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คํานํา 

 หากจะถามบุคคลท่ัวไปถึงความเขาใจ  หลักแนวคิด  และทฤษฎีความแตกตางระหวาง

หลักประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรมแลว เชื่อวาหลายคนคงเลือกท่ีจะตอบหรือเลือกท่ีจะอธิบายถึง

แนวคิดของหลักประชาธิปไตยมากกวา  เพราะตลอดชวงชีวิตตั้งแตเริ่มศึกษาในระดับสามัญ               

เรามักจะไดยินคําวาระบอบประชาธิปไตยอยูเสมอ  และมักจะไมทราบถึงความแตกตางระหวางหลัก

ประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม 

 เราไดศึกษาถึงหลักนิ ติธรรมแลว  ในคราวนี้ ก็จะเปนโอกาสท่ีจะทําการศึกษาถึง             

หลักประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยมิไดมีความหมายถึงกระบวนการเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกระบวนการเลือกตั้งผูบริหารระดับทองถ่ิน  ตั้งแต

องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล  และหากมีการพิจารณาตัวบท

กฎหมายระดับชาติหรือเทศบัญญัติระดับทองถ่ิน ก็จะตองไดรับเสียงขางมากในการใหความเห็นชอบ

สนับสนุนเทานั้น  ดวยผูเขียนรับราชการท่ีสํานักงบประมาณ  ในตําแหนงท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ  

ผูเขียนจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาถึงความหมายของคําวาประชาธิปไตย  อุดมการณ  หรือปรัชญา

หลักของประชาธิปไตย  ลักษณะสําคัญ  ตลอดจนวิถีชีวิตภายใตระบอบประชาธิปไตย  โดยสุดทาย

แลวจะศึกษาวากระบวนการการจัดทํางบประมาณนั้น ไดมีการคํานึงถึงหลักประชาธิปไตยหรือไม  

อยางไร 

 

    

 

               

               

                             

        



หลักประชาธิปไตย 
 

๑. หลักประชาธิปไตย 
๑.๑ ความหมายของประชาธิปไตย 

 คําวา “ประชาธิปไตย” ในภาษาไทยบัญญัติข้ึนประมาณไมเกิน ๑๐๐ ปท่ีผานมา  
โดยมีการเทียบกับภาษาอังกฤษ  จึงสรางคําวาประชาธิปไตยข้ึนมา  โดยการสมาสแบบสนธิระหวาง
คําวา “ประชา” ซ่ึงเปนภาษาสันสกฤต  แปลวา  หมูคน  กับคําวา “อธิปไตย” ซ่ึงแปลวา “ความเปน
ใหญยิ่ง” ในภาษาบาลี นํามาสมาสแบบสระสนธิ คือ เชื่อมเสียงสระระหวางคําท่ีสมาสกัน ในท่ีนี้           
คือ สระอา ในคําวา ประชา กับสระอะ ในคําวาอธิปไตย เปนสระอา มาจากประชา รวมกับ อธิปไตย 
ก็จะเปนคําวา ประชาธิปไตย  เม่ือแปลความหมายก็จะแปลจากคําหลังมายังคําหนา  เพราะคําหลัง
เปนคําหลักสวนคําหนาเปนคําขยาย  ดังนั้น  ประชาธิปไตยในความหมายตามตัวจึงแปลวา             
“ความเปนใหญย่ิงอยูท่ีหมูคน” 

 ในขณะท่ีคําวา Democracy ในภาษาอังกฤษเริ่มใชครั้งแรกเม่ือประมาณ ๔๐๐ ป
มาแลว  ท้ังนี้  โดยการยืมจากภาษาฝรั่งเศสวา democratie ซ่ึงมาจากภาษากรีก คือ demokratia  
ถูกใชในกรีกโบราณเม่ือกวา ๒,๔๐๐ ปมาแลว เปนการสมาสระหวางคําวา demos ซ่ึงแปลวา  
ประชาชน  กับคําวา kratos ซ่ึงแปลวา การปกครอง (คํากริยา คือ kratien) เม่ือนํามาสมาสกัน             
ก็มีความหมายวา  การปกครองของประชาชน 

๑.๒   อุดมการณหรือปรัชญาของหลักประชาธิปไตย 
 (๑) ธรรมชาติของมนุษย (Human nature) การท่ีหลักประชาธิปไตยมุงหมาย
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง เนื่องจากมีความเชื่อวามนุษยโดยธรรมชาติสวนใหญแลว           
เปนผู ท่ีมีเหตุมีผล มีความรูความเขาใจท่ีมนุษยมีตอโลกภายนอกซ่ึงเพ่ิมพูนข้ึนจากการศึกษา          
ดวยเหตุนี้มนุษยจึงมีความสามารถท่ีจะตัดสินใจเพ่ือเลือกสิ่งท่ีดีสําหรับชีวิตของตน ถึงแมวา             
การใชดุลยพินิจของมนุษยจะไมถูกตองเสมอไป แตมนุษยมีแนวโนมท่ีจะกระทําสิ่งท่ีดีสําหรับตน
มากกวาการใหผูมีอํานาจในการปกครองตัดสินใจใหแกเขา นักประชาธิปไตยมีฐานความคิดวา            
ไมมีชนชั้นนําคนใดท่ีจะมีความฉลาดและความไมเห็นแกตัวเพียงพอท่ีจะทําการปกครองเพ่ือประโยชน
ของสมาชิกท้ังสังคม ดังนั้น หนทางเดียวท่ีจะเปนหลักประกันวาผลประโยชนสวนของประชาชนทุกคน
จะไดรับการคุมครองอยางเสมอภาค คือการใหประชาชนสวนใหญมีสิทธิท่ีจะควบคุมการตัดสินใจ         
ของผูปกครองท่ีจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในสังคม  
 
 
 หัวใจสําคัญประการหนึ่งของหลักประชาธิปไตย คือ นักประชาธิปไตยจะตอง 
มีฐานคติวาการตัดสินใจโดยประชาชนสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะเปนสิ่งท่ีดีมากกวาการตัดสินใจ           
โดยคนสวนนอย  ซ่ึงหมายความวา  เสียงขางมากมีโอกาสท่ีจะถูกมากกวาเสียงขางนอย  นอกจากนี้
ปรัชญาของหลักประชาธิปไตยมิไดมองวา  มนุษยโดยธรรมชาติเปนคนดีและใหความรวมมือตอกัน
ท้ังหมด หรือมองวามนุษยมีธรรมชาติท่ีชั่วรายดังทัศนะของนักเผด็จการ แตเห็นวามนุษยมีท้ังสวนท่ีดี
และสวนท่ีบกพรอง 



- 2 - 
 

 (๒) สิทธิ  (Rights)  คือ  อํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายบัญญัติใหรับรองและ
คุมครองแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการใดตอทรัพยหรือบุคคลอ่ืน ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดหนาท่ี
แกบุคคลอ่ืนท่ีจะตองเคารพสิทธินี้ดวย  กลาวคือ  การกอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลอ่ืน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรของรัฐเขามาแทรกแซงในขอบเขตของสิทธิของบุคคล ซ่ึงในบางกรณี             
ก็กอ ให เ กิดสิทธิ เรียกรองให รั ฐดํ า เนินการอย า งใดอย า งหนึ่ ง   สิทธิหลักๆ ท่ีสํ า คัญของ                       
หลักประชาธิปไตย  ไดแก  สิทธิเลือกตั้ง  สิทธิในชีวิตและรางกาย  สิทธิในทรัพยสิน  สิทธิท่ีจะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย  สิทธิสวนบุคคล  เปนตน 
 (๓) เสรีภาพ  (Freedom) คือ สภาพการณท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งตามความประสงคของตน เปนภาวะท่ีไมอยูใตการครอบงําของบุคคลอ่ืน  เปนภาวะ
ท่ีปราศจากการหนวงเหนี่ยวขัดขวางอํานาจของบุคคลในอันท่ีจะกําหนดตนเองตามใจปรารถนา  
เสรีภาพจึงเปนอํานาจท่ีบุคคลมีอยูเหนือตนเอง  ไดแก เสรีภาพในการพูด  การพิมพ  และการโฆษณา  
เสรีภาพในการนับถือศาสนา  เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุม  เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูอาศัย  
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เปนตน   
 (๔) ความเสมอภาค  (Equality)  ความเสมอภาคในหลักประชาธิปไตยมิใช 
ความเสมอภาคในเรื่องความสามารถ  เพราะมนุษยเกิดมามีความสามารถและความถนัดท่ีแตกตางกัน  
แตความสามารถและความถนัดท่ีแตกตางของมนุษยจะไมทําใหมนุษยมีความไดเปรียบหรือ             
ความเหนือกวาบุคคลอ่ืน  ถาหากมนุษยไดรับโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถและความถนัดของตน
อยางเทาเทียมกัน  ดังนั้น  ความเสมอภาคในหลักประชาธิปไตยจึงหมายถึง ความเสมอภาค                
ความเทาเทียมกันในโอกาส (Equality of opportunity) ท้ังในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ             
และทางสังคม    
 
 
 
 
 

๑.๓ หลักการหรือลักษณะสําคัญของหลักประชาธิปไตย 
(๑) รัฐธรรมนูญ  (Constitution)  คือ  บทกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีกําหนด

หลักการเก่ียวกับการจัดระเบียบการปกครองและประกันเสรีภาพของประชาชน  ตามทฤษฎีรัฐเสรี
ประชาธิปไตยท่ีทุกรัฐตองมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักหรือกติกาท่ีกําหนด
แนวทางสําหรับการท่ีรัฐจะใชอํานาจปกครองราษฎร  หากแตจะมีการเขียนเปนลายลักษณอักษร 
หรือมีการแสดงออกเปนเอกสารทางการเมืองหรือไมเทานั้น  ในกรณีท่ีกติกาอันเปนแนวทางการใช
อํานาจปกครองเปนท่ีชัดแจง หรือไดมีการปฏิบัติกันมาจนกลายเปนจารีตประเพณีและเปนท่ียอมรับ
กันทุกฝายแลว ก็ไมอาจตองมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรได  เชน  ประเทศอังกฤษ  เปนตน  
แตถาหลักการหรือกติกาดังกลาวไมแจงชัดก็อาจเปดโอกาสใหมีการโตแยงเกิดข้ึนได  ดวยเหตุนี้
ประเทศสวนใหญจึงนิยมมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรกัน อยางไรก็ตามการมีรัฐธรรมนูญนั้น            
มิไดหมายความวารัฐนั้นเปนประชาธิปไตยเสมอไป ประเทศท่ีปกครองระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญ
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เชนกัน  แตสถาบันตางๆ ของรัฐธรรมนูญยอมเปนกลไกสําหรับใชอํานาจใหเปนไปตามความประสงค
ของผู ท่ีเปนเผด็จการมากกวา ฉะนั้นการจะทราบวารัฐนั้นเปนประชาธิปไตยหรือไม จึงตองดู
ขอกําหนดตางๆ ของรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นวามีลักษณะเปนประชาธิปไตยหรือไมเปนสําคัญ 

(๒) รัฐบาล (Government) ลักษณะของรัฐบาลท่ีเปนประชาธิปไตยซ่ึงมัก             
นํามากลาวอางกันอยูเสมอนั้น  มาจากวาทะของ ฯพณฯ อับบราอัม  ลินคอลน  (Abraham  
Lincoln, ๑๘๐๙ – ๑๘๖๕)  อดีตประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา  ท่ีไดกลาวไวในพิธีไวอาลัยใหแก
ผูเสียชีวิตจากสงครามกลางเมือง (Civil War) ระหวางฝายเหนือกับฝายใต  ณ  เมืองเกสติสเบอรก  
มลรัฐเพนซิลเวเนีย เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๑๘๙๓ วา “…รัฐบาลของประชาชน  โดยประชาชน  
และเพ่ือประชาชน  จะไมมีวันดับสูญไปจากผืนแผนดินนี้…”  วาทะดังกลาว ไดกลายเปนคํานิยาม
ของหลักประชาธิปไตย  ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ๑)  รัฐบาลของประชาชน  (Government of the people)  หมายถึง 
การท่ีประชาชนอยูในฐานะเปนเจาของรัฐบาล คือ มีสวนรวมในการกําหนดผูท่ีจะเปนผูปกครอง 
สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูปกครองไดถาผูปกครองไมบริหารเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน            
โดยสวนรวม และรัฐบาลของประชาชนอาจขยายความถึงความผูกพันของประชาชนท่ีมีตอระบอบ 
การปกครอง  ความรูสึกวาตนเปนเจาของทําใหเอาใจใสในกิจการบานเมือง ไดแก การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  กลาวคือ  รัฐบาลของประชาชนจะตองมาจากการสนับสนุนหรือการเลือกตั้งของประชาชน
นั่นเอง  หรืออาจหมายถึงอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  (Sovereignty of the people)  
 
 
 ๒) รัฐบาลโดยประชาชน  (Government by the people)  หมายถึง  
การไดมาซ่ึงรัฐบาลจะตองผานกระบวนการหรือข้ันตอนของการใชสิทธิตางๆ ของประชาชนในรัฐ  
พลเมืองยอมมีสิทธิเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ  ซ่ึงอาจเปนโดยทางตรง  ไดแก  การ           
ลงประชามติ  หรือทางออม  ไดแก  การเสนอความคิดเห็นผานพรรคการเมือง  และกลุมผลประโยชน   
 ๓) รัฐบาลเพ่ือประชาชน  (Government for the people)  หมายถึง 
รัฐบาลหรือคณะบุคคลท่ีข้ึนปกครองประเทศจะตองมีจุดประสงคเพ่ือความผาสุกของปวงชน  และ
พยายามท่ีจะบริหารประเทศใหดําเนินไปตามวิถีทางท่ีกําหนดไวเพ่ือบรรลุถึงจุดมุงหมายนั้น  
ประชาชนจะไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจในการปกครองผานการเลือกตั้งเม่ือวาระของการ 
ดํารงตําแหนงสิ้นสุดลง  

หลักการนี้  เปนหลักการท่ีใชวัดวารัฐบาลท่ีปกครองอยูเปนประชาธิปไตยหรือไม  
การท่ีรัฐบาลใดจะไดรับการยอมรับวาเปนประชาธิปไตยนั้นจะตองมีลักษณะครบท้ัง ๓ ประการ  
กลาวคือ  เปนรัฐบาลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน  การเลือกตั้งนั้นตองเปดโอกาสใหทุกคน            
มีสิทธิเสนอตัวเขารับการเลือกตั้ง และรัฐบาลนั้นมีวาระในการดํารงตําแหนงไมนานจนเกินไป  รัฐบาล
ท่ีเปนประชาธิปไตยจะมีเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงประการเดียวหรือสองประการไมได  
จะตองมีครบท้ังสามลักษณะ  

(๓)  การเลือกตั้ง  (Election)  คือ  กิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยไดมีสวนรวมทางการเมือง (Political  Participation) อันเปนกลไกท่ี
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แสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ีเรียกรองหรือสนับสนุนใหมีการกระทํา หรือละเวนการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งในทางการเมือง หรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบ            
ตอประชาชน  โดยประชาชนท่ัวไปเลือกผูแทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ (Ideology)  
นโยบาย  (Policy)  และวิสัยทัศน  (Vision) ท่ีสอดคลองกับตนดวยความคาดหวังวาผูแทนหรือ          
พรรคการเมืองท่ีตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะนําอุดมการณและแนวนโยบายในการ
บริหารประเทศ และทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชนของตนเอง  การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการ
แสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนั่นเอง 

 การเลือกตั้งเปนองคประกอบสําคัญของหลักประชาธิปไตย เพราะผลของ         
การเลือกตั้งจะตัดสินวาบุคคลใดไดรับความไววางใจจากประชาชนใหเปนผูปกครองประเทศ 
ประชาธิปไตยจําเปนตองมีการเลือกตั้ง เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลสามารถเสนอตัวเขามารับใชสวนรวม
โดยการสมัครรับเลือกตั้ง  และเปดโอกาสใหพลเมืองใชสิทธิในการเลือกบุคคลท่ีตนตองการใหเปน
ผูปกครองหรือเปนผูใชสิทธิเปนปากเปนเสียงแทนตนในสภา 

 
(๔) การปกครองโดยเสียงขางมาก (Majority rule) หมายความวา บุคคล             

ท่ีประกอบกันข้ึนเปนรัฐบาลนั้น ถาหากไมไดรับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแลว ก็ตองเปนบุคคล            
ท่ีไดรับการยอมรับจากเสียงขางมากของผูแทนท่ีไดรับเลือกตั้งมา การออกกฎหมาย การวินิจฉัยปญหา
นโยบายตางๆ ตองเปนไปตามความเห็นชอบของเสียงขางมากของผูแทน ซ่ึงการกระทําเชนนี้ถือวา
เปนการสนองตอบตอความตองการและสอดคลองกับเสียงขางมากของมหาชน  

 อยางไรก็ตาม  ตามหลักประชาธิปไตยมิไดหมายความเพียงการยึดหลักเสียง
ขางมากเทานั้น  แตจะตองมีหลักประกันสําหรับเสียงขางนอยดวย หลักประกันนั้น หมายถึง      
การท่ีสิทธิข้ันพ้ืนฐานของเสียงขางนอยจะตองไดรับการเคารพ เสียงขางมากจะละเมิดหรือกาวกาย
สิทธิของเสียงขางนอยมิได นอกจากนี้ความเห็นหรือทรรศนะของเสียงขางนอยจะตองไดรับการรับฟง  
เพราะในระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปดโอกาสใหทุกฝายหรือผูมีความคิดเห็นตางไดเผยแพร
ทรรศนะหรือแนวความคิดของเขา เพราะการลงมติเพ่ือหาทรรศนะท่ีเสียงขางมากสนับสนุนนั้น            
จะยุติธรรมและเชื่อถือไดวาถูกตองก็ตอเม่ือทุกฝายไดรับโอกาสในการเสนอทรรศนะและเหตุผล               
ของตนสูการรับฟงของผูท่ีจะใชวิจารณญาณตัดสินใจแลว 

๑.๔   วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 (๑) วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  รองศาสตราจารยสุขุม  นวลสกุล  อธิบายวา  

“การท่ีประเทศใดหรือสังคมใดจะเปนประชาธิปไตยไดนั้น มิใชเพียงแตวามีระบบการเมือง                
เปนประชาธิปไตยเทานั้นเปนใชได ความจริงแลวอุปนิสัยของคนในสังคมและวิถีชีวิตประจําวัน               
ตองมีลักษณะเปนประชาธิปไตยดวย จึงจะมีสวนชวยหลอเลี้ยงระบอบประชาธิปไตยทางการเมือง          
ใหไพบูลยสถาพรตอไปได”  ลักษณะของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้นอาจจําแนกเปนขอๆ ได ดังนี้ 

  ๑) เคารพเหตุผลมากกวาบุคคล  คนในสังคมประชาธิปไตยจะตองเปนผูท่ี
เคารพเหตุผลมากกวาตัวบุคคล  ประชาธิปไตยจะดําเนินไปดวยดีก็ตอเม่ือมีการรับฟงความคิดเห็น
ของทุกฝายเพ่ือหาเหตุผลและความถูกตองท่ีแทจริง  ประชาธิปไตยเชื่อวามนุษยเปนสัตวท่ีมีเหตุผล  
จะยอมปฏิบัติตามถาจํานนตอเหตุผลของผูท่ีมีความคิดเห็นตาง 
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  ๒) รูจักการประนีประนอม (Compromise) คือ การยอมรับการแกไข
ปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี  ผูท่ีมีจิตใจเปนประชาธิปไตยตองไมนิยมการแกไขปญหาโดยวิธีรุนแรง  
เพราะ “ปรัชญาประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐานไมปรารถนาใหมีการใชกําลัง และการลมลางดวยวิธีการ
รุนแรง  เพราะถามีการใชกําลังและความรุนแรงแลว  ก็แสดงใหเห็นวามนุษยไมมีหรือไมใชเหตุผล   
ซ่ึงก็ขัดกับหลักความเชื่อข้ันมูลฐานของประชาธิปไตยท่ีถือวามนุษยมีเหตุผล” 

 
 
  ๓) มีระเบียบวินัย สังคมประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดีก็ตอเม่ือ             

คนในสังคมจะตองเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย “ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมืองอยางสมํ่าเสมอและชวยทําให
กฎหมายของบานเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไมยอมใหผูใดเขาละเมิดตามอําเภอใจ”  ถามีความรูสึกวา
กฎหมายท่ีใชอยูไมเปนธรรมก็ตองหาทางเรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายนั้น มิใชฝาฝนไมยอมรับ  
เพราะถาใครบางคนละเมิดกฎหมายได ผูอ่ืนก็ยอมทําไดเชนเดียวกัน สังคมก็จะเกิดความวุนวาย            
หากฎกติกาใดๆ  ไมได  ประชาธิปไตยยอมรับสิทธิและเสรีภาพก็จริง  แตการอางสิทธิและเสรีภาพนั้น
ตองมีความระมัดระวังใหอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย การใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิด
หรือกาวกายในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  หรือทําใหเกิดความสงบในสังคมยอมเปนสิ่งท่ีมิชอบและ            
ไมควรปฏิบัติ เพราะสังคมท่ีไมมีการจํากัดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพนั้นหาใชสังคมประชาธิปไตยไม 
หากแตเปนสังคมอนาธิปไตย  (Anarchy)  เปนสภาวะท่ีเปรียบเสมือนไมมีรัฐบาล  ไมมีกฎหมาย ไร
ระเบียบวินัยทางสังคมโดยสิ้นเชิง  ทุกคนสามารถทําอะไรไดตามใจชอบ  สังคมแทนท่ีจะสงบสุข           
ก็กลับจะวุนวาย  เหมือนบานเมืองท่ีไมมีข่ือไมมีแป  ดังนั้น  สังคมประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดี  
คนในสังคมจึงจําเปนตองมีระเบียบวินัย        

 ๔) มีความรับผิดชอบตอสวนรวม (Public spirit) ความรับผิดชอบ             
ตอสวนรวมจะเกิดข้ึนจากความรูสึกของคนในสังคมวา ตนเปนเจาของประเทศ และประเทศ                
เปนของทุกคน  ดังนั้น  จึงตองมีหนาท่ีทําประโยชนเพ่ือตอบแทนสวนรวม 
 (๒)  วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเหมาะสมตอการปกครองตามหลักประชาธิปไตย : 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic Culture) วัฒนธรรมทางการเมืองเปนกรอบหรือ
แนวทางของพฤติกรรมทางการเมืองในสังคมท่ีถือปฏิบัติสืบตอจนฝงรากลึกในสังคม  วัฒนธรรมทาง
การเมืองจึงเปนเรื่องของพฤติกรรมรวมทางการเมือง ซ่ึงอาจจะถูก ดี หรือไมดีก็ได  วัฒนธรรมทาง
การเมืองนั้นมีหลายรูปแบบ  หากแตรูปแบบท่ีเหมาะสมกับหลักประชาธิปไตยมากท่ีสุดกลับมิใช
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (The participant political culture) เพียงอยางเดียว  
เนื่องจากปจเจกชนยอมมีความตองการในการเรียกรองท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไมมีทางเปนไปไดเลย
ท่ีทุกคนจะไดรับความพึงพอใจสูงสุดหรือไดรับการตอบสนองการเรียกรองทุกอยาง Gabriel Almond  
และ  Sidney Verba  จึงเสนอรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม หรือวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบพลเมือง ซ่ึงสรุปไดวา หลักประชาธิปไตยท่ีม่ันคงหรือมีเสถียรภาพนาจะเกิดข้ึนในสังคม            
ท่ี มี วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ Civic Culture ซ่ึง เปนการผสมผสานของวัฒนธรรม            
ทางการเมืองท้ังสามรูปแบบ คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบหรือแบบทองถิ่น                   
แบบไพรฟา  และแบบมีสวนรวมเขาดวยกัน  พลเมืองในประเทศท่ีมีวัฒนธรรมแบบ Civic Culture  
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จะเปนพลเมืองท่ีดีไดก็ตอเม่ือเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีเหตุมีผล และเปนราษฎรท่ีดีได            
ก็ตอเม่ือเปนผูอยูภายใตการปกครองท่ีรูจักการประนีประนอม  และมีระเบียบวินัย 

 กลาวโดยสรุป หลักประชาธิปไตยท่ีแทจริงนั้นตองยอมรับในหลักการท่ีวา  
ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย รัฐบาลเปนของประชาชน โดยประชาชนเปนผูเลือกมาทําหนาท่ี
เพ่ือประชาชนผูเปนเจาของรัฐ  ความรับผิดชอบของรัฐบาลตองมีตอประชาชน  ไมใชประชาชนตอง
รับผิดชอบตอรัฐบาล  โดยหลักการประชาธิปไตยนั้น เนนการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน
ในการควบคุมรัฐบาล  รัฐบาลไมสามารถผูกขาดการบริหารเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งได  ไมอาจกีดกัน
ประชาชนในการมีสวนรวมในการบริหารการปกครอง ประชาชนตองมีสํานึกในความเปนพลเมืองดี
ของสังคม  โดยตางก็เชื่อม่ันในความดีของมนุษยทุกคนท่ีอยูรวมกันในรัฐวา  สามารถปกครองตนเอง
และพัฒนาตนเองใหดีข้ึนได  ยอมรับในความเทาเทียมกันของมนุษย  เนนวิถีชีวิตของประชาชนท่ี
หลากหลายและแตกตางกัน  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ  มีสิทธิเสรีภาพท้ังสิทธิในชีวิต รางกาย 
ทรัพยสิน  ไดรับการคุมครองเทาเทียมกันทางกฎหมาย  สิทธิสวนบุคคล  และเสรีภาพในการพูด   
การแสดงออกดวยการพิมพ  การโฆษณา  การนับถือศาสนา  การสมาคมรวมกลุม  หลักแหงความ
เสมอภาคในโอกาส  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความเสมอภาคทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม              
การเห็นพองตองกันเปนหลักมนุษยสัมพันธ  และหลักเสียงขางมาก  ซ่ึงรูปแบบดังกลาวนี้จะมีอยูใน
ระบอบประชาธิปไตยเทานั้น  การปกครองรูปแบบอ่ืนแมจะกลาวอางวาเปนการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  ถาปราศจากหลักการหรืออุดมการณดังกลาวแลว  ก็หาใชหลักประชาธิปไตยไม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วาดวยการเงิน                
การคลัง  และงบประมาณ  
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติเก่ียวกับการเงิน  

การคลัง  และงบประมาณ  ไวในหมวด  ๘  วาดวยการเงิน  การคลัง  และงบประมาณ  โดยได
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กําหนดบทบัญญัติวาดวยงบประมาณไว ๔ ลักษณะ ประกอบดวย งบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณในเหตุจําเปนท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ งบกลาง และเงินนอกงบประมาณ 
ซ่ึงกําหนดในมาตรา  ๑๖๖ – ๑๗๐  ดังนี้  

๑. มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชกฎหมาย
วาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน  

๒.  มาตรา ๑๖๗ วาดวยเรื่องรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
จะตองมีเอกสารประกอบ ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับประมาณการรายรับ กําหนดวัตถุประสงค
กิจกรรม  แผนงาน  และโครงการในแตละรายจายงบประมาณ   แสดงฐานะทางการคลังของประเทศ
เก่ียวกับภาพรวมจากการใชจายและการจัดหารายได  เปนตน  

 หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดงเหตุผลและความ
จําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย  

๓. มาตรา ๑๖๘ สภาผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน  นับจากวันท่ีรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึง        
สภาผูแทนราษฎร ถาไมเสร็จภายในกําหนดเวลาถือวาเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และใหเสนอ
ตอวุฒิสภาพิจารณาภายในยี่สิบวันนับจากวันท่ีรางพระราชบัญญัตินั้นมาถึง หากพนกําหนดเวลา
ดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น นายกรัฐมนตรีจะตองนําข้ึน
ทูลเกลาฯถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว          
ใหใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

๔.   มาตรา ๑๖๙ รายจายแผนดิน  โดยปกติจะทําไดก็เฉพาะท่ีไดอนุญาตไวในกฎหมาย           
วาดวยงบประมาณรายจาย  กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ  
หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนจะจายไปกอนก็ได แตตอง                   
ตั้งงบประมาณรายจายชดใชตอไป หรือในกรณีท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือการรบ ซ่ึงอาจ            
ทําใหรัฐไมสามารถใชจายตามท่ีกําหนดไวสําหรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจไปใชในกิจการท่ีแตกตาง 
จากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปได                                                                     

๕.  มาตรา  ๑๗๐  เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน      
ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรี                     
เม่ือสิ้นปงบประมาณทุกป  และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา
ตอไป การใชจายเงินรายไดดังกลาวตั้งอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ดวย  

 จากท่ีกลาวมาขางตน เงินท่ีไมไดอยูภายใตกฎหมายวาดวยงบประมาณ กลาวคือ            
เปนเงินรายไดของหนวยงานท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน หรือท่ีเรียกวา  “เงินนอกงบประมาณ” นั้น  
การทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว จะเปนการปองกันไมใหนําเงินไปใชอยางไมมีวินัย 
หรือเพ่ือหวังผลทางการเมือง  ดังนั้น  อาจกลาวไดวา “งบประมาณรายจาย” เปนกฎหมายฉบับหนึ่ง
ท่ีวาดวยการกําหนดเงินแผนดินท่ีฝายนิติบัญญัติในฐานะผูแทนของประชาชนอนุญาตใหฝายบริหาร
นําไปใชจายในแตละปงบประมาณ ภายใตขอบเขตเง่ือนไขและวัตถุประสงคของการใชจายเงินแผนดิน

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%A2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ตามงบประมาณรายจายประจําปนั้น และหมายรวมถึงการตั้งเงินรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังของ
ปงบประมาณกอนดวย การกําหนดงบประมาณรายจายในแตละปจะมีกฎหมายเก่ียวกับงบประมาณ
เปนขอบังคับ กฎหมายเก่ียวกับงบประมาณในท่ีนี้ หมายความรวมถึง รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
๓.๑   วิวัฒนาการระบบงบประมาณไทย 

 สํานักงบประมาณเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. ๒๕๐๒  โดยมีภารกิจและหนาท่ีท่ีสําคัญ               
ในการวิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  การกําหนด เพ่ิม หรือ
ลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการปฏิบัติงานและตามกําลังเงินของแผนดิน  และการกําหนด
ระยะเวลาของเงินประจํางวด ในชวงเวลานั้นโครงสรางการบริหารราชการแผนดินยังไมสลับซับซอน  
อีกท้ังภารกิจและวงเงินงบประมาณของประเทศยังมีจํานวนไมมาก  ระบบงบประมาณเม่ือแรกเริ่ม        
จึงเนนใหแสดงรายละเอียดของการใชจาย  โดยมุงหวังใหการใชจายเปนไปอยางถูกตอง  งายตอการ
ตรวจสอบ  ซ่ึงระบบดังกลาวเรียกวา  ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ  อยางไรก็ตาม               
สํานักงบประมาณก็ไดมีการพัฒนาระบบงบประมาณมาโดยตลอด จากระบบงบประมาณแบบ            
แสดงรายการมาเปนระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงานและโครงการ 
 จวบจนในป พ.ศ. ๒๕๔๒  สํานักงบประมาณไดมีแนวคิดริเริ่มท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบ
และวิธีการงบประมาณ  ใหมุงเนนและใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงาน  ท้ังในเชิงของผลผลิต         
และผลลัพธ  โดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐตองกําหนดเปาหมายและวิธีการทํางานท่ีชัดเจน  
สามารถตรวจสอบได และในป พ.ศ. ๒๕๔๖  สํานักงบประมาณก็ไดนําระบบงบประมาณแบบมุงเนน
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ผลงานตามยุทธศาสตรมาใชในการจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดิน
ในปจจุบัน  โดยเนนหลักการสําคัญท่ีคํานึงถึงความสําเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระดับชาติ  มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการและบริหารงบประมาณ
แกกระทรวงและกรมตางๆ     
 ณ วันนี้  สํานักงบประมาณไดปรับกระบวนทัศนในการจัดการงบประมาณใหมี           
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล โดยมีการศึกษา
ทบทวนและพัฒนากระบวนการวางแผนและจัดทํางบประมาณ การติดตามและประเมินผล  ตลอดจน
เทคนิคและเครื่องมือตางๆ เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดการงบประมาณกอใหเกิดประโยชนสูงสุด                
ตอประเทศชาติและประชาชน   
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๒   กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
 งบประมาณรายจาย คือ เงินของแผนดินท่ีกฎหมายอนุญาตใหรัฐบาลนําไปใชจาย         
ในการบริหารราชการแผนดิน และรวมท้ังท่ีองคกรอ่ืน ๆ ของรัฐนําไปใชจายตามอํานาจหนาท่ี          
และภารกิจท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  งบประมาณรายจายของแผนดินนี้ไดมาจากภาษีอากรท่ี
กระทรวงการคลังจัดเก็บและท่ีรัฐบาลกูภายในประเทศ  หรือการจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล   
ดวยเหตุท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติการใชงบประมาณรายจายของแผนดินตองตราเปนพระราชบัญญัติ 
เรียกวา  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รัฐบาลจึงตองเสนอขอความ
เห็นชอบหรือขออนุญาตจากตัวแทนของประชาชน คือ รัฐสภา ซึ่งหมายถึงสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา  
 ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  สํานักงบประมาณ            
ไดกําหนดข้ันตอนไว  ดังนี้ 
 ๑) ข้ันการทบทวนงบประมาณ : คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบ                 
การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป  ซ่ึงสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จะรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในป               
ท่ีลวงมาสงสํานักงบประมาณ  พรอมท้ังรวมกับสํานักงบประมาณทําการทบทวนและปรับปรุง
เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ และฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง  รวมท้ังจัดทําประมาณการรายจายข้ันต่ําท่ีจําเปนในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปใหมีความสอดคลองกับฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
 ๒) ข้ันการวางแผนงบประมาณ  :  คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
ยุทธศาสตรการจัดสรร  นโยบายงบประมาณ  และวงเงิน  โครงสรางงบประมาณรายจายประจําป  

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
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ซ่ึงสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ จะตองจัดทําแผนความตองการงบประมาณ ไมวาจะ
เปนงบประมาณรายจายประจําและงบลงทุนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรและนโยบาย
งบประมาณ 
 ๓) ข้ันการจัดทํางบประมาณ  :  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนๆ           
สงคําของบประมาณรายจายประจําปและประมาณการรายไดประจําปใหสํานักงบประมาณเพ่ือจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  โดยมีรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตรและแผนงานเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนงบประมาณรายจายประจําป   โดยท่ีในข้ันตอนนี้คณะรัฐมนตรีจะ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และเห็นชอบใหสํานัก
งบประมาณจัดพิมพเอกสารประกอบงบประมาณเพ่ือนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 
 
 
 ๔) ข้ันการอนุมัติงบประมาณ  :  สภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ในวาระท่ี ๑ – ๓  และสงใหวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ  
หลังจากนั้นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปข้ึน
ทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป    

 หากขยายความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและกระบวนการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปแลว  อาจสรุปไดดังนี้  

 ๑) การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร   
  สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแตวันท่ีราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร  โดยมีวาระการพิจารณา ๓ วาระ ดังนี้  
  วาระท่ี ๑ ข้ันพิจารณารับหลักการ : ในการรับหรือไมรับรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป โดยมีรายละเอียดการใชจายตางๆ ตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีเสนอแนบมาดวย  โดยในวาระนี้หากสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวไมรับหลักการราง
พระราชบัญญัติงบประมาณฯ  รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกลาวก็เปนอันตกไป  แตเม่ือพิจารณา
แลวรับหลักการแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุ
กรรมาธิการฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณในรายละเอียดตามแผนงานและวงเงินคาใชจาย  โดยจะ   

แปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิไดแตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายได 
แตตองมิใชรายจายตามขอผูกพัน  ดังนี้  

๑)  เงินสงใชตนเงินกู  
๒)  ดอกเบี้ยเงินกู  
๓)  เงินท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย  

  วาระท่ี ๒  ข้ันพิจารณารับรางพระราชบัญญัติตามรายมาตรา  และ  วาระท่ี ๓  
ข้ันพิจารณารับรางพระราชบัญญัติท้ังฉบับ : คณะกรรมาธิการฯ จะนําเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีผาน
การพิจารณาท่ีมีการปรับปรุงแกไขเสนอตอสภาผูแทนราษฎร ตามรายมาตรา  เม่ือการพิจารณาราง

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4
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งบประมาณรายจายประจําปในวาระสองผานไปแลว  ในการพิจารณาในวาระท่ี ๓ จะเปนการ
พิจารณารับหรือไมรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท้ังฉบับ    เม่ือพิจารณาแลวไม
เห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณเปนอันตกไป    หากสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบรับราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ก็จะนําเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภาตอไป  
 
 
 
 ๒. การพิจารณาของวุฒิสภา  
 ๑) วุฒิสภาตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน             
๒๐ วัน  นับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติงบประมาณนั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพ่ิมเติมใดๆ มิได        
ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวา วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ในทางปฏิบัติเม่ือสภาผูแทนราษฎร        
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระท่ี  ๑ แลว วุฒิสภาจะตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญข้ึนพิจารณาไปพรอม ๆ กับสภาผูแทนราษฎร และเม่ือสภาผูแทนราษฎรไดสงราง
พระราชบัญญัติงบประมาณนั้นมายังวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาจะสงรางพระราชบัญญัติงบประมาณนั้น
ใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  
 ๒)  การพิจารณาของวุฒิสภามี ๒ กรณี คือ เห็นชอบและไมเห็นชอบ เม่ือ
วุฒิสภาพิจารณาแลวไมใหความเห็นชอบ สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัติข้ึนพิจารณา
ใหมไดทันที และเม่ือสภาผูแทนราษฎรยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว  
  รางพระราชบัญญัติท่ีวุฒิสภาพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรี
จะนําข้ึนทูลเกลาฯ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณจากรัฐสภา 
เพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใชเปนกฎหมาย 
 กลาวโดยสรุป กระบวนการจัดทํางบประมาณดังกลาวขางตน ไดดําเนินการตามหลัก
ประชาธิปไตย ผานระบบรัฐสภาซ่ึงเปนตัวแทนของปวงชน กอนนําข้ึนทูลเกลาฯ และประกาศ             
ใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%A2


บทสรุป 

ตามคํานิยามของหลักประชาธิปไตย  ท่ีกลาวถึงการปกครองของรัฐบาลท่ีเปนของ
ประชาชน  โดยประชาชน  และเพ่ือประชาชน  โดยการยึดหลักเสียงขางมาก  แตขณะเดียวกัน             
ก็จะตองเคารพเสียงขางนอยดวย  เสียงขางมากจะละเมิดหรือกาวกายสิทธิของเสียงขางนอยมิได  
เพราะในระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปดโอกาสใหทุกฝายหรือผูท่ีมีความเห็นตางไดแสดงความ
คิดเห็นหรือแนวความคิดอยางกวางขวาง 

ซ่ึงหากนําหลักประชาธิปไตยมาพิจารณาเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทํางบประมาณ            
จะเห็นไดวาในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตองผานความเห็นชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา  อาจกลาวไดวากระบวนการจัดทํางบประมาณดังกลาวไดดําเนินการโดยคํานึงถึง
หลักประชาธิปไตย  โดยคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนฝายบริหารจะนําเสนองบประมาณตอรัฐสภาในฐานะ
ฝายนิติบัญญัติ  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป            
และนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใชใน            
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใชเปนกฎหมาย 

แตอยางไรก็ตาม  การใชจายงบประมาณตองตอบโจทยยุทธศาสตรของประเทศ  นโยบาย
ของรัฐบาล  และภารกิจของสวนราชการไดครบถวนทุกมิติ  กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน    ก็ยังมีความจําเปนตองทําการปฏิรูปเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ัง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรท่ีใชอยูใน
ปจจุบันตองสามารถอธิบายผลผลิต  ผลลัพธ  และผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณไดครบถวน
ซ่ึงสิ่งท่ีจําเปนเรงดวนท่ีสํานักงบประมาณตองปรับปรุง  คือ  ระบบฐานขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหและ
จัดทํางบประมาณท่ียังไมสามารถตอบโจทยท้ังฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติและฝายตรวจสอบไดอยาง           
มีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ขณะนี้สํานักงบประมาณอยูระหวางปรับปรุงวิธีการจัดทําขอมูล         
งบประมาณใหม  ประกอบดวย ขอมูลในระดับโครงสรางซ่ึงตองครอบคลุมทุกภารกิจของสวนราชการ  
การจัดทําฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ๓ ป  (Medium Term 
Expenditure Framework : MTEF)  ซ่ึงแสดงถึงรายละเอียดของภาระคาใชจายของรัฐบาลใน
อนาคตท่ีตองการความชัดเจนและแมนยํา  โดยขอมูลท่ีจะปรากฏในประมาณการรายจายของ
ประเทศลวงหนา ๓ ป ประกอบดวย  ประมาณการรายได  รายจาย  ดุลในงบประมาณ  และดุลนอก
งบประมาณ  เพ่ือเปนฐานขอมูลใหกับฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติใชประกอบการตัดสินใจ  ท้ังนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงบประมาณอยูระหวางจัดทําประมาณการรายจายของประเทศ
ลวงหนา 10 ป (Long Term Expenditure Framework : LTEF) ดวย 

นอกจากนี้แลว  เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  การใชจายงบประมาณซ่ึงเปนภาษี
ของประชาชนตองไดรับการตรวจสอบในทุกระดับอยางท่ัวถึง  เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  การจัดสรร
งบประมาณท่ีเปนธรรม  และปราศจากการคอรัปชั่น  สํานักงบประมาณไดเริ่มปฏิรูประบบ



(2) 

 

งบประมาณและกระบวนการการจัดทํางบประมาณ   โดยเนนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน    
เพ่ือตอบสนองความตองการของภาคประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน  
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