท่ีผ่านมา มกีารให้การรบัรองข้อตกลงหลายฉบบัเพือ่ก�าหนดกลไกและข้ันตอนทีส่�าคัญส�าหรับประสทิธผิลการพัฒนา
ที่ดียิ่งขึ้น ในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 หากสมาชิกรัฐสภาท�าความคุ้นเคยกับกระบวนการและกรอบการ
ท�างานหลักเพื่อประสิทธิผลการพัฒนาตามที่ระบุไว้ด้านล่างจะเป็นประโยชน์ยิ่ง

• กำรประชุมนโยบำยระดบัสงูแห่งสหประชำชำตด้ิำนกำรพฒันำทียั่ง่ยนื: การประชมุนโยบายระดบัสงูแห่งสหประชาชาติ
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (HLPF) คือการประชุมข้ันต้นของสหประชาชาติเพื่อติดตามและทบทวนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
พ.ศ. 2573 การประชมุนีม้เีป้าหมายบ่มเพาะความเป็นผู้น�า การชีแ้นะ และค�าแนะน�าในทกุด้านของการน�าวาระการพฒันา
ที่ย่ังยืน พ.ศ. 2573 ไปปฏิบัติและการติดตาม โดยการติดตามความก้าวหน้ากระตุ้นให้เกิดการก�าหนดนโยบายที่มีความ
เชือ่มโยงกันยิง่ขึน้ ทีอ่าศยัหลักฐานและประสบการณ์ของประเทศและแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้เมือ่ปัญหาเหล่านัน้มคีวามชดัเจน 
การประชุมนโยบายระดับสูงแห่งสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนประจ�าปีครั้งแรกจัดข้ึนใน พ.ศ. 2559 และมีการ
ทบทวนด้วยความสมัครใจจาก 22 ประเทศ และการตรวจสอบแบบเฉพาะประเดน็ทีเ่น้นย�า้ในเร่ืองของความก้าวหน้าภาย
ใต้เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื รวมถงึการทีป่ระเทศต่างๆ ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเพือ่ให้เกดิประสิทธผิลในการพฒันา

4 http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness

รัฐสภำและ ภำคประชำ
สังคมประเทศผู้รับ

ผู้รับผลประโยชน์
ที่ตั้งเป้ำไว้

ผู้บริหำร
ระดับสูงรัฐบำลผู้รับ

ผู้รับผิดชอบ
ต่อกำรช่วยเหลือ?

 รัฐสภำและ
ภำคประชำสังคม
ประเทศผู้บริจำค

ผู้จ่ำยภำษี
ในประเทศ
ผู้บริจำค 

กำรรับผิดชอบต่อสำธำรณะ
วัตถุประสงค์ที่มองไปข้างหน้า

สถำบันกำรเงินระหว่ำง
ประเทศและหน่วยงำน

ผู้บริจำค 

เงื่อนไขทำงเศรษฐกิจ
การทบทวนเงื่อนไขก่อน พ.ศ. 2548

กำรรับผิดชอบร่วมกัน
ปฏิญญาปารีส พ.ศ. 2549

http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness
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ได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การประชุมนโยบายระดับสูงแห่งสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละครั้งนั้น 
ยังประกอบด้วยกิจกรรมย่อย รวมถึงการเสวนาซึ่งสมาชิกรัฐสภาควรมีส่วนร่วมด้วย

 

สหรำชอำณำจักร: กำรใช้เงินอย่ำงคุ้มค่ำผ่ำนกำรก�ำกับดูแลกำรช่วยเหลือ
ด้ำนกำรพัฒนำในต่ำงประเทศระดับรัฐสภำ

ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือหลักเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ (ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ) สหราช
อาณาจักรได้ใช้แนวทางเชิงรุกและแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการมอบบทบาทที่ชัดเจน
ให้แก่รัฐสภาในการก�ากับดูแลการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการใช้เงินอย่างคุ้มค่า

รฐัสภาแห่งสหราชอาณาจกัรได้จดัต้ังคณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในสภาสามญัชน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
ที่ได้รับเลือกประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่ไม่มีต�าแหน่งในคณะรัฐบาลจ�านวนสิบเอ็ดคน คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ในการ
ไต่สวน โดยจะก�าหนดโครงการและเลือกหัวข้อส�าหรับการไต่สวนเอง ส�าหรับการไต่สวนแต่ละครั้งนั้น จะมีการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์รายการขอบเขตของงานและเชญิฝ่ายทีส่นใจต่างๆ ให้ส่งเรือ่งเข้ามาเป็นลายลกัษณ์อักษร ส�าหรบัการไต่สวน
ส่วนใหญ่แล้ว คณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศยังจัดให้มีช่วงถามตอบ “ผู้อยู่ในเหตุการณ์” ซึ่งจะเปิดให้
สาธารณชนเข้ามารับฟังได้ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักรยังจัดตั้งคณะ
กรรมาธิการอิสระเพื่อศึกษาผลกระทบด้านการช่วยเหลือ (Independent Commission for Aid Impact - ICAI) แม้ว่า
จะเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหาร คณะกรรมาธิการนี้ด�าเนินงานเป็นอิสระจากรัฐบาลและจะ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการอิสระศึกษาผลกระทบด้านการช่วย
เหลือจะด�าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายด้านการช่วยเหลือของสหราชอาณาจักร และผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนา เมื่อคณะ
กรรมาธิการจัดท�ารายงานแล้ว รัฐบาลจะต้องเผยเปิดเผยต่อสาธารณะว่ารัฐบาลจะรับข้อแนะน�าในรายงานฉบับดังกล่าว
หรือไม่ และจะมีความเห็นต่อค�าแนะน�าดังกล่าวอย่างไร จากนั้น คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการอิสระศึกษาผลกระทบด้านการช่วยเหลือจะจัดให้มีการไต่สวนสาระในรายงานและ
ความเห็นของรัฐบาล 

หน้าที่ของคณะกรรมาธิการอิสระศึกษาผลกระทบด้านการช่วยเหลือนั้นครอบคลุมการช่วยเหลือด้านการพัฒนาในต่าง
ประเทศของสหราชอาณาจกัรทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายกองทนุของภาคส่วนใดกต็าม นอกเหนอืไปจากกรมการพฒันา
ระหว่างประเทศแล้ว การตรวจสอบของคณะกรรมการจะครอบคลุมถึงกรมท่ีใช้จ่ายงบประมาณเพื่อความช่วยเหลือเพ่ือ
การพฒันาจากกรมอืน่ๆ เช่น กรมพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงการต่างประเทศและเครอืจักรภพ 
และกองทุนระหว่างกรมต่างๆ เช่น กองทนุด้านความขดัแย้ง เสถยีรภาพ และความมัน่คง และกองทนุสภาพอากาศระหว่าง
ประเทศ

ส�ำหรบัข้อมลูเพิม่เติม โปรดไปที ่www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-
committee/role/ และ http://icai.independent.gov.uk/about-us/ 

• ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำที่มีประสิทธิผล ณ เมืองปูซำน (2554): ความร่วมมือ ณ เมืองปูซาน คือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับแบบทางเดียวไปสู่ความ
สัมพันธ์แบบเท่าเทียมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อรับประกันถึงความคุ้มค่าของกองทุนด้านการพัฒนา ความ
ร่วมมือ ณ เมืองปูซาน ก�าหนดพันธะให้ประเทศต่างๆ ด�าเนินการตามหลักการส�าคัญสี่ประการ (1) ความรับผิดชอบต่อสิ่ง
ที่ต้องด�าเนินการเป็นอันดับต้นๆ ด้านการพัฒนาโดยประเทศที่ก�าลังพัฒนา (2) การให้ความส�าคัญต่อผลลัพธ์และผลกระ
ทบที่ยั่งยืน (3) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ตระหนักถึงความหลากหลายและการเกื้อกูลกันในการท�าหน้าท่ีต่างๆ และ 
(4) ความโปร่งใส การตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกัน ความร่วมมือ ณ เมืองปูซาน น�าไปสู่การวางกรอบ
ความร่วมมอืระดบันานาชาตว่ิาด้วยการท�างานร่วมกันด้านการพฒันาทีม่ปีระสทิธผิล (Global Partnership on Development 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/role/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/role/
http://icai.independent.gov.uk/about-us/
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Effectiveness Cooperation - GPDEC) ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธะสัญญา
ในระดับการเมือง ความร่วมมือระดับโลกในด้านของการท�างานร่วมกันด้านการพัฒนาท่ีมีประสิทธิผลได้รับแนวทางจาก
การประชมุระดบัสงูทีจ่ดัขึน้ทกุสองปีส�าหรบัผูน้�าทางการเมอืงจากประเทศต่างๆ ซ่ึงรวมถงึสมาชกิรฐัสภา การประชมุระดบั
สูงได้จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในปี พ.ศ. 2557 5 การประชุมน้ีจัดเวทีเฉพาะส�าหรับรัฐสภา โดยเชิญสมาชิกรัฐสภาจากทั่ว
โลกให้มาร่วมน�าเสนอมมุมองของตนเกีย่วกับเนือ้หาส�าคญัของการประชุมดงักล่าว อนัรวมถงึการน�าแหล่งทรพัยากรภายใน
ประเทศไปใช้และการระบุหนทางการมีส่วนร่วมของรัฐสภาที่จะน�าไปสู่ผลการพัฒนาที่ดีขึ้น

• วำระปฏิบัติกำรแอดดิส อำบำบำ6 (2558): วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา คือเอกสารที่เป็นผลลัพธ์จากการประชุม
นานาชาติครั้งที่สามว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการพัฒนาที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระปฏิบัติการ
แอดดิส อาบาบาตระหนักว่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการนั้นไม่ได้เป็นเพียงแหล่งความช่วยเหลือด้าน
การเงนิระหว่างประเทศเพยีงแหล่งเดยีว และไม่ใช่แหล่งใหญ่ท่ีสุด วาระแอดดิสจึงพยายามท่ีจะเริม่พิจารณาอย่างรอบด้าน
ถึงหนทางท่ีจะระดมเงนิจ�านวนนับพนัล้านได้อย่างมปีระสิทธผิลมากท่ีสดุ เพือ่สนบัสนนุวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573 
กรอบการท�างานระดับสากลใหม่น้ีครอบคลุมการสนับสนุนด้านการเงินจากแหล่งต่างๆ เช่น การร่วมมือด้านการพัฒนา 
การเกบ็ภาษรีะหว่างประเทศ การค้า และการปฏริปูกฎระเบยีบสถาบนั วาระแอดดสิมีความเก่ียวพนักับวิธีทีมี่ประสทิธผิล
มากขึ้นในน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 17 โดยเฉพาะ

• โครงกำรควำมโปร่งใสของควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ: โครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ 
(The International Aid Transparency Initiative - IATI) (www.aidtransparency.net) เป็นโครงการทีต่ัง้ขึน้มาด้วย
ความสมคัรใจของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่าย เพือ่พยายามปรับปรุงความโปร่งใสของแหล่งความช่วยเหลือและทรัพยากร
การพฒันา และทรพัยากรด้านมนษุยธรรม เพือ่เพิม่ประสทิธผิลในการแก้ปัญหาความยากจน ส�านกัเลขาธกิารของโครงการ
ดงักล่าวนัน้จดัต้ังโดยสมาคมท่ีน�าโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิโครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลอืระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศที่บริจาคและผู้รับบริจาคต่างๆ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมลูการช่วยเหลอื ซึง่มคีวามมุ่งมัน่ในการท�างานร่วมกนัเพือ่เพิม่ความโปร่งใสและความเปิดเผยของแหล่งการช่วยเหลอื 
อีกทั้งยังเป็นการก�ากับดูแลการเคลื่อนย้ายเงิน มาตรฐานของโครงการความโปร่งใสของความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
รูปแบบ และกรอบการท�างานส�าหรบัการเผยแพร่ข้อมลูด้านกจิกรรม ความร่วมมอืด้านการพฒันานัน้สามารถเข้าถงึได้โดย
ทกุองค์กรด้านการพฒันา ซึง่รวมถงึรฐับาลประเทศผูบ้ริจาค องค์กรภาคเอกชน และองค์กรไม่หวงัผลก�าไรในประเทศและ
ต่างประเทศ สมาชกิรฐัสภาได้รบัการกระตุน้ให้ตรวจสอบข้อมลูท่ีเผยแพร่ในช่องทางของโครงการความโปร่งใสของความ
ช่วยเหลอืระหว่างประเทศเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุการพฒันาทีร่ฐับาลของตนได้รบัและใช้จ่าย และเกีย่วกบัแหล่ง
ของกองทนุเหล่านัน้ ข้อมลูนีส้ามารถช่วยให้สมาชกิรฐัสภาก�ากบัดแูลงบประมาณและผลกระทบได้ดยีิง่ขึน้

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• หากประเทศของท่านเป็นผู้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการแล้ว ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
เป็นทางการดังกล่าวจะรวมอยู่ในงบประมาณรายปีในรูปแบบหนึ่งของรายได้ส�าหรับรัฐบาลหรือไม่

• ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้บริจาคหรือผู้รับบริจาค รัฐสภาของท่านก�ากับดูแลการกระจายและการใช้ความช่วยเหลือเพ่ือ
การพัฒนาอย่างเป็นทางการอย่างไร 

• ท่านมีคณะกรรมการรัฐสภาซึ่งมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการด�าเนินตามพันธกิจด้านการพัฒนาของรัฐบาล ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินผลกระทบของความช่วยเหลือที่ได้รับหรือที่น�าส่งไปหรือไม่

• รัฐสภาของท่านมีข้อมูลและอ�านาจที่จ�าเป็นที่ต้องใช้ประเมินว่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการนั้นใช้จ่าย
ไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างไรหรือไม่

5 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.ipu.org/splz-e/mexico14.htm
6 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda

http://www.ipu.org/splz-e/mexico14.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
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III. การประสานงานเพื่อการปฏิบัติตามเป้าหมายได้อย่างมี 
 ประสิทธิผล
ก. การวางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายส�าคัญและการประสานงานเพื่อ
การน�าไปปฏิบัติในทุกภาคส่วน ของรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและฝ่ายบริหารของรัฐบาลน้ันมีความซับซ้อน อันดับแรก รัฐธรรมนูญในหลายประเทศ  
ได้แบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทัง้สองฝ่ายนีอ้อกจากกนั โดยมฝ่ีายนติบิญัญตั ิซึง่เป็นฝ่ายทีส่ามของการปกครอง
ประเทศ ขณะที่ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายและงบประมาณ บทบาทของรัฐสภาคือการบัญญัติ
กฎหมายและตรวจสอบแผนงบประมาณรายปี นอกจากน้ี รัฐสภามีหน้าท่ีก�ากับดูแลการท�างานและความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร

อาจมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างฝ่ายการเมอืงถงึวธิกีารซึง่ดท่ีีสดุอนัจะท�าให้บรรลกุารพฒันาระยะยาวของประเทศ 
แต่ทัง้นี ้เป็นสิง่จ�าเป็นท่ีจะหาฉันทามตร่ิวมระหว่างฝ่ายต่างๆเกีย่วกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันาประเทศ
โดยรวม แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเกนิกว่าเส้นตายทีก่�าหนดใน พ.ศ. 2573 ส�าหรบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน
ก็ตาม

ฝ่ายบริหารมีพันธกิจในการด�าเนินการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและจัดท�ารายงานความก้าวหน้า
ทัง้หมดอย่างเป็นทางการ อย่างไรกต็าม ไม่ได้หมายความว่ารฐัสภานัน้ไม่ได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการดงักล่าว นบัต้ังแต่
จุดเริ่มต้นของการน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไปปฏิบัติ รัฐสภาควรจะมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการวางแผน 
เพือ่การน�าไปปฏิบตั ิซึง่การมส่ีวนร่วมนีไ้ม่ได้ด�าเนนิไปเพยีงเพือ่ผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านัน้ แต่ยงัด�าเนนิไปเพือ่
ปลกูฝังความเป็นเจ้าของอย่างลกึซ้ึงในเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืนโดยรฐัสภาและสมาชิกรฐัสภาอกีด้วย เมือ่มกีารน�า
กฎหมายมาใช้หรือแก้ไขและเม่ือมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ รัฐสภาควรจะสามารถอภิปรายถึงการปรับ
เปลีย่นด้วยความตระหนกัถงึบรบิทของประเทศอย่างพร้อมมลู

แนวทางที่รัฐบาลจะใช้เพื่อประสานงานในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ ซึ่งรวมถึงระบบทางการเมืองของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของบางประเทศจะมีส่วน
ท�าให้ประเทศนั้นๆ ค้นพบแนวทางการปฏิบัติที่ดีดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

• คณะท�ำงำนเฉพำะกจิเพือ่กำรพฒันำแห่งชำตหิรอืคณะกรรมกำรขบัเคลือ่น: รูปแบบหน่ึงของคณะท�างานหรอื
คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจได้รับการจัดตั้งโดยรัฐบาลเพื่อก�ากับดูแลและแนะแนวทางในการน�าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ โดยปกติแล้ว คณะท�างานนี้จะจัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติที่ดีคือ สมาชิกทุก
คนจะมีส่วนร่วม โดยคณะท�างานนี้ไม่ได้มีเพียงตัวแทนจากรัฐสภาเท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย
ค้าน) แต่ยังรวมถงึตวัแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมอกีด้วย หากมตัีวแทนจากรฐัสภาในคณะกรรมการ
นี ้กลไกการรายงานผลอย่างเป็นทางการโดยผูแ้ทนเป็นสิง่ส�าคญัมาก โดยวธิทีีด่ทีีส่ดุคอืการรายงานไปยงัทีป่ระชมุ
ใหญ่ผ่านคณะกรรมการที่ได้รับมอบอ�านาจ

• กำรก�ำหนดแผนพัฒนำแห่งชำติ: แผนพัฒนาประเทศเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปี
เพื่อก�าหนดว่าประเทศบรรลุเป้าหมายเพ่ือการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนอย่างไร แผนพัฒนาแห่งชาติได้จัดล�าดับ
ความส�าคัญและตัวชี้วัดหลักส�าหรับการวัดความส�าเร็จ แผนพัฒนาแห่งชาติจ�าเป็นจะต้องผ่านการทบทวนเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างพิมพ์เขียวส�าหรับการพัฒนาที่เป็นฉบับเดียว ที่รวมเอาพันธกิจ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติ และปรับให้เข้ากับความจ�าเป็นในภายประเทศและภายในท้องถิ่น 
รัฐสภาควรจะมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนการพัฒนาชาติ (หรือการน�าแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ในรูปแบบอื่น) ทั้งนี้ ควรจะต้องน�าไปหารือและอภิปราย รวมถึงผ่านการรับรองโดยรัฐสภาก่อนน�าไปด�าเนินการ 
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ประเทศอินโดนีเซีย: กำรส่งเสริมกำรน�ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
อย่ำงมีส่วนร่วมผ่ำนเลขำธิกำรร่วม

ประเทศอินโดนีเซียยอมรับถึงความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับนานาชาติ โดยเริ่มต้นจากเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหสัวรรษในช่วงแรก เรือ่ยมาจนถงึเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในปัจจบุนั รฐับาลได้ท�างานอย่างแขง็ขันเพือ่จดั
ตัง้กระบวนการทีม่ส่ีวนร่วมเพือ่ท�าให้บรรลตุามเป้าหมาย กระบวนการน้ีรวมถงึการจดัตัง้ส�านักเลขาธกิารร่วมภายใต้ค�าสัง่
ของประธานาธบิด ีอนัประกอบด้วยเจ้าหน้าทีอ่าวุโสจากฝ่ายบริหาร องค์กรภาคประชาสงัคมระดบัชาต ิภาคเอกชน สถาบนั
การศกึษาและสมาชกิอืน่ ซึง่รวมถงึสมาชกิรฐัสภา ส�านกัเลขาธกิารมหีน้าท่ีก�าหนดและด�าเนนิการตามเป้าหมายการพฒันา
ในระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ส�าคัญส�าหรับรับมือกับปัญหาทางการเมืองหรือระดับองค์กรที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุเป้าหมายอีกด้วย

• กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำแห่งชำต:ิ หลงัการน�าแผนพฒันาแห่งชาตมิาปฏบิตั ิฝ่ายบรหิารควรรายงานกลบัไปยงั
รฐัสภาเป็นประจ�า ซึง่โดยปกตแิล้วจะกระท�าเป็นรายปี โดยรายงานถงึความก้าวหน้าทีบ่รรลแุละความท้าทายทีพ่บในการน�า
แผนไปปฏิบัติ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของรัฐสภาควรเอ้ือให้การรายงานของรัฐบาลนั้นส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
รัฐสภาที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมเพื่อการพิจารณาโดยละเอียด โดยการรับฟังความเห็นจากสาธารณะต่อเนื้อหาใน
รายงานดังกล่าว และการรายงานกลับไปยังที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการหารือเกี่ยวกับการรายงานของ
คณะกรรมการที่เปิดให้สาธารณชนเข้ารับฟัง ในระดับนานาชาติแล้ว ประเทศต่างๆ อาจท�ารายงานความก้าวหน้าแบบ
สมัครใจเป็นระยะ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาโดยการประชุมการเมืองระดับสูงแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ รายงานเหล่านี้ควร
มีการอภิปรายกันภายในรัฐสภา

• กำรประสำนงำนกับกระทรวงน�ำ: ในบางประเทศ การก�ากับดูแลแผนการพัฒนาแห่งชาตินั้นจะน�าโดยกระทรวงหนึ่ง 
ตวัอย่างเช่น กระทรวงการวางแผน การเงนิ หรอืการพฒันา ระเบยีบขัน้ตอนของรฐัสภาควรจะให้มกีารตรวจสอบเป็นประจ�า 
(ทางท่ีดคีอืรายปี) โดยคณะกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เฉพาะ เพือ่ตรวจสอบการท�างานของกระทรวงต่างๆ ดงักล่าว และ
จัดท�ารายงานเพื่อส่งให้กับที่ประชุมใหญ่เพื่อท�าการอภิปรายและหารือกันต่อไป กลไกดังกล่าวจะท�าให้ม่ันใจว่าสมาชิก
รัฐสภาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายในการน�าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภามีส่วนร่วมกับการจัดท�าแผนการพัฒนาชาติ เช่น การน�าแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติผ่านกลุ่ม 
ขับเคลื่อนที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายหรือไม่

• สมาชิกรัฐสภา ซึ่งรวมถึงฝ่ายค้าน มีส่วนร่วมในการด�าเนินการและก�ากับดูแลแผนพัฒนาแห่งชาติหรือไม่ ไม่ว่าจะผ่านการ
มีส่วนร่วมของคณะท�างานระหว่างภาคส่วนหรือผ่านกระบวนการทางรัฐสภา เช่น ระบบของคณะกรรมการรัฐสภา

• แผนการพัฒนาแห่งชาติก�าหนดให้มีการหารือและอภิปรายภายในรัฐสภาก่อนที่จะน�ามาปฏิบัติหรือไม่

• ฝ่ายบริหารได้รายงานเป็นประจ�าต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการน�าแผนการพัฒนาชาติและรวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติหรือไม่
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ข. การท�างานกับสถาบันก�ากับดูแลอื่นๆ

รายละเอียดเก่ียวกับบทบาทของรัฐสภาในฐานะสถาบันหลักในการก�ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายและค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
จะพูดถึงต่อไปในหนังสือคู่มือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องทราบก่อนว่า นอกจากรัฐสภาแล้วยังมีสถาบันอื่นๆ ที่ท�าหน้าที่
ก�ากับดแูลการท�างานของรฐับาลเช่นกนั สถาบนัเหล่านีบ้างแห่งอาจอยูภ่ายใต้ฝ่ายบรหิาร ขณะทีบ่างแห่งอาจขึน้ตรงกบัรัฐสภา 
แต่ไม่ว่ารายละเอยีดเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีแ่ละโครงสร้างการบรหิารของสถาบนัจะเป็นรปูแบบใด กน็บัเป็นเรือ่งจ�าเป็นอย่างยิง่
ที่ต้องประสานความพยายามร่วมกับสถาบันเหล่าน้ี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะสามารถก�ากับการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันการก�ากับดูแลของรัฐบาลโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

• สถำบันตรวจสอบสูงสุด: สถาบันตรวจสอบสูงสุดหมายถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร ่
รายละเอียดการตรวจสอบทางการเงินและการด�าเนินงานของหน่วยงานย่อยๆ ในรัฐบาล สถาบันตรวจสอบสูงสุดใน 
บางประเทศอาจเรียกว่าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในขณะที่บางประเทศอาจเรียกว่า “ศาลบัญชี” หรือ “ศาลตรวจ
เงินแผ่นดิน” (Court of Accounts หรือ Cour de Comptes) แต่ไม่ว่าจะใช้ชื่อใดก็ตาม บทบาทของสถาบันนี้ในการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาลถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และบทวิเคราะห์โดยละเอียดของสถาบันก็เป็นประโยชน์ต่อ
การท�างานของรัฐสภา โดยปกติแล้วสถาบันเหล่านี้จะต้องน�าเสนอรายงานประจ�าปีแก่รัฐสภา จากนั้นคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภาจะท�าหน้าที่พิจารณาผลการศึกษาโดยละเอียด และรายงานกลับไปยังที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้เกิดการอภิปราย
เก่ียวกบัรายงานต่อไป กระบวนการนีส้ามารถใช้เพือ่ศึกษาเชงิลกึยิง่ข้ึนว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงนิเพือ่ด�าเนนิงานตามแผนพฒันา
แห่งชาติ (รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

ประเทศบรำซิล: ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำและผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา 72 ของรัฐธรรมนญูของประเทศบราซลิก�าหนดว่าศาลตรวจเงนิแผ่นดนิกลางและคณะกรรมาธกิารงบประมาณร่วม
ของรฐัสภามอี�านาจร่วมกนัในการตรวจสอบความผดิปกตใินงบประมาณประจ�าปีและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมาธกิาร
ร่วมมีอ�านาจร้องขอค�าให้การและเอกสารจากกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ หากเอกสารที่ร้องขอไม่ได้มีอยู่แล้ว 
เป็นหน้าท่ีของศาลตรวจเงินแผ่นดินกลางที่จะต้องให้ความเห็นภายใน 30 วันว่าค�าร้องของคณะกรรมาธิการร่วมนั้น 
เหมาะสมหรือไม่ หากศาลเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมให้มีการ
ตรวจสอบตามค�าร้องของคณะกรรมาธิการร่วม

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศบรำซิล http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution

• สถำบนัสทิธมินุษยชนแห่งชำติ: ประเทศส่วนใหญ่มอีงค์กรอสิระทีส่่งเสรมิสทิธมินษุยชน รวมถงึตรวจสอบและสอบสวน
การละเมดิสิทธมินษุยชน เนื่องจากเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนหลายข้อเกีย่วเนือ่งกบัความเท่าเทยีมและการส่งเสรมิสทิธิ
ของประชาชนและความต้องการของกลุ่มคนชายขอบ รัฐสภาจึงควรให้ความสนใจการท�างานของหน่วยงานนี้เป็นพิเศษ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมักมีหน้าที่จัดท�ารายงานเสนอต่อรัฐสภาเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้ตรวจ
สอบผลการศึกษาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งตรวจสอบว่าการพัฒนาต่างๆ (รวมทั้งการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป
ปฏิบัติ) มีการใช้แนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิหรือไม่ อย่างไรบ้าง โดยรัฐสภามักท�าหน้าที่นี้ผ่านทางคณะกรรมาธิการ
ที่ได้รับมอบอ�านาจโดยเหมาะสม

• คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทจุรติแห่งชำต:ิ ในบางประเทศมหีน่วยงานเดยีวทีรั่บผดิชอบงานต่อต้านการทจุริตทกุด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรูแ้ก่พลเมอืง การสอบสวน และการด�าเนนิคดกีรณทีจุรติ ในขณะท่ีบางประเทศอาจมหีลายองค์กร
รับผิดชอบหน้าที่หลากหลายด้าน แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด รัฐสภา โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น 
คณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญชสีาธารณะ คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณและการเงนิ หรอืคณะกรรมาธกิารตรวจสอบ
การปฏิบัติตามค�าม่ันสัญญาของรัฐบาล จะตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด นอกจากนี้ ใน
รัฐสภาบางแห่ง เช่น รัฐสภาฮ่องกงและรัฐสภานิวเซาท์เวลส์ จะมีคณะกรรมาธิการต่อต้านการทุจริตโดยเฉพาะที่ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการท�างานของหน่วยงานอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตต่างๆ

http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution
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• หน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆ: ยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการท�างานของรัฐบาล เช่น 
ส�านักงานก�ากับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Commissioner) ผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาที่ปรึกษาด้านสถานะสตรี 
และส�านักงานอัยการ เป็นต้น

ประเทศตูนิเซีย: องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญที่ดูแลด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 ของสาธารณรัฐตูนิเซียก�าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระหลายองค์กร รวมถึงคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสิทธิของคนรุ่นอนาคต สมาชิกได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่างของรัฐสภา) โดยมี
อ�านาจตามมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสิทธิของคนรุ่นอนาคตมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนพัฒนาต่างๆ โดยคณะกรรมการอาจให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งเพียงวาระเดียวเป็น
ระยะเวลาหกปี

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐตูนิเซียท่ี http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tunisia-
independent-constitutional-bodies-2/ 

รัฐสภาควรส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนหลักฐานและบทวิเคราะห์กันระหว่างสถาบันก�ากับดูแลแห่งต่างๆ ตามความ 
เหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น การคัดค้านหรือค�าให้การของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่หน่วยงานก�ากับดูแลมีต่อคณะกรรมการของรัฐสภา กุญแจส�าคัญคือการตระหนักว่าแต่ละสถาบันมีจุดแข็งและ 
จุดอ่อนอย่างไร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในลักษณะที่ท�าให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเต็มท่ี 
พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการท�างานและการใช้ทรัพยากรที่ทับซ้อนกัน

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• สถาบันก�ากับดูแลอิสระในประเทศของท่านมีสถาบันใดบ้าง

• รัฐสภาของท่านมีคณะกรรมาธิการก�ากับดูแลคณะใดบ้าง

• รัฐสภาของท่านกับหน่วยงานก�ากับดูแลมีความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนหรือไม่

• อะไรคืออุปสรรคต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว และจะลดหรือก�าจัดอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างไร

http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tunisia-independent-constitutional-bodies-2/
http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tunisia-independent-constitutional-bodies-2/
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ค. การท�างานร่วมกับหน่วยงานสถิติแห่งชาติ

ในหลายประเทศจะมหีน่วยงานรัฐบาลหรือกระทรวงแห่งหนึง่ท่ีมหีน้าทีร่บัผดิชอบเก็บรวบรวม ตคีวามและเผยแพร่สถติทิีส่�าคญั 
เช่น อัตราการว่างงาน อัตราการเกิดและการเสียชีวิตในแต่ละปี ค่าครองชีพ และดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ ในหนังสือคู่มือฉบับนี้
จะเรยีกหน่วยงานทีม่หีน้าทีด่งักล่าวข้างต้นว่าส�านกังานสถติแิห่งชาต ิส�านกังานสถติแิห่งชาตมิบีทบาทส�าคญัในการปฎบิตัติาม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เพราะถอืเป็นศนูย์กลางรวบรวมข้อมลูทีจ่ะบ่งชีว่้า รฐัสามารถบรรลตุามตวัชีว้ดัและมาตรฐานของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละข้อได้หรือไม่ เมื่อใด และระดับใด ส�านักงานสถิติแห่งชาติบางแห่งยังมีบทบาทพัฒนาตัวชี้วัด
ระดับโลกส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อต่างๆ โดยท�างานผ่านทางคณะผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดเพื่อติดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Expert Group on SDG Indicators) ซึ่งสหประชาชาติจัดตั้งขึ้น 

ประเทศมองโกเลีย: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ในประเทศมองโกเลีย ส�านักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นผู้น�าในการก�าหนดตัวชี้วัดส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยรัฐบาลมองโกเลียก�าหนดให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

• ออกแบบวิธีการก�าหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติ โดยท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

• รวบรวมสถิติระดับประเทศโดยใช้ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติและจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
• น�าเสนอตัวชี้วัดพื้นฐานระดับชาติ

จากน้ัน ส�านักงานสถิติแห่งชาติจะร่วมกับคณะท�างานที่ประกอบด้วยกระทรวงต่างๆ ซึ่งรวมถึงกระทรวงการคลัง  
เพื่อตรวจสอบติดตามการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

ที่มำ http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibility%20
Mode%5d.pdf 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติควรได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของแผนพัฒนา 
แห่งชาติและการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไปปฏิบัติ ส่วนรัฐสภาควรใช้บทบาทผู้ก�ากับการท�างานของรัฐ ท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบว่าส�านักงานสถิติแห่งชาติมีการเก็บรวบรวม แปรผล และถ่ายทอดข้อมูลที่จ�าเป็น พร้อมทั้งดูแลให้มีทรัพยากรและ
บุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รัฐสภาสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมและถ่ายทอดมานี้เป็นหลักฐานในการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น หากอัตราการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียไม่ลดลง สมาชิกรัฐสภาอาจ 
ผลกัดันให้เพิม่งบประมาณเพือ่ป้องกนัโรคมาลาเรยี หรือหากอตัราส่วนของเดก็ผูห้ญงิทีเ่ข้าเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาไม่เพิม่ขึน้ 
รัฐสภาก็ควรพิจารณามาตรการเพื่อท�าให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายใหม่ ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเพิ่มงบประมาณเพื่อดูแลเรื่องนี้

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• ประเทศของท่านมีส�านักงานสถิติแห่งชาติหรือไม่

• รฐัสภาของท่านมกีลไกเพือ่ดแูลให้ส�านกังานสถติแิห่งชาตมิทีรัพยากรทีพ่อเพียงในการปฏิบัตงิาน และไม่ให้มกีารแทรกแซง
ทางการเมืองในการท�างานเชิงเทคนิคของทางส�านักงานหรือไม่ เช่น มีการตรวจสอบเป็นประจ�าโดยคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบอ�านาจอย่างเหมาะสม

• รัฐสภาของท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติได้หรือไม่

• รัฐสภาควรใช้ข้อมูลที่ได้มาจากส�านักงานสถิติแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดอย่างไร

http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf
http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf
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ง. การท�างานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาค

เป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาต้องรับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ท�างานอย่างโดดเดี่ยวในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์การพฒันาข้อส�าคัญต่างๆ แต่ยงัมีองค์กรระดบัภมิูภาคและระดบัโลกหลาย
แห่งที่ท�างานเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน องค์กรบางแห่งอาจท�างานร่วมกับรัฐสภาของท่าน
อยู่แล้ว แต่หากยังไม่มี รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาก็สามารถแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรเหล่านี้เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความ
สามารถและส่งเสริมความพยายามของรัฐสภาในการท�าหน้าที่อย่างแข็งขันเต็มที่เพื่อน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ในประเทศ 

กำรประชมุเชงิปฏบิติักำรระดบัภมูภิำคว่ำด้วยรฐัสภำและเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื 30 ถงึ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี

องค์กรที่สนับสนุนรัฐสภาในการเสริมสร้างความขีดสามารถ ซ่ึงจะช่วยให้รัฐสภาสามารถท�าหน้าที่หลักๆ อันเกี่ยวข้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น อาจแบ่งได้กว้างๆ เป็น 6 ประเภทดังนี้ 

• สมัชชำรัฐสภำและเครือข่ำยรัฐสภำนำนำชำติ: เป็นไปได้ว่ารัฐสภาของท่านในฐานะสถาบันแห่งหนึ่ง จะเป็นสมาชิกของ
เครอืข่ายระดบัภูมิภาคหรอืระดบัโลกของสถาบนัในลกัษณะเดยีวกนั (เช่น สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Assembly) 
รฐัสภาอาหรบั (the Arab Parliament) สมาคมรฐัสภาในเครอืจกัรภพ (Commonwealth Parliamentary Association) 
สมชัชารฐัสภาอาเซยีน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) รฐัสภาแห่งภาคพ้ืนแอฟรกิา (Pan African Parliament) 
ที่ประชุมรัฐสภาการพัฒนาชุมชนแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community Parliamentary 
Forum) สมาพันธ์รฐัสภาแห่งอเมรกิา (Parliamentary Confederation of the Americas) เครือข่ายรฐัสภาทวปีอเมรกิา 
(ParlAmericas)) เครือข่ายเหล่านี้จะมีการประชุมกันเป็นประจ�าเพื่ออภิปรายในประเด็นที่สมาชิกสนใจร่วมกัน รวมทั้งมี
การจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร และจดัท�าคูม่อืและเอกสารอืน่ๆ เพือ่ให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าทีใ่นประเดน็
ส�าคัญด้านการพัฒนา และบทบาทของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ

• เครือข่ำยสมำชิกรัฐสภำ: เครือข่ายสมาชิกรัฐสภารายบุคคลท�าหน้าที่ผ่านเครือข่ายย่อยระดับชาติที่ประกอบด้วยสมาชิก
สภาจากหลากหลายพรรค โดยร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ส�าคัญ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GLOBE International) พลังงานทดแทน (รัฐสภาด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ 
Climate Parliament) และการต้านการทุจริต (GOPAC) การท�างานขององค์กรเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยความเห็นชอบ
อย่างเป็นทางการจากสถาบนัใด แต่อาศยัการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชกิรฐัสภารายบคุคลจากหลากหลายประเทศเพือ่
สร้างฉันทามติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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• องค์กรพหภุำค:ี องค์กรทีม่กัสงักดัสหประชาชาตแิละมอี�านาจหน้าทีใ่นการสนบัสนนุการท�างานของรฐัสภา (เช่น โครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาต ิหรอื UNDP ซึง่เป็นองค์กรใหญ่ทีส่ดุในโลกทีเ่ป็นผูด้�าเนนิโครงการต่างๆ เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ
ของรัฐสภา) หรือองค์กรที่มีหน้าที่เฉพาะเรื่อง (เช่น องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของ
ผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต ิหรอื UN Women องค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิหรอื UNICEF และ กองทนุประชากร
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA) องค์กรประเภทนี้ยังรวมถึงธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคหรือ
ธนาคารเพือ่การพฒันาเฉพาะด้าน (เช่น ธนาคารอิสลามเพือ่การพฒันา หรอื Islamic Development Bank) องค์กรเหล่า
นีจ้ะมแีผนระยะยาวส�าหรบัส่งเสรมิการพฒันาประเทศ ซึง่อาจรวมถงึการสร้างเสริมความสามารถของรฐัสภา โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับโลกแก่รัฐสภาได้ 

• หน่วยงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ: วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 มุ่งหมายให้ทุกคนได้มีสิทธิ 
มนุษยชนอย่างแท้จริง บทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการตรวจติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทบาทในการ 
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนถือว่าสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบทบาทการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั้นรวมถึงการน�า 
สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศมาบังคับใช้ภายในประเทศ และตรวจสอบให้กฎหมายและการปฏิบัติต่างๆ  
ในประเทศสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ช่องทางหนึ่งที่สมาชิกรัฐสภาจะท�างานร่วมกับหน่วยงาน
เหล่านี้ได้คือการมีส่วนร่วมจัดท�ารายงานต่อองค์กรสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)7

• องค์กรเอกชนไม่แสวงผลก�ำไร (เอน็จโีอ) ระหว่ำงประเทศ: องค์กรเอกชนระหว่างประเทศบางแห่งมีหน้าทีเ่ฉพาะเจาะจง
ในการท�างานกับรัฐสภาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของสภา เช่น สถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อการต่างประเทศ 
(National Democratic Institute for International Affairs) สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน (International 
Republican Institute) มูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตย (Westminster Foundation for Democracy) รวมถึง
มูลนิธิทางการเมืองระดับประเทศ และสถาบันประชาธิปไตยต่างๆ ที่ประกอบด้วยหลายพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมี
องค์กรเอกชนระหว่างประเทศอืน่ๆ ทีม่อี�านาจหน้าทีเ่ฉพาะภาคส่วน โดยท�างานกบัรฐัสภาเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
เช่น องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งมีเป้าหมายต้านการทุจริต  
และโครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries Transparency Initiative 
หรือ EITI) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความโปร่งใสและพัฒนาการก�ากับดูแลอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ

• พันธมิตรเพื่อกำรพัฒนำ: ประเทศบางประเทศมีนโยบายสนับสนุนเงินทุนแก่รัฐสภาประเทศอื่นๆ ผ่านโครงการทวิภาคี
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างหน่วยงานที่ท�าหน้าที่นี้ เช่น องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กรมพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (DFID) ส�านักงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน (SIDA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) นอกจากนี้
ยังมีประเทศอื่นๆ เช่น คูเวต ที่มีการบริหารกองทุนความมั่งค่ังแห่งชาติโดยน�าไปสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ให้แก่รัฐสภาประเทศอื่น 

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• ในสมัชชารัฐสภา สมาคม และเครือข่ายที่รัฐสภาของท่านเป็นสมาชิกอยู่ เริ่มมีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนบ้างหรือไม่

• รัฐสภาของท่านได้รับการสนับสนุนงานจากโครงการพหุภาคีและทวิภาคีใดบ้าง

• ความพยายามของเครือข่ายและโครงการเหล่านี้ควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นหรือไม่?

• สมาชกิรฐัสภาในประเทศของท่านมส่ีวนส่งเสรมิและการคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างไรบ้าง เช่น พวกเขามีส่วนร่วมในการ
รายงานของประเทศต่อกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนและต่อหน่วยงานสนธิสญัญาด้านสทิธมินษุยชนหรอืไม่

7 ตัวอย่าง โปรดอ่าน สภาสิทธิมนุษยชน 26/29 การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในการท�างานของสภาสิทธิมนุษยชนและกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
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IV. การบัญญัติกฎหมาย: เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
 ต่อการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

หน้ำที่หลักของรัฐสภำ ในการน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไปปฏิบัติ ประเทศต่างๆ จ�าเป็นต้องใช้ 
แนวนโยบายและโครงการท่ีหลากหลาย ถึงแม้การออกกฎหมายเพียงอย่างเดียว 
มักไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายที่สมบูรณ์ แต่ก็ถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส�าคัญ  
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติตามเป้าหมาย ยิ่งกว่านั้น การที่
งบประมาณประจ�าปีของประเทศจะต้องตราขึน้เป็นกฎหมายโดยรฐัสภา ท�าให้หน้าที่
การบัญญัตกิฎหมายของรฐัสภาส�าคญัยิง่ขึน้ไปอกี กล่าวคอื มบีทบาทในการดแูลให้
รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญเร่งด่วน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ก. การล�าดับความส�าคัญของการปฏิรูปกฎหมาย

การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายประการจ�าเป็นต้องอาศัยการ
ปฏริปูกฎหมาย บทเรยีนประการหนึง่จากการน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ
ไปปฏิบัติ คือ จ�าเป็นต้องมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถ
ด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายได้ทั้งระบบ เพื่อให้เกิดกฎหมายที่ส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาของประเทศ

กำรบัญญัติกฎหมำย

คือกระบวนกำรของรัฐสภำในกำร
พิจำรณำและผ่ำนร่ำงกฎหมำย 
รัฐสภำเกือบทุกแห่งจะมีบทบำทใน
กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยก่อน
ประกำศบังคับใช้ ซึ่งอ�ำนำจนี้รวม
ถึงกำรแนะน�ำแก้ไขเพิ่มเติมร่ำง
กฎหมำย รัฐสภำในบำงประเทศมี
บทบำทเชิงรุกในกำรพัฒนำร่ำง
กฎหมำยก่อนน�ำเข้ำสู่กำรอภิปรำย
ในสภำ ส่วนในบำงประเทศหน้ำที่
กำรพัฒนำ ยกร่ำง และน�ำร่ำง
กฎหมำยเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำ
นั้นแทบจัดเป็นหน้ำที่ของรัฐบำลแต่
เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ กำรออกกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณประจ�ำปี
ของรัฐมักมีข้อก�ำหนดพิเศษ 
เนื่องจำกโดยทั่วไปถือว่ำเป็น
กฎหมำยส�ำคัญที่สุดชุดหนึ่งที่
รัฐสภำจะพิจำรณำ

ประเทศตูนิเซีย: กำรคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำย

การคุม้ครองสทิธใิดๆ โดยระบใุนรฐัธรรมนญูถอืเป็นการให้ความคุม้ครองทางกฎหมาย
ที่แข็งแกร่งท่ีสุด และเป็นการด�าเนินการทางกฎหมายท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีรัฐจะสามารถ
ท�าได้ แม้การปฏิรูปรัฐธรรมนูญจะไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกรัฐสภากระท�าเป็นประจ�า แต่ใน
ระบบกฎหมายหลายแห่ง การผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นอ�านาจหน้าที่ของ
รฐัสภา และกระบวนการนีก้อ็าจเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการรับรองความส�าคญั
ของประเด็นพัฒนาต่างๆ โดยระบุให้ชัดเจนไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ตัวอย่างจากประเทศตูนิเซีย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 สมาชิกรัฐสภาของตูนิเซียผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังการ
ปฏิวัติ พ.ศ. 2554 โดยก�าหนดบทบัญญัติที่เด็ดขาดเพื่อสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมและจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่ารัฐบาลชุดต่อๆ ไปภายหลังจะต้องให้ความส�าคัญกับปัญหาวิกฤตเหล่านี้

รัฐธรรมนญูฉบับใหม่นีท้�าให้ตนูเิซียเป็นประเทศอาหรบัประเทศแรก และประเทศท่ีสามของโลก ท่ีมกีารระบไุว้อย่างชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ปลอดภัย บทบัญญัตินี้ได้รับการบรรจุไว้ใน
รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่หลังมกีารรณรงค์อย่างหนกัโดยสมาชกิรฐัสภากลุม่หนึง่ซึง่มุง่มัน่รณรงค์อย่างแขง็ขนัเพือ่การปฏิรปูกฎหมาย
และนโยบายสนับสนนุประเดน็สิง่แวดล้อม ทางกลุม่ได้รบัการสนบัสนนุจาก Climate Parliament ซึง่เป็นองค์กรภาคเอกชน
ที่ท�างานร่วมกับ UNDP ข้อกฎหมายใหม่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่บรรจุในรัฐธรรมนูญนั้นก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการเพื่อ
รับรองให้มี “สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและปกป้องสิทธิในการมีสภาพแวดล้อมที่สมดุลและเหมาะสม” รวมทั้ง “ จัดหาวิธี
การที่จ�าเป็นในการขจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม”
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หลงัจากนัน้ สมาชกิรฐัสภากลุม่เดยีวกนันีย้งัได้ท�าการรณรงค์ให้รฐับาลออกกฎหมายพลงังานทดแทนฉบบัใหม่ ทีส่ดุกระทรวง
พลังงานของตูนิเซียก็ได้ยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยระบุเป้าหมายพลังงานทดแทนของประเทศ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน
การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยใช้วิธีปรับแก้การจัดสรร
เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลเสียใหม่ หลังจากร่วมร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้ว ทางกลุ่มสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวยังได้รณรงค์
เพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายจนผ่านรัฐสภาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ช่วงเริม่แรกของการน�าเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืไปปฏบิตันิัน้ อาจพจิารณาให้มกีารประเมนิความจ�าเป็นในการปฏริปูกฎหมาย
เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Law Reform Needs Assessment) ซึ่งสามารถใช้พิจารณาเป้าหมายทั้งหมด
ได้ทั้งข้อใหญ่และข้อย่อย กระบวนการนี้ควรกระท�าเพ่ือ (1) ตรวจสอบว่าเป้าหมายใดจ�าเป็นต้องอาศัยการแก้ไขหรือบัญญัติ
กฎหมายใหม่ (2) จดัล�าดบัความจ�าเป็นในการปฏริปูและการแก้ไขกฎหมายเหล่านัน้ และ (3) จดัท�าวาระการปฏริปูกฎหมาย
ระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการร่างและตรากฎหมายต่อไป กระบวนการนี้ยังอาจเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
ให้เกิดการประสานงานทีดี่ยิง่ขึน้ ในการปฏริปูกฎหมายเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
อกีด้วย เช่น ประเดน็ความเท่าเทยีมกนัทางเพศจดัเป็นเป้าหมายการพฒันาที่
ยั่งยืนข้อ 5 แต่นอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามเป้าหมายข้อ
อืน่ๆ ทกุข้อด้วย ดงันัน้ การประเมนิกฎหมายทกุฉบบัท่ีเกีย่วข้องในคราวเดยีวกนั
เพือ่ระบวุ่าประเดน็ใดบ้างทีส่ามารถรวมอยูใ่นการปฏริปูกฎหมายครัง้เดยีวกัน
ได้จงึมปีระสิทธภิาพมากกว่า แทนท่ีจะต้องจดัการเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
แต่ละข้อแยกกนัและต้องออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายแยกกนัหลายฉบบั

อีกตัวอย่างหนึ่งคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 รายละเอียดข้อ 16.5 
ซึง่เรยีกร้องให้นานาประเทศ ลดการทจุรติในต�าแหน่งหน้าทีแ่ละการรบัสินบน
ทกุรปูแบบ โดยมอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทจุรติเป็นตวั
ก�าหนดกรอบการน�าเป้าหมายนี้ไปปฏิบัติ กระนั้นก็ตาม การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและการส่งเสริมภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะน้ันเป็นพ้ืนฐานไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ทั้งหมด สิ่งส�าคัญคือ องค์
ประกอบหลักประการหนึง่ของอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต และความพยายามอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต คือการดูแลให้มี
การปฏิรปูกฎหมายทีจ่ะท�าให้การป้องกนั สอบสวนและด�าเนนิคดเีก่ียวกับการ
ทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตรวจสอบช่องโหว่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตทั้งหมดไปด้วยกันนั้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการท�าให้แน่ใจ
ว่าการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาการติดสินบนและการทุจริตจะแก้ไขได้ครบทุก
ด้านด้วยกฎหมายชุดเดียว

ข. การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สภานิตบิญัญตัแิต่ละแห่งมขัีน้ตอนทีแ่ตกต่างกนัในการร่าง เสนอ และตรากฎหมาย อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปแล้ว สมาชกิรฐัสภา
อาจต้องมส่ีวนร่วมในร่างกฎหมายสามประเภท (รายละเอยีดด้านล่าง) ซึง่ล้วนแล้วแต่สามารถเป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ส่งเสริมการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยรัฐบำล: ในระบบรัฐสภาส่วนใหญ่ รัฐบาลจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการร่างกฎหมายก่อนเสนอแก่
รัฐสภาเพื่อพิจารณา ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปฏิบัติตามแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ประเทศ เป็นเร่ืองส�าคัญที่ต้องมีโครงการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ออกแบบมาให้สอดคล้อง
กัน ในส่วนน้ี สมาชกิรฐัสภาสามารถมีบทบาทเชงิรกุเพือ่ผลกัดนัให้รฐับาลด�าเนนิการร่างกฎหมาย โดยอาจใช้กลไกมากมาย 
เช่น การตั้งกระทู้ถาม การยื่นอภิปรายรัฐมนตรี การส่งค�าถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐมนตรี และการเสนอการลงมติ 

กำรส่งเสริมภำระรับผิดชอบต่อสำธำรณะและจัดกำร 
กับกำรทุจริตถือเป็นรำกฐำนของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนทั้งหมด ซึ่งมุ่งเน้นที่กำรผลักดันให้บริกำรและกำร
ด�ำเนินตำมเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำของรัฐจ�ำเป็นต้องมี
ภำระรับผิดชอบต่อสำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนข้อ 16 เป็นข้อที่เรียกร้องโดยเฉพำะ
ให้กำรบริหำรประเทศต้องมีควำมรับผิดรับชอบมำกยิ่ง
ขึ้น รำยละเอียดข้อที่ 16.5 มุ่ง ลดกำรทุจริตในต�ำแหน่ง
หน้ำที่และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ รำยละเอียดข้อ 16.6 
มุ่งพัฒนำสถำบันที่มีประสิทธิผล มีควำมรับผิดชอบและ
โปร่งใสในทุกระดับ และรำยละเอียดที่ 16.10 มุ่ง สร้ำง
หลักประกันว่ำสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและมี

กำรปกป้องเสรีภำพขั้นพื้นฐำน โดยเป็นไปตำมกฎหมำย
ภำยในประเทศและควำมตกลงระหว่ำงประเทศ เห็นได้
ชัดว่ำ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้มีหน้ำที่ออกกฎหมำยมี

บทบำทส�ำคัญในกำรท�ำให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้อ
อ�ำนวยในกำรแก้ไขปัญหำพฤติกรรมทุจริต 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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หรือการย่ืนญัตติที่ไม่มีผลผูกพัน ซึ่งจะช่วยน�าประเด็นสาธารณะขึ้นมาเป็นจุดสนใจได้ นอกจากนี้ การตั้งค�าถามในช้ัน
กรรมาธิการก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ทั้งยังมีประโยชน์เพิ่มเติมด้วยการบูรณาการความคิดเห็นจากประชาชนเข้า
ในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ และช่วยให้สมาชิกรัฐสภาสามารถจัดให้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมแก่รัฐบาลในประเด็นที่
จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและวิธีการรับมือกับประเด็นดังกล่าว 

• ร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยสมำชิกรัฐสภำ: ในระบบประธานาธิบดีที่มีการแยกอ�านาจ และในระบบรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
น้ัน สมาชกิของสภาคองเกรสหรอืรฐัสภาอาจเป็นผูร่้างและเสนอกฎหมายอยูบ่่อยครัง้ ระเบยีบกระบวนการรัฐสภาบางแห่ง
อาจท�าให้ร่างกฎหมายเหล่านี้ยากที่จะได้รับเสนอเข้าสู่การพิจารณา กระนั้นก็ดี ร่างกฎหมายเช่นนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ดีใน
การกดดนัให้รัฐบาลด�าเนินการทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยเป็นวธิท่ีีท�าให้สมาชกิรฐัสภาสามารถ
เรียกร้องความสนใจไปยังปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ 

• ร่ำงกฎหมำยที่เกิดจำกกำรริเริ่มโดยประชำชน: ในบางกรณี กลุ่มพลเมืองและ/หรือภาคประชาสังคมเองอาจเป็นผู้ริเริ่ม
ร่างกฎหมาย จากนัน้กอ็าจร้องขอให้สมาชกิรฐัสภารบัร่างกฎหมายไปเสนอต่อรฐัสภาเพือ่พจิารณา (ดสู่วนที ่VII ด้านล่าง)8 
นอกจากนี ้ในระบอบการปกครองบางประเภท ประชาชนยงัสามารถเรยีกร้องให้มกีารจดั “การลงประชามตขิองประชาชน” 
ในประเด็นต่างๆ ได้เองอีกด้วย แม้ระบบนี้จะพบเห็นได้ยากก็ตาม หากการลงประชามติประสบความส�าเร็จก็สามารถใช้
ผลักดันให้มีการออกกฎหมายหรือปรับแก้กฎหมายได้ 

ประเทศเลบำนอนและโมร็อกโก: กำรออกกฎหมำย 
เพือ่ก�ำหนดกรอบกำรใช้กฎหมำยต้ำนกำรทจุริตทีเ่ด็ดขำดยิง่ขึน้

รฐัสภาเลบานอนมบีทบาทน�าในการผลกัดนัให้มกีรอบการใช้กฎหมายต่อต้านการทจุรติในระดบัประเทศทีเ่ดด็ขาดขึน้ ซึง่
เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปีพ.ศ. 2555 รัฐสภาเลบานอนได้จัดตั้งคณะ
อนกุรรมการด้านการต่อต้านการทจุรติ ซึง่มหีน้าทีร่่างพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกับการต่อต้านทจุรติ คณะอนกุรรมการ
นี้ท�างานร่วมกับกลุ่ม “สมาชิกรัฐสภาเลบานอนต่อต้านการทุจริต” และได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) โดยได้ยกร่างกฎหมายสี่ฉบับ ฉบับแรกคือร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความร�่ารวยผิดปกติ
และการแสดงบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ร่างฉบับนี้คณะอนุกรรมการเป็นผู้จัดท�าร่วมกับคณะท�างานจากหลายฝ่าย 
ประกอบด้วยผูแ้ทนจากกระทรวงยตุธิรรม ศาลปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง และหน่วย
งานก�ากับดูแลที่ส�าคัญอื่นๆ รวมท้ัง UNDP ด้วย นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังท�างานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายแห่ง
ชาติเพื่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (National Network for the Right of Access to Information) ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์
จากหลายภาคส่วนโดยมีสมาชิกรัฐสภาเลบานอนคนหนึ่งเป็นประธานกลุ่ม เพื่อร่างกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสทุจริต สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และการจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการทุจริต

ส่วนประเทศโมรอ็กโกได้เปิดตัวยทุธศาสตร์ต่อต้านการทจุริตฉบบัใหม่เมือ่ พ.ศ. 2558 โดยขณะน้ีรัฐสภาก�าลังด�าเนินงาน
เพ่ือน�าเสนอร่างกฎหมายฉบับส�าคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต ล�าดับต่อไป 
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

http://www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0
https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/default.aspx
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 โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ประเทศตูนีเซีย 
 การหารือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของตูนิเซีย วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 ภาพโดย Olivier Pierre–Louveaux

โดยหลักการแล้วร่างกฎหมายท่ีเสนอต่อสภาหากเกี่ยวข้องกับการพัฒนาควรระบุไว้อย่างชัดเจนว่าร่างกฎหมายนั้นสนับสนุน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 หรือไม่อย่างไร และระบุให้ชัดเจนว่ามีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อหลัก
และข้อย่อยใดหรือไม่ อย่างไรบ้าง ค�าอธิบายเหล่านี้อาจอยู่ในบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย และในค�ากล่าวเมื่อ
น�าเสนอร่างกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัหลักปฏบิตันิีไ้ม่เป็นทีแ่พร่หลาย ดังนัน้เพือ่แก้ปัญหานี ้รฐัสภาเองอาจมอบหมาย
ให้ส�านกัเลขาธกิารรฐัสภาจดัท�ารายงานวเิคราะห์ผลของร่างกฎหมายต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ชีว่้าร่างกฎหมายนัน้ๆ 
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรบ้าง อีกวิธีหนึ่งที่อาจท�าได้ คือ แก้ไขระเบียบขั้นตอนการเสนอร่าง
กฎหมาย โดยก�าหนดให้ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องจัดท�ารายงานวิเคราะห์ดังกล่าวเมื่อน�าเสนอร่างกฎหมายสู่สภา ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ในบางประเทศมีมาตรการประเมินผลกระทบที่ร่างกฎหมายจะมีต่อเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมทางเพศ 
บทเรยีนจากประเทศเหล่านีช้ีใ้ห้เหน็ว่ากระบวนการลกัษณะนีก้ารให้เป็นระบบได้โดยอาศยับญัชีรายการตรวจสอบ (checklist) 
ง่ายๆ ส�านักเลขาธิการรัฐสภาสามารถใช้บัญชีรายการตรวจสอบนี้เป็นหลักในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับได้ และ
สมาชิกรัฐสภาก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ตรวจสอบหาจุดที่ต้องแก้ไขในร่างกฎหมายได้

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• สมาชกิรฐัสภามลีูท่างทางกฎหมายและระเบยีบวธิ ีรวมถงึความสามารถด้านนิตบิญัญัตเิพยีงพอต่อการริเร่ิม พจิารณา และ
แก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่

• รัฐบาลหรือรัฐสภาได้ด�าเนินการ (หรือวางแผนที่จะด�าเนินการ) พิจารณาการปฏิรูปกฎหมายท่ีจ�าเป็นต่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้รัฐสภาก�าหนดวาระด้านนิติบัญญัติในอนาคตหรือไม่

• บนัทึกหลกัการและเหตุผลทีแ่นบมากบัร่างกฎหมายแต่ละฉบบั ก�าหนดให้มคี�าอธบิายว่าร่างกฎหมายนัน้จะมส่ีวนช่วยบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรหรือไม่

• ระเบยีบขัน้ตอนรฐัสภาก�าหนดหรอืไม่ว่าให้คณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาต้องพจิารณาร่างกฎหมายทัง้หมดเพือ่ประเมิน
อัตราการมีส่วนช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อก�าหนดนี้เป็นจริงในทางปฏิบัติหรือไม่
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V. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการน�าเป้าหมายการพัฒนา 
 ที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

หน้ำที่ส�ำคัญของรัฐสภำ การจะปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ�าเป็นต้องม ี
งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสม และมีการจัดสรรเงินทุนให้ตรงเป้าเพื่อให้การท�างานเข้า
ถึงบุคคลชายขอบและผู้ด้อยโอกาสที่สุดในสังคม การด�าเนินตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนอาจสามารถใช้เงินทุนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจากภาคเอกชน  
เงินทุนจากการกุศล ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการจากประเทศต่างๆ 
(ODA) การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ และรายได้ของรัฐ เช่น ภาษีและศุลกากร สมาชิก
รฐัสภาควรทราบเกีย่วกบัรปูแบบเงนิทนุต่างๆ เหล่านี ้พร้อมทัง้ให้ความเหน็ว่ามกีารจัดสรร
รายได้ของรัฐจากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนหรือไม่

กฎหมายงบประมาณประจ�าปีของรัฐน้ันเป็นเครื่องมืออันดับหน่ึงซึ่งแต่ละประเทศต้องใช้
เพื่อจัดสรรเงินทุนส�าหรับการน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไปปฏิบัติ ดังนั้น จึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่กระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยการออกกฎหมาย
และการตรวจสอบนัน้ จะต้องออกแบบและน�าไปใช้ในทางทีจ่ะช่วยให้สมาชกิรฐัสภาสามารถ
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�าและอนุมัติงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ค�าถาม
ข้อใหญ่ที่ต้องค�านึงถึงคือค�าถามที่ว่ากระบวนการงบประมาณนั้นท�าให้มั่นใจได้ว่าการใช้ 
งบประมาณจะเกิดผลภายในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ โดยค�านึงด้วยว่าเป้าหมาย
สงูสดุคอืการดูแลให้โครงการต่างๆ ยดึถอื “ประชาชนเป็นศนูย์กลาง” และไม่ทิง้ผู้ใดไว้ข้าง
หลัง โดยเฉพาะบุคคลชายขอบและผู้ด้อยโอกาส 

กำรจัดกำรงบประมำณ

กำรดูแลกำรจัดกำรงบ
ประมำณเป็นกระบวนกำรของ
รัฐสภำในกำรดูแลว่ำรัฐบำลใช้
จ่ำยเงินอย่ำงเหมำะสมและถูก
กฎหมำยในทุกขั้นตอนของ
วงจรงบประมำณ รัฐบำลอำจ
ท�ำหน้ำที่นี้โดยจัดท�ำข้อเสนอ
แนะในกำรก�ำหนดงบประมำณ 
ตรวจสอบ อภิปรำย และ
รับรองงบประมำณของรัฐ 
ก�ำกับกำรใช้จ่ำยงบ และตรวจ
สอบบัญชี รำยได้ และค่ำใช้
จ่ำยของรัฐบำล

• รัฐสภาอาจรวบรวมข้อมูลและข้อคิด
เห็นจากประชาชนและกลุ่มที่ได้รับ
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้น�าเสนอ
รายงานค�าแนะน�าเพือ่ช่วย
ฝ่ายบรหิารในการจดัท�า
งบประมาณ

กำรจัดท�ำ
งบประมำณ

• ฝ่ายบริหารเสนอแผนงบประมาณต่อรัฐสภา 
ซึ่งจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการผู้

เชี่ยวชาญด้านนิติบัญญัติเป็นผู้พิจารณา 
โดยมักมีคณะกรรมธิการด้านการ

คลังเป็นผู้ประสานงาน หลังการ
พิจารณาและแก้ไขที่อาจเกิด

ขึ้นแล้ว จึงน�าเสนองบ
ประมาณดังกล่าวต่อที่
ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ 

• รัฐสภาร่วมกับ
สถาบนัตรวจสอบ
สงูสดุ เป็นผู้ด�าเนนิ
การตรวจสอบรายได้
และรายจ่ายในปีก่อน
หน้าของรฐับาล โดยชีใ้ห้
เหน็ข้อด้อยและเสนอแนะวธิี
การเปลีย่นแปลงการปฏบิตั ิหาก
เหมาะสมแล้ว รัฐสภาจะให้การรับรอง
บัญชีของปีก่อนหน้า อนัเป็นการวางมาตรฐานส�าหรบั
บัญชีปีถัดไป

แนวทำงกำรท�ำงำนตำมวงจรงบประมำณ 

กำรตรวจสอบ
งบประมำณ 

กำรพิจำรณำ
และอนุมัติ
งบประมำณ

• รัฐสภาและคณะ
กรรมาธิการสามัญ

ประจ�ารัฐสภาจะเป็น
ผุ้ควบคุมการใช้จ่ายงบ

ประมาณ โดยอาจตั้ง
ค�าถามต่อรัฐมนตรีและจัด

ให้มีคณะสังเกตการณ์ ทั้งนี้ 
หน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้

เป็นของรัฐสภา แต่เป็นของรัฐบาล 

กำรก�ำกับดูแล
กำรน�ำงบประมำณ

ไปใช้ 
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ก. งบประมาณรัฐประจ�าปี 

กระบวนการอนุมัติงบประมาณประเทศนั้นควรกระท�าต่อเนื่องเป็นรายปี โดยให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนร่วมใน
การประมาณรายจ่ายและรายได้ จัดสรรเงินทุนที่มีให้กับโครงการส�าคัญ และติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย ตามที่อธิบายใน
แผนภูมิวงจรงบประมาณข้างต้น แม้ว่าฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการจัดท�างบประมาณ แต่สมาชิก
รฐัสภาก็สามารถมีบทบาทสนบัสนนุการจดัสรรงบประมาณไปในทางใดทางหนึง่ก่อนจะถึง (หรอืระหว่าง) กระบวนการจดัเตรียม
งบประมาณ นอกจากนี้ ในบางประเทศ สมาชิกรัฐสภายังสามารถใช้อ�านาจทางนิติบัญญัติและการก�ากับดูแลเพ่ือเสนออย่าง
เป็นทางการให้มีการแก้ไขงบประมาณหลังเข้าสู่สภา

รัฐสภาส่วนใหญ่จะมีกระบวนการเฉพาะบางอย่างเพื่อการประมาณตัวเลขงบประมาณ หรือการพิจารณาของคณะกรรมการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการพิจารณางบประมาณที่น�าเสนอ กระบวนการนี้รวมไปถึงการรับฟังความคิด
เห็นสาธารณะจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อท�าความเข้าใจในรายละเอียดข้อเสนองบประมาณ และวัตถุประสงค์ที่แผน 
งบประมาณต้องการบรรลุ ในบางประเทศ ภาคประชาสังคมอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วย โดยเข้าร่วมการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการด�าเนินโครงการของรัฐบาล และ/หรือบทเรียนจากกรณีงบประมาณ 
รัว่ไหล หรอืไม่สามารถส่งถงึกลุม่ผูร้บัผลประโยชน์ได้ ท้ังนี ้ในทางปฏบิตัท่ีิไม่เป็นทางการ สมาชกิรฐัสภาสามารถใช้บทวเิคราะห์
งบประมาณจากภาคประชาสงัคม หรอืสอบถามโดยตรงจากประชาชนในเขตเลอืกตัง้ของตน เพือ่ประเมนิว่าโครงการของรฐับาล
โครงการใดที่มีประสิทธิภาพ และโครงการใดที่ล้มเหลวในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ควรได้รับ 

นอกจากน้ี การติดตามต่อยอดข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินกับกระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็
สามารถช่วยให้สมาชิกรัฐสภามีข้อมูลที่เพียงพอในการท�าหน้าที่ในช่วงต่างๆ ของวงจรงบประมาณ และในบางรัฐสภา  
การท�างานนี้จะด�าเนินงานอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการคณะกรรมาธิการ โดยมีคณะกรรมาธิการบัญชีสาธารณะเป็น 
แกนน�า และคณะกรรมาธิการรายภาคที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วม 

ประเทศบังกลำเทศ: งบประมำณสนับสนุนพลังงำนทดแทน

ประชากรกว่าร้อยละ 72 ในประเทศบังกลาเทศอาศัยอยู่ในชนบท และบ้านเรือนมากกว่าสองในสามไม่มีไฟฟ้า รัฐบาล
บังกลาเทศให้ค�ามั่นไว้ว่าจะให้ทุกคนได้มีไฟฟ้าใช้ภายใน พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม พลังงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ
บังกลาเทศนั้นผลิตจากก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงท่ีน�าเข้ามา อีกท้ังแผนการผลิตพลังงานในอนาคตของประเทศก็พึ่งพิง
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บังกลาเทศมีความคืบหน้าอย่างมากในการสร้างแผนระยะยาวเพื่อสนับสนุนเงิน
ทุนในการจัดหาพลังงานทดแทน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 รัฐบาลบังกลาเทศได้ประกาศจัดสรรงบประมาณที่ส�าคัญสอง
ก้อนเพือ่พฒันาพลงังานทดแทนในประเทศ กล่าวคือ (1) งบประมาณ 15 ล้านตากา (190,000 เหรยีญสหรฐั) เพือ่สนับสนนุ
ส�านักงานการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและพลังงานทดแทน (Sustainable and Renewable Energy Development 
Authority - SREDA) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และ (2) การจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน จ�านวน 400 ล้าน
ตากา (51.65 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้อท่ี 7 (พลังงานทดแทน) นี้ เป็นผลจากการรณรงค์อัน
ยาวนานของสมาชิกรัฐสภา เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2555 สมาชิกรฐัสภาจากหลากหลายพรรคไดร้วมตวักนัจัดตัง้กลุ่มรัฐสภา
เพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Parliament Group) ในระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มรัฐสภาเพื่อสภาพ
ภูมิอากาศนานาชาติ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมาชิกรัฐสภาเหล่าน้ีได้ตกลงกันถึงเป้าหมายส�าคัญ 
เร่งด่วน เช่น รณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ใช้พลังงานทดแทน ทั้งด้านนโยบาย การเงิน และเทคโนโลยี 

เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 ส.ส. จากกลุม่รฐัสภาเพือ่สภาพภมูอิากาศมบีทบาทส�าคัญในการผ่านพระราชบญัญัติ SREDA 
ซึ่งเป็นความพยายามชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และท�าให้เกิดการตั้ง SREDA ขึ้นเป็นศูนย์รวมระดับชาติในการส่งเสริม
และพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
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เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 กลุ่มรัฐสภาเพือ่สภาพภมูอิากาศของประเทศบงักลาเทศเริม่รณรงค์อย่างจรงิจงัเพือ่สนบัสนนุ 
งบประมาณ มีการพบปะหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงหลักๆ และยื่นบันทึกร่วมจากหลายพรรคการเมืองเพื่อเรียกร้องให้มี
การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและการสนับสนุน SREDA ในด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนพลังงานสะอาด การ
รณรงค์นี้ด�าเนินไปเป็นเวลาหกเดือนก่อนการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการประชุมระหว่างสมาชิกรัฐสภาของกลุ่มรัฐสภา
เพื่อสภาพภูมิอากาศกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเกิดขึ้นหลายครั้ง การรณรงค์ที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
การแทรกแซงในช่วงที่เหมาะสมในกระบวนการจัดท�างบประมาณ น�าไปสู่ความส�าเร็จดังที่กล่าวข้างต้น

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-fund-
sreda-renewables/

อย่างไรก็ตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่ก�าหนดกระบวนการจัดสรรงบประมาณนั้นมักจะจ�ากัดไม่ให้รัฐสภาสามารถแก้ไข
ประเดน็ใหญ่ๆ ในร่างงบประมาณทีเ่สนอสูส่ภาได้ ในหลายประเทศ หากรฐัสภาไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายงบประมาณตามทีเ่สนอ
มาอาจส่งผลให้รัฐบาลล่ม และในบางประเทศรัฐสภาอาจขอตัดลดงบประมาณที่เสนอมาได้ แต่ไม่สามารถลงมติให้เพิ่ม 
งบประมาณได้ นอกจากนี้ ถึงแม้ในบางประเทศรัฐสภาจะมีอ�านาจพอสมควรในการโยกย้ายเงินทุนระหว่างงบประมาณแต่ละ
ก้อนได้หากงบโดยรวมไม่เกินเพดาน แต่การแก้ไขโยกย้ายงบเช่นนี้ก็ยังมักมีกฎระเบียบเคร่งครัดควบคุมอยู่

นอกเหนอืจากการมีส่วนร่วมของสมาชกิรฐัสภาในกระบวนการการจัดเตรยีมและอนุมตังิบประมาณแล้ว สมาชกิรฐัสภายงัอาจ
สนับสนุนการปฏิรูปงบประมาณเพื่อช่วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผ่านการรณรงค์และสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิรูป การน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัตินั้นจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งรัฐบาล
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สมาชิกรัฐสภาจึงสามารถสนับสนุนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้แต่ละภาคส่วนของรัฐบาลท�างานร่วมกันในการใช้
จ่ายงบประมาณในรูปแบบต่างๆ 

การวเิคราะห์ทางการเงนิและต้นทนุแบบละเอยีดทีจ่ดัท�าเพือ่สนบัสนนุงบประมาณของประเทศจะแตกต่างกนัไปตามแต่ระบบ
ยุติธรรม ในบางประเทศข้อมูลที่จัดท�าเพื่ออธิบายผลกระทบจากร่างนโยบายงบประมาณต่างๆ มีเพียงสั้นๆ เท่านั้น ในช่วงเริ่ม
ต้นใช้วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2573 และการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติอาจควรพิจารณาทบทวนเอกสาร
ประกอบงบประมาณปัจจุบันซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาว่าเอกสารประกอบนั้นพอเพียงหรือไม่ในการให้แนวทางว่า 
งบประมาณดังกล่าวออกแบบมาเพ่ือขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนือย่างไรบ้าง ดงันัน้ สมาชกิรฐัสภา โดยเฉพาะสมาชกิ
คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณจึงควรพิจารณาการท�างานเชิงรุกกับกระทรวงการคลังเพื่อก�าหนดรูปแบบเอกสารประกอบ
งบประมาณที่เอื้อต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศรวันดำ: ส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลของรัฐสภำในเรื่องควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร (ODA)

ช่วงทศวรรษทีผ่่านมารัฐสภาของรวันดาได้เปล่ียนแปลงกระบวนการงบประมาณเพ่ือท�าให้แน่ใจว่าเมือ่รฐับาลน�ากฎหมาย
การเงนิเข้าสูส่ภา ข้อมลูเกีย่วกบังบประมาณทีแ่นบมาด้วยจะต้องมเีนือ้หาสาระมากขึน้ ปัจจบุนักฎหมายการเงนิของรวนัดา
จะให้ข้อมูลอย่างบูรณาการเกี่ยวกับการใช้จ่ายโดยจัดแบ่งเป็นโครงการต่างๆ แทนที่จะแบ่งตามหน่วยงานราชการ 

นบัต้ังแต่ พ.ศ. 2551 รัฐสภารวนัดาได้ก�าหนดให้มกีารให้ข้อมลูเชงิบรบิทประกอบร่างงบประมาณมากขึน้ โดยเฉพาะข้อมลู
ว่างบประมาณนั้นๆ จะส่งผลต่อผู้ชายและผู้หญิงต่างกันอย่างไร แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะบรรจุไว้เพียงในเอกสารเสริมเท่านั้น
ก็ตาม นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดท�าฐานข้อมูลหนึ่งเดียวที่รวบรวมข้อมูลบัญชีประชาชาติ รวมถึงความช่วยเหลือทั้งหมด
ท่ีภาครัฐได้รับในปี พ.ศ.2550 ไม่ว่าจะเป็นทนุทีด่แูลโดยรฐับาล หน่วยงานผูบ้รจิาค หรอืบคุคลภายนอก ฐานข้อมลูนีท้�าให้
ทราบว่าในแผนงบประมาณยังมีการรายงานไม่ครบถ้วนเก่ียวกับเงินช่วยเหลือ ท้ังยังมีข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูล
ด้านเงินช่วยเหลือต่างๆ การท�าเช่นนี้ท�าให้รัฐบาลสามารถพิจารณารายละเอียดของการบูรณาการเงินช่วยเหลือต่อภาครัฐ
ทั้งหมดเข้ากับวงจรงบประมาณ ไม่ว่าเงินเหล่านั้นจะมีบริหารผ่านระบบของรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม

ทีม่ำ: Balch, J. and Heim, K. (ไม่ระบวุนัที)่. The Poverty of Parliamentary Oversight of ODA, หน้ำ 12-13, http://paperroom.ipsa.org/papers/
paper_2894.pdf

http://www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-successful-creating-special-fund-sreda-renewables/
http://www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-successful-creating-special-fund-sreda-renewables/
http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_2894.pdf
http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_2894.pdf
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อกีส่ิงหนึง่ทีส่�าคัญคอืเอกสารงบประมาณต้องไม่เพยีงแต่ระบถุงึรายได้จากในประเทศเท่านัน้ แต่ยงัต้องรวมถงึเงนิทนุทีป่ระเทศ
ได้รับผ่านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) และเงินกู้จากต่างประเทศด้วย บางประเทศที่ได้รับเงินจาก 
ODA จะจัดเงินทุนนี้อยู่ “นอกงบประมาณ” หรือแยกไว้ใน “งบประมาณเพื่อการพัฒนา” อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องจัด ODA รวมไว้ในแผนงบประมาณของประเทศ เพื่อที่สมาชิกรัฐสภาจะได้สามารถประเมินงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรร
เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างแม่นย�า และตรวจติดตามความรับผิดชอบของงบประมาณทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
เงินช่วยเหลือ ODA ด้วย มิเช่นนั้นแล้วจะมีความเสี่ยงที่ว่าเงิน ODA ในบางภาคส่วนท�าให้เกิดงบประมาณที่ไม่ยั่งยืน ขณะที่
ภาคส่วนอื่นยังคงขาดแคลนเงินสนับสนุน นอกจากนี้ หากไม่รวม ODA เข้าในงบประมาณประเทศแล้ว การตรวจสอบความ 
รับผิดชอบสาธารณะส�าหรับการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นอีกด้วย

ปฏิญญาปารีส พ.ศ. 2548 ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงหน้าที่รัฐสภาของประเทศพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนเงิน
ช่วยเหลือ โดยให้ค�าแนะน�าชัดเจนดังนี้ (1) ประเทศพันธมิตรให้ค�ามั่นจะเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในแง่ยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณการพัฒนา และ (2) ประเทศผู้บริจาคให้ค�ามั่นที่จะให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และครบถ้วน เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
ของประเทศพันธมิตรสามารถจัดท�ารายงานงบประมาณที่มีเนื้อหาครอบคลุมให้แก่ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาของตนได้ 
กระนั้นก็ดี ความพยายามที่จะรวมเงิน ODA เข้าไว้ในงบประมาณของรัฐน้ันยังคงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แม้ว่าจะมี
ตัวอย่างที่ดีของการก�ากับดูแลงบประมาณ ODA อยู่บ้างก็ตาม

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• งบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาและน�าไปบังคับใช้ ได้แนบค�าอธิบายที่เพียงพอหรือไม่ว่ามาตรการงบประมาณ
นั้นๆ มุ่งช่วยรัฐให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร หากไม่มี ควรจะเพิ่มเติมข้อมูลใดเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเห็น
ภาพที่ชัดเจนขึ้น

• ระเบียบขั้นตอนก�าหนดให้คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบประเมินร่างงบประมาณต้องท�าดังนี้หรือไม่ (1) ประเมินว่าร่าง 
งบประมาณนัน้มส่ีวนช่วยให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืนหรือไม่ อย่างไร และ (2) จดัท�าข้อเสนอแนะเพือ่เสริมให้แผน
งบประมาณมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• ระเบียบขั้นตอนหรือธรรมเนียมการปฏิบัติอื่นๆ ก�าหนดหรือไม่ว่าให้รัฐบาลพิจารณาค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมาธิการรัฐสภา และให้ค�าอธิบายแก่รัฐสภาว่าเหตุใดจึงตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของรัฐสภา มีกระบวนการใดๆ ที่
ก�าหนดให้รัฐบาลต้องมีค�าตอบต่อค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะด้านงบประมาณของรัฐสภาหรือไม่ 
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ข. การก�ากับดูแลงบประมาณและรายจ่ายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หนึง่ในบทบาททีส่�าคญัทีส่ดุของสมาชกิรฐัสภาในการส่งเสรมิการน�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ
คือการดูแลให้กองทุนท่ีจัดสรรเพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และให้เกิดผลท่ี
ยั่งยืนและมีมีน�้าหนัก บทบาทนี้สอดประสานไปกับวาระประสิทธิภาพของการพัฒนา (ตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ II) เนื่องจาก
วัตถุประสงค์โดยรวมคือการดูแลให้ทั้งเงินในประเทศและกองทุนระหว่างประเทศใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ ท้ังนี ้ประสทิธภิาพการพฒันาพจิารณาจากประเดน็ทัง้ความคุ้มค่าทางตวัเงนิและผลลพัธ์แท้จรงิทีเ่กดิขึน้กบัประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนชายขอบและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด9

การก�ากับดูแลงบประมาณของรัฐสภาส่วนใหญ่จะด�าเนินการโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีความช�านาญ ซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่
ตรวจสอบรายจ่ายของรฐับาลในช่วงสิน้สดุรอบงบประมาณ แม้ว่าคณะกรรมาธกิารเหล่านีจ้ะมีบทบาทส�าคญัในฐานะส่วนหนึง่
ของกรอบความรบัผดิชอบในทกุประเทศ แต่กลบัไม่ค่อยได้รบัทรพัยากรทีเ่พยีงพอ ไม่ว่าจะเป็นเงนิทนุท่ีจ�ากดัในการจดัการรบั
ฟังความคดิเหน็และการลงพืน้ทีต่รวจสอบ ไปจนถงึทรพัยากรบคุคลทีจ่�ากดัในการช่วยคณะกรรมาธกิารจดัท�ารายงานและการ
วิเคราะห์

ในบางประเทศ มีความพยายามจัดตั้งส�านักงบประมาณรัฐสภาที่เป็นอิสระ หรืออย่างน้อยก็เป็นหน่วยดูแลงบประมาณที่สังกัด
ส�านักเลขาธิการรัฐสภา เพื่อเพิ่มคุณภาพการสนับสนุนในงานส�าคัญนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวควรประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านงบประมาณและการเงินทีส่ามารถวเิคราะห์และให้ค�าแนะน�าทางเศรษฐกจิและการเงนิแก่สมาชกิรฐัสภาได้

ประเทศโมร็อกโกและจอร์แดน: กำรส่งเสริมกำรวิเครำะห์งบประมำณรัฐสภำ

ในกลุ่มประเทศอาหรับมีแนวปฏิบัติที่ดีหลายอย่างซึ่งท�าให้เห็นว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจาก 
หน่วยงานด้านงบประมาณโดยเฉพาะได้ 

ส�าหรับประเทศโมร็อกโก ส�านักวิเคราะห์งบประมาณให้การสนับสนุนท้ังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยส�านักฯ 
ได้ขยายบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการประเมินและด�าเนินการด้านงบประมาณของประเทศ ด้วยการจัดท�าเอกสาร
วเิคราะห์งบประมาณซึง่ช่วยสมาชกิรัฐสภาท�าความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณได้ดขีึน้ และจดัท�าบทวเิคราะห์ทีม่ปีระสทิธิภาพ
ยิง่ขึน้ ส�านกัดงักล่าวท�างานภายใต้หน่วยงานทีม่อี�านาจในการตดัสนิใจของสภาซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากทกุกลุม่การเมอืง 
และคณะกรรมาธิการงบประมาณ นอกจากนี้ ส�านักมีหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณของประเทศและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประเมินนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะของฝ่ายบริหาร วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินของกฎหมาย และ
ด�าเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการงบประมาณ ทั้งนี้ ล่าสุดพบว่าระยะเวลาการมีส่วนร่วม
ของรัฐสภาในรอบงบประมาณได้ยืดออกไปจาก 70 วันเป็นหกเดือน ส�านักฯ มีหน้าที่ตอบข้อร้องขอของสมาชิกรัฐสภา 
และจัดท�าข้อมูลอ้างอิงให้กับผู้ที่ต้องร่างกฎหมายหรือปรับแก้งบประมาณของประเทศ คณะกรรมาธิการงบประมาณของ
ทั้งสองสภาต่างใช้ประโยชน์จากรายงานของส�านักวิเคราะห์งบประมาณทั้งคู่

ในประเทศจอร์แดน ส�านักงบประมาณรัฐสภาท�างานภายใต้คณะกรรมาธิการด้านการเงินและเศรษฐกิจเป็นหลัก หน้าท่ี
ของส�านักฯ รวมถึงการจัดท�ารายงานวิเคราะห์งบประมาณและรายการค�าถามส�าหรับแต่ละส่วนของงบประมาณ (เพื่อให้
คณะกรรมาธกิารการเงนิและเศรษฐกจิน�าไปใช้งาน) ส�านกังบประมาณรฐัสภายงัจดัท�ารายงานวิเคราะห์ผลการท�างานของ
รัฐบาลตามข้อมูลงบประมาณที่สมาชิกรัฐสภาที่สนใจทุกคนต่างใช้งานได้ ส่วนคณะกรรมาธิการอื่นๆ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากส�านกังบประมาณรฐัสภาอย่างเตม็ที ่ทัง้นี ้กิจกรรมทัว่ไปของส�านกัประกอบด้วยการวเิคราะห์ข่าวเศรษฐกจิ การพฒันา
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐสภา การตอบค�าถามสมาชิกรัฐสภา และการจัดเตรียมรายงานเกี่ยว
กับผลการด�าเนินงานด้านการเงินและการคลังของรัฐบาล

9 http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/06/Safeguarding-the-Interests-of-the-People-Parliamentarians-and-
Aid-Effectiveness.pdf 
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ทีม่ำ: ตวัอย่ำงเหล่ำนีม้ำจำกบทเรียนออนไลน์ของ McGill และ World Bank ซึง่มเีนือ้หำเกีย่วกับกำรพฒันำทำงรฐัสภำ บทที ่5 ตวัอย่ำงของหน่วยงบประมำณ
อิสระ ดูได้จำก http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf. 

กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่มีความสามารถในการด�าเนินการดังกล่าว รัฐสภาอาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่อื่นท่ีดูแล
ตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐโยกย้ายมาด�าเนินการแทนได้ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะส่ง
เจ้าหน้าทีข่องตนผลกัดนัให้เจ้าหน้าทีม่าช่วยคณะกรรมการรฐัสภาในช่วงการท�าพจิารณ์ประจ�าปี การจดัการในรูปแบบนีจ้ะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในเขตที่ยากต่อการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ การพิจารณายังอาจกระท�าได้ด้วยการกระ
ตุ้นภาคประชาสังคมให้จัดท�าการวิเคราะห์หรือท�าสัญญากับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากสถาบันการศึกษา

ในบริบทของการก�ากับงบประมาณส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น หนึ่งในความท้าทายที่ส�าคัญที่รัฐสภาจะต้องเผชิญ
คือความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้ง่าย เพ่ือประเมินถึงผลกระทบของการใช้จ่ายในแง่ของการบรรลุเป้าหมายที่
ครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวคือ ให้มี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และโดยเฉพาะการต้ัง 
เป้าหมายในการเติมเต็มความต้องการของบุคคลชายขอบ ตามรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การปรับเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืให้เข้ากับประเทศนัน้ยังมคีวามส�าคญัในการบรรลถุงึเป้าหมาย และมคีวามส�าคญัในการทีจ่ะท�าให้มัน่ใจว่ากองทนุ
และโครงการต่างๆ ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างเหมาะสมและเหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการการช่วยเหลือมากท่ีสุด ท้ังนี้ สมาชิก
รัฐสภามีบทบาทส�าคัญในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะส�าหรับการวางแผน
การพัฒนาระดับชาติและกระบวนการจัดท�างบประมาณครั้งต่อไป การรวบรวมข้อเสนอแนะแบบวกกลับสองทางจะเป็น 
เครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้รัฐสภาสามารถรวบรวมข้อมูลจากประชาชนได้โดยตรง

การกระท�าเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ที่มีวิธีการรวบรวมและจัดท�าข้อมูลงบประมาณได้ไม่ดีพอ ในช่วง
เริ่มต้นของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 และการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัตินั้น สมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิก
คณะกรรมการงบประมาณและการเงนิอาจมคีวามต้องการทีจ่ะพจิารณาเชิงรกุถงึเรือ่งของการท�างานร่วมกบักระทรวงการคลงั
และส�านักงานสถติแิห่งชาต ิเพือ่ระบชุ่องโหว่ในชดุข้อมลูทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั รวมถงึการจดัท�ารายงานและวธิกีารท�างานเพือ่ปรบั
ให้วิธีการรวบรวม การกระจาย และการจัดการข้อมูลดีขึ้นแก่รัฐสภา นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังสามารถด�าเนินการเพื่อเข้า
ถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และความต้องการเฉพาะ ซึ่งจะต้องสะท้อนออกมาให้เห็นในการจัดสรร 
งบประมาณและรายจ่าย ทัง้นี ้การจดัเกบ็ข้อมลูแบบเชงิรกุดังกล่าวจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการรายงานเกีย่วกับเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืโดยรวม ซึง่ก�าหนดให้รฐัสภาจะต้องตดิตามความก้าวหน้าในเรือ่งของการด�าเนินการตามแผนเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนแห่งชาติ และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทั่วโลก

หนึ่งในส่วนที่ท้าทายท่ีสุดในการก�ากับดูแลงบประมาณคือการติดตามว่าเงินทุนท้ังหมดได้ใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไร และมีผลต่อ
ชีวิตของผู้คนอย่างไร ดีหรือไม่ดี ขณะที่สถาบันตรวจสอบอาจให้ความช่วยเหลือในการประเมินว่ามีการใช้เงินทุนตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัหรอืไม่ อย่างไรกต็าม การตรวจสอบเช่นนีจ้ะมปีระสทิธิภาพน้อยกว่าการตรวจสอบแบบปกต ิถึงแม้ว่ารัฐสภาอาจ
ต้องพิจารณาให้อ�านาจเหล่านั้นแก่สถาบันการตรวจสอบของรัฐผ่านการปฏิรูปกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม อีกทั้งยัง
มีการน�าการสื่อสารมาใช้มากขึ้น เพื่อน�ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการก�ากับดูแลงบประมาณและความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการ
สนับสนุนในเร่ืองของการก�ากบัดแูลของรฐัสภา ด้วยการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางการเงนิและค่าใช้จ่าย เครือ่งมอืทีม่คีวาม
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ล้วนมส่ีวนช่วยท�าให้สามารถจ�าแนกข้อมลูได้ง่ายขึน้ (เช่น จ�าแนกตามเพศ กลุ่มประชากร ภมูศิาสตร์ 
เป็นต้น) และสามารถตอบค�าถามต่อสมาชิกรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการประเมินว่ากองทุนต่างๆ นั้นใช้จ่ายไปอย่างไร

http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf
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ประเทศเซอร์เบีย: กำรใช้นวัตกรรมเครื่องมือตรวจสอบงบประมำณ 
เพื่อตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและผลกระทบของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ในประเทศเซอร์เบีย สมัชชาแห่งชาติก�าลังท�างานร่วมกับองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพ่ือการต่อต้านการทุจริตแห่ง 
เซอร์เบีย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพื่อสร้างพอร์ทัลรวบรวมงบประมาณและค่าใช้จ่ายเพ่ือเอื้อต่อการ 
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และงบประมาณสาธารณะ พอร์ทัลของเซอร์เบียจะอิงตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากพอร์ทัล SIGA 
ของรฐัสภาบราซลิ ซึง่เป็นหนึง่ในระบบงบประมาณข้อมลูสาธารณะทีดี่ทีส่ดุ โดยพอร์ทลัดงักล่าวจะช่วยให้รฐัสภาสามารถ
เข้าถึงฐานข้อมูลของรัฐบาลได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือสืบค้นออนไลน์ คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณของรัฐ และ
การก�ากับดูแลค่าใช้จ่ายของสมัชชาแห่งชาติเซอร์เบียได้ท�างานร่วมกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดเพ่ือท�าความเข้าใจ
และจัดท�าขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน

นอกเหนอืจากการรวบรวมข้อมลูดบิจากกรมธนารกัษ์แล้ว พอร์ทลัของประเทศเซอร์เบยีจะใช้ข้อมลูอ้างองิทีไ่ด้รับจากการ
บริหารการเงินกบัสถาบนัการตรวจสอบของรฐั ส�านกังานจดัซือ้จดัจ้างสาธารณะและส�านกังานหนีส้าธารณะโดยการรวบรวม
ฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะ ผลการตรวจสอบ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ พอร์ทัลใหม่จะท�าให้
รัฐสภาสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ว่าควรจะประหยัดในส่วนใด และควรจะปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้วย
การระบุข้อเสียและการจัดการที่ไม่ถูกต้อง พอร์ทัลฉบับน�าร่องได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยในระยะ
แรกนั้น คณะกรรมการด้านการเงินได้ท�าการทดสอบพอร์ทัล โดยสมาชิกรัฐสภาและประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ใน 
ขั้นตอนต่อไป 

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ww.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/12/07/portal-for-monitoring-public-
finance-a-paradigm-shift-in-parliamentary-oversight-in-serbia.html.

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• บญัชีสาธารณะหรอืคณะกรรมการงบประมาณมทีรพัยากรมนษุย์และการเงนิเพือ่ด�าเนนิการประเมนิผลกระทบงบประมาณ
ของตนเองหรือไม่ (เช่น ผ่านการลงพื้นที่เพื่อประเมินการน�าโครงการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ)

• ระเบยีบขัน้ตอนเอือ้ให้บญัชีสาธารณะหรอืคณะกรรมการงบประมาณสามารถสอบถามเจ้าหน้าทีร่ฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
เพื่อให้ประเมินถึง (1) ความมีประสิทธิภาพของการใช้จ่ายของรัฐบาลในแง่ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และ (2) ความรับผิดชอบส�าหรับกองทุนที่ใช้จ่ายไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่

• กฎของกระบวนการรับประกันการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลต่อรายงานและข้อเสนอแนะที่จัดท�าโดยบัญชี
สาธารณะและคณะกรรมการก�ากับดูแลงบประมาณหรือไม่

• แหล่งเงินทุนใดท่ีสมาชิกรัฐสภาสามารถถอนมาใช้เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลกระทบ 
มีแหล่งความคิด / สถาบันการศึกษา / องค์กรภาคประชาสังคม ใดบ้างที่สามารถช่วยการวิเคราะห์ดังกล่าว



38 39

VI. การตรวจสอบการด�าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ 
 ยั่งยืน

หน้ำที่หลักของรัฐสภำ หนึง่ในหน้าท่ีส�าคญัท่ีสดุของสมาชิกรฐัสภา ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกรฐับาล ฝ่ายค้าน 
หรือฝ่ายอิสระ คือการก�ากับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อท�าให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบเพื่อ
การน�าส่งรายจ่าย ร่างกฎหมายและด�าเนนิโครงการแก่ประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมีประสทิธผิล ในแง่นี ้โดยปกตแิล้วรฐัสภาจะมอี�านาจในการตัง้ค�าถามและก�ากบั
ดูแล วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ตระหนักโดยชัดแจ้งว่าการท�าให้มั่นใจถึง
ความรบัผดิชอบในขณะการน�าเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืไปใช้นัน้เป็นเรือ่งทีส่�าคญั
ในการทีจ่ะรบัประกนัว่าวาระดังกล่าวมปีระสทิธภิาพส่งผลต่อประชาชน ทัง้น้ี รัฐสภา
จะมหีน้าท่ีส�าคญัในฐานะหนึง่ในกลไกความรับผดิชอบภายในประเทศทีท่รงพลงัทีส่ดุ 
รัฐสภาสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานความรับผิดชอบผ่านการออกกฎหมาย 
แต่ยังมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบความรับผิดชอบผ่านการก�ากับดูแล 

ก. การก�ากับดูแลของคณะกรรมการเพื่อการด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การก�ากับดูแลของคณะกรรมการเป็นหนึ่งในกลไกแข็งแกร่งที่สุดซึ่งรัฐสภามีอยู ่
เพือ่การมส่ีวนร่วมในการน�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืไปปฏิบตั ิการก�ากบัดแูลของ

กำรก�ำกับดูแล
กำรก�ำกับดูแลเป็นกระบวนกำรซึ่ง
รัฐสภำจะตรวจสอบคุณภำพงำนที่
ด�ำเนินกำรโดยรัฐบำลเกี่ยวกับกำร
บังคับใช้กฎหมำย แผนกำรพัฒนำ 
และงบประมำณที่รับมำก่อนหน้ำนี้ 
จะอภิปรำยรำยละเอียดเพิ่มเติมถึง
วิธีกำรทั้งหลำยที่ใช้ในกำรก�ำกับ
ดูแลภำยหลังในหนังสือคู่มือฉบับนี้ 
ซึ่งจะรวมถึงกำรท�ำพิจำรณ์ ช่วง
เวลำถำมค�ำถำม และกำรเปิด
อภิปรำยทั่วไป

คณะกรรมการถอืเป็นการมอบโอกาสให้แก่สมาชิกรัฐสภาในการประเมนิผลเชิงลึกว่านโยบาย กฎหมาย และโครงการต่างๆ ได้
น�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อันถือเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น เพื่อเป็นการให้
ข้อแนะน�าเกี่ยวกับวิธีที่จะท�าให้การน�าไปปฏิบัติดีขึ้น โดยปกติแล้ว คณะกรรมการของรัฐสภาจะมีอ�านาจในการขอข้อมูลและ
เอกสารจากหน่วยงานรฐั เพือ่ตัง้ค�าถามต่อเจ้าหน้าทีร่ฐั และเพือ่จดัให้มกีารท�าประชาพจิารณ์และหาข้อเทจ็จรงิ (ซึง่รวมถึงการ
ไปสถานท่ีจริง) เพื่อแจ้งถึงความเข้าใจว่ารัฐบาลก�าลังปฏิบัติหน้าที่ต่อประชากรอย่างไร คณะกรรมการให้โอกาสแก่สมาชิก
รัฐสภาด�าเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงปัญหาที่เข้าขั้นวิกฤต ด้วยการจัดสรรเวลามากขึ้นให้แก่แต่ละปัญหา และเอ้ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาอาจมีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมโยง
ระหว่างรฐัและประชาชน ซึง่รวมถงึผูด้้อยโอกาสและกลุม่เปราะบางทางอุดมคตแิล้ว คณะกรรมการจะพจิารณาการมส่ีวนร่วม
ของสาธารณชนเป็นส่วนส�าคัญของการท�างาน เมื่อคณะกรรมการมีส่วนร่วมเชิงรุกในการตรวจสอบและก�ากับดูแลแล้ว พวก
เขาจะเป็นหนึ่งในกลไกความรับผิดชอบในประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่เพื่อท�าให้มั่นใจว่าการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปใช้จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เสมอ

มกีารถกเถียงกนัอย่างต่อเนือ่งถึงการใช้ระบบคณะกรรมการ ซึง่ในตอนแรกนัน้จะเป็นในแง่ของการน�าเป้าหมายการพฒันาแห่ง
สหสัวรรษมาปฏบิตั ิและขณะนีก้ลายเป็นเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน ในช่วงต้นของการน�าเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ
ไปปฏิบัตินั้น ผู้เกี่ยวข้องมีความต่ืนตัวในการจัดต้ังคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษประจ�ารัฐสภา โดยมอบ
หมายให้รับผดิชอบภาพรวมของการก�ากบัดแูลและการน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏบิติั อย่างไรก็ตาม เนือ่งจาก
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นครอบคลุมปัญหาในวงกว้างกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ข้อกังวลหนึ่งของคณะ
กรรมการคือการทับซ้อนของการท�างานที่ด�าเนินการโดยรัฐสภาและกรรมการทั่วไป
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ประเทศฟิจิและอินเดีย: กำรปฏิบัติเรื่องควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ 
ผ่ำนกลไกรัฐสภำที่ค�ำนึงถึงประเด็นเรื่องเพศ

ในประเทศฟิจิ ระเบียบข้อบังคับของรัฐสภาให้ความส�าคัญกับความเสมอภาคทางเพศในการท�างานของคณะกรรมาธิการ
รัฐสภา ด้วยตระหนักว่าคณะกรรมาธิการประจ�าสภาทั้งหมดนั้นมีบทบาทในการช่วยให้ปัญหาด้านเพศได้รับการน�ามา
พจิารณา ระเบยีบข้อบงัคบัรฐัสภาข้อท่ี 110(1) ระบถึุงอ�านาจของกรรมการแต่ละคนในการตรวจสอบร่างกฎหมาย ด�าเนนิ
การสอบสวนเพื่อก�ากับดูแล และหน้าที่ส�าคัญอื่นๆ ในขณะท่ีระเบียบข้อบังคับรัฐสภาข้อท่ี 110(2) กล่าวว่า “ในกรณีที่
คณะกรรมาธกิารด�าเนนิกจิกรรมตามทีร่ะบไุว้ในข้อ (1) คณะกรรมาธิการจะต้องจดัการให้มีการพจิารณาถงึหลักความเสมอ
ภาคทางเพศอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกเรื่องที่ได้รับการพิจารณาเป็นไปโดยค�านึงถึงผลกระทบและผลประโยชน์ต่อทั้งชายและ
หญิงอย่างเท่าเทียมกัน” ซ่ึงระเบียบข้อนี้ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท�างานของคณะกรรมาธิการรัฐสภาใน
ประเทศฟิจิ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติได้ท�าพิจารณ์และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการ
ก�าหนดอุทยานแห่งใหม่ขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับรัฐสภาข้อที่ 110(2) และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนเพศหญงิ คณะกรรมาธกิารได้เชญิหลากหลายองค์กรภาคประชาสังคมทีท่�างานเก่ียวกับสตรีให้มาน�าเสนอข้อมูล
ในหัวข้อดังกล่าวและแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุทยานต่อประชากรผู้หญิงอีกด้วย

ในประเทศอินเดีย คณะกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง (Committee on the Empowerment of 
Women) ถือเป็นคณะกรรมาธิการเฉพาะด้านของรัฐสภาที่มีอ�านาจกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง (1) การพิจารณารายงานจาก
คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือสตรี(National Commission for Women) และรายงานเกี่ยวกับมาตรการท่ีรัฐบาลควรใช้
เพื่อยกระดับสถานะของสตรี (2) การตรวจสอบมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อรับประกันความเสมอภาคของสตรีในทุกด้าน 
(3) การตรวจสอบมาตรการที่รัฐบาลใช้เพื่อผลักดันการให้การศึกษาและการมีตัวแทนของผู้หญิงในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่า
ยอ่ืนๆ และ (4) การตรวจสอบเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่สนอขึน้มาโดยผูเ้ป็นประธานของสภาทัง้สองหรอืสมาชกิสภาเสนอขึน้มาเอง ใน
ปีงบประมาณ 2558/59 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น ผู้หญิงที่ถูกคุมขังและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของสตร ีการดแูลสขุภาพของสตรี ความรบัผดิชอบขององค์กรทีม่ต่ีอสตร ีการบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่คุ้มครองสตรจีากความ
รุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศสตรีในที่ท�างานและในสถาบันการศึกษา แผนประกันส�าหรับสตรี การเสริม
สร้างพลงัศักยภาพให้แก่สตรชีนเผ่า และสภาพของแรงงานสตรนีอกระบบ โดยการตรวจสอบทัง้หมดนีด้�าเนนิการผ่านความ
ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการอื่นๆ โดยมีการแบ่งขอบเขตงานตามสมควร

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่ำงของประเทศฟิจิ 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�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่ำงของประเทศอินเดีย 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

คณะกรรมาธกิารทัง้หลายย่อมมีส่วนในกิจกรรมทีเ่ป็นการก�ากบัดแูลเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนือยูแ่ล้ว เนือ่งจากอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการมักครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการก�ากับ
ดูแลเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น ควรมีการพิจารณาความครอบคลุมของขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและการก�ากับดูแล
จริงของคณะกรรมาธิการที่มีอยู่ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะพิจารณาถึง
ประเด็นที่ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้ว แต่บ่อยครั้ง
การท�างานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวอาจมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เขตเลือกตั้ง เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือระยะ
เวลารอการตรวจรักษา โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องภายในขอบเขตของเป้าหมาย เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสุขภาพของประเทศไม่เพยีงพอ ในท�านองเดียวกนั กลุ่มคณะกรรมาธิการดา้นการศึกษาของรฐัสภาก็มกั
ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 อยู่แล้ว คือเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
อาจมุ่งเน้นไปที่เงินเดือนของบุคลากรในส่วนการศึกษาหรือขนาดของชั้นเรียน มากกว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีจะขจัดความ
เหลื่อมล�้าทางเพศของผลการศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาถึงแนวทางการให้ความส�าคัญและขอบเขตงาน หากรัฐสภา
ตดัสนิใจจะท�าให้การก�ากบัดแูลเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นหน้าท่ีหลกัของคณะกรรมาธกิารท่ีมอียู ่กค็วรมีการก�าหนดส่วน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คณะกรรมาธิการแต่ละชุดจะต้องรับผิดชอบให้ชัดเจนในเอกสารระบุขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง

http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/committee_on_empowerment.htm
http://164.100.47.192/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=8&tab=2
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หากรัฐสภามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะจดัต้ังคณะกรรมาธกิารเพือ่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขึน้มาโดยเฉพาะ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลาง
และเป็นผู้น�าในการควบคุมและก�ากับดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐสภาก็ยังสามารถพิจารณาเพิ่มอ�านาจหน้าที่ให้กับ
คณะกรรมาธิการชุดที่มีอยู่แล้วได้ ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐสภามีคณะกรรมาธิการกิจการสังคมหรือคณะกรรมาธิการการแก้ไข
ปัญหาความยากจนที่มีอ�านาจหน้าที่อย่างกว้างๆ ในการพิจารณาเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการลดปัญหาความยากจน
แล้ว คณะกรรมาธิการนี้ก็อาจอยู่ในต�าแหน่งที่ดีที่จะท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในรัฐสภา

คณะกรรมการดงักล่าวยงัอาจช่วยประสานงานแก่คณะกรรมการอืน่ในการพจิารณาถงึปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนและอาจมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติที่จัดท�าโดยรัฐบาล อีกทางเลือกหนึ่งคือ 
เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบังคับใช้ทั่วโลก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศอาจได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่นี้

ในประเทศโรมาเนีย คณะกรรมการการนโยบายต่างประเทศได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเริ่มจาก
การให้ค�าปรึกษาแก่สถาบันรัฐ นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีมุมมองในการก�าหนดแผน
งานเพื่อแก้ไขยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดๆ ก็ตาม ทางอุดมคติแล้ว การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ผลประโยชน์ และ/หรือเอกสารต�าแหน่ง ควรมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพิจารณาทางเลือกทั้งหลายก่อนที่รัฐสภาจะท�าการตัดสินใจว่าจะใช้การก�ากับดูแลเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืรปูแบบใด ด้านล่างนีจ้ะเป็นข้อได้เปรยีบบางส่วนของการด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการเพือ่เป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อด�าเนินการภายใต้รัฐสภา

ใช้คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่

• โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการจะได้รับการจัดตั้งอย่างดี พร้อมเงินทุนสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ 
• สมาชิกของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อยู่แล้ว
• ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระเบียบขั้นตอนเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ (แม้ว่าจะสามารถตรวจสอบกฎดังกล่าวได้ เพื่อ

วัตถุประสงค์ของการก�ากับดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนที่อ้างถึงคณะกรรมการแต่ละคณะ) ดังนั้น รัฐสภา
สามารถด�าเนินการได้ทันทีเพื่อแก้ปัญหาภายใต้กรอบการท�างานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• ให้เวลามากข้ึนในการด�าเนินการตรวจสอบกฎหมายเชิงลึก เพื่อให้การก�ากับดูแลเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ละเป้าหมาย (โดยเปรียบเทียบกับคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละคณะ ซึ่งก�าหนดให้พิจารณาถึง
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด)

กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนชุดใหม่

• การจัดตั้งคณะกรรมการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดใหม่เปิดโอกาสให้รัฐสภาได้กล่าวต่อสาธารณะโดยชัดเจนถึงความ
ส�าคัญที่รัฐสภายึดถือเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• คณะกรรมการอาจท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืภายในรฐัสภา ซึง่เป็นการท�างานร่วมกบัและท�างาน
เพื่อภาคประชาสังคมและประชาชนที่เลือกพวกตนเข้ามา

• คณะกรรมการอาจด�าเนินการติดตามการก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (แม้ว่าขอบเขตของ
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืจะมส่ีวนเกีย่วข้องกบักฎหมายแทบทกุฉบบั และควรได้รบัการพจิารณาร่วมกบัคณะกรรมการ
ที่ดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้อง)

เป็นไปได้อย่างยิ่งในการท่ีจะน�าแนวทางทั้งสองมาใช้ ได้แก่ การทบทวนและการแก้ไขค�าส่ังของคณะกรรมการชุดปัจจุบันให้
เหมาะสมกบัวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573 และจดัตัง้คณะกรรมการเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืโดยรวมเพือ่ท�าหน้าทีใ่น
การตรวจสอบความก้าวหน้าและการประสานงานโดยท่ัวไป หรือก�าหนดเป้าหมายใหม่ให้กบัคณะกรรมการท่ีมีอยูแ่ล้วให้ประสาน
งานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
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ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านได้ตรวจสอบกฎระเบียบ ขั้นตอน และหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐสภาที่มีอยู่เพื่อท�าให้มั่นใจว่าเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคณะกรรมการแต่ละเครือข่าย และเม่ือประเมินว่าคณะกรรมการอาจได้รับ
การส่งเสริมเพื่อสนับสนุนให้มีการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติและก�ากับดูแลหรือไม่

• หากรัฐสภาของท่านก�าลังพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐสภาผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว ควรมี

• การจัดท�าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่การประเมนิถงึความสามารถของเจ้าหน้าทีพิ่เศษ
และแหล่งเงินทุนที่ต้องการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว 

• พิจารณาแนวคิดเพื่อก�าหนดหน้าที่ใหม่ให้กับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อด�าเนินการเป็นคณะกรรมการกลางของ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• คณะกรรมการประจ�าสาขามีอ�านาจตามกฎหมายและทรัพยากร (มนุษย์และเงินทุน) ในการด�าเนินการประเมินผล 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกฎหมายและโครงการที่น�าเสนอหรือไม่ (รวมถึงผ่านการควบคุมในพื้นที่เพื่อประเมินถึง
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ เท่าท่ีจ�าเป็น) หากไม่แล้ว อะไรคือช่องโหว่ในด้านความ
สามารถและจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขช่องโหว่เหล่านี้

• ระเบยีบของกระบวนการช่วยให้คณะกรรมการส่วนงานสามารถท�าให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัมส่ีวนร่วมในการประเมนิว่านโยบาย
และโครงการของพวกตนมีส่วนช่วยให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 

• ระเบยีบขัน้ตอนก�าหนดให้มกีารตอบรับทีม่ปีระสทิธภิาพจากรฐัสภาต่อการรายงานและข้อแนะน�าของคณะกรรมการหรอื
ไม่ หากไม่แล้ว จะสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อก�าหนดหน้าที่การตอบสนองของรัฐบาลได้อย่างไร

ข. การพิจารณาศึกษาสอบสวนของรัฐสภา

หนึง่ในอ�านาจส�าคญัทีร่ฐัสภาส่วนใหญ่มคีอืความสามารถในการเปิดการสอบสวนในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับประโยชน์สาธารณะ 
แม้ระเบียบขั้นตอนอาจก�าหนดให้การเปิดการสอบสวนอาจต้องผ่านกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป แต่การสอบสวนเช่นนี้ก็
ถือเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าซึ่งสมาชิกรัฐสภาสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจมาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ส�าคัญได้ 
การสอบสวนสามารถด�าเนินการผ่านคณะกรรมาธิการที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นในกรณีที่ร่างขอบเขตของคณะกรรมาธิการบางชุด

อนุญาตให้พวกเขาสามารถท�าการ
สอบสวน “เรือ่งใดๆ กต็ามทีเ่กีย่วข้อง
กบัหน้าทีข่องคณะกรรมาธกิาร” หรอื
รัฐสภาอาจมีการลงมติโดยครบองค์
ประชุมเพื่อมอบหมายให้คณะ
กรรมาธกิารชดุทีมี่อยูแ่ล้วด�าเนนิการ
สอบสวนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ 
หากไม่มคีณะกรรมาธิการใดมอี�านาจ
เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว หรือเม่ือ
การสอบสวนอาจต้องการการจดัสรร
ทรัพยากรมากกว่าเดิม ทางรัฐสภา
อาจเลือกทีจ่ะจดัต้ังคณะกรรมาธกิาร
เฉพาะกจิหรือคณะกรรมาธกิารพเิศษ
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อด�าเนินการ
สอบสวน แล้วสลายตัวเมื่อเสร็จส้ิน
การท�างานได้โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ประเทศอินเดีย

การเลือกตั้งประเทศอินเดีย พ.ศ. 2557 ภาพโดย Prashanth Vishwanathan
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การพิจารณาสอบสวนของรัฐสภาสามารถเป็นท้ังนโยบายและกลไกการตรวจสอบที่ส�าคัญในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยืน ซึง่เปิดโอกาสให้สมาชิกรฐัสภาเรียกพยาน ขอดแูละตรวจสอบเอกสารราชการ จัดท�าประชาพจิารณ์และจัดการอภิปราย
เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้

ทีส่�าคญัการเปิดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมนัน้นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิง โดยรฐัสภาส่วนใหญ่มักอนญุาตให้มีการร้องเรยีน
หรือชีแ้จงผ่านทางเอกสาร ทางวาจาหรอืผ่านช่องทางออนไลน์ทีเ่ปิดให้ประชาชนเข้าถงึได้ อกีทัง้อาจมกีารเชิญผูเ้ชีย่วชาญและ
บุคคลอื่นๆ ผู้มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาแสดงตัวและให้การด้วยวาจา ในตอนท้ายของการสอบสวนน้ัน ทางคณะกรรมาธิการ
จะจัดท�ารายงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสส�าคัญที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาจะสามารถเสนอข้อชี้แนะเชิงนโยบาย กฎหมายและการจัดท�า
โครงการให้แก่รฐับาลและประชาชนเพือ่ด�าเนนิการต่อไป รายงานดังกล่าวจะมปีระโยชน์อย่างยิง่ในประเทศท่ีมกีารแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายทางการเมือง ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นอันแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเชิงนโยบายได้โดยสันติวิธี ทั้งเสียงส่วน
มากและเสียงส่วนน้อยจะช่วยให้สมาชิกสภาที่มีมุมมองทางการเมืองต่างกันยังสามารถแบ่งปันแนวคิดและความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างกันได้

ประเทศออสเตรเลียและสหรำชอำณำจักร: กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์

เป็นความจรงิทีน่่าเศร้าทีก่ารค้ามนษุย์ยงัคงเป็นปัญหาร้ายแรงโดยเฉพาะในกลุม่สตรแีละเดก็ เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
เรยีกร้องให้รฐับาลด�าเนนิการเพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์ โดยเป้าหมายที ่5.2 เรยีกร้องให้ขจดัความรนุแรงทกุรปูแบบทีม่ต่ีอ
ผูห้ญงิและเดก็หญิงทัง้ในทีส่าธารณะและทีส่่วนบคุคล รวมถึงขจดัการค้ามนษุย์ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการ
แสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น เป้าหมายที่ 16.2 มีจุดมุ่งหมายที่จะ ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การ
ค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก ในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลข้ามเขตอ�านาจรัฐและมีหลาย
แง่มุมเช่นนี้ จ�าเป็นต้องจัดการให้กรอบกฎหมายและกลไกสนับสนุนอื่นๆ มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

ในประเทศออสเตรเลยี คณะกรรมาธิการร่วมของรฐับาลกลางผูม้หีน้าทีเ่กีย่วกับการบงัคบัใช้กฎหมาย (Federal Parliamentary 
Joint Committee on Law Enforcement) ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย
การสอบสวนดังกล่าวได้พิจารณาถึงปัญหาทางวัฒนธรรม การบังคับใช้กฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ การย้ายถิ่นฐาน 
และการใช้เทคโนโลย ีรวมถงึได้ระบมุาตรการแก้ไขปัญหาในเชงิปฏิบตั ิทัง้น้ี เรือ่งร้องเรยีนจ�านวนยีสิ่บเอ็ดเรือ่งได้ถูกส่งเข้า
มาสู่การสอบสวน โดยส่วนใหญ่มาจากองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายสตรีที่ท�างานเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว

ในสหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการกระทรวงมหาดไทย (Home Affairs Committee) ของรัฐสภาได้เปิดการสอบสวน
เรือ่งการค้ามนษุย์ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 และมีการจดัท�ารายงานในปี พ.ศ. 2552 ซึง่กลายเป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนว่าการด�าเนนิ
งานของรัฐสภาสามารถกระตุ้นการท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างไร ในปี พ.ศ. 2556 ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
สอบสวนเบือ้งต้น ทางรฐับาลได้หยบิยกกฎหมายแรงงานทาสยคุใหม่ (Modern Slavery Bill) ขึน้มาหารือ ในเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2557 คณะกรรมาธกิารร่วมของรฐัสภาเพือ่พจิารณาร่างกฎหมายแรงงานทาสยคุใหม่ได้จดัท�าประชาพจิารณ์เพิม่เตมิ
เพือ่เปิดรบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาดงักล่าว คณะกรรมาธกิารชดุนีม้ขีอบเขตทีจ่�าเพาะเจาะจงข้ึน คือต้องการพจิารณา
ว่าร่างกฎหมายจะสามารถคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการใช้แรงงานทาสและเหยือ่ของการค้ามนษุย์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพหรอื
ไม่ และจะสามารถน�าเอาผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้จริงหรือไม่ และที่ส�าคัญ ร่างกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2558 
และ 2559 และมีการเสนอญัตติต่อสภาสามัญชน (House of Commons) เพื่อแสดงความชื่นชมการค�านึงถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ามนุษย์

แหล่งที่มำ
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 
สหรำชอำณำจักร: www.parlimanet.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-modern-slavery-bill/news/-evidence-
session-draft-modern-slavery-bill-1/ and www. parlimanet.uk/edm/2015-16/1255. 

http://www.aph.gov.au/parliamenary_Business/Committees/Joint/Law_Enforcement/Human_trafficking
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/home-affairs-committee/hacpn080118no21/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/cmhaff.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmhaff/cmhaff.htm
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ค�าถามเพื่อการทบทวน

• ระเบียบข้ันตอนเอื้อให้รัฐสภาของท่านสามารถเปิดการสอบสวนเพ่ือตรวจสอบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนหรือไม่

• ระเบยีบขัน้ตอนเอือ้ให้คณะกรรมาธกิารสอบสวนสามารถไตส่วนเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้หรอืแต่งตัง้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท�างานของรัฐบาลในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน

• เมื่อมีการเปิดการสอบสวนข้ึน มีทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่เพียงพอส�าหรับคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ (เช่น มีทุนส�าหรับการจัดท�าประชาพิจารณ์ และพนักงานมีทักษะในการท�าวิจัย การให้ค�าแนะน�าใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญและการจัดท�ารายงานของคณะกรรมาธิการที่มีคุณภาพ) 

ค. ค�าถามเป็นลายลักษณ์อักษร การถามปากเปล่า และการตั้งกระทู้ถาม

หนึง่ในวิธกีารทางรฐัสภาทีง่่ายและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการเรยีกร้องความรบัผดิชอบจากรฐับาลคอืกลไกทีเ่ปิดให้สมาชกิ
รฐัสภาสามารถซกัถามรฐัมนตรทีีด่�ารงต�าแหน่งในรฐับาลได้โดยตรงถงึประเด็นทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของบคุคลผูน้ัน้ กลไกเหล่า
นีจ้ะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยูกั่บรูปแบบของสภานติบิญัญตั ิแต่ล้วนมเีป้าหมายเดยีวกนัคอืเพือ่ตัง้ค�าถามต่อรฐัมนตรใีนลกัษณะ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่า (ช่วงการซักถาม (Question Time)) และเพื่อเรียกร้องค�าตอบให้สาธารณชนรับรู้

• ค�ำถำมเป็นลำยลักษณ์อักษรและปำกเปล่ำ: เป็นกระบวนการในระบบรัฐสภาทีจ่ะมกีารจดัสรรเวลาบางส่วนไว้ส�าหรับการ
ตั้งค�าถามต่อรัฐมนตรี สมาชิกสภาสามารถถามค�าถามได้ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอื่นๆ โดยในระบบรัฐสภา 
รฐัมนตรเีหล่านีม้กัจะนัง่อยูใ่นสภาในฐานะสมาชกิอยูแ่ล้ว และอาจมกีารซกัถามต่อเนือ่งโดยสมาชกิคนอืน่ๆ เพิม่ขึน้ได้ โดย
มากข้อก�าหนดให้ต้องตอบค�าถามปากเปล่ามักถูกบังคับใช้ด้วยการที่สมาชิกรัฐสภาเขียนค�าถามต่อรัฐมนตรีลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้วค�าตอบของรัฐมนตรีจะถูกตีพิมพ์รวมอยู่ในบันทึกของรัฐสภา

• กำรตัง้กระทูถ้ำม: การต้ังกระทูถ้ามจะใช้ในระบบรฐัสภาทีม่กีารแบ่งแยกอ�านาจชัดเจน โดยรฐัมนตรไีม่ได้นัง่อยูใ่นสภาเป็น
ปกติและเพราะเหตุนั้นจึงต้องได้รับการเรียนเชิญเข้ามายังรัฐสภาเพื่อมาตอบค�าถามจากสมาชิก และจะต้องมีการแจ้งให้
รฐัมนตรทีราบล่วงหน้าในกรณีทีจ่ะมกีารตัง้กระทูถ้ามเพือ่ให้มเีวลาเตรยีมตวัมาเข้าร่วมการประชมุสภา และในบางรฐัสภา
การตั้งกระทู้ถามสามารถน�าไปผูกไว้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้

ประเทศศรีลังกำ: กำรกดดันรัฐบำลผ่ำนกลไกรัฐสภำให้ด�ำเนินกำรสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ในประเทศศรลีงักา ช่วงการซกัถาม (Question Time) ถอืเป็นโอกาสของสมาชกิรฐัสภาท่ีจะซกัถามรฐัมนตรีเก่ียวกับความ
คบืหน้าของการปฏบิตัติามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนในแต่ละข้อ เวบ็ไซต์รัฐสภาของศรีลังกานบัเป็นแนวปฏบิติัทีดี่ (good 
practice) ส�าหรับประเทศอื่นๆ เนื่องจากมันถูกใช้เป็นกลไกให้สมาชิกรัฐสภาสามารถแสดงความมุ่งมั่นที่จะจัดการให้เกิด
การปฏิบตัติามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อสาธารณชน และท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูจากรฐับาลเกีย่วกบัสิง่
ที่รัฐบาลก�าลังท�าอยู่ (และที่ยังไม่ได้ท�า)
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สมาชิกรัฐสภาจากประเทศอื่นๆ อาจใช้เว็บไซต์รัฐสภาของศรีลังกาเป็นต้นแบบของแนวทางในการตั้งข้อซักถามที่สามารถ
น�ามาปรับใช้ในประเทศของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2557 สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งได้ใช้ช่วงการซักถามเพื่อขอข้อมูล
จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัและแผนยทุธศาสตร์ (Minister of Finance and Planning) เกีย่วกบัเส้นแบ่งระดบั
ความยากจนในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ค�าถามดังต่อไปนี้

• ท่านรฐัมนตรทีราบหรือไม่ว่ากรมส�ามะโนประชากรและสถติแิห่งชาต ิ(Department of Census and Statistics) ได้
เผยแพร่เส้นแบ่งระดับความยากจน (District Poverty Line) เป็นประจ�าทุกเดือนตามค่าใช้จ่ายขั้นต�่าต่อคนต่อเดือน
ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้

• ขอให้ท่านรัฐมนตรีแจ้งแก่สภาในประเด็นต่อไปนี้ได้หรือไม่:
  (1) เส้นแบ่งระดับความยากจนอย่างเป็นทางการล่าสุดส�าหรับเขตโคลัมโบ และ
  (2) รายการความต้องการขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการค�านวณเส้นแบ่งระดับความยากจนดังกล่าว
• หากแจ้งไม่ได้ เป็นเพราะเหตุใด

โปรดดู: www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions. 

ไม่ว่าจะใช้รปูแบบการต้ังค�าถามประเภทใด กลไกการซักถามเหล่านีอ้าจเป็นวธิทีีม่ปีระโยชน์ยิง่ส�าหรบัสมาชกิรฐัสภาแต่ละคนใน
การน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะขึ้นมาพูดถึงในสภา และเพื่อเรียกร้องค�าตอบจากรัฐบาลว่า
รัฐบาลก�าลังท�าอะไรเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น การตั้งค�าถามอาจเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภาพรวมการวางแผนและ
ขั้นตอนการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ (เช่น การจัดท�าแผนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งชาติอยู่ในขั้นตอนใด
แล้ว หรือเมื่อไหร่จะมีการน�าเข้าไปหารือในรัฐสภา) หรืออาจเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่นการสอบถามถึงเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดข้อหนึ่ง (เช่น รัฐบาลก�าลังท�าอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ
ที่ 10) นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งค�าถามเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าหมาย (เช่น รัฐบาลก�าลังท�าอะไร
เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารโดยสถาบนัการศกึษาสายอาชพีในจงัหวดั XX ตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืข้อที ่4 รายละเอียด
ที่ 4.4)

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• ระเบียบขั้นตอนของรัฐสภาของท่านอนุญาตให้มีการตั้งค�าถาม ไม่ว่าจะผ่านการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่า 
และการตั้งกระทู้ถาม เพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีของรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ หากไม่แล้ว อะไรคือจุดอ่อนของ
ระบบในปัจจุบัน และจะแก้ไขได้อย่างไร

• สมาชิกรัฐสภาท่ีไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลมีเวลาและโอกาสเพียงพอในการตั้งค�าถามทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าและต้ัง
กระทู้ถามอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากไม่แล้ว มีวิธีใดที่จะช่วยปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่ได้บ้าง

• ในการตัง้กระทูถ้ามและการให้ค�าตอบและการซักถามและการตอบทัง้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืปากเปล่า มกีารถ่ายทอด
สดและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือไม่ มีการเตรียมการรองรับการถามตอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และมี
ข้อก�าหนดให้ต้องเผยแพร่ข้อความเหล่านี้หรือไม่ หากไม่แล้ว จะท�าอย่างไรให้ข้อมูลจากขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่
ไปสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

http://www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions
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VII. การท�าหน้าที่ผู้แทน: การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ 
 อ�านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความชอบธรรมของรัฐสภาและสมาชิกนั้นมาจากการที่พวกเขาได้รับเลือกมาเพื่อเป็น
ตวัแทนของประชาชนในประเทศ (หรือในรัฐหรือจงัหวดั) สมาชกินัง่อยูใ่นสภาเพือ่ตดัสนิ
ใจแทนประชาชนทกุคน ซ่ึงหมายความว่าทัง้รฐัสภาและสมาชิกแต่ละคนจ�าเป็นต้องคิด
หาวธิกีารทีจ่ะเข้าถึงประชาชนเพือ่รบัรูถึ้งความต้องการ ข้อคิดเหน็และความกงัวลของ
พวกเขาอย่างเป็นประจ�า เพราะหากท�าเช่นนั้นไม่ได้อาจส่งผลเสียต่อความชอบธรรม
ของสถาบันโดยรวม และอาจท�าให้สมาชิกแสดงความรับผิดชอบได้ล�าบากในการเลือก
ตั้งครั้งต่อไป

นอกจากข้อก�าหนดทางรัฐธรรมนูญให้รัฐสภาท�าหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนแล้ว ยังมี
เหตุผลในทางปฏิบัติและทางกฎหมายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 เรียกร้องให้สถาบันของรัฐ 
(ซึง่รวมถึงรฐัสภา) ด�าเนนิการโดยไม่แบ่งแยก และเรยีกร้องให้ประชาชนทกุคนได้มส่ีวน
ร่วมทางการเมอืงโดยไม่ค�านงึถงึอาย ุเพศ ความสมบรูณ์ทางร่างกาย เช้ือชาติ ชาติพนัธุ์ 
ถิ่นก�าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นใด ดังนั้น ประเทศที่ได้ต้องการ
น�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืไปใช้นัน้จะมพีนัธกจิโดยกลายทีจ่ะต้องสร้างรฐัสภาทีไ่ม่
แบ่งแยกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

สมาชิกรัฐสภาไม่อาจเป็นผู้เช่ียวชาญในทุกหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายให้พิจารณาได้ แต่
พวกเขาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ท�างานและใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายท่ี
พวกเขาอนุมัติและงบประมาณที่พวกเขาจัดสรรด้วยการหารือกับประชาชนในวงกว้าง
เก่ียวกับกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา การมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นของพื้นที่จะ
ส่งเสรมิให้การตรากฎหมายและการจดัสรรงบประมาณมีคณุภาพสงูขึน้ และเพิม่โอกาส
ที่จะท�าให้เกิดการยอมรับและความพึงพอใจในระดับสาธารณะ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความ

ว่าสมาชกิรฐัสภาจะต้องเหน็ด้วยกับข้อกังวลของประชาชนทุกข้อ แต่หมายความว่าสมาชกิจะพร้อมปฏิบตัหิน้าทีข่องตนได้ดยีิง่
ขึน้หากได้รับฟังเสียงของประชาชนในวงกว้างแล้วถอดบทเรยีนจากการปรึกษาหารอืเหล่านีม้าเตรยีมการส�าหรบัการลงคะแนน
เสียงหรือการคัดค้านต่างๆ ในรัฐสภา

ประโยชน์ของบทสนทนาสาธารณะในงานของรัฐสภานั้นสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยนืเช่นกัน เป็นเรือ่งส�าคญัในการสร้างกรอบกฎหมายและจดัสรรเงินทนุเพือ่ให้บรรลถุงึเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขอ้ต่างๆ 
ว่าจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจเชิงลึกและมุมมองจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนจะต้องเล็งเห็นว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นชุดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สามารถช่วยให้
คุณภาพชีวิตและชุมชนของพวกเขาดีขึ้น

เราได้พูดถึงการท�างานเฉพาะด้านของสมาชิกรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติไปแล้ว ซึ่งเป็นการท�างานในรัฐสภาเพื่อน�า
มาซึ่งการปฏิรูปเชิงนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงส�าหรับสมาชิกของรัฐสภาส่วน
ใหญ่ก็คือ พวกเขายังได้รับการร้องขอให้ตอบสนองความต้องการและบรรเทาความกงัวลของประชาชนอยูเ่สมอ สมาชกิรฐัสภา
จะได้รบัข้อความ สายโทรศพัท์ และค�าร้องผ่านช่องทางส่วนตวัมากมายในแต่ละวนั เพยีงการตอบค�าร้องขอต่างๆ เหล่านีก้อ็าจ
ท�าเป็นงานประจ�าเต็มเวลาได้เลยทีเดียว

ความท้าทายส�าหรบัสมาชิกรัฐสภาหลายคนคือการเริ่มต้นและรกัษาบรรยากาศการสนทนากับประชาชนโดยมุ่งเน้นอยู่ในเรื่อง
ของนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีสิทธ์ิออกเสียงอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐสภาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่กลั่นมาจากประสบการณ์ของประชาชน และเพื่อให้แน่ใจได้ว่ากฎหมายที่ผ่าน
การเห็นชอบ รวมถึงการก�ากับดูแลของรัฐสภานั้นจะสะท้อนประโยชน์และความกังวลของประชาชน

หน้ำที่หลักของรัฐสภำ

กำรเป็นตัวแทน

ในกำรท�ำหน้ำที่บัญญัติ
กฎหมำยและกำรก�ำกับดูแลนั้น 
รัฐสภำจะเป็นตัวแทนของผู้ที่
เลือกพวกเขำเข้ำมำท�ำงำนใน
รัฐสภำ เพื่อให้รัฐสภำรักษำ
ควำมชอบธรรมได้เป็นเรื่อง
ส�ำคัญที่จะต้องแสดงควำมรับ
ผิดชอบต่อผู้ลงคะแนนให้อย่ำง
เป็นระบบตลอดกำรด�ำรง
ต�ำแหน่ง ไม่ใช่ระหว่ำงช่วง
เลือกตั้งเท่ำนั้น ดังนั้น จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญที่ประชำชนควรมี
โอกำสอย่ำงเพียงพอในกำร
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ท�ำงำนของรัฐสภำและสมำชิก
รัฐสภำแต่ละท่ำน
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ประเทศแอฟริกำใต้: กรอบกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศแอฟริกาใต้ (พ.ศ. 2539) ระบุว่าสมัชชาแห่งชาติ (Naitonal Assembly) จะต้อง 
“อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการอื่นๆ ของสมัชชาและคณะ
กรรมาธิการของสมัชชา” เพื่อปฏิบัติตามมาตรานี้ กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ�าปี พ.ศ. 2556 (2013 Public 
Participation Framework) ได้ให้การรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นสี่ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1: ให้ข้อมูลผลงานของรัฐสภาและรัฐบาลแก่ประชาชน
ระดับที่ 2: ปรึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน 
ระดับที่ 3: จัดท�าช่องทางส�าหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ระดับที่ 4: ร่วมมือกับประชาชนโดยการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน

แม้จะมีบทบัญญัติเหล่านี้ในรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อไม่นานมานี้มีงานวิจัยระบุว่ายังคงมีการฟ้องร้องผ่านศาลเพ่ือบังคับใช้
บทบญัญตัอิยูใ่นกรณทีีร่ฐับาลและสภานติบิญัญตักิระท�าการบกพร่อง และในเวลาทีก่ระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ไม่กระจายทั่วถึงเท่าที่ควร

ที่มำ: http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=304 และ http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-39-0-
000-14-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

กำรพูดคุยระดับท้องถิ่น: ไม่ว่าจะเป็นภายในเขตเลือกตั้งหรือภายในชุมชน สมาชิกรัฐสภาสามารถจัดเวทีสาธารณะได้ทั้งแบบ
ทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งประชาชนจะมีโอกาสแบ่งปันความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (เช่น เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ยังอยู่
ในข้ันตอนของการพจิารณาหรอืระดบัการศกึษาภายในชมุชน) หรอือาจเป็นการหารือโดยทัว่ไปเพือ่พดูถงึประเดน็ปัญหาต่างๆ 

กำรให้ค�ำปรึกษำสำธำรณะ: ตามที่ระบุไว้ในส่วน VI ข้างต้น คณะกรรมาธิการของรัฐสภาควรเปิดให้ภาคประชาสังคมและ
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อต้องพิจารณาร่างกฎหมายหรือท�าการสอบสวนในเรื่องต่างๆ การปรึกษาดังกล่าวอาจจัดขึ้น
อย่างไม่เป็นทางการ (เช่น เวทีสาธารณะและการประชุมสรุปผล) ไปจนถึงรูปแบบท่ีเป็นทางการยิ่งข้ึน (เช่น ประชาพิจารณ์) 
และอาจมีเนื้อหาเฉพาะทาง (เช่น แบบส�ารวจ) ไปจนถึงเนื้อหาแบบง่ายๆ (เช่น ข้อความเชิญชวนผ่านเอสเอ็มเอส) การปรึกษา
แลกเปลีย่นนัน้อาจมาในรูปแบบของการมส่ีวนร่วมแบบเสมอืนจรงิ ซึง่รวมถงึการให้ข้อคดิเหน็ผ่านช่องทางออนไลน์ แบบส�ารวจ 
และสื่อสังคมออนไลน์

คณะท�ำงำนให้กำรช่วยเหลือประเทศอัฟกำนิสถำนของสหประชำชำติ (UNAMA) 
การประชุมสรุปผล Dai Kundi ประจ�าปีครั้งที่สามที่ประเทศอัฟกานิสถานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ภาพโดย Aurora Verceles Alambra

http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=304
http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-39-0-000-14-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%5b4%5d.pdf
http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-39-0-000-14-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%5b4%5d.pdf
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ประเทศกำนำ: กำรเชื่อมรัฐสภำกับประชำชนและกำรประยุกต์ใช้กับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการประกันคุณภาพรัฐบาลของรัฐสภาแห่งชาติกานา (Committee on Government 
Assurances of the Parliament of Ghana) ซึ่งไดร้ับการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอก ได้เปดิตัวช่องทางทางเว็บไซต์
ที่ประชาชนสามารถใช้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ด�าเนินการอยู่ และบอกเล่าถึงข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ของรัฐบาลภายในชุมชนของตนเอง ประชาชนจ�านวนมากได้ให้ความสนใจเข้ามาใช้งานเครื่องมือนี้ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น “ตัวเปลี่ยนเกม”  
นี้ได้ช่วยให้บรรดากรรมการสามารถเข้าถึงความต้องการของท้องถิ่นได้โดยตรง และช่วยให้มั่นใจได้ว่าเสียงของประชาชน
จะได้รับการรับฟังในระหว่างการพิจารณา

ที่มำ: Ekow Essabra-Mensah, “Connecting Citizens to parliament initiative records massive success,” B&FT Online, 24 พฤษภำคม 2559, 
http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-parliament-initiative-records-massive-success-.html. 

กำรหำรือในพรรคกำรเมือง: สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มักเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง โดยปกติแล้ว 
พรรคการเมืองเหล่านี้จะมีโครงสร้างแบบสาขา โดยสมาชิกสามารถท�าความเข้าใจมุมมองของกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนพวก
เขาผ่านสาขาเหล่านั้นหรือผ่านการประชุมที่พรรคจัดขึ้น

กำรเป็นพันธมิตรกับภำคประชำสังคม: ในแต่ละหัวข้อหรือประเด็นที่รัฐสภาจะต้องตัดสินใจ มักมีโอกาสสูงที่จะมีหน่วยงาน
ภาคประชาสงัคมในพืน้ทีห่รอืในระดับประเทศทีท่�างานผลกัดนัในประเดน็นัน้ๆ อยู่แล้ว การสร้างพันธมติรกบัองค์กรเหล่านี ้ไม่
ว่าจะองค์กรเดียวหรือมากกว่านั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงประชาชนให้กับรัฐสภา (หรือสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน) และ
ท�าให้มั่นใจได้ว่าเสียงที่ปรกติจะไม่ได้รับการรับฟัง จะได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีแบบใหม่: การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวาง
ขึน้ได้เปิดโอกาสให้รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาสามารถดงึพวกเขาเข้ามามส่ีวนร่วมในบทสนทนาเกีย่วกบังานของรฐัสภา และถาม
หาความคิดเห็นและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

แบบส�ำรวจ: ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีต้นทนุในการท�าการส�ารวจความคดิเห็นได้ลดลงไปอย่างมาก รฐัสภาและสมาชิก
รฐัสภาหนัมาใช้เครือ่งมอืออนไลน์กนัเพิม่มากขึน้ในการเปิดรบัความคดิเหน็จากสาธารณะก่อนทีจ่ะมกีารพจิารณาร่างกฎหมาย 
หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนเพื่อก�ากับดูแลงาน

กำรพบกันตัวต่อตัวและกำรประชุมกลุ่มเล็ก: สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนสามารถจัดการพบปะกับประชาชนท่ีมีข้อกังวลหรือ
ประเด็นปัญหาที่ต้องการพูดถึงแบบตัวต่อตัวหรือในการประชุมกลุ่มเล็ก

ก. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบัญญัติกฎหมาย

การบัญญัติกฎหมายที่หลายฝ่ายมีส่วนร่วมนั้นคือกระบวนการที่รัฐสภา กลุ่มต่างๆ ในรัฐสภา กรรมาธิการ หรือสมาชิกแต่ละ
คนของรฐัสภาพยายามดงึประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพจิารณาและตรวจสอบร่างกฎหมายท่ีถูกส่งเข้ามาให้สภาพจิารณา

โดยปกติแล้ว ร่างกฎหมายภายใต้ระบบรัฐสภานั้นจะต้องผ่านการตรวจตราหลายขั้นตอน เหล่านี้รวมถึง “การอ่าน” จ�านวน
หลายครัง้ หรอืการหารอืกนัภายในทีป่ระชมุใหญ่ของสภา ซึง่ประชาชนจะมโีอกาสมส่ีวนร่วมกบักระบวนการได้มากทีส่ดุในขัน้
ตอนของคณะกรรมาธิการ โดยประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนจะไปถึงข้ันตอนการ
พิจารณาพัฒนาและแก้ไขร่างกฎหมายโดยรัฐสภาต่อไป

วิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของสาธารณะที่พบมากที่สุดคือการจัดท�าประชาพิจารณ์ ในประชาพิจารณ์นั้น คณะกรรมาธิการจะจัด
งานประชุมขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนที่สนใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคมต่างๆ จะได้รับการ
เชือ้เชญิให้มาน�าเสนอหรอืเขยีนถงึเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ หรอืถงึเนือ้หาทัง้หมดของร่างกฎหมายอนัใดอนัหนึง่ และการท�า
พิจารณ์เหล่านี้มักเปิดโอกาสให้สมาชิกของคณะกรรมาธิการได้สอบถามและรับฟังค�าตอบจากผู้น�าเสนออีกด้วย

http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-parliament-initiative-records-massive-success-.html
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แต่นอกเหนือจากการท�าประชาพจิารณ์แล้วยงัมกีารพบว่าคณะกรรมาธกิารของรฐัสภาจะสามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นหากได้ออกจากอาณาเขตสภาไปจัดประชาพิจารณ์ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้กลุ่มคนและประชาชนได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย แน่นอนว่าการจัดท�าประชาพิจารณ์ในภูมิภาคต่างๆ นั้นจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากร
และความยินยอมของเจ้าหน้าที่ในการจัดการ แต่หากท�าได้ส�าเร็จ คณะกรรมาธิการจะได้รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
มากกว่าเคย และจะได้สัมผัสด้วยตาของตนเองว่าร่างกฎหมายนั้นๆ จะส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้คนในท้องที่ ส่วนการประชุม
เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีก็อาจช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้นจากระยะไกล

ประเทศจอร์เจีย: คณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรเกษตรดึงเกษตรกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงระบบสหกรณ์

หลงัจากได้จดัท�าแผนปฏบิตักิารครอบคลมุระยะเวลาหลายปีเพือ่พฒันาขดีความสามารถทางการเกษตรเสร็จสิน้แล้ว (โดย
ได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต)ิ คณะกรรมาธกิารด้านการเกษตรของรฐัสภาจอร์เจยี (Agriculture 
Committee of the Paliament of Georgia) ก็ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนพ้ืนท่ีต่างๆ และจัดท�าประชาพิจารณ์นอก
รฐัสภาในปี พ.ศ. 2557 พวกเขาเปิดโอกาสให้ชาวนาและบคุคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการเกษตรได้เข้ามามส่ีวน
ร่วม ท�าให้คณะกรรมาธิการได้รับข้อเสนอแนะจ�านวนมากเพื่อน�าไปแก้ไขปัญหาและความกังวลต่างๆ ที่รัฐบาลเคยมอง
ข้ามไป ในการท�าประชาพิจารณ์แต่ละครั้งทั่วประเทศจะมีเกษตรกรอย่างน้อย 200 คนเข้าร่วมเสมอ และเกษตรกรส่วน
ใหญ่พูดถึงประเด็นเรื่องสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกพัฒนาเกษตรกรรมที่ส�าคัญของประเทศจอร์เจีย โดยคณะกรรมาธิการได้น�า
เอาข้อเสนอแนะเหล่านี้มาใช้ในการด�าเนินการแก้ไขและลงมติเห็นชอบกฎหมายสหกรณ์เพื่อยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
เหล่านั้น

Mid-term Review of the UNDP project Strengthening the System of Parliamentary Democracy in Georgia (มกรำคม 2016)

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการหรือรัฐสภายังสามารถด�าเนินการเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายที่ก�าลังท�าอยู่ การเผยแพร่อาจท�าผ่านการตีพิมพ์ร่างกฎหมาย (เช่น ทางหนังสือพิมพ์หรือช่องทางออนไลน์) การ
นัดประชุมตรวจสอบร่างกฎหมาย และการประกาศให้บุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ เข้ามายื่นเรื่องได้

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านได้จัดพิมพ์ร่างกฎหมายเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โดยการอัพโหลดร่าง
กฎหมายบนเว็บไซต์ของรัฐสภาหรือโฆษณาเนื้อหาผ่านสื่อ 

• ระเบียบข้ันตอนของท่านยอมให้ภาคประชาสังคมและประชาชนส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยการ
เขียน หรือการมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือไม่ 

• รัฐสภาของท่านเอื้ออ�านวยให้กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกีดกัน (ด้วย
เรือ่งเพศ อายุ ความพกิารหรือการเป็นสมาชกิกลุ่มประชากรเฉพาะ) จากการมสีว่นร่วมกบัรฐัสภาอยา่งไร และมมีาตรการ
ใดอยู่แล้วบ้างที่จะรับรองว่าเสียงของพวกเขาจะไปถึงรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา

• ในแง่ของแนวปฏบิตัทิีด่นีัน้ สมาชกิรฐัสภาได้เข้าถงึและหารอืกบัประชาชนเกีย่วกบัเนือ้หาของร่างกฎหมายก่อนทีจ่ะน�าไป
พิจารณาในรัฐสภาหรือไม่

• เลขาธิการประจ�ารัฐสภาของท่านมีข้อมูลติดต่อขององค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไว้
ส�าหรับการสอบถามถึงมุมมองของพวกเขาต่อประเด็นการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ
ไม่ เผื่อในกรณีที่มีการหารือกันถึงประเด็นเหล่านั้นในรัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการ
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ข. การเอิ้อต่อการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม

รัฐสภาสามารถและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�างบประมาณประจ�าปีของรัฐ แม้ว่าแต่เดิมนั้นการร่างและการเสนอ
งบประมาณจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แต่รัฐสภาในบางประเทศได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดวงจรการจัดท�า 
งบประมาณ ซึง่รวมถึงการปรึกษาหารือก่อนการจดัสรรงบประมาณเพือ่ให้ทราบถงึมมุมองของประชาชนก่อนจะรบังบประมาณ
จากกระทรวงการคลัง การปรึกษาหารือก่อนรับงบประมาณสามารถกระท�าได้ผ่านคณะกรรมาธิการงบประมาณหรือคณะ
กรรมาธิการการเงิน ซึ่งจะเป็นคณะกรรมาธิการหลักในการตรวจสอบร่างงบประมาณก่อนที่สภาจะลงมติอนุมัติ อย่างไรก็ตาม 
รัฐสภาอาจขอรับค�าปรึกษาเพิ่มเติมจากคณะกรรมาธิการภาคส่วนอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้นก็ได้เช่นกัน

เทคโนโลยีแบบใหม่ ช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแบบ “เรียลไทม์” ได้เมื่อมีการหารือเกี่ยวกับงบประมาณในรัฐสภา ที่
ผ่านมาเครือ่งมือเหล่านีไ้ด้น�ามาใช้กบังบประมาณของรฐับาลท้องถิน่เป็นหลกั (ดูในกล่องด้านล่าง) แต่ไม่มเีหตผุลใดทีเ่ครือ่งมอื 
ดังกล่าวจะน�ามาปรับใช้กับรัฐสภาของประเทศไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ของ 
งบประมาณและบอกถึงผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับ

ประเทศยูเครน: กำรจัดท�ำงบประมำณโดยประชำชน

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาองค์กร Open North พร้อมทัง้พนัธมติรอย่างสถาบนัประชาธปิไตยแห่งชาตเิพือ่การต่าง
ประเทศและการส่งเสริมสังคม (National Democratic Institute for International Affairs and Social Boost) ได้
ท�างานร่วมกับส�านักงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City Office) แห่งเมืองเคียฟเพื่อจัดหาวิธีการใหม่ในการรวบรวมความคิด
เห็นจากประชาชนเพือ่การจดัเตรยีมและการอนมุตังิบประมาณประจ�าปีของเมอืง และได้มีการจดัท�าช่องทางทางอินเตอร์เนต็
ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ประชากรในเคียฟสามารถอ่านร่างงบประมาณประจ�าปีและมีโอกาสแบ่งปันข้อคิดเห็นโดยละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างในแต่ละรายการ รวมทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของร่างงบประมาณ โดยข้อมูลที่ได้จะได้รับการ
จัดหมวดหมู่แล้วน�าไปมอบให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

ช่องทางนี้เปิดใช้เพียงสองเดือนก่อนการอนุมัติงบประมาณประจ�าปีและมีผู้เข้าชมกว่า 8,000 คน พร้อมการให้ข้อคิดเห็น
กว่า 1,000 รายการ

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเพียงรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือดังกล่าว แต่คณะกรรมาธิการรัฐสภาก็สามารถปรับใช้เครื่อง
มอืนีไ้ด้ในการพจิารณางบประมาณส�าหรับแต่ละภาคส่วน ยกตวัอย่างเช่น คณะกรรมาธกิารสามารถอัพโหลดร่างงบประมาณ
ประจ�าปีของรฐัทีก่�าลงัอยู่ภายใต้การพจิารณาและพยายามขอความคดิเห็นจากภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสงัคม
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาในรายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะปรับแก้อย่างเป็นทางการต่อไป

ในข้ันสุดท้าย เมือ่งบประมาณได้รบัการอนุมัตแิล้ว คณะกรรมาธกิารทีร่บัผดิชอบต่อการก�ากบัดแูลการน�างบประมาณไปใช้ เช่น 
คณะกรรมาธิการการบัญชีสาธารณะ หรือคณะกรรมาธิการงบประมาณและการคลัง ควรปรึกษาหารือกับประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และภาคประชาสังคมเพื่อส�ารวจว่าแต่ละรายการงบประมาณถูกน�าไปใช้หรือไม่และอย่างไร บุคคลและกลุ่มบุคคล
เหล่านี้เป็นผู้ที่รับทราบถึงผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง ดังนั้นพวกเขาจึงเหมาะสมที่จะเป็นผู้แจ้งต่อคณะ
กรรมาธิการและรัฐสภาว่าเงินงบประมาณได้รับการน�าไปใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีกระบวนการในการรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะน�าส่งงบประมาณสู่รัฐสภาหรือไม่

• รฐัสภาของท่านมคีวามสามารถในการใช้เครือ่งมอืแบบใหม่ ทางเทคโนโลยเีพ่ือรองรบัข้อเสนอแนะและแนวคิดจากประชาชน
ในระหว่างที่งบประมาณก�าลังได้รับการหารือในรัฐสภาหรือไม่

• คณะกรรมาธกิารก�ากบัดแูลงบประมาณประจ�ารัฐสภาของท่านเปิดให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในขณะทีพ่วกเขาก�ากับดูแลการ
ใช้จ่ายอย่างไร



50 51

ค. ข้อมูลสาธารณะเพื่อการตรวจสอบการด�าเนินการกฎหมายและนโยบาย

เช่นเดยีวกบัการก�าหนดงบประมาณและบญัญัตกิฎหมาย รฐัสภามีบทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลการบังคบัใช้กฎหมายทีอ่นมุตัิ
ไปเพื่อท�าให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้บังคับใช้ตามเจตนารมณ์ของรัฐสภา และเช่นเดียวกับในหน้าที่อื่นๆ ของรัฐสภา มีเครื่องมือ
จ�านวนมากทีเ่ราสามารถน�ามาใช้เพือ่ท�าให้ประชาชนและภาคประชาสงัคมมส่ีวนร่วมในกระบวนการ ตามท่ีกล่าวถึงในตอนแรก
เริ่มของส่วนนี้ เวทีพูดคุยสาธารณะ ข้อความเอสเอ็มเอส การเป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่น แบบส�ารวจ และเครื่องมืออื่นๆ 
ควรถกูน�ามาใช้เพือ่ให้ได้รบัข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัผลกระทบและความท้าทายทีพ่บในกฎหมายทีไ่ด้รบัการอนมัุตโิดยรฐัสภาและ
น�ามาบังคับใช้อยู่ในขณะนี้

นอกจากการปรึกษาหารือกันในระดับสาธารณะแล้ว สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนยังมีการติดต่อกับผู้คน ประชาชนในเขตเลือกตั้ง 
และผู้ลงคะแนนเสียงในทุกวัน เพื่อรณรงค์หาแรงสนับสนุนส�าหรับการท�างานกับรัฐบาลของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น การช่วย
ประชาชนสมคัรขอรบัการช่วยเหลอืทางสงัคมหรอืทนุการศกึษากส็ามารถเป็นโอกาสให้สมาชกิรฐัสภาได้เลง็เหน็ถงึปัญหาท่ีอาจ
เกดิขึน้ภายใต้กฎหมายทีบั่งคบัใช้ในปัจจบุนั และเหน็ว่าการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวนัน้ส่งผลต่อบุคคลทีท่�างานภายใต้กฎหมาย
เป็นประจ�าทุกวันอย่างไร ซึ่งสมาชิกรัฐสภาจะทราบได้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับใช้การได้หรือไม่ตามสภาพความเป็นจริง

ประเทศจอร์แดน: สมำชิกสตรีของรัฐสภำดึงประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในบรรดาสมาชิกรัฐสภาของรัฐสภาของจอร์แดนในปี พ.ศ. 2557 สมาชิกผู้หญิงเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยมาก พวกเขาได้รับ
การเลือกตั้งเข้าสู่สภาด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันให้สตรีจากทุกพรรคการเมืองและทุกกลุ่มสามารถท�างานร่วมกันเพ่ือส่ง
เสริมประเด็นที่ส่งผลต่อสตรีและเด็กหญิง สมาชิกสภากลุ่มนี้ได้รับเงินสนับสนุนให้ท�างานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชกิและผูล้งคะแนนเสยีงในประเทศจอร์แดนให้เข้มข้นมากยิง่ข้ึน ซึง่รวมถงึการเปิดเวทพีดูคุยสาธารณะข้ึนทัว่ประเทศ 
สมาชกิรฐัสภาหญงิต่างให้การสนบัสนนุกนัและกัน และต่างได้รบัมอบหมายให้ดแูลแต่ละภมูภิาคเพือ่จดัเวทพีดูคุยสาธารณะ
ในภูมิภาคดังกล่าวและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมนี้เน้นไปที่ผู้หญิงเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามุมมอง
และผลประโยชน์ของพวกเขาจะได้รับการรวบรวมและน�ามาปรับใช้โดยกลุ่มนักการเมืองสตรี (Women’s Caucus) เพื่อ
เรียกร้องประเด็นส�าคัญในรัฐสภา

ที่มำ: DFID, Final Evaluation Report of the Westminster Foundation for Democracy Programme, พ.ศ. 2558 หน้ำ 36.

รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และสมาชิกแต่ละคนจะต้องสร้างกลไกเพ่ือรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนให้เป็นกิจจะลักษณะ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมุมมองในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีวิธีการหลากหลายในการ
บรรลุเป้าหมายนี้ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการรัฐสภาบางคณะจะมีแผนยุทธศาสตร์ (หรือแผนปฏิบัติงาน) ท่ีระบุเครื่องมือ
และวธิกีารหลกัในการมีส่วนร่วมของประชาชน และพยายามน�ามาปรับใช้และคอยดแูลรักษาระบบดังกล่าว10 รัฐสภาท่ีมแีบบแผน
ในการท�างานสูงมักตั้งแผนการท�างานรายปีหรือตารางเวลาการบัญญัติกฎหมาย11 ที่ระบุว่ารัฐสภาและคณะกรรมาธิการต่างๆ 
ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างไรในการตรวจสอบร่างกฎหมายแต่ละฉบับหรือในการเปิดการสอบสวน รัฐสภาอื่นๆ อาจจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลรัฐสภาเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการท�างานของรัฐสภาได้12

10 ดูท่ี Georgia Human Rights and Civil Integration Committee Actions Plan at http://www.parliament.ge/en/saparlamento-
saqmianoba/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-and-

arranging-guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre.
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สมาชกิรฐัสภาจะได้เรยีนรูว่้าวธิกีารใดเหมาะสมทีส่ดุในบรบิทของสถานการณ์ทีต่นก�าลงัเผชิญอยู ่ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัขนาดของเขต
การเลือกตั้งของสมาชิกรัฐสภา (ตั้งแต่เขตการเลือกตั้งขนาดเล็กในท้องถิ่น ไปจนถึงเขตการเลือกตั้งระดับประเทศ) เครื่องมือที่
ใช้ย่อมแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อส่วนตวั การรวมตัวกลุม่เลก็ๆ ไปจนถึงการท�าโพลสาธารณะและการท�าแบบสอบถาม
ออนไลน์ สิง่ส�าคญัส�าหรบัสมาชิกรฐัสภาคอืการสร้างเสริมและด�าเนินการตามแผนท่ีจะท�าให้เกดิการปรึกษาหารือกบัประชาชน
อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังมีโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมที่จะมีส่วนร่วมกับการท�างานของสมาชิก
รัฐสภา

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รฐัสภาของท่านมกีระบวนการให้ประชาชนสามารถแบ่งปันความคดิเห็นเกีย่วกบัการน�ากฎหมายต่างๆ ไปใช้อยูเ่ป็นประจ�า
หรือไม่

• สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนใช้วิธีการใดในการรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง 
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

• คณะกรรมาธิการรัฐสภาของท่านดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร

ง. การเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในระดับ 
ท้องถิ่น

การน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติไม่ควรเป็นสิ่งท่ีสถาบันของรัฐน�าไปบังคับใช้กับประชาชน แต่ควรจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ท้องถ่ินได้คิดหาแนวทางในการตอบสนองต่อเป้าหมายตามบริบทของชุมชนนั้นๆ เอง ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือการท�าให้
เกดิบทสนทนาเกีย่วกับเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืกบัเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนในท้องที ่ซ่ึงจะท�าให้พวกเขาสามารถแสดงออก
ได้ว่าต้องการจะเห็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการน�าไปปฏิบัติอย่างไรในชุมชนของตนเอง บทสนทนาดังกล่าวควรจะ
เป็นส่วนหนึ่งของปฏิสัมพันธ์ตามปกติระหว่างรัฐบาล รัฐสภา สมาชิกรัฐสภา และประชาชน

สมาชิกรัฐสภาบางคนได้รับเงินทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้งซึ่งอาจมาพร้อมอ�านาจดุลยพินิจเต็มที่หรือบางส่วนในการใช้จ่าย
ในเขตเลอืกตัง้ของผูรั้บทนุ กองทนุเหล่านีย้งัคงเป็นประเดน็ถกเถยีงกันอยูม่าก เนือ่งจากเกดิความกงัวลเก่ียวกบัเรือ่งการก�ากบั
ดูแลการใช้เงินกองทุน อีกทั้งยังอาจเป็นการลดทอนอ�านาจของรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
มีกองทุนประเภทน้ีผุดขึ้นเป็นจ�านวนมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะเริ่มมีผู้เล็งเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถให้ข้อมูลได้
ว่าบริเวณใดในเขตของตนที่ควรได้รับการพัฒนา 

แต่ไม่ว่าสมาชกิจะได้รบัเงนิสนบัสนนุเพือ่การพฒันาเขตเลอืกตัง้หรอืไม่ การท�างานร่วมกับตวัแทนของรฐับาลท้องถ่ินและชมุชน
ต่างๆ ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากกลุม่การเมอืงใด เพ่ือจัดท�าแผนพฒันาระดบัท้องถิน่ก็ยงัถอืเป็นประโยชน์ โดยส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่
หรือรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้น�าในการจัดเตรียมแผน แต่ในบางกรณี รัฐสภาอาจต้องเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการ
จดัท�าแผน ซึง่อาจรวมถงึการนดัประชมุหลายครัง้โดยเปิดให้ทกุฝ่ายมีส่วนร่วม และการสรปุความจ�าเป็นและความต้องการของ
ประชาชนและภาคประชาสังคม อันจะน�าไปสู่การสังเคราะห์วัตถุประสงค์หลัก วางยุทธศาสตร์และกรอบเวลาในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ กระบวนการเหล่านี้สามารถท�าได้รายปี หรือหากต้องใช้เวลานานหลายปีก็ควรมีการจัดท�าแผนรายปี
เพื่อระบุถึงหลักไมล์ที่ต้องไปให้ถึงบนเส้นทางไปสู่เป้าหมายสูงสุด

หากสมาชิกได้รับเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาเขตเลือกตั้ง เงินสนับสนุนนั้นอาจสามารถน�าไปจัดสรรให้ครอบคลุมแผนท้ังหมด
หรือบางส่วนได้ แต่หากไม่มีเงินกองทุน แผนดังกล่าวจะกลายเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อการหาทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กร
อื่นๆ เพื่อน�ามาแก้ปัญหาที่จ�าเป็นที่สุดในเขตเลือกตั้งและชุมชนของพวกเขา
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โดยปกติ ในประเทศที่มีรัฐบาลท้องถิ่น (และหน่วยที่ได้รับการเลือกตั้งในรัฐบาลท้องถิ่น) แผนการพัฒนาท้องถิ่นจะถูกก�าหนด
ข้ึนโดยมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นแกนน�า อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้อ�านาจและแหล่งเงินทุนของพวกเขา (ซ่ึงรวมถึง
กองทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้ง) มาสนับสนุนแผนในระดับท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังอาจหาทางตรวจสอบว่า
แผนการพัฒนาระดับท้องถ่ินและระดับประเทศมีความสอดคล้องกันและมีการให้ความส�าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไว้อย่างชัดเจนในทั้งสองแผนหรือไม่

แต่ไม่ว่ากรณีใด บทบาทหลักของสมาชิกรัฐสภาคือการผ่านร่างกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงกฎหมายงบประมาณ) และติดตามดูแล
การน�าไปใช้ผ่านบรกิารของรฐับาล แผนการพฒันานัน้จะต้องเกดิขึน้จากการมส่ีวนร่วมระหว่างประชาชนและรฐับาล ทัง้นีเ้พือ่
ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนแผนการพัฒนาและเป้าหมายระยะยาวของแผนร่วมกัน

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีกองทุนเพื่อการพัฒนาเขตเลือกตั้งส�าหรับสมาชิกหรือไม่ หากมี มีข้อก�าหนดที่ระบุว่ากองทุนดังกล่าวจะ
ต้องใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาหรือไม่

• ในฐานะสมาชกิรฐัสภา ท่านจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอืและแหล่งทรพัยากรใดบ้างเพ่ือจะสามารถจดัท�า (หรอืมส่ีวนร่วมในการ
จัดท�า) แผนการพัฒนาเขตเลือกตั้งได้

• ควรมีการปรึกษาหารือกับชุมชน กลุ่มบุคคลและบุคคลใดบ้างในการจัดท�าแผนการพัฒนาเขตเลือกตั้งในเขตของท่าน
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VIII. บทบาทของรัฐสภาในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ 
 ยั่งยืนไปปรับใช้กับท้องถิ่น
ประสบการณ์การน�าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าระดับความส�าเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการน�า 
เป้าหมายมาปรับใช้กับท้องถิ่นผ่านหน่วยงานและรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับการมอบอ�านาจมาอย่างเหมาะสม และเมื่อสถาบัน 
ท้องถิ่นเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เนิ่นๆ

ส�าหรบัเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษนัน้ ในบางกรณมีผีูรู้ส้กึว่าความรบัผดิชอบไม่ได้ถกูก�าหนดไว้ให้ชัดเจนและเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ “ค�านึงถึงศูนย์กลางมากจนเกินไป” ซึ่งท�าให้ขาดการมีส่วนร่วมและส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล�้า
ของสังคมและภูมิภาคในประเทศยังคงอยู่ต่อไปได้ การเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนระหว่างความรับผิดชอบและการมีผู้แทน  
(ท่ีระดับประเทศและระดับท้องถิ่น) จะท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจที่ส�าคัญ อันจะน�าไปสู่การกระจายทรัพยากรออกไปอย่าง
เท่าเทียมมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการมีส่วนร่วมท่ีเพิ่มข้ึนของสตรี วัยรุ่น รวมถึงบุคคลชายขอบและกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ ด้วย
เหตนุี ้จงึเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีจะต้องก�าหนดกลไกให้เกดิการสือ่สารสองทางระหว่างรฐัสภาระดบัประเทศและเจ้าหน้าทีร่ะดับท้อง
ถิน่ และควรเป็นกลไกทีเ่ชือ่มภาคประชาสงัคมเข้ากบัประชาชนด้วย โดยกลไกนีค้วรเป็นส่วนหนึง่ของแผนการน�าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ในแต่ละประเทศ

ด้วยเหตนุี ้รฐัสภาควรพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าการน�าเป้าหมายการพฒันาทียั่ง่ยนืไปใช้นัน้ นบัตัง้แต่เริม่ต้นก�าหนดแผนการ
พัฒนาแห่งชาติ ไปจนถึงการก�ากับดูแลเมื่อน�าแผนไปปฏิบัติ จะต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐบาลระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 
รวมถงึสภาย่อยต่างๆ นอกจากน้ี รฐัสภาควรจัดให้มกีลไกรองรบัการมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนและองค์กรภาคประชาสงัคม 
เพ่ือให้ความคิดเห็นที่มีคุณค่าของพวกเขาได้รับการสะท้อนออกมาในวิธีการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไปปฏิบัติในพื้นท่ี
นั้นๆ และเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

ด้านล่างนี้คือวิธีบางประการที่รัฐสภาสามารถใช้ด�าเนินการเพื่อท�าให้มั่นใจว่าการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้นั้นจะมี
การประสานกับรัฐบาลย่อยและรัฐบาลระดับท้องถิ่น โดยที่ประชาชนทั่วประเทศก็ได้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นด้วย

โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ประเทศปำกีสถำน 
การประชุมขององค์กรสตรีในชุมชน “Shamatanzeem” ที่หมู่บ้าน “ Padhana” และสภาสหภาพ “Dheenda” ของอ�าเภอ Haripur เพื่ออภิปราย
ปัญหาทั่วไป
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• ขณะพิจารณาแผนพัฒนาประเทศ ให้พยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศและน�า 
ข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา

• ในการออกกฎหมายที่ควบคุมหน่วยงานท้องถ่ิน ควรก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานก�ากับดูแลเข้าไปขอรับ 
ค�าปรึกษาจากประชาชนเป็นประจ�าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตัดสินใจ

• ทบทวนงบประมาณประจ�าปีของรัฐเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินทุนเพียงพอส�าหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
ท้องถิ่นและการอบรมพลเมืองในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่

• เมื่อหน่วยงานระดับชาติจัดวางโครงการในระดับท้องถ่ิน ให้ติดตามกระบวนการด�าเนินโครงการเพื่อตรวจสอบว่ามีการ
ค�านึงถึงบริบทท้องถิ่นและเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

• จัดให้มีแหล่งทรัพยากรเพ่ือให้คณะกรรมาธิการรัฐสภาสามารถจัดท�าประชาพิจารณ์และขอรับค�าปรึกษาจากประชาชน
นอกขอบเขตของรัฐสภาได้ ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมภาคสนามและเวทีสาธารณะในท้องที่ นอกจากนี้ ยังสามารถลงทุนใน
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับกิจการของคณะกรรมาธิการจากระยะไกลแทน หรือท�าเพิ่มเติมได้

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รฐับาลย่อยและรฐับาลท้องถิน่ในประเทศของท่านมีบทบาทชดัเจนในขัน้ตอนการก�าหนดแผนการพฒันาต่างๆ ของประเทศ
หรือไม่

• ระหว่างรัฐสภาและสภาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น มีวิธีการแลกเปลี่ยนใดบ้างที่สามารถท�าให้แน่ใจได้ว่ามีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดกว้างและเป็นประจ�าเกี่ยวกับปัญหาส�าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ที่มีการพูดถึงภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• แผนการพัฒนาชาติมีการรับรองว่าบริบทท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงจะได้รับการสะท้อนออกมาอย่างเพียงพอในการน�าแผน
ไปใช้ หากไม่แล้ว จะสามารถเพิ่มกลไกใดเข้าไปได้บ้างเพื่อรับประกันในเรื่องดังกล่าว
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IX. บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐสภา
โดยธรรมชาติของตัวงาน สมาชิกรัฐสภาจ�าเป็นจะต้องท�าได้ทุกอย่าง ความหลากหลายและซับซ้อนของปัญหาที่สมาชิกแต่ละ
คนจะต้องเผชญิในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นในการจัดการความต้องการภายในเขตเลือกตัง้ไปจนถงึการทบทวนร่างกฎหมายต่างๆ 
ส่งผลให้พวกเขาจ�าเป็นต้องเรยีนรูห้วัข้อทีห่ลากหลายภายในระยะเวลาอนัสัน้ โดยไม่ว่าจะมพีืน้เพอาชพีหรอืประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญมาอย่างไร พวกเขาก็จะต้องพบเจอกับปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน ดังน้ันแล้ว สมาชิกรัฐสภาจึงจ�าเป็นจะต้อง
พึง่พาเจา้หน้าทีร่ฐัสภาในแงข่องการสนบัสนนุและการวิเคราะหส์รปุ ซึง่จ�าเปน็ตอ่การท�างานทีต้่องการความละเอียดอย่างการ
บัญญัติกฎหมาย

รฐัสภาแทบทกุรฐัสภารวมถงึบรรดาสมาชกิจะต้องพบกบัความท้าทายในการท�างานร่วมกบัฝ่ายบรหิารซึง่มแีหล่งทรพัยากรและ
ความเชี่ยวชาญมากกว่าตนเอง พวกเขาจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ�ากัดเหล่านี้เพื่อที่จะด�ารงบทบาทอันเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและติดตามร่างกฎหมายและงบประมาณ และแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดแบบเดียวกันนี้ในการน�า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่า รัฐสภาจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมลูและหลกัฐานท่ีหนกัแน่นและชดัเจน ท่ีจะมาช่วยให้ค�าแนะน�าทีจ่�าเป็นแก่สมาชกิรฐัสภาแต่ละท่านรวมถงึคณะกรรมาธกิาร
ได้อย่างทันท่วงที หากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความสามารถเช่นนี้แล้ว รัฐสภาจะไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายได้

วิธีการท่ีเจ้าหน้าที่อาจใช้เพื่อช่วยสมาชิกรัฐสภาหาความรู้และข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการประเมินประเด็นปัญหาได้อย่างถ่ีถ้วนนั้น
รวมถึงการบรรยายสรุป การท�าพิจารณ์ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การท�าวิจัย และการสนับสนุนท่ัวไปในการจัดเตรียมข้อ
แก้ไขหรือรายงานต่างๆ ท่ีได้รับจากคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่จะให้การสนับสนุนแก่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และสมาชิก
รัฐสภาในการพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งงบประมาณประจ�าปีของรัฐและการติดตามผลโครงการต่างๆ 

นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ทั่วไปที่ท�างานกับส�านักเลขาธิการของรัฐสภาแล้ว ยังมีกลุ่มงานอีกสามกลุ่มที่พบได้บ่อยในการจัดแบ่ง
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

• เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนคณะกรรมำธิกำร: คณะกรรมาธิการแต่ละชุดจะได้รับมอบหมายทีมเจ้าหน้าที่ผู้ช�านาญการ ซึ่งมี
ทั้งเจา้หน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านกฎหมาย ประจ�าภาคส่วนและด้านขั้นตอน ทัง้นี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรงแกป่ระธาน
และสมาชิกของคณะกรรมาธิการในการประชุม การท�าพิจารณ์ หรือการพิจารณาต่างๆ 

• หน่วยช�ำนำญกำร: ในรฐัสภาบางแห่ง ทมีเจ้าหน้าทีผู่ช้�านาญการจะแบ่งออกเป็นหน่วยตามความเช่ียวชาญ ซึง่อาจรวมถงึ
หน่วยกฎหมาย หน่วยวิจัย แผนกให้ค�าปรึกษาด้านขั้นตอน หน่วยสื่อสารกับบุคคลภายนอก/ประชาสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยการ
ท�างานเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนคณะกรรมาธิการและสมาชิกทั้งหมดโดยดูตามความต้องการ
เป็นหลัก

• หน่วยงำนช�ำนำญกำรเฉพำะด้ำน: ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นภายในรัฐสภาที่มีทรัพยากรเป็นของ
ตัวเองอย่างเพียงพอและมีบทบาทเฉพาะที่เชื่อมโยงกับหน้าท่ีหลักของรัฐสภา หน่วยงานประเภทนี้ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ
ส�านกังบประมาณรฐัสภา ซึง่มเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าการเป็นผูช้�านาญการระดบัสงูและจะเป็นผูท้�าการวิเคราะห์อย่างเป็นอสิระ
ให้กับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและติดตามงบประมาณประจ�าปีของรัฐ นอกจากนี้ รัฐสภา
บางแห่งยังได้จัดตั้ง “สถาบันรัฐสภา” ข้ึนมาเป็นกลุ่มวิจัยภายในท่ีจะช่วยรัฐสภาท�าการวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดด้วย
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

ไม่ว่าจะใช้วิธีใดในการจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ท�างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิธีการน�า
ไปปฏิบัติ รวมถึงรู้จักบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสูงในกระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องค�านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน “ไว้ก่อนเสมอ” ในการท�างานแต่ละวันภายในภาคส่วนที่เป็นขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมาธิการนั้นๆ
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สิ่งหนึ่งที่ต้องค�านึงถึงคือ แหล่งทรัพยากรที่จะเอื้อให้สมาชิกรัฐสภาเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ช�านาญการได้นั้นมักมีจ�ากัด ในขณะที ่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นครอบคลุมเกือบทุกแง่มุมของการพัฒนาในประเทศหนึ่งๆ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ให้พวกเขาเข้าใจและเล็งเห็นความส�าคัญ รวมทั้งคุ้นเคยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวัตถุประสงค์ของมัน  
จึงกลายเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แต่การน�าเป้าหมายนี้ไปปฏิบัติจะขาดเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาที่มีก�าลังและความสามารถ
ไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เอง รัฐสภาควรหมั่นตรวจสอบหรือประเมินเจ้าหน้าที่ของสภาว่ามีขีดความสามารถและทรัพยากรเพียงพอ
ในการท�างานเพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืหรอืไม่ โดยการประเมนิดงักล่าวจะช่วยให้ผูน้�าองค์กรสามารถระบชุ่องโหว่
ทีต้่องการการลงทุนเพิม่เตมิเพ่ือให้รฐัสภาสามารถเข้าถงึข้อมลูพ้ืนฐานและน�าเสนอบทวเิคราะห์ได้ เพ่ือทีรั่ฐสภาจะสามารถเป็น
หน่วยงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศแทนซำเนีย: กำรก�ำกับดูแลงบประมำณ

ประเทศแทนซาเนียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบพหุพรรคมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 สมัชชาแห่งชาติแทนซาเนีย 
(National Assembly of Tanzania) เคยมคีณะกรรมาธกิารการคลงั (Finance Committee) ทีค่อยตรวจสอบงบประมาณ
ประจ�าปีของรัฐที่น�าส่งโดยรัฐบาล แต่อ�านาจของคณะกรรมาธิการการคลังในการปรับแก้หรือปัดตกงบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละส่วนนั้นมีจ�ากัด

ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยการส่งเสริมจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและเครือข่ายรัฐสภาแอฟริกาเพื่อการต่อต้านการ
ทุจรติ (African Parliamentarian Network Against Corruption) ซ่ึงเป็นหน่วยงานย่อยส่วนภูมภิาคขององค์กร GOPAC 
โฆษกสมัชชาแห่งชาติได้ระบุถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการจัดท�างบประมาณรูปแบบใหม่ ซ่ึงเริ่มโดยการเปลี่ยน
จากคณะกรรมาธิการการคลังไปเป็นคณะกรรมาธิการงบประมาณในปี พ.ศ. 2556

ในปีต่อมา สภาแห่งชาตไิด้จดัตัง้กรมการงบประมาณขึน้พร้อมเงนิทนุสนับสนุน ซึง่ประกอบด้วยพนักงานระดบัช�านาญการ
จ�านวน 20 คนทีเ่ป็นผูม้ทีกัษะเฉพาะด้านการวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิและการเงิน หน้าท่ีของกรมคอืการสนบัสนนุการท�างาน
ของคณะกรรมาธิการงบประมาณเพื่อทบทวนงบประมาณประจ�าปีของรัฐก่อนการอนุมัติของสมัชชา นอกจากนี้ยังมีหน้า
ที่ในการจัดท�าเอกสารวิเคราะห์และงานวิจัยตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการอื่นๆ อีกด้วย

ในข้ันตอนสุดท้ายของการปฏิรูปในปี พ.ศ. 2558 สมัชชาแห่งชาติได้อนุมัติกฎหมายงบประมาณซึ่งให้อ�านาจเพิ่มเติมแก่
คณะกรรมาธิการงบประมาณในการปฏิเสธงบประมาณประจ�าปีของรัฐบางส่วนหรือทั้งหมด

ในขั้นต่อไป รัฐสภาส่วนใหญ่มักจัดท�าแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปีโดยประเมินเอาจากความต้องการ 
มีการระบุแผนงานเพื่อการปฏิรูปและจัดหาทรัพยากรท่ีจ�าเป็นส�าหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีหลักของ
รัฐสภา โดยแผนการดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานที่ดีอันจะผลักดันให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณประจ�าปีของรัฐและ
จากเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติโดยรัฐสภา

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รฐัสภาของท่านมสีมาชกิระดบัช�านาญการท่ีมหีน้าทีวิ่เคราะห์งบประมาณและร่างกฎหมายให้แก่คณะกรรมาธกิารทีเ่กีย่วข้อง
ในการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่

• รัฐสภาของท่านมีการจัดท�าการประเมินความต้องการเพื่อหาว่าการสนับสนุนหรือทรัพยากรอะไรจ�าเป็นต่อเจ้าหน้าที่ใน
การจัดท�าบทวิเคราะห์ให้แก่คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาแต่ละท่านหรือไม่

• รัฐสภาของท่านได้จดัท�าและบงัคบัใช้แผนพัฒนาเชงิยทุธศาสตร์เพือ่หาวธิเีพ่ิมขีดความสามารถในการผ่านร่างกฎหมายและ
ก�ากับดูแลรายจ่ายและการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
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X. บทบาทของกลุ่มพรรคการเมืองในรัฐสภา
ไม่มีใครสามารถกล่าวถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาได้โดยไม่พูดถึงว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกหรือ 
ผู้แทนของพรรคการเมืองทั้งส้ิน การท�างานร่วมกันผ่านความสัมพันธ์กับพรรคเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของงานใน
รัฐสภา และช่วยให้เกิดการส่งเสริมและการสนับสนุนจุดยืนและแนวคิดต่างๆ ของพรรคการเมืองขึ้นได้ในสภา

การถกเถียงและการอภิปรายเป็นหัวใจหนึ่งของการท�างานในรัฐสภา พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะจัดล�าดับความส�าคัญของ
แต่ละนโยบาย ร่างกฎหมายและการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของ
พวกเขา ถงึแม้ว่าแต่ละพรรคการเมอืงอาจมวีธิกีารบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืนทีแ่ตกต่างกนั แต่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดหรอื
มีการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลอย่างไร ประเทศก็ยังคงต้องรายงานผลว่าประเทศสามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้หรือ
ไม่ ดังนั้น ในที่สุดแล้วพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องเลือกว่าพวกเขาอยากไปสู่เป้าหมายอย่างไร เพื่อน�าเสนอแผนงานนี้ให้กับ
ประชาชนในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

ก. กลุ่มพรรคการเมือง

ในรัฐสภาเกือบทุกรัฐสภาบนโลก สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองจะนั่งรวมกลุ่มกันเป็นพรรค13 ซึ่งกลุ่ม
เหล่านี้จะนัดหารือกันเป็นประจ�าเพื่อตกลงกันเรื่องยุทธศาสตร์ทางกฎหมายและจุดยืนเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆ รวมถึงการ
แก้ไขร่างและการตัดสินใจที่ส�าคัญอื่นๆ ของรัฐสภา นอกจากนี้ กลุ่มพรรคการเมืองในรัฐสภายังมีบทบาทในการอภิปรายนอก
รัฐสภาผ่านพรรคการเมืองของตนอีกด้วย

หากสมาชิกกลุ่มพรรคการเมืองใดเป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา (ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบของรัฐสภานั้นๆ) สมาชิกกลุ่มนั้นจะมีโอกาส
อันดีในการรวมตัวกันสนับสนุนรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบก�ากับดูแลให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับ
การน�าไปปฏิบัติภายในประเทศหรือมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้โลกได้รับทราบถึงภารกิจที่รัฐสภาท�า วิธีการหนึ่งคือการจัดต้ัง
คณะท�างานเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน วัตถุประสงค์หลักของคณะท�างานคือการท�างานร่วมกับรัฐมนตรีและกระทรวง
ต่างๆ ในการก�ากับดูแลการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามุมมองของสมาชิกพรรคการเมืองและผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับการสะท้อนผ่านร่างกฎหมายและงบประมาณก่อนการน�าเข้าสู่การพิจารณาในสภา คณะท�างานนี้ถือเป็น
สนามให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสซักซ้อมกันในประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายค้านหรือกลุ่มเสียงส่วนน้อยอาจหยิบยกขึ้นมาพูด และให้
พรรคได้หาจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกันก่อนจะมีการเสนอร่างกฎหมายและงบประมาณในสภา นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นพื้นที่ส�าหรับ
การหารือประเดน็การแก้ไขร่างต่างๆ เม่ือสาธารณชนได้แสดงความคดิเหน็เข้ามาผ่านขัน้ตอนทางรฐัสภาแล้ว เช่น การท�าประชา
พิจารณ์ของคณะกรรมาธิการ เป็นต้น

ส�าหรบัสมาชกิรฐัสภาฝ่ายค้าน เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืกย็งัเป็นเรือ่งส�าคญัทีค่วรผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ในงานของพรรค 
บางระบบรัฐสภาจะมีรัฐบาลเงา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลทางเลือกอันประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจากฝ่ายค้านหรือ
พรรคการเมอืงเสยีงส่วนน้อย ท่ีจะท�าหน้าท่ีเป็นโฆษกของพรรคหรอืแกนน�าหลกัส�าหรบัของงานกระทรวงต่างๆ ภายในรฐับาล 
รฐัมนตรเีงาแต่ละคนควรมคีวามรูแ้ละข้อมลูพร้อมเพือ่ให้สามารถน�าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืมาใช้วเิคราะห์การท�างานของ
กระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในรัฐสภาประเภทอืน่ๆ การแบ่งงานอาจขึน้อยูก่บัภมูศิาสตร์หรอืปัจจยั
อืน่ๆ แต่ไม่ว่าจะแบ่งหน้าทีก่นัอย่างไร ฝ่ายค้านควรมีความเข้าใจทีชั่ดเจนเก่ียวกับเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื และควรมแีนวคดิ
ที่ดีว่าวิธีการน�าเป้าหมายไปปฏิบัติควรเป็นอย่างไรเพ่ือที่พวกเขาจะได้สามารถติดตามการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลได้อย่างดีที่สุด 

นอกจากนี ้ยงัเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจว่า ในช่วงระยะเวลาของการน�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืไปใช้นัน้ (พ.ศ. 
2558 - พ.ศ. 2573) กลุม่พรรคการเมอืงอาจย้ายจากการเป็นฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายรฐับาล (หรอืกลบักนั) ดังน้ัน กลุม่พรรคการเมอืง
แต่ละกลุ่มควรทราบถงึเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืให้เป็นอย่างด ีและควรมคีวามมุง่มัน่ในการน�าไปปฏบัิตเิพือ่ให้แน่ใจได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จ�าเป็น

13 ในประเทศต่างๆ นั้น กลุ่มเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักในชื่อที่ต่างกัน ซึ่งรวมถึงกลุ่มรัฐสภา กลุ่มนักการเมือง หรือพรรครัฐสภา
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ข. กลุ่มระหว่างพรรคการเมือง

ในช่วงสบิห้าปีทีผ่่านมา ได้มกีารรวมกลุม่ของสมาชิกรฐัสภาทีม่คีวามคดิเหน็คล้ายคลงึกนัจากต่างค่ายพรรคการเมอืงเกดิขึน้ใน
รัฐสภาเป็นจ�านวนมาก กลุ่มข้ามพรรคเหล่านี้ถือเป็นโอกาสให้บรรดาสมาชิกที่มีความสนใจเหมือนกันได้พูดคุยแนวทางการ 
ส่งเสริมกฎหมายและนโยบายที่สะท้อนถึงความสนใจเหล่านั้น กลุ่มเหล่านี้ช่วยทลายก�าแพงที่ขวางกั้นระหว่างพรรคลงและส่ง
เสริมการสนทนาระหว่างสมาชิก อันจะช่วยให้เกิดฉันทามติที่สามารถน�ามาใช้ผลักดันต่อได้ภายในกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆ 
และในรัฐสภาโดยรวม

กลุม่ข้ามพรรคทีพ่บได้บ่อยครัง้ได้แก่กลุม่นกัการเมอืงสตร ีกลุม่ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในรัฐสภา และกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบั
เครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกของสมาชิกรัฐสภา (ตามที่ระบุไว้ในส่วน ง. ตอนที่ III)

เนือ่งจากเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืครอบคลมุการพฒันาทกุด้าน จึงมีความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิการจัดตัง้กลุ่มต่างๆ ข้ึนเพือ่ผลกั
ดันประเด็นที่เป็นที่สนใจในกลุ่มสมาชิก ตัวอย่างเช่น กลุ่มนักการเมืองสตรีจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้อที่ 5 
(ความเท่าเทียมระหว่างเพศ) องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (GOPAC) จะส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 (ความรับผิดชอบ) ส่วนรัฐสภาสภาพภูมิอากาศ (Climate Parliament) ก็จะส่งเสริมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 7 (พลังงานสะอาด)

อย่างไรก็ดี เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนก็ยังคงเป็นโอกาสให้เกิดการท�างานข้ามกลุ่มได้ รัฐสภาบางแห่งเคยจัดตั้งคณะท�างาน
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (และบางส่วนก็ได้กระท�าเช่นนั้นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเช่นกัน) คณะ
ท�างานดังกล่าวสามารถเป็นแหล่งความรู้และส่งเสริมหรือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยรวมได้ นอกจากนี้ยังถือ
เป็นกลุม่ส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการวางระบบทีจ่�าเป็นในองค์กร (และระบไุว้ในคูม่อืฉบับนี)้ เพือ่ให้รฐัสภาสามารถเป็นแกนหลกั
ในการน�าเป้าหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติ

ประเทศปำกีสถำน: คณะท�ำงำนเพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

เม่ือมีการรับเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558 แล้ว สมัชชาแห่งชาติปากีสถาน 
(Pakistan National Assembly) ได้จัดตั้งคณะท�างานข้ามพรรคการเมืองของสมาชิกรัฐสภาจากกลุ่มพรรคการเมืองหลัก
ทั้งหมด วัตถุประสงค์ของคณะท�างานดังกล่าวแบ่งออกได้เป็นสองประการ กล่าวคือ (1) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบทบาทของรัฐสภาในการน�าหลักการไปปฏิบัติ และ (2) เพื่อสร้างพื้นที่ที่สมาชิกรัฐสภา 
พรรคการเมือง และรัฐสภาสามารถประสานงานกันในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้

ดูเพิ่มเติม: “National Assembly Speaker Sardar Ayaz Sadiq Inaugurates SDG Secretariat,” 16 กุมภำพันธ์ 2559, http://www.na.gov.pk/en/
pressrelease.php?content=101

การรวมกลุม่ของทกุพรรคการเมอืงยงัเป็นช่องทางทีท่�าให้เกดิฉนัทามตทิางการเมอืงและแรงสนบัสนนุจากในพรรคท่ีหลากหลาย
ภายในรัฐสภา กลุ่มดังกล่าวควรพยายามท�าให้มั่นใจว่า ไม่ใช่เพียงสมาชิกรัฐสภาที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล
และได้มีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่พวกเขาได้ช่วยประสานกับพรรคของตนเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นจะได้มีข้อมูลและมีส่วนร่วมกับเป้าหมายอีกต่อหนึ่งด้วย

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• กลุ่มพรรคการเมืองต่างๆ ภายใต้รัฐสภาของท่านจัดระเบียบงานในลักษณะท่ีส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ 
และมีการค�านึงถึงเป้าหมายเฉพาะข้อในช่วงการจัดระเบียบงานของพวกเขาหรือไม่

• รฐัสภาของท่านมีคณะท�างานเพือ่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืหรอืไม่ หากม ีหน้าทีห่ลกัของพวกเขาคอือะไร หากไม่ม ีหน้าที่
ใดที่ท่านคาดหวังจากคณะท�างานนั้น 

• กลุม่ข้ามพรรคกลุ่มใดสามารถจดัตัง้ข้ึนในรฐัสภาของท่านเพือ่ส่งเสรมิเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเฉพาะข้อ และเป้าหมาย
เหล่านั้นสอดคล้องกับล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาในแผนการพัฒนาแห่งชาติของรัฐบาลของท่านหรือไม่

• พรรคของท่านมีกลไกใดในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสมาชิกรัฐสภาของพวกเขา
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XI. การสร้างความสามารถของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้า 
 รัฐสภาด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไปใช้คือความท้าทายของยุคสมัยนี้ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านอาจหรืออาจไม่ได้ด�ารง
ต�าแหน่งอยู่ในปี พ.ศ. 2573 ซึง่เป็นปีทีจ่ะมกีารประเมินว่าประเทศของท่านได้บรรลเุป้าหมายโดยสมบูรณ์หรอืบางส่วน อย่างไร
ก็ตาม ท่านควรค�านงึถงึบทบาทของตนเองและของรฐัสภาโดยรวมในการวางระบบและหลกัปฏบิตั ิทีจ่ะท�าให้ประเทศของท่าน
มโีอกาสในการประสบความส�าเรจ็สูงสุด เน่ืองจากเรือ่งนีมิ้ได้เป็นเพยีงเรือ่งของการประเมินเชงิข้อมูลและตวัเลขอนัเป็นนามธรรม
เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วนี่คือโอกาสท่ีประเทศของท่านจะได้ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ และรื้อถอน
ปราการที่กีดขวางประชาชนและประเทศไม่ให้เป็นอิสระจากความยากจน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทั่วกัน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการไปให้ถึงจุดนั้น ทุกรัฐสภาจะต้องเสริมสร้างความสามารถใหม่ๆ ขึ้นในตัวเอง แม้ว่ารัฐสภาของท่าน
อาจมส่ีวนร่วมกบัประชาชนและขอรบัความคดิเห็นจากพวกเขาผ่านสมาชกิและคณะกรรมาธกิารอยูแ่ล้ว หรือแม้ว่ารฐัสภาของ
ท่านอาจมคีวามสามารถในการท�างานวจิยัเชงิลกึและมรีะบบรองรับการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนผ่านสมาชิกรัฐสภาอยู่
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาทบทวนว่าระบบของท่านควรมีเครื่องมืออะไรเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุถึง 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ

โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ ประเทศมอลโดวำ 
เลขาธิการรัฐสภาให้ค�ามั่นว่าจะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อเรื่องเพศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รัฐสภาส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงตามมาตรฐานท่ีจ�าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐสภาทั้งหมดจะต้องให้ความรู้เพิ่ม
เตมิแก่สมาชกิรฐัสภาและเจ้าหน้าทีเ่ก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืและวธิใีนการบรูณาการเป้าหมายเข้ากบังานประจ�าวนั 
เอกสารนี้ควรเป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการพูดคุยกันว่ารัฐสภาของท่านจะมีส่วนร่วมในการน�าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไปปฏิบัติอย่างไรในประเทศของท่าน ค�าถามท่ีอยู่ในท้ายของแต่ละส่วนถือเป็นโอกาสในการ
ส�ารวจตนเองถึงงานที่สภาของท่านท�าอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่ท่านอาจท�าได้เพื่อให้สถาบันนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รัฐสภาหลายแห่งเข้าใจถึงความส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (และเป้าหมายที่มีอยู่ก่อน ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ) มาระยะหนึ่งแล้ว พวกเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้และคู่มือที่สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้ในการพิจารณาถึง 
เป้าหมายเหล่านี้ระหว่างที่พวกเขาเดินหน้าท�างานร่วมกับประชาชนและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ประเทศอินโดนีเซีย: คู่มือส�ำหรับสมำชิกรัฐสภำเพื่อไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ

ในปี พ.ศ. 2546 สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะท�างานแห่งรัฐสภาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษขึน้ และคณะท�างานดงักล่าวได้จดัท�าคูม่อืส�าหรบัสมาชกิรฐัสภาเกีย่วกบัเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ โดย
คู่มือนี้น�าเสนอชุดค�าถามส�าคัญที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ใช้พิจารณาระหว่าง
การร่างกฎหมายและก�ากับดูแลกิจการของรัฐบาล คู่มือดังกล่าวให้รายละเอียดแผนแม่แบบส�าหรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเน้นย�า้ว่าสมาชิกรัฐสภาทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค ควรสงัเกตและตระหนกัถึงประเดน็อะไรบ้าง
ในขณะที่พวกเขาเดินทางลงพื้นที่และมีส่วนร่วมกับชุมชน

รฐัสภาบางแห่งอาจตระหนักว่ายงัมข้ีอจ�ากดัในสิง่ทีพ่วกเขาท�าเองได้ เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี หรือการขาดแคลน
สมาชกิของรฐัสภาเอง เป็นต้น เพือ่เอาชนะข้อจ�ากดัเหล่าน้ี ในบางคร้ังรัฐสภาอาจจดัโครงการร่วมกบัองค์กรต่างๆ เช่น โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถ การจัดเตรียมกรอบการท�างานด้านกฎหมาย และ
การสร้างเครื่องมือและกลไกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เครื่องมือเหล่าน้ีอาจรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา การติดตาม และการโค้ชกันตัวต่อตัวส�าหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิกรัฐสภา

เมื่อน�ามารวมกับแผนระยะยาวซ่ึงได้อธิบายไว้ในส่วนอ่ืนของเอกสารฉบับนี้ การสนับสนุนโครงการรายวันและโครงการพิเศษ
เหล่านี้อาจช่วยพัฒนาขีดความสามารถของรัฐสภาได้อย่างมีนัยยะส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อกลายเป็นพันธมิตรอย่างเต็มรูป
แบบในการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

ประเทศซำมัว: กำรอบรมส�ำหรับสมำชิกใหม่ของรัฐสภำในเรื่องเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

หลังการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศซามัวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 หน่วยงานสหประชาชาติหลายหน่วยงาน รวมถึง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิได้ร่วมมอืกบัส�านกังานเสมยีนและสภานติบิญัญัติ 
(Office of the Clerk and Legislative Assembly)  และกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดโครงการอบรมหลังการเข้ารับต�าแหน่ง
ในหัวข้อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเลือกเข้ามาใหม่ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ซ่ึงเป็นการให้โอกาสสมาชิกรัฐสภาได้ท�าความเข้าใจบทบาทของพวกเขาในการน�าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ และอธิบายว่ามีการสนับสนุนประเภทใดบ้างจากองค์การสหประชาชาติและองค์กรอื่นๆ ในการ
ด�าเนินการภายภาคหน้า

ที่มำ: www.samoaobserver.ws/en/18_03_2016/local/3791/Making-global-goals-Samoaâ€™s-own.htm. 

รฐัสภาทีอ่ยากมส่ีวนในการน�าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนไปปฏบิตัภิายในประเทศของตนควรรวบรวมหลกัฐานเพือ่ขอรบัการ
สนบัสนนุจากองค์กรระหว่างประเทศและระดบัภูมภิาคในเรือ่งการเงนิ การให้ค�าปรึกษาเฉพาะทาง และแหล่งทรัพยากรอืน่ๆ 
เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐสภาและการมส่ีวนร่วมของสาธารณะในการน�าบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืข้อต่างๆ
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นอกจากองค์กรทีใ่ห้การสนับสนุนตามทีไ่ด้ระบขุ้างต้นแล้ว รฐัสภาอาจหาทนุจากสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ เช่น ธนาคาร
อิสลามเพื่อการพัฒนา14 และธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคอื่นๆ สถาบันเหล่านี้ก่อต้ังขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อท�าให้แน่ใจว่า
ประเทศสมาชิกจะสามารถเติมเต็มเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวได้ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่ิงส�าคัญส�าหรับรัฐสภาที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน คือการน�าเน้ือหาตามหนังสือคู่มือฉบับ
นีไ้ปปรบัใช้ รฐัสภาสามารถจดัท�าการศกึษาความเป็นไปได้จากหลักฐาน หรอืการประเมินความต้องการ โดยออกแบบจากข้อมลู
ต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ ตัวอย่างจากนานาประเทศและการตอบค�าถามเพื่อการพิจารณาทบทวน การประเมินดังกล่าวจะเป็น
พื้นฐานการร้องขอการสนับสนุนและทรัพยากรที่จะท�าให้เกิดเปลี่ยนแปลงท่ีจ�าเป็นในการท�าให้รัฐสภากลายเป็นพันธมิตรที ่
แข็งขันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค�าถามเพื่อการทบทวน

• รัฐสภาของท่านมีแผนอะไรบ้างในการสร้างเสริมขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกรัฐสภา

• รัฐสภาของท่านมแีผนอะไรบ้างในการจดัท�าและเผยแพร่ผลติภณัฑ์ความรูเ้ก่ียวกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืข้ึนโดยเฉพาะ
ส�าหรับประเทศของท่าน

• มีงบประมาณภายในเพยีงพอส�าหรบัการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละสมาชิกรัฐสภาและส�าหรบัการพฒันาผลติภณัฑ์ความรู้หรือ
ไม่

• มีการส่งเสริมจากองค์กรภายนอกอะไรบ้างท่ีจะช่วยในการสร้างเสริมขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกรัฐสภา
ในรัฐสภาของท่าน

• สถาบันการเงินระหว่างประเทศใดพร้อมท่ีจะให้แหล่งทรัพยากรในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถและฝึกอบรมของ
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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