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บทที่ ๑ หลักการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ๑ 
 ๑.๑ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๑ 
  ๑) บทบาทรัฐสภาในการตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหาร ๒ 
  ๒) มาตรฐานการท างานของรัฐสภา ๒ 
 ๑.๒ โครงสร้างและกลไกการท างานของรัฐสภา ๗ 
  ๑) โครงสร้างหน่วยงาน ๘ 
  ๑.๑) ความเป็นมา ๘ 
  ๑.๒) ผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน ๙ 
  ๑.๓) งบประมาณสนับสนุนการท างาน ๑๔ 
  ๒) สภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน ๑๖ 
  ๒.๑) บทบาทการท างาน ๑๖ 
  ๒.๒) ความเป็นกลางทางการเมือง ๑๗ 
  ๓) หน่วยงานสนับสนุนการท างานของรัฐสภา ๑๙ 
  ๓.๑) ส านักกฎหมาย ๑๙ 
  ๓.๒) ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ ๒๒ 
  ๓.๓) ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา ๒๔ 

บทที่ ๒  การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ๒๗ 
 ๒.๑ กระบวนการนิติบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลี ๒๗ 
 ๒.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญ ๒๘ 
  ๑) การตรากฎหมาย ๒๙ 
  ๒) การตรวจสอบและติดตามการท างานของฝ่ายบริหาร ๒๙ 
  ๓) การพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ๓๐ 
  ๔) การตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง ๓๐ 

บทที่ ๓ การบริหารการประชุมของรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ๓๘ 
 ๓.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุมรัฐสภา ๓๘ 
 ๓.๒ ระบบสนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุม ๔๖ 

บทที่ ๔ งบประมาณสนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ๔๙ 
 ๔.๑ งบประมาณสนับสนุนการท างานจ าแนกตามภารกิจ ๔๙ 
  ๑) วงเงินงบประมาณ ๔๙ 
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  ๒) การจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน ๕๐ 
 ๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๑ 
 ๔.๓ งบประมาณสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ ๕๒ 

บทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๕๗ 
 ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง ๕๘ 
 ๕.๒ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ๕๙ 

บรรณานุกรม ๖๒ 
 



บทน า 
 

รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีบทบาท อ านาจ และหน้าที่ในทางนิติบัญญัติตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ส าคัญของรัฐสภานอกจากกระบวนการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติ
หรือการตรากฎหมายแล้ว บทบาทภารกิจหลักอีกประการคือ การควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลผ่านการติดตามและตรวจสอบการท างาน เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือเป็น
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการควบคุมการท างานของ
ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง มีความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
ดังนั้น การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารจึงถือเป็นอ านาจหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร
ที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
ควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร มีการอภิปรายการท างานของรัฐบาล การพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอน
ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญในฝ่ายบริหาร นับเป็นภารกิจที่ส าคัญของสมาชิกรัฐสภาในการใช้อ านาจทางฝ่ายนิติบัญญัติ
ต่อการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารโดยชอบธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) นับว่าค่อนข้างประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งการจัดท าแก้ไขกฎหมาย การตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกอ านาจ
ตรวจสอบถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในสายตาประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
ระบบงานนิติบัญญัติของรัฐสภาด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุมรัฐสภามีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นห้องประชุมรัฐสภาแบบดิจิทัล (Digital Chamber) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ มีการปรับรูปแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายใน
ห้องประชุมรัฐสภาให้เกิดความทันสมัยเป็นล าดับเรื่อยมา ส่งผลท าให้การด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

คณะผู้จัดท ารายงานการศึกษาวิจัย (Quick Research) ฉบับนี้จึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาวิจัยการบริหารการประชุมรัฐสภาของเกาหลีใต้ โดยมุ่งเน้นในบริบทการท างานของ “คณะกรรมาธิการ” 
และ “การบริหารการประชุม” ในการพิจารณาร่างกฎหมายในที่ประชุมคณะกรรมาธิการและในห้องประชุม
รัฐสภาว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร ตามด าริของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา
เปรียบเทียบเพ่ือปรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ฉบับแรก มาตรา ๔๓ ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “รัฐสภามี
อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหาร โดยสามารถร้องขอให้มีการส่งเอกสาร ข้อมูลหลักฐาน
ที่จ าเป็น การเรียกมาให้ถ้อยค าหรือการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐสภาได้” ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว
ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดแก่สาธารณชนอย่างทั่วถึง ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภารกิจดังกล่าว
ของรัฐสภาเกาหลีใต้นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญและได้รับความสนใจจากภาคประชาสังคมและประชาชน
ทั่วไปอย่างแพร่หลาย 
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ผลการด าเนินงานในการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายจะสะท้อน
ปรากฏออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนหรือสาธารณะได้ว่าเกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น 
ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญอย่างมากคือการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการท างานของฝ่ายบริหาร ทั้งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งหลาย จึงนับเป็นมาตรการและกลไก
อย่างหนึ่งที่ส าคัญในการประเมินผลการท างานฝ่ายบริหารว่าเกิดความถูกต้องเหมาะสม มีความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนจึงจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนประชาชน 

นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา เกาหลีใต้มีการทบทวนแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
การมุ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิด
ความเคร่งครัดเข้มงวด และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น การพิจารณาจัดท าหรือทบทวนแก้ไขร่างกฎหมาย การพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐทั้งหลาย นับเป็นภารกิจหลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สามารถช่วยสะท้อนผลการท างาน
ของฝ่ายบริหารต่อสาธารณชนได้ว่าการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือมีคุณภาพการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ดังนั้น กลไกการท างาน สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร บุคลากร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาหากมีการปรับตัวให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความก้าวหน้า มีทักษะ ประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ย่อมส่งผลในเชิงบวกให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนได ้
 



บทที่ ๑  
หลักการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติแหง่สาธารณรัฐเกาหลี 

 
๑.๑ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

บทบาทในการท าหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพการท างานของฝ่ายบริหารนับเป็นหน้าที่
หลักของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องมุ่งติดตามตรวจสอบ และควบคุมการท างานของรัฐบาลอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
ทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จัดท าร่างกฎหมายและแก้ไข
กฎหมายให้เกิดความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังมีมาตรการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่อย่างไร  

การควบคุมทางกระบวนการนิติบัญญัติ (Legislative Control) นับเป็นกลไกส าคัญในการประเมินผล
การท างานฝ่ายบริหาร เพราะรัฐสภาถือเป็นองค์กรที่มีอ านาจนิติบัญญัติให้ท าหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ในการก ากับและควบคุมการท างานของรัฐบาลให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ตามแนวนโยบายการบริหารประเทศ  

นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมา เกาหลีใต้เริ่มมุ่งทบทวนบทบาทการท างานฝ่ายนิติบัญญัติอย่างจริงจัง
เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในช่วงแรกภาระการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลถูกก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญในสมัยนั้น ซึ่งมีบทบาท
ในการเฝ้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จ านวนรายรับและรายจ่ายของประเทศ ต่อมาการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงบริบทกลไกการท างานขององค์กรภาครัฐ รวมถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย จึงได้มีการทบทวนแนวทาง
ในการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคขัดขวางในการท างานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเริ่มทบทวนและเล็งเห็นความส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 
ศึกษารูปแบบ การบริหารจัดการ (Management Science) เกี่ยวกับแนวทาง มาตรการ รูปแบบ และวิธีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายภาครัฐว่าประสบผลส าเร็จ หรือมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

ปัจจุบันโครงสร้างองค์กรและบุคลากรฝ่ายบริหารภาครัฐมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางและ
หลากหลายมากขึ้น หน่วยงานรัฐมีอ านาจในการควบคุมสั่งการผ่านกลไกต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ 
ในขณะเดียวกันรัฐสภาในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการเฝ้าติดตามและควบคุมการท างานฝ่ายบริหาร 
โดยผู้มีต าแหน่ง ทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี องค์กรอิสระ รวมถึงต าแหน่งส าคัญอ่ืน ๆ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้รัฐสภามีอ านาจเรียกบุคคลเหล่านั้นเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลไปจนกระทั่งถึงการใช้อ านาจทางนิติบัญญัติ
ในการถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่งได้ ซึ่งถือเป็นบทบาทส าคัญในการตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจของรัฐสภา
ได้อย่างชัดเจน เป็นการใช้อ านาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ผ่านกลไกการท างานตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยจึงนับเป็นมาตรการเชิงป้องกันยับยั้งในการใช้อ านาจอย่างเกินขอบเขตของฝ่ายบริหาร 

ทั้งนี้ หลักการทั่วไปของการตรวจสอบเชิงนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ประกอบด้วยลักษณะ
ส าคัญ ๒ ประการ คือ การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
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ซึ่งนับเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของนโยบาย ในการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์ผลอย่างรอบด้านในการประเมินนโยบายด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเหล่านั้น ทั้งนี้ ฝ่ายนิติ
บัญญัตจิ าต้องค านึงถึงองค์ประกอบดังกล่าวเพ่ือให้การท างานของรัฐสภาเกิดผลสัมฤทธิ์ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังคงพบจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน เช่น 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานเป้าหมาย และภาพรวมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ล้วนเป็นประเด็นปัญหา
และเงื่อนไขที่ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ในบรรดาผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาซึ่งการแสวงหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

๑) บทบาทรัฐสภาในการตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหาร 
แม้เกาหลีใต้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) แต่กลไกที่เกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนินงาน หรือมาตรการควบคุมการท างานฝ่ายบริหารนั้นกว่าจะได้ถูกหยิบยกข้ึนมาให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมก็กินระยะเวลากว่าหลายสิบปีต่อมา คือ ตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ เป็นต้นมา หรือในสมัยสาธารณรัฐที่ ๖ (Sixth Republic)๑ ซึ่งบทบาทการท างานในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ทั้งกระบวนการตรากฎหมาย และการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน มีความก้าวหน้าในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานได้อย่างโดดเด่น มีการให้ข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
การท างานแก่รัฐสภามากขึ้น มีการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของฝ่ายบริหารในกรณีเกิดข้อผิดพลาด ความถูกต้อง
โปร่งใส หรือการไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการวางมาตรการควบคุมการท างาน
ผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทตามยุคปัจจุบันที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้มากขึ้น 

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกาหลี มาตรา ๖๑ วรรค ๑ ระบุให้ “รัฐสภามีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ
การบริหารประเทศ หรือตรวจสอบการบริหารงานในประเด็นเฉพาะได้ โดยสามารถร้องขอให้มีการส่งมอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็น และสามารถเรียกบุคคลใดเข้ามาให้ข้อมูลได้” ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
การตรวจสอบและการสอบสวนการท างานของฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมาธิการ๒ ของรัฐสภามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าวในการติดตามตรวจสอบการท างานทั้งปวงของหน่วยงานรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ประเทศชาติหรือประเด็นที่เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยต่อความถูกต้องโปร่งใสในการบริหารประเทศ การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยกรณี

                                                           
๑ ตรงกับสมัยรัฐบาลนายโน แทอู ประธานาธิบดีคนที่ ๑๓ โดยขณะนั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้เริ่มถูกก าหนดให้ประธานาธิบดีสามารถด ารงต าแหน่ง

ไดเ้พียงสมัยเดียว คือ ๕ ปี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมบทบาทการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจในการตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรภาครัฐ 

๒ คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเกาหลีใต้ ประกอบด้วย ๑๘ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมาธิการกิจการสภา ๒. คณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรม 
๓. คณะกรรมาธิการการเมือง ๔. คณะกรรมาธิการการคลัง ๕. คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๖. คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว และการกีฬา ๗. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศและการรวมชาติ ๘. คณะกรรมาธิการกลาโหม ๙. คณะกรรมาธิการ
ความปลอดภัยและการบริหารสาธารณะ ๑๐. คณะกรรมาธิการเกษตร อาหาร กิจการชนบท ทะเล และการประมง ๑๑. คณะกรรมาธิการ
อุตสาหกรรมพาณิชย์ และพลังงาน ๑๒. คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสวัสดิการ ๑๓. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ๑๔. คณะกรรมาธิการ
คมนาคม ๑๕. คณะกรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร ๑๖. คณะกรรมาธิการสตรีและครอบครัว ๑๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ 
๑๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญจริยธรรม 
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จ าเป็นต้องมีการด าเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนในประเด็นเฉพาะ รัฐสภาสามารถด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยมีขั้นตอนดังภาพดังนี้ 

 

              

          
             

     

         
      

          

                  

             

            

                                      

                 

            

 
ภาพที่ ๑ แสดงกลไกของคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบการท างานฝ่ายบริหาร 

 

๒) มาตรฐานการท างานของรัฐสภา 
การก าหนดนโยบายของรัฐสภาส าหรับใช้เป็นแนวทางหรือเป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบผล

การด าเนินงานของฝ่ายบริหารนั้น จ าเป็นต้องยึดถือหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน ได้แก่ ความประหยัดและความคุ้มค่า (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการ
เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ทั้งนี้ บทบัญญัติกฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขการท างานของรัฐสภาในการ
ตรวจสอบว่า จักต้องไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนบุคคล การแทรกแซงอ านาจหรือการเปิดเผยข้อมูล
ทางราชการที่ไม่จ าเป็น อีกทั้งการตรวจสอบนั้นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน 
ก่อนเปิดประชุมสมัยสามัญหรือสามารถด าเนินการได้ในช่วงการประชุมสมัยสามัญ 

 

 
ภาพที่ ๒ แสดงหน่วยงานที่รัฐสภามีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการท างานในแต่ละปีงบประมาณ 

รัฐสภา 

รัฐสภา 
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การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานขององค์กรภาครัฐให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนประจ าปี
ที่ก าหนด จะเกิดขึ้นในสมัยประชุมสามัญก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยคณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้องแต่ละคณะจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมาธิการจะเสนอรายงานแจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือผ่านความเห็นชอบ และส่งรายงานผลนั้น
ไปยังรัฐบาลเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 

 
คณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรม รัฐสภา พิจารณาตรวจสอบผลการด าเนินงานของส านักงานศาลยตุิธรรม  

ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ ท่ีท าการศาลฎีกา โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมช้ีแจงต่อที่ประชุม  
เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๓ คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม รัฐสภา ตรวจสอบผลการท างานหน่วยงานของศาล 
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ตารางที่ ๑ แสดงข้ันตอนกระบวนการท างานของคณะกรรมาธิการ รัฐสภา ในการตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

พิจารณาช่วงเวลาตรวจสอบ 
 เตรียมการล่วงหน้า ๓๐ วัน ก่อนเปิดประชุมสมยัสามัญ 
 ด าเนินการในสมัยประชุมสามัญโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 แจ้งวันเริ่มต้น/สิ้นสุดในการตรวจสอบหน่วยงานเป้าหมาย  
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้อง ซักถาม 

ช้ีแจงต่อที่ประชุม และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 ยืนยันแผนการตรวจสอบต่อที่ประชุมรัฐสภา 

 
เสนอที่ประชุมรัฐสภา 

 คณะกรรมาธิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบแก่ประธานรัฐสภา 
 

 ที่ประชุมรัฐสภาอภิปรายและใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ 
 

 ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้
มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อ

รัฐสภาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

แจ้งใหส้่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

ด าเนินการตรวจสอบ 

เสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ 

รัฐสภาแจ้งให้รัฐบาลด าเนินการ 

 แจ้งหน่วยงานเป้าหมายใหส้่งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานล่วงหน้า ๗ วัน 
ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบในคณะกรรมาธิการแตล่ะคณะ 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมาธิการกิจการสภาประชุมจัดท าแผนร่วมกับคณะกรรมาธิการสามัญ

แต่ละคณะ 
 จัดท าขึ้นในสมัยประชุมวิสามัญหรือสมยัสามัญปีแรกของการเลือกตั้ง 

ข้อเสนอเห็นชอบให้มีการตรวจสอบ  เสนอให้ท่ีประชุมผ่านความเห็นชอบคณะกรรมาธิการทีเ่กี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบหน่วยงาน 
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การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาลในแต่ละปี๓ ถือเป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่
ส าคัญของฝ่ายนิติบัญญัติและสมาชิกรัฐสภาที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งในการท าหน้าที่ของรัฐสภาเกาหลีใต้นับว่าค่อนข้างมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่ต่างกับรัฐสภา
ต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น ซึ่งต่างมีรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ 
และบริบทการท างานที่มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับจากประเทศอ่ืน ๆ ได้น าไปเป็นกรณศีึกษาเรียนรู้ หรือน ามา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางการเมืองของประเทศ 

 

 
ภาพที่  ๔ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖๐ ของสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย โดยมีนายโน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีประจ าประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย กรุงเทพฯ 

 
การท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายของรัฐสภาเกาหลีใต้ แม้จะมีบทบาท

เป็นที่จับตามองและเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางก็ตาม แต่ยังคงมีอุปสรรคการท างานอีกหลายประการ 
ทั้งการร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล รายงาน หรือหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งต่างกับการท างานในรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ที่มีกลไกการท างานในประเด็นดังกล่าวที่
ค่อนข้างเข้มงวดและมีศักยภาพสูง ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาเยอรมนี ได้มีการก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการอย่างเปิดเผยและมีมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ามีหน่วยงานที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการท างานของรัฐสภา 

                                                           
๓ คณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน ๑๗ คณะฯ จะด าเนินการตรวจสอบการท างานหน่วยงานภาครัฐให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน 

โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐสภาเกาหลีใต้ได้ด าเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงการท างานทั้งสิ้นจ านวน 
๗๔๖ หน่วยงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจ านวน ๒๔ หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งหน่วยงานรัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคารแห่งชาติ 
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ในรัฐสภาฝรั่งเศสนั้นมีการอภิปรายผลการท างานฝ่ายบริหารในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งนับว่าเป็นภารกิจ
ทีส่ังคมให้ความสนใจและเกิดประสิทธิภาพมาก เพราะเมื่อมีประเด็นใดที่จ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบเชิงลึก
ที่ประชุมรัฐสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพ่ือด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะที่ก าหนด ส าหรับ
ในรัฐสภาญี่ปุ่นทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างมีหน้าที่ควบคุมการท างานของรัฐบาล โดยสภาผู้แทนราษฎรนั้น
มีคณะกรรมาธิการท าหน้าที่หลัก และสามารถด าเนินการได้ตลอดในช่วงสมัยประชุม ในขณะที่วุฒิสภามีอ านาจ
ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในกระบวนการท างานของรัฐสภาก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ถูกตรวจสอบด้วย 

๑.๒ โครงสร้างและกลไกการท างานของรัฐสภา 
โครงสร้างสนับสนุนการท างานของรัฐสภาประกอบด้วยกลไกการท างานมีบทบาทหน้าที่สนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกรัฐสภา ทั้งด้านกระบวนการนิติบัญญัติ การเงิน การคลัง กิจกรรมทางการเมือง 
และภารกิจด้านต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานหลักประกอบด้วย ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา หอสมุดรัฐสภา 
ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา และส านักวิจัยนิติบัญญัติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ภายหลังสาธารณรัฐเกาหลีได้เปลี่ยนผ่าน
ก้าวข้ามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท าให้ส่งผลเชิงบวกต่อการท างานของรัฐสภาจึงมีการปรับกลไก
และโครงสร้างที่สนองตอบต่อการสนับสนุนการท างานให้แก่สมาชิกรัฐสภา ทั้งกระบวนการนิติบัญญัติ การพิจารณา 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร และกิจกรรมทางการเมือง
ต่าง ๆ ท าให้มีการขยายขอบเขตกลไกการท างานกว้างขวางมากขึ้น เพราะแต่เดิมหน่วยงานของรัฐสภามีเพียง
เฉพาะส านักงานเลขาธิการรัฐสภาท าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ต่อมามีการขยายโครงสร้างองค์กร
เพ่ือยกระดับการท างานให้ดีขึ้น มีการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภา ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา และส านักวิจัยนิติบัญญัติ
ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจโดยตรงและมุ่งส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรในหน่วยงาน
เหล่านั้นให้สามารถรองรับการท างานของสมาชิกรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐสภา ปรากฏข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุน
การท างานของรัฐสภาตามตารางที่ ๒ และปีที่จัดท ากฎหมายตั้งหน่วยงานสนับสนุนการท างานของรัฐสภา
ตามตารางที่ ๓ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนการท างานของรัฐสภา 

องค์กร วัตถุประสงค์การจัดต้ัง กฎหมายจัดต้ัง 

ส านักงานเลขาธิการ
รัฐสภา 

สนับสนุนภารกิจกระบวนการนิติบัญญัติ การตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล 

มาตรา ๒๑ กฎหมายรัฐสภาว่าด้วยจัดตั้ง
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 

หอสมุดรัฐสภา สนับสนุนภารกิจให้บริการห้องสมุดและข้อมูลนิติบญัญัต ิ มาตรา ๒๒ กฎหมายรัฐสภาว่าด้วยการจัดตั้ง
หอสมุดรัฐสภา 

ส านักงบประมาณแห่ง
รัฐสภา 

สนับสนุนภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผล
ข้อมูลในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน กองทุน และ
การเงินการคลัง 

มาตรา ๒๒ วรรค ๒ กฎหมายรัฐสภาว่าด้วย
การจัดตั้งส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา 
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องค์กร วัตถุประสงค์การจัดต้ัง กฎหมายจัดต้ัง 

ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ สนับสนุนภารกิจในการให้บริการข้อมูลนิติบัญญัติ
ด้วยการรวบรวม ศึกษาวิจัยข้อมูล และรายงานผล
ในประเด็นด้านนิติบัญญัติและนโยบาย 

มาตรา ๒๒ วรรค ๓ กฎหมายรัฐสภาว่าด้วย
การจัดตั้งส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ 

 
ตารางท่ี ๓ แสดงปีที่จัดท ากฎหมายตั้งหน่วยงานสนับสนุนการท างานของรัฐสภา 

กฎหมายการจัดต้ัง ปีที่มีการจัดท า 
กฎหมายจดัตั้งส านักงานเลขาธิการรัฐสภา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ 

กฎหมายจดัตั้งหอสมุดรัฐสภา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ 
กฎหมายจดัตั้งส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

กฎหมายจดัตั้งส านักงานวิจัยนิติบญัญัต ิ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 
 

จากข้อมูลในตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการรัฐสภาที่ก าหนดให้
มีหน้าที่สนับสนุนการท างานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา พิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
หอสมุดรัฐสภามีหน้าที่ให้บริการห้องสมุดและข้อมูลด้านนิติบัญญัติ ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภามีหน้าที่
สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน กองทุน และการเงินการคลัง 
ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติมีหน้าที่สนับสนุนให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติ ศึกษาวิจัย ประมวลข้อมูล และรายงาน
ด้านนิติบัญญัติ รวมถึงนโยบายการท างานที่เก่ียวข้อง 

๑) โครงสร้างหน่วยงาน 
๑.๑) ความเป็นมา 

ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาได้เริ่มต้นด าเนินการในช่วงรัฐสภาสมัยแรก เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๔๙๑ ประกอบด้วย ๓ ส านัก ๗ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๐๐ คน จนกระทั่ง
ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเลขาธิการรัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ
ท างานสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งหากย้อนกลับไปพบว่ามีจุดเริ่มต้นในช่วง
ที่สาธารณรัฐเกาหลีปกครองโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จากเหตุที่ทั้งสองเกาหลีไม่สามารถตั้ง
รัฐบาลร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ท าให้มีการแบ่งแยกประเทศบริเวณเส้นขนานที่ ๓๘ ออกเป็นสองประเทศ 
โดยเกาหลีใต้ได้รับอิทธิพลการปกครองจากกองทัพสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือได้รับอิทธิพลการปกครองจาก
กองทัพสหภาพโซเวียตในสมัยนั้น กองทัพสหรัฐฯ ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
แห่งโชซอนใต้มีองค์กรที่ปรึกษาด้านนิติบัญญัติของกองทัพสหรัฐฯ ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโดยเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของชาวเกาหลี และสภาพความเป็นจริงสมัยนั้นต่อการบริหารประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือการเปลี่ยนผ่านแห่งโชซอนมีหน่วยงานสนับสนุนการท างาน ประกอบด้วย ๓ ส านัก คือ ส านักกิจการทั่วไป 
ส านักกฎหมาย และส านักการประชุม ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
ต่อมาภายหลังการจัดตั้งรัฐสภาที่ผ่านการเลือกตั้งขึ้นเป็นสมัยแรกเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๑ ท าให้กลไก
สนับสนุนการท างานของรัฐสภา คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านแห่งโชซอนใต้ที่อยู่ภายใต้



- ๙ - 

การก ากับดูแลของกองทัพสหรัฐฯ ได้ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ท าหน้าที่เสมือนเป็นส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 

๑.๒) ผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน 
ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถือเป็น

กลไกสนับสนุนการท างานของรัฐสภาภายใต้โครงสร้างของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา ตั้งแต่เดือนมกราคม  
๒๕๖๔ รัฐสภาประกอบด้วย คณะกรรมาธิการสามัญจ านวน ๑๗ ชุด คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจ านวน ๑ ชุด รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญอ่ืนที่ตั้งขึ้นตาม
ความจ าเป็นเพ่ือพิจารณาศึกษาประเด็นส าคัญต่าง ๆ เช่น คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการรัฐสภามีเจ้าหน้าที่จ านวน
ทั้งสิ้น ๓,๕๐๕ คน ในจ านวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ต าแหน่งพิเศษ จ านวน ๒,๒๒๒ คน โดยจ านวนหนึ่งปฏิบัติงาน
ในส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาวุโส จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ คน รวมถึง
เจ้าหน้าที่ต าแหน่งอ่ืน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญจ านวนทั้งสิ้น 
๓๒๓ คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙.๒ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
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ตารางท่ี ๔ โครงสร้างส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 

 
 
 

ส านักประชาสัมพันธ ์

ส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักนโยบายสื่อสารเชิง
วัฒนธรรม 

คณะกรรมาธิการ 
– ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส 
– ผู้เชี่ยวชาญ 
– นักกฎหมายนิติบัญญัต ิ
– นกัวจิัยนิติบัญญัต ิ

กรรมาธิการกิจการสภา 

กรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรม 

กรรมาธิการการเมือง 

กรรมาธิการการคลัง 

กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการสื่อสาร 

กรรมาธิการการศึกษาวัฒนธรรม พลศึกษาและการท่องเท่ียว 

กรรมาธิการการต่างประเทศและการรวมชาติ 

กรรมาธิการบริหารภาครัฐและความปลอดภัย 

กรรมาธิการการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

กรรมาธิการอุตสาหกรรม การค้า พลังงาน ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจเกิดใหม่ 

กรรมาธิการสาธารณสุขและสวัสดิการ 

กรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและแรงงาน 

กรรมาธิการที่ดินและการคมนาคม 

กรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร 

กรรมาธิการสตรีและครอบครัว 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ 

กรรมาธิการวิสามัญ 

 

กรรมาธิการกิจการสตรีและครอบครัว 

เลขาธิการรัฐสภา 

ส านักกฎหมาย 

ส านักการประชุม 

สถานีวิทยโุทรทัศน์รัฐสภา 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
รัฐสภา 

ส านักรักษาความปลอดภัย 

รองเลขาธิการด้านนิติบัญญัติ 

ส านักนโยบายและแผน 

ส านักการตา่งประเทศ 

ส านักบริหารงานกลาง 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

ส านักพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงานอ านวยการ 

รองเลขาธิการด้านบรหิาร 



- ๑๑ - 

ตามตารางปรากฏข้อมูลก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่เป็นประเภทต าแหน่งพิเศษให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมาธิการในแต่ละคณะ คณะละ ๑ คน และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นระดับเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติหน้าที่
ในคณะกรรมาธิการอย่างน้อยคณะละ ๑ คน ยกเว้นคณะกรรมาธิการการเมือง จ านวน ๒ คน คณะกรรมาธิการ
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จ านวน ๒ คน  

ต าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติในระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดให้ปฏิบัติงาน
ในคณะกรรมาธิการ จ านวน ๗ ชุด ได้แก่ คณะกรรมาธิการกิจการสภา คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการสื่อสาร คณะกรรมาธิการการศึกษาวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการที่ดินและ
การคมนาคม คณะกรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมาธิการกิจการสตรีและครอบครัว และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณฯ มีจ านวนทั้งสิ้น ๘ คน  
 
ตารางที่ ๕ แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญของ
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 

ชื่อคณะกรรมาธิการ 

ผู้เ
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กิจการสภา ๑  ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๔  ๑๒ 
กฎหมายและการยุติธรรม ๑ ๓  ๒ ๔ ๘ ๓ ๕ ๑ ๒๗ 
การเมือง ๑ ๒  ๑ ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ ๒๐ 
การเงินการคลัง ๑ ๑  ๒ ๔ ๕ ๒ ๔  ๑๙ 
การศึกษา ๑ ๑   ๔ ๒ ๑ ๓ ๑ ๑๓ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๕ ๒ ๔ ๑ ๑๘ 
การต่างประเทศและรวมชาติ ๑ ๑  ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑๕ 
กลาโหม ๑ ๑  ๑ ๒ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑๔ 
บริหารภาครัฐและความปลอดภัย ๑ ๑   ๕ ๖ ๑ ๕ ๑ ๒๐ 
วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑๕ 
เกษตร ปศุสัตว์ และการประมง ๑ ๒   ๕ ๕ ๑ ๔ ๑ ๑๙ 
อุตสาหกรรม การค้า และพลังงาน ๑ ๑  ๒ ๔ ๓ ๑ ๕ ๑ ๑๘ 
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ๑ ๑   ๒ ๙ ๑ ๕ ๑ ๒๐ 
สิ่งแวดล้อมและแรงงาน ๑ ๑   ๕ ๔ ๑ ๔ ๑ ๑๗ 
ท่ีดินและคมนาคม ๑ ๑ ๑ ๒ ๖ ๒ ๒ ๔ ๑ ๒๐ 
ข้อมูลข่าวสาร ๑  ๑  ๒  ๑ ๓  ๘ 
สตรีและกิจการครอบครัว ๑  ๑  ๑ ๒ ๑ ๓  ๙ 
พิจารณางบประมาณแผ่นดิน ๑ ๑ ๒ ๓ ๕ ๙ ๓ ๖ ๓ ๓๓ 
จริยธรรม ๑ ๑   ๑  ๑ ๒  ๖ 

รวม ๑๙ ๒๐ ๘ ๑๙ ๖๓ ๗๔ ๓๐ ๗๔ ๑๖ ๓๒๓ 



- ๑๒ - 

ตามข้อมูลเจ้าหน้าที่ระดับช านาญการพิเศษจนถึงระดับปฏิบัติการมีจ านวนสัดส่วนที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญมากที่สุด จ านวนทั้งหมด ๑๕๖ คน โดยเฉพาะต าแหน่ง
นักวิจัยนิติบัญญัติมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นในแต่ละคณะกรรมาธิการ ต่างจากต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญและต าแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีสัดส่วนน้อยกว่า การก าหนดให้มีนักวิจัยนิติบัญญัติกับเจ้าพนักงานธุรการประจ า
คณะกรรมาธิการอย่างน้อยต าแหน่งละ ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีนักวิจัยนิติบัญญัติจ านวน
ทั้งสิ้น ๓๐ คน เจ้าพนักงานธุรการจ านวนทั้งสิ้น ๗๔ คน รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีกจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน 
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 

 
ตารางที่ ๖ แสดงสัดส่วนเฉลี่ยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ
ของรัฐสภา 

 
 

คณะกรรมาธิการสามัญวิสามัญพิจารณางบประมาณมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักผู้เชี่ยวชาญ
ประจ ามากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น ๓๓ คน คณะกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรม จ านวน ๒๗ คน คณะกรรมาธิการ
ที่ดินและการคมนาคม จ านวน ๒๐ คน คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม จ านวน ๒๐ คน 
คณะกรรมาธิการบริหารภาครัฐและความปลอดภัย จ านวน ๒๐ คน คณะกรรมาธิการการเมือง จ านวน ๒๐ คน 
คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ จ านวน ๑๙ คน และคณะกรรมาธิการการคลัง จ านวน ๑๙ คน  

คณะกรรมาธิการที่มีการจัดท าร่างกฎหมายเป็นสัดส่วนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ คณะกรรมาธิการ
บริหารงานภาครัฐและความปลอดภัย คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม และคณะกรรมาธิการ
ที่ดินและการคมนาคม จึงได้รับการจัดสรรบุคลากรมาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการนั้น มีเป็น
การพิจารณาจัดสรรจ านวนบุคคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการให้เหมาะสมกับปริมาณร่างกฎหมาย
ของแต่ละคณะกรรมาธิการ 



- ๑๓ - 

ตารางที่ ๗ แสดงจ านวนบุคลากรของส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 

 
 
ตารางท่ี ๘ แสดงจ านวนสถิติร่างกฎหมายที่จัดท าขึ้นในแต่ละคณะกรรมาธิการในสมัยรัฐสภา ชุดที่ ๒๐  

ชื่อคณะกรรมาธิการ จ านวนร่างกฎหมาย (ฉบับ) 
การบริหารภาครัฐฯ ๓,๐๕๑ 

สาธารณสุขฯ ๒,๕๙๐ 
ที่ดินและการคมนาคม ๒,๒๕๐ 

สิ่งแวดล้อมฯ ๒,๑๔๕ 
การคลังฯ ๒,๑๑๙ 
กฎหมายฯ ๑,๙๔๘ 

การเกษตรฯ ๑,๘๕๒ 
การเมือง ๑,๖๘๗ 

อุตสาหกรรมฯ ๑,๒๙๘ 
วิทยาศาสตร์ฯ ๑,๐๒๙ 

การศึกษา ๙๔๓ 
วัฒนธรรมฯ ๘๑๓ 

กลาโหม ๕๔๙ 
กิจการสภา ๕๓๓ 
กิจการสตรีฯ ๔๑๒ 

การต่างประเทศฯ ๓๒๓ 



- ๑๔ - 

ชื่อคณะกรรมาธิการ จ านวนร่างกฎหมาย (ฉบับ) 
การบริหารงานภาครัฐฯ ๑๖๔ 

อุตสาหกรรมฯ ๑๐๒ 
ข้อมูลข่าวสาร ๓๔ 

จริยธรรม ๒๒ 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลรา่งกฎหมายของรัฐสภา 
 

๑.๓) งบประมาณสนับสนุนการท างาน 
งบประมาณด าเนินงานของรัฐสภาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรับการ

สนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการเป็นเงินจ านวน ๑.๐๗ หมื่นล้านวอน (ประมาณ ๓๒๑.๔๕ ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕.๘ และคิดเป็นจ านวนร้อยละ ๑.๖ ของจ านวนงบประมาณ ๖.๗๘ 
แสนล้านวอน (ประมาณ ๒.๐๓ หมื่นล้านบาท) ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดของรัฐสภา  

ในจ านวนงบประมาณทั้งหมดมีงบประมาณจ านวนสัดส่วนร้อยละ ๕๖.๘ ถูกน าไปใช้
เป็นค่าจ้างบุคลากรซึ่งเป็นรายจ่ายประจ า และภารกิจหรือกิจกรรมของรัฐสภา จ าแนกเป็นงบสนับสนุนงานด้าน
การเมืองร้อยละ ๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายงานอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ ๘.๑ ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความปลอดภัยร้อยละ ๔.๓ ค่าบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ ๓.๘ สนับสนุนการบริหารจัดการ
ของรัฐสภาร้อยละ ๓.๕ ข้อมูลด้านนิติบัญญัติร้อยละ ๓.๐ งานวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร้อยละ ๒.๐ สนับสนุนองค์กร
ที่เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมของรัฐสภาร้อยละ ๑.๙ และกิจกรรมทางศาสนาของรัฐสภาร้อยละ ๑.๗ เป็นต้น 
 
ตารางท่ี ๙ การจัดท างบประมาณด าเนินงานภารกิจแต่ละด้านของรัฐสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายการงบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
(หน่วย: ล้านวอน) 

จ านวน
อัตรา

เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

สัดส่วนร้อย
ละเพิ่มขึ้น/

ลดลง 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

สนับสนุนด้านการเมือง ๖๕,๓๘๙ ๖๙,๔๕๖ ๔,๐๖๗ ๖.๒ 
สนับสนุนภารกิจคณะกรรมาธิการ ๑๐,๑๒๕ ๑๐,๗๑๕ ๕๙๐ ๕.๘ 
ด้านต่างประเทศ ๑๑,๒๗๕ ๑๑,๖๕๑ ๓๗๖ ๓.๓ 
สนับสนุนองค์กรเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐสภา ๑๓,๐๓๖ ๑๒,๕๕๗ –๔๗๙ –๓.๗ 
เงินส ารอง ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ ๐ ๐.๐ 
สนับสนุนการบริหารงานรัฐสภา ๒๐,๐๓๔ ๒๓,๖๓๖ ๓,๖๐๒ ๑๘.๐ 
สนับสนุนงานด้านกฎหมาย ๑,๐๖๐ ๑,๐๒๗ –๓๓ –๓.๑ 
งานอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
รัฐสภา 

๔๑,๖๐๗ ๕๔,๙๑๐ ๑๓,๓๐๓ ๓๒.๐ 
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รายการงบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
(หน่วย: ล้านวอน) 

จ านวน
อัตรา

เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

สัดส่วนร้อย
ละเพิ่มขึ้น/

ลดลง 
ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

งานข้อมูลนิติบัญญัติ ๑๙,๔๙๗ ๒๐,๕๖๔ ๑,๐๖๗ ๕.๕ 
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาในการ
บริหารงานของรัฐสภา 

๑๒๘ ๒๓๑ ๑๐๓ ๘๐.๕ 

งานวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ๑๓,๖๒๖ ๑๓,๓๐๙ –๓๑๗ –๒.๓ 
สนับสนุนงานห้องสมุดรัฐสภา ๑,๐๕๖ ๑,๕๙๒ ๕๓๖ ๕๐.๘ 
สนับสนุนข้อมูลนิติบัญญัติ ๑,๒๔๑ ๑,๒๒๒ –๑๙ –๑.๕ 
การจัดเก็บรักษาข้อมูลในห้องสมุด ๗,๕๗๒ ๗,๔๒๑ –๑๕๑ –๒.๐ 
งานบริหารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖,๐๙๐ ๒๕,๕๗๐ ๙,๔๘๐ ๕๘.๙ 
สนับสนุนแผนและนโยบายส านักงานฯ ๖๔๖ ๗๖๔ ๑๑๘ ๑๘.๓ 
การวิเคราะห์การเงินการคลังและเศรษฐกิจ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าร่างกฎหมาย 

๒,๘๙๕ ๓,๐๓๑ ๑๓๖ ๔.๗ 

ข้อมูลส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา ๙๕๙ ๑,๒๒๓ ๒๖๔ ๒๗.๕ 
สนับสนุนการบริหารจัดการแผนและ
นโยบาย 

๕๔๒ ๕๕๖ ๑๔ ๒.๖ 

การวิเคราะห์นโยบายและกระบวนการ
นิติบัญญัติ 

๒,๒๔๙ ๒,๐๖๙ –๑๘๐ –๘.๐ 

งานข้อมูลส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ ๗๗๘ ๙๐๔ ๑๒๖ ๑๖.๒ 
ค่าจ้างบุคลากร ๗๗๘ ๙๐๔ ๑๒๖ ๑๖.๒ 
ค่าใช้จ่ายการรักษาความปลอดภัย ๓๘๑,๕๒๐ ๓๘๕,๗๔๗ ๔,๒๒๗ ๑.๑ 

ที่มาข้อมูล : ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๒)  

 
เมื่อพิจารณาความแตกต่างของปริมาณจ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้คณะกรรมาธิการในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๓ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอยู่ที่จ านวนประมาณ ๑.๐๘ หมื่นล้านวอน และ
คิดเป็นจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐสภาในช่วงระยะเวลา ๖ ปี สัดส่วนร้อยละ ๑.๙  
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ตารางที่ ๑๐ แสดงปริมาณจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แก่คณะกรรมาธิการระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๓ 

 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เฉลี่ย 
งบประมาณสนับสนุน

การท างาน
คณะกรรมาธิการ 

๑๐,๙๕๐ ๑๐,๙๔๖ ๑๑,๐๑๙ ๑๑,๒๗๗ ๑๐,๑๒๕ ๑๐,๗๑๕ ๑๐,๘๓๙ 

สัดส่วนงบประมาณ ๒.๑ ๒.๐ ๑.๙ ๑.๙ ๑.๖ ๑.๖ ๑.๙ 

ที่มาข้อมูล : ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา (พ.ศ. ๒๕๖๒): ล้านวอน 

 
๒) สภาพการด าเนินงานในปจัจุบัน 

๒.๑) บทบาทการท างาน 
ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการด าเนินการ

จัดท าร่างกฎหมาย ร่างงบประมาณ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งจ านวนร่างกฎหมายมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมาธิการ  
ตามข้อมูลจ านวนร่างกฎหมายและร่างงบประมาณที่แต่ละกรรมาธิการได้ด าเนินการระหว่างสมัยรัฐบาลชุดที่ 
๑๗–๒๐ โดยพบว่ามีจ านวนสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรัฐสภาชุดที่ ๒๐ 
กับรัฐสภาชุดที่ ๑๗ พบว่ามีจ านวนสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง ๓.๒ เท่า  

ตารางท่ี ๑๑ แสดงสถิติจ านวนร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในสมัยอดีต 

รัฐสภาสมัย สมัยที่ ๑๗ สมัยที่ ๑๘ สมัยที่ ๑๙ สมัยที่ ๒๐ 
ช่วงวาระสมัย ๒๕๔๗–๒๕๕๑ ๒๕๕๑–๒๕๕๕ ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ๒๕๕๙–๒๕๖๓ 
ร่างกฎหมาย ๗,๔๘๙ ๑๓,๙๑๓ ๑๗,๘๒๒ ๒๔,๑๔๑ 
ร่างงบประมาณรายจ่าย ๒๕ ๓๓ ๓๓ ๘๕ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๘ ๖ ๔ ๔ 

 
ข้อมูลตามตารางเปรียบเทียบจ านวนร่างกฎหมายที่จัดท าขึ้นของรัฐสภาชุดที่ ๑๓ กับรัฐสภา

ชุดที่ ๑๘ พบว่า มีจ านวนสัดส่วนของร่างกฎหมายเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน ๑๔.๘ เท่า แม้รัฐสภาชุดที่ ๑๓ จะมี
สมาชิกรัฐสภา จ านวน ๒๙๙ คน แต่ในรัฐสภาชุดที่ ๑๘ มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเพียงจ านวน ๑ คนเท่านั้น เป็นจ านวน 
๓๐๐ คน ในขณะที่จ านวนร่างกฎหมายเพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว 
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ตารางที่ ๑๒ เปรียบเทียบปริมาณร่างกฎหมาย จ านวนบุคลากร และงบประมาณที่ได้รับของส านักผู้เชี่ยวชาญ
ประจ าคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๓  

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จัดท าร่างกฎหมาย ๑๓,๙๑๓ ฉบับ ๒๔,๑๔๑ ฉบับ 
จ านวนบุคลากร ๓๑๙ คน ๓๒๓ คน 

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ๑๑,๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐ วอน 
(ประมาณ ๓๔๐ ล้านบาท) 

๑๐,๗๑๕,๐๐๐,๐๐๐ วอน 
(ประมาณ ๓๒๑ ล้านบาท) 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔  

ตามตารางเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรของส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญของ
รัฐสภาและจ านวนการจัดท าร่างกฎหมายในสมัยรัฐสภายุคปัจจุบันกับในสมัยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีการจัดท าร่างกฎหมายจ านวนประมาณ ๑๔,๐๐๐ ฉบับ ในขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวนราว ๒๔,๐๐๐ ฉบับ 
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ และเมื่อเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ านวน 
๓๑๙ คน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวน ๓๒๓ คน เพ่ิมข้ึนประมาณ ๔ คน เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๑,๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านวอน (ประมาณ ๓๔๐ 
ล้านบาท) แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวนลดลงเป็น ๑๐,๗๑๕,๐๐๐,๐๐๐ วอน (ประมาณ ๓๒๑ ล้านบาท) 
ในขณะที่รัฐสภาสมัยที่ ๑๘ ถึงปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภา จ านวน ๓๐๐ คน อีกทั้ง จ านวนสัดส่วนของการจัดท า
ร่างกฎหมายหรือการร่างงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญเกิดจาก
การปรับโครงสร้างองค์กรสนับสนุนการท างานด้านนิติบัญญัตินั่นคือส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการ
สามัญของรัฐสภาที่ได้ก าหนดขึ้นเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

๒.๒) ความเป็นกลางทางการเมือง 
บทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ คือ ท าหน้าที่ในการพิจารณา

รายงานการจัดท าร่างกฎหมาย ข้อร้องเรียน รายงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานของรัฐบาล การตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน รวมถึงภาระหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยด้านนิติบัญญัติ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรค ๒ ของกฎหมายว่าด้วยรัฐสภา 
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บทบัญญัติดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางทางการเมืองไม่สังกัดพรรค
การเมืองใด ซึ่งสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนมีอ านาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการให้เกียรติไม่ละเมิดต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญประจ า
คณะกรรมาธิการสามัญในการศึกษาวิจัยและตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลของเนื้อหาสาระร่างกฎหมายของ
สมาชิกรัฐสภาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามหลักการทางวิชาการ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ดังนั้น 
การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการ จึงอาจกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจทางการเมืองแก่สมาชิก
รัฐสภาได้ ผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นผู้มีความรู้เชิงวิชาการในสาขาที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารส าหรับ
การศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองรายงานในคณะกรรมาธิการท าให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการนิติบัญญัติได้ 

การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการเป็นการสะท้อนความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินงานกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร การจัดท าร่างกฎหมาย หรือประเด็นอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจใน
กระบวนการด าเนินงาน หากการท าหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญปราศจากผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ช่วยชี้ให้เกิดผลลัพธ์
ต่อการท างานในกระบวนการนิติบัญญัติได้ การท าหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญอาจไม่มีประโยชน์หรือมีความหมายต่อ
การสนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภา การท าหน้าที่ในการชี้แนะชี้น าหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ของผู้เชี่ยวชาญต่อการท างานในคณะกรรมาธิการจึงก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกระบวนการนิติบัญญัติ 

กฎหมายรัฐสภา แก้ไขเม่ือ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศใช้เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

มาตรา ๔๒ (ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
๑. ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่จ าเป็น เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมิใช่สมาชิกรัฐสภา  

ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานในกระบวนการนิติบัญญัติให้แก่ประธานฯ และคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ประจ าคณะกรรมาธิการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา 

๒. ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ประจ าคณะกรรมาธิการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นด้วยการวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

๓. ผู้เชี่ยวชาญได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมาธิการโดยผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการรัฐสภา 
๔. ผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยร่างกฎหมาย ข้อร้องเรียน ตรวจสอบกลั่นกรอง

รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ภารกิจอื่นของคณะกรรมาธิการ 

๕. ผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ข้อ ๔ รวมถึงสามารถเรียกข้อมูลเอกสารที่จ าเป็นจากรัฐบาล หน่วยงาน
ของรัฐ โดยกระท าในนามของประธานคณะกรรมาธิการ 

๖. ผู้เชี่ยวชาญสามารถเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการหรือให้ข้อมูลในที่ประชุมรัฐ สภาได้ 
โดยได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภา 
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๓) หน่วยงานสนับสนุนการท างานของรัฐสภา 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภานอกจากส านักผู้เชี ่ยวชาญประจ า

คณะกรรมาธิการสามัญของคณะกรรมาธิการแล้ว ยังมีหน่วยงานสนับสนุนการท างานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ส านักกฎหมายของส านักงานเลขาธิการสภารัฐสภา ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติของรัฐสภา ส านักงบประมาณแห่ง
รัฐสภา และหอสมุดรัฐสภา โดยหน่วยงานดังกล่าวได้มีการก าหนดโครงสร้างขึ้นภายหลังจากประเทศได้
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ท าให้เกิดการปรับโครงสร้างและขยายขอบเขตการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้นับว่าเป็นหน่วยงานหรือกลไกหลักที่มีภาระและความรับผิดชอบ
ที่มีความจ าเป็นต่อการสนับสนุนการท างานในกระบวนการนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกรัฐสภา โดยหน่วยงานต่าง ๆ 
จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน การสนับสนุนการท างานในการเสนอร่างกฎหมาย
ของสมาชิกรัฐสภาและการตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหาที่จ าเป็นในกระบวนการตรากฎหมายซึ่งมีความรับผิดชอบ
แยกออกจากกัน อาทิ ส านักกฎหมายสนับสนุนการจัดท าร่างกฎหมายและเตรียมการเสนอร่างกฎหมายของ
สมาชิกรัฐสภา ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติสนับสนุนการศึกษาวิจัยเฉพาะและความรู้ที่เก่ียวข้องกับด้านนิติบัญญัติ
ตามที่ได้รับการร้องขอจากสมาชิกรัฐสภา รวมถึงท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญด้วย ทั้งนี้ การท างานของหน่วยงานที่สนับสนุน
การด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติจ าเป็นต้องมีการทบทวนกลไกการท างานมิให้เกิดความซ้ าซ้อนของ
บทบาท และอ านาจหน้าที่เพ่ือท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ 

๓.๑) ส านักกฎหมาย 
ส านักกฎหมายสังกัดส านักงานเลขาธิการรัฐสภา แต่เดิมเป็นส านักกฎหมายและงบประมาณ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็นส านักกฎหมายกับส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา 
มีการปรับแก้ไขกฎหมายจัดตั้งส านักงานเลขาธิการรัฐสภาในการก าหนดภาระหน้าที่ของส านักกฎหมาย โดยให้มี
ผู้อ านวยการส านัก จ านวน ๑ คน มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับรัฐสภา 
ด้านการยุติธรรม ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และที่ปรึกษากฎหมายด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง อุตสาหกรรม ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ที่ปรึกษาทั้งสองคนมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนภารกิจแก่ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
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อ านาจหน้าที่ระหว่างส านักกฎหมายกับส านักงานผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗ วรรค ๓ ของการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานเลขาธิการรัฐสภา โดยส านัก
กฎหมายมีหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบร่างกฎหมายตามที่สมาชิกรัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการร้องขอ หน้าที่ในการ
ประเมินและวิเคราะห์ ค าสั่งหรือประกาศประธานาธิบดี ค าสั่งหรือประกาศนายกรัฐมนตรี และกฎกระทรวง 

ระเบียบการก าหนดโครงสร้างของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา (แก้ไขเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศใช้
เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

มาตรา ๒ (โครงสร้างหน่วยงานภายใน) 
๑. ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา มีการก าหนดหน่วยงานภายในประกอบด้วย ส านักนโยบายและแผน ส านัก

กฎหมาย ส านักการประชุม ส านักการต่างประเทศ ส านักบริหารงานกลาง สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
ส านักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โดยมีรองเลขาธิการด้านนิติบัญญัติท าหน้าที่ก ากับดูแล
รับผิดชอบภารกิจของส านักกฎหมาย ส านักการประชุม และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และมีรองเลขาธิการ
ด้านบริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบภารกิจของส านักนโยบายและแผน ส านักการต่างประเทศ 
ส านักบริหารงานกลาง ส านักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานอ านวยการ 

๒. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการรัฐสภาได้แก่ส านักนโยบายสื่อสารเชิงวัฒนธรรม ส านักประชาสัมพันธ์ 
และส านักตรวจสอบภายใน รองเลขาธิการด้านนิติบัญญัติก ากับดูแลส านักรักษาความปลอดภัย และ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐสภา  

๓. การจัดตั้งและการแบ่งส่วนราชการของกลุ่มงาน ฝ่าย ให้อยู่ภายใต้ส านัก กอง หรือตามที่เลขาธิการรัฐสภา
ก าหนด 

มาตรา ๗ (ส านักกฎหมาย) 
๑. ส านักกฎหมายมีผู้อ านวยการจ านวน ๑ คน โดยมีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอย่างละ 

๑ คน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านัก 
๒. ผู้อ านวยส านักเป็นผู้บังคับบัญชาส านัก ที่ปรึกษากฎหมายด้านการบริหาร และท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจเป็น

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก 

๓. ผู้อ านวยการส านักมีหน้าที่ดังนี้ 
๓.๑ พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายที่ได้รับการร้องขอจากสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ 
๓.๒ ประเมิน วิเคราะห์ ค าสั่ง/ประกาศประธานาธิบดี ค าสั่ง/ประกาศนายกรัฐมนตรี และกฎกระทรวง 
๓.๓ ศึกษาวิจัยกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 
๓.๔ สนับสนุนงานด้านกฎหมายอ่ืน ๆ ของสมาชิกรัฐสภา 

๔. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ท าหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับรัฐสภา ด้านการยุติธรรม  
ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และที่ปรึกษากฎหมายด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการเงินการคลัง อุตสาหกรรม ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม และท าหน้าที่ช่วยงานผู้อ านวยการส านัก 
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รวมถึงศึกษาวิจัยกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ในขณะที่หน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างงบประมาณ 
และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ถือเป็นภาระหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการ
สามัญ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ดังนั้น  
จึงเล็งเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการสนับสนุนกระบวนการ
ด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ 

ตารางท่ี ๑๓ เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ระหว่างส านักกฎหมายกับส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการ
สามัญ 

ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 
๑. กลั่นกรอง ตรวจสอบร่างกฎหมายตามที่สมาชิก

รัฐสภาและคณะกรรมาธิการร้องขอ 
๒. ประเมิน วิเคราะห์ ค าสั่ง/ประกาศประธานาธิบดี 

ค าสั่ง/ประกาศนายกรัฐมนตรี และกฎกระทรวง 
๓. ศึกษาวิจัยกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 
๔. สนับสนนุงานด้านกฎหมายอ่ืน ๆ ของสมาชิกรัฐสภา 

๑. กลั่นกรอง ตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างงบประมาณ
แผ่นดิน ข้อร้องเรียนตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 

๒. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

๓. ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในประเด็นข้อสงสัยจาก
การสอบถามแก่คณะกรรมาธิการ 

๔. ที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
๕. ประเด็นอื่นที ่เกี ่ยวข้องกับการด าเนินงานขอ ง

คณะกรรมาธิการ 
มาตรา ๗ วรรค ๓ โครงสร้างหน่วยงานภายใน

ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
มาตรา ๙ วรรค ๒ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส านักงาน

เลขาธิการรัฐสภา 
 

ส านักกฎหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน ๑๐ กลุ่มงาน มีบุคลากรทั้งหมด ๗๙ คน เฉลี่ย
แต่ละกลุ่มงานมีบุคลากรประมาณ ๗.๗ คน และมีผู้บังคับบัญชากลุ่มงานละ ๑ คน โดยแต่ละกลุ่มงานมีนิติกร
ระดับช านาญการหรือระดับปฏิบัติการปฏิบัติงานเฉลี่ยกลุ่มงานละประมาณ ๔.๔ คน ผู้ช่วยนิติกร จ านวน ๒ คน 
และมีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังข้อมูลในตารางที่ ๔–๑๔  

 
ตารางท่ี ๑๔ แสดงการจ าแนกจ านวนบุคลากรในส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 

 
ผู้บังคับบัญชา 

นิติกร 
(ช านาญการ–
ปฏิบัติการ) 

ผู้ช่วยนิติกร 
เจ้าพนักงาน

ธุรการ 
จ านวนรวม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑ ๕  ๕ ๑๑ 
กลุ่มงานกฎหมายแพ่ง ๑ ๔ ๒  ๗ 
กลุ่มงานกฎหมายปกครอง ๑ ๔ ๓  ๘ 



- ๒๒ - 

 
ผู้บังคับบัญชา 

นิติกร 
(ช านาญการ–
ปฏิบัติการ) 

ผู้ช่วยนิติกร 
เจ้าพนักงาน

ธุรการ 
จ านวนรวม 

กลุ่มงานกฎหมายการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 

๑ ๕ ๒  ๘ 

กลุ่มงานกฎหมายสวัสดิการสังคมและสตร ี ๑ ๖ ๑  ๘ 
กลุ่มงานกฎหมายการเมืองและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๖ ๑  ๘ 

กฎหมายกฎหมายการเงินการคลัง ๑ ๔ ๒  ๗ 
กลุ่มงานกฎหมายอุตสาหกรรม 
การเกษตร และการทะเล 

๑ ๓ ๓  ๗ 

กลุ่มงานกฎหมายที่ดิน และการคมนาคม ๑ ๓ ๒  ๖ 
กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยกฎหมาย ๑ ๔ ๒  ๗ 

ที่มา: เว็บไซตส์ านักงานเลขาธิการรัฐสภา เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

การจัดท างบประมาณด าเนินงานภารกิจแต่ละด้านของรัฐสภา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อพิจารณา
งบประมาณประเภทการสนับสนุนภารกิจด้านกฎหมายพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักกฎหมายได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวน ๑,๐๒๗ ล้านวอน (ประมาณ ๓๐.๘ ล้านบาท) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน ๑,๐๖๐ ล้านวอน (ประมาณ ๓๑.๘ ล้านบาท) เห็นได้ว่ามีจ านวนลดลงเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๑  

๓.๒) ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ  
ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ แต่เดิมเป็นส านักวิจัยนิติบัญญัติภายใต้สังกัดหอสมุดรัฐสภา 

เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหอสมุดรัฐสภา ส านักวิจัยนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ๔ 
กลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงานท าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้แก่คณะกรรมาธิการ ต่อมาในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการปรับโครงสร้างยกสถานะขึ้นเป็นส านักงานวิจัยนิติบัญญัติท าหน้าที่ให้บริการในการศึกษาวิจัย
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกรัฐสภา 

 

กฎหมายจัดตั้งส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ แก้ไขเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และประกาศใช้เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ 

มาตรา ๒ (ต าแหน่ง) 
๑. ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดและก ากับดูแลของประธานรัฐสภา 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานวิจัยนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความเป็นอิสระ 

มาตรา ๓ (หน้าที่) 
ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติและนโยบายดังต่อไปนี้ 
๑. รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับการร้องขอจากสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ 
๒. ศึกษาวิจัย และสนับสนุนข้อมูลด้านนิติบัญญัติและนโยบาย 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าหน่วยงานที่สนับสนุนการท างานของรัฐสภาที่มีลักษณะการให้บริการ
คล้ายคลึงกับการสนับสนุนการท างานของส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ คือ ส านักกฎหมาย
ของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา และส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ โดยส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
ศึกษาวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติและนโยบายต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภา
ร้องขอ รวมถึงให้การสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยแก่องค์กรวิจัยของรัฐสภาในด้านนิติบัญญัติ 

ตารางที ่ ๑๕ เปรียบเทียบหน้าที ่ระหว่างส านักงานวิจัยนิติบัญญัติกับส านักผู ้เชี ่ยวชาญประจ า
คณะกรรมาธิการสามัญ 

ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 
๑. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเรื่องที่ได้รับการร้องขอ

จากคณะกรรมาธิการ และสมาชิกรัฐสภา 
๒. ให้บริการข้อมูล ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติ 

และนโยบาย 
๓. รวบรวม จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับด้าน

นิติบัญญัติ และนโยบาย 
๔. ให้บริการข้อมูลแก่องค์กรวิจัยของสมาชิกรัฐสภา 

๑. กลั่นกรองรายงานร่างกฎหมาย ร่างงบประมาณ 
และข้อร้องเรียน ตามญัตติของคณะกรรมาธิการ 

๒. ให้บริการข้อมูล รวบรวม ศึกษา และวิจัยในประเด็น
ทีเ่กี่ยวข้องกับญัตติที่น าเข้าสู่การประชุม 

๓. ให้บริการข้อมูลในประเด็นค าถามข้อสงสัยของ
คณะกรรมาธิการ 

๔. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการประชุม 

๓. รวบรวม บริหารจัดการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านนิติบัญญัติและนโยบาย 
๔. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิจัยของสมาชิกรัฐสภา 
๕. สนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางด้านนิติบัญญัติของต่างประเทศ 

มาตร ๗ (การให้บริการข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภา) 
ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยนิติบัญญัติมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการท างานของ

คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาตามการร้องขอ 

มาตรา ๘ (กลั่นกรองรายงาน) 
๑. ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยนิติบัญญัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ให้ข้อมูลในรายงานส าหรับ

การท างานตามการร้องขอของคณะกรรมาธิการ 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยนิติบัญญัติมีหน้าที่จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของ

รัฐสภากรณีพบว่ามีข้อมูลในการกระท าที่ขัดหรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ กฎหมาย หรือระบบการท างานของ
องค์กรของภาครัฐ หรือหากเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้นเพ่ือประโยชน์ให้
การบริหารงานภาครัฐ 

มาตรา ๙ (การร้องขอข้อมูล) 
ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยนิติบัญญัติสามารถร้องขอข้อมูลที่จ าเป็นจากองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องกับการท างานโดยได้รับการอนุมัติจากประธานรัฐสภา 
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ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 
๕. ให้บริการข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์แนวทางด้านนิติบัญญัติ

ของต่างประเทศ 
๕. ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมาธิการ 

มาตรา ๓ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานวิจัย
นิติบัญญัติ 

มาตรา ๙ วรรค ๒ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 

 
จากข้อมูลจะเห็นว่า ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติสามารถให้บริการตามหน้าที่หน่วยงานในแต่ละด้าน 

การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายแก่สมาชิกรัฐสภาของหน่วยงานสนับสนุนมีกลไกคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี 
การท าหน้าที่ของส านักงานวิจัยนิติบัญญัติในฐานะเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของนักวิจัย
นิติบัญญัติจึงอาจส่งผลกระทบทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติการจัดตั้งส านักงานวิจัย
นิติบัญญัติที่ให้การรองรับไว้ของอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงการเรียกข้อมูล เอกสารที่จ าเป็นจากหน่วยงาน
ภาครัฐโดยได้รับการอนุมัติจากประธานรัฐสภา 

๓.๓) ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา 
ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาแต่เดิมเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานเลขาธิการ

รัฐสภา ต่อมาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อประเทศเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดการปฏิรูป
โครงสร้างการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติในสมัยรัฐสภาชุดที่ ๑๕ มีการแยกส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา
ออกจากส านักกฎหมาย และในสมัยรัฐสภาชุดที่ ๑๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ออกกฎหมายยกสถานะขึ้นเป็น
ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นอิสระในการท างาน
เช่นเดียวกับส านักงานวิจัยนิติบัญญัติตามกฎหมายจัดตั้ง ท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลร่างกฎหมายงบประมาณ
รายรับรายจ่ายประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนจัดการกองทุน  และการช าระบัญชีของกองทุน 
รวมถึงศึกษาวิเคราะห์การเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านเงินทุน การประมาณการค่าใช้จ่าย 
การบริหารการเงินของชาติ การคาดการณ์และวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจมหภาค การประเมินและวิเคราะห์
โครงการส าคัญของประเทศ และการวิเคราะห์การใช้จ่ายการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามที่คณะกรรมาธิการ
และสมาชิกรัฐสภาร้องขอให้มีการศึกษาวิเคราะห์ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน กองทุน และการด าเนินการด้านการเงินของประเทศ 

 
 

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา แก้ไขเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศใช้เมื่อ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

มาตรา ๒ (สถานะ) 
๑. ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลของประธานรัฐสภา 
๒. ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 
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เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาพบว่าอาจมีความทับซ้อนกับภาระหน้าที่
ของส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณเช่นกัน ทั้งในเรื่องการศึกษาวิเคราะห์
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนบริหารกองทุน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  อีกทั้งก็ยังมี
ความคล้ายคลึงกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักกฎหมายเช่นกันในการสนับสนุนการให้บริการส าหรับ
การเสนอร่างกฎหมายแก่คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง 

 
 

มาตรา ๒ (หน้าที่) 
ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์ด้านงบประมาณรายจ่าย 

รายงานการใช้จ่ายประจ าปี กองทุน และการด าเนินการด้านการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนบริหาร

จัดการกองทุน และรายงานการจัดการกองทุน 
๒. การค านวณประมาณการรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของร่างกฎหมายที่กระทบต่อการด าเนินการ

ด้านงบประมาณรายจ่าย หรือกองทุน 
๓. วิเคราะห์ คาดการณ์การด าเนินการด้านงบประมาณแผ่นดิน และทิศทางเศรษฐกิจมหภาค 
๔. ประเมิน วิเคราะห์โครงการส าคัญของประเทศ และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
๕. ศึกษา วิเคราะห์ในประเด็นที่ได้รับการร้องขอให้ด าเนินการจากคณะกรรมาธิการ และสมาชิกรัฐสภา 

มาตรา ๘ (การให้บริการด้านข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภา) 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณแห่งรัฐสภามีหน้าที่ให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นตามที่คณะกรรมาธิการและ

สมาชิกรัฐสภาร้องขอ 

มาตรา ๙ (รายงานคณะกรรมาธิการ) 
๑. ผู้อ านวยการหรือผู้รับผิดชอบที่ผู้อ านวยการมอบหมายมีหน้าที่อธิบายหรือชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ

ตามท่ีได้รับการร้องขอจากคณะกรรมาธิการ 
๒. ผู้อ านวยการมีหน้าที่รายงานข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในประเด็นที่พบว่าหน่วยงานภาครัฐมีการกระท าละเมิดหรือขัดต่อ
บทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ หรือประเด็นอ่ืนใดที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

มาตรา ๑๐ (การร้องขอข้อมูล) 
ผู้อ านวยการสามารถร้องขอข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่จาก

หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภายนอกได้โดยได้รับการอนุมัติจากประธานรัฐสภา โดยผู้ได้รับการร้องขอต้อง
ปฏิบัติตามการร้องขอนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลจ าเป็น 
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ตารางที่ ๑๖ เปรียบเทียบภาระหน้าที่ระหว่างส านักงบประมาณแห่งรัฐสภากับส านักผู้เชี่ยวชาญประจ า
คณะกรรมาธิการสามัญ 

ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์ร่างงบประมาณ รายงานการใช้จ่าย

งบประมาณ แผนการบริหารกองทุน และการใช้
จ่ายเงินกองทุน 

๒. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอร่างกฎหมายที่
กระทบต่องบประมาณ และการจัดการกองทุน 

๓. วิเคราะห์ คาดการณ์การบริหารการเงินของประเทศ 
และทิศทางเศรษฐกิจมหภาค 

๔. วิเคราะห์ ประเมินโครงการส าคัญของประเทศ และ
วิเคราะห์การใช้จ่ายการเงินในระยะสั้น ระยะยาว 

๕. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นร้องขอจากคณะกรรมาธิการ 
และสมาชิกรัฐสภา 

๑. กลั่นกรองรายงานที่ เกี่ยวกับร่างกฎหมาย  
ร่างงบประมาณ และข้อร้องเรียน 

๒. รวบรวม ศึกษา วิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ของคณะกรรมาธิการ และให้บริการข้อมูลแก่
คณะกรรมาธิการ 

๓. ให้บริการข้อมูลประเด็นข้อสงสัยแก่คณะกรรมาธิการ 
๔. ที่ปรึกษาในการประชุม 
๕. ภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการ 

มาตรา ๓ กฎหมายจัดตั้งส านักงบประมาณ 
แห่งรัฐสภา 

มาตรา ๙ วรรค ๒ กฎหมายจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา 

 
 



บทที่ ๒ 
การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 

 
๒.๑ กระบวนการนิติบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลี 

กฎหมายเป็นรากฐานส าคัญของประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลี มาตรา ๔๐ บัญญัติไว้ว่า รัฐสภามีอ านาจในการบัญญัติกฎหมาย และมาตรา ๕๒๔ ก าหนดให้
รัฐบาลมีอ านาจเสนอกฎหมายได้เช่นกัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญต่างให้สิทธิ์ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
มีอ านาจในการเสนอกฎหมายได้ แต่ขั้นตอนในการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลค่อนข้างมีความซับซ้อน ในขณะที่
สมาชิกรัฐสภาสามารถยื่นเสนอร่างกฎหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงในการเสนอกฎหมายของฝ่ายบริหารมีข้อก าหนดให้
ต้องผ่านกระบวนการประเมินหรือการวิเคราะห์ผลกระทบการตรากฎหมายผ่านกระทรวงกฎหมายของรัฐบาล 
(Ministry of Government Legislation: MOLEG)๕ ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนการร่างกฎหมาย มูลเหตุที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต และความเสมอภาคทางเพศ 
ท าให้มีความยุ่งยากในเชิงรายละเอียดอย่างมาก ในขณะที่การยื่นเสนอกฎหมายของรัฐสภานั้น สมาชิกรัฐสภา
ไม่น้อยกว่าจ านวน ๑๐ คน สามารถเข้าชื่อร่วมกันเสนอร่างกฎหมายได้ นับเป็นปัจจัยช่วยเอ้ือให้สมาชิกรัฐสภา
เสนอกฎหมายได้อย่างสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

ในปัจจุบันหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
หอสมุดรัฐสภา ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา และส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ ในส่วนส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ
และส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาได้ผลิตงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมจ านวนมาก ส าหรับผู้เชี่ยวชาญประจ า
คณะกรรมาธิการสามัญ ท าหน้าที่สนับสนุนงานนิติบัญญัติ ศึกษาข้อมูล รวมถึงให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมาธิการ 
ในการพิจารณาร่างกฎหมาย  

กฎหมายว่าด้วยรัฐสภา ก าหนดให้ผู้ เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการมีหน้าที่จัดท ารายงานผล
การศึกษาเสนอต่อสมาชิกรัฐสภา ภารกิจหลักของส านักผู้เชี่ยวชาญ คือ การจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณา อาทิ ความชอบธรรมของกฎหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของร่างกฎหมายนั้น โดยรายงานจะเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการ จึงเป็น 

 
 
 

                                                           
๔  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา ๔๐ ก าหนดใหอ้ านาจนิติบัญญัติยังเป็นของรัฐสภา 
 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา ๕๒ ก าหนดให้สมาชิกรัฐสภา และรัฐบาลมีสิทธิ์เสนอกฎหมายได้ 
๕  กระทรวงกฎหมายของรัฐบาล (Ministry of Government Legislation: MOLEG) มีอ านาจหน้าที่ในการท างานเช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาของไทย 
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หนึ่งในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๕๘ วรรค ๑ วรรค ๓ และวรรค ๙๖ จึงเห็นได้ว่า ส านักผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการท างานในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา  

คณะกรรมาธิการมีภาระหน้าที่หลากหลายเป็นจ านวนมากจึงไม่สามารถพิจารณารายงานผล
การศึกษาที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญได้อย่างละเอียด แต่ข้อมูลในรายงานมีความเชื่อถือในความเป็นมืออาชีพของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเสมือนประตูก้าวแรกสู่กระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนการท างาน
ของการตรากฎหมาย จึงเห็นได้ว่าการท าหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความส าคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ
อย่างมาก และนับเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองโดยตรง 

กล่าวได้ว่า รัฐสภาเกาหลีให้ความส าคัญกับการท างานของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานที่ท าหน้าที่
สนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการจึงต่างมีความส าคัญ แม้ว่ามีข้อกังวลการท างานของผู้เชี่ยวชาญว่าอาจ
แทรกแซงอ านาจของสมาชิกรัฐสภาในคณะกรรมาธิการ แต่โดยหลักการแล้วรูปแบบการท างานเช่นนี้ นอกจาก
สร้างคุณภาพหรือความส าเร็จในการตรากฎหมายยังเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการควบคุมกระบวนการนิติบัญญัติ
ของฝ่ายบริหารอีกด้วย  

๒.๒ การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

เมื่อเกาหลีใต้ก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจึงปฏิรูปกระบวนการท างานทั้งหลายใน
รัฐสภา โดยเฉพาะบทบาทการท างานและอ านาจหน้าที่คณะกรรมาธิการนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกระบวนการนิติบัญญัติ รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน สมาชิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนทั้งจากพรรครัฐบาลและจากพรรคฝ่ายค้านได้ตระหนักถึงการให้ความส าคัญ
ต่อการเร่งปฏิรูประบบกฎหมาย ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ได้นั้น จึงระดมสรรพก าลังทั้งหลายในการเสนอร่างกฎหมายใหม่ แก้ไขร่างกฎหมายเดิมที่ล้าหลังเพ่ือบรรเทา
หรือขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในประเด็นเรื่องต่าง ๆ ถือเป็นภารกิจหลักของผู้แทนปวงชน 
โดยเฉพาะการแสดงบทบาทการท างานของคณะกรรมาธิการทั้ง ๑๗ คณะ และ ๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
และเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนในกระบวนการนิติบัญญัติ อาจกล่าวได้ว่าบทบาทการท างานหลักของการพิจารณา
และกลั่นกรองร่างกฎหมายนั้นจะอยู่ในคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ เกือบทั้งสิ้น จึงนับว่าค่อนข้างเบ็ดเสร็จก่อนที่
จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาและลงมติ เห็นชอบตามขั้นตอนการตรากฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ในรัฐสภาชุดที่ ๖ ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยรัฐสภาเพ่ือก าหนดให้กระบวนการนิติบัญญัติ
ด าเนินการในชั้นคณะกรรมาธิการเป็นหลัก จึงก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจ าให้ท าหน้าที่
คณะกรรมาธิการเพ่ือสนับสนุนการท างานแก่สมาชิกรัฐสภาให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

                                                           
๖ กฎหมายว่าด้วยรัฐสภา มาตรา ๕๘ วรรค ๑ ก าหนดให้ การพิจารณาญัตติของคณะกรรมาธิการจะต้องมีการรับฟังวัตถุประสงค์กฎหมาย และ

รายงานผลการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการตรากฎหมายฉบับนั้น ก่อนที่จะเปิดให้มีการอภิปรายภายในคณะกรรมาธิการ 
(อภิปรายภาพรวมเกี่ยวกับที่มาที่ไปความชอบธรรมของญัตติ รวมถึงการถามตอบระหว่างผู้เสนอญัตติและสมาชิกคณะกรรมาธิการ) จากนั้นจึงเป็น
การพิจารณารายมาตรา และการอภิปรายของฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านญัตติดังกล่าว กฎหมายว่าด้วยรัฐสภา มาตรา ๕๘ วรรค ๓ ก าหนดให้ที่
ประชุมคณะกรรมาธิการที่ด าเนินการอภิปรายตามวรรค ๑ เรียบร้อยแล้วส่งญัตติไปยังคณะอนุกรรมาธิการด าเนินการต่อไป 

กฎหมายว่าด้วยรัฐสภา มาตรา ๕๘ วรรค ๙ ก าหนดให้ส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญต้องน าส่งรายงานการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ประจ าคณะกรรมาธิการตามวรรค ๑ ให้สมาชิกในคณะกรรมาธิการก่อนเวลาพิจารณาญัตติดังกล่าว ๔๘ ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุอันควร 
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๑) การตรากฎหมาย 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๔๐ บัญญัติว่า “อ านาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภา” 

และ “สมาชิกรัฐสภาหรือรัฐบาลมีอ านาจเสนอร่างกฎหมาย” รัฐสภาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการ
บัญญัติกฎหมายตามที่สมาชิกรัฐสภาหรือฝ่ายบริหารยื่นเสนอให้ด าเนินการจัดท าหรือแก้ไขขึ้น ดังนั้น รัฐสภา
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบและกลไกทั้งหลายของรัฐสภาในการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบตามข้ันตอนและมีระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้  

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๕ แสดงขั้นตอนของกระบวนการนิติบัญญัติแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 
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จากแผนผังข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการนิติบัญญัติได้ดังนี้ เมื่อรัฐบาลหรือสมาชิก

รัฐสภายื่นเสนอร่างกฎหมายผ่านประธานรัฐสภาแล้วจึงส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
พิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกต้อง และเมื่อผ่านขั้นตอน กระบวนการทั้งหมดแล้วจึงเสนอเข้าสู่ที่
ประชุมรัฐสภาเพ่ือผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

นับตั้งแต่เกาหลีใต้ได้ปฏิรูประบบการท างานในรัฐสภา ได้มีการทบทวนแก้ไขหรือบัญญัติร่างกฎหมาย
เพ่ิมขึ้นจ านวนหลายฉบับทั้งร่างกฎหมายที่เสนอจากฝ่ายบริหารหรือสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกฎหมาย
ที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตพบว่า มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าร่างที่เสนอจากฝ่ายรัฐบาล 
ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐสภามีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ หรือกลไก และขั้นตอนการท างานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การปฏิรูปองค์กรและบุคลากรทั้งหลายของรัฐสภาที่สนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ 
จึงท าให้เอ้ือต่อการท างานในกระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒) การตรวจสอบและติดตามการท างานของฝ่ายบริหาร 
รัฐสภาเป็นองค์กรที่ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและ

ติดตามการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทการท างานของ 
“คณะกรรมาธิการ” ที่ตั้งขึ้นมาให้สอดคล้องกับการท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การอภิปราย
การท างาน การยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล การเสนอถอดถอนประธานาธิบดีหรือเจ้าหน้าที่

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 

                                                                                            กรณีแก้ไข ใหส้่งกลับภายใน ๑๕ วัน  
 
 

รัฐบาล 

สมาชิกรัฐสภา 

ประธาน

รัฐสภา 

กรรมาธิการ ที่ประชุมรัฐสภา ประธานาธิบด ี ประกาศใช้ 

คณะรัฐมนตรี

พิจารณา 
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ระดับสูง การผ่านความเห็นชอบให้ประกาศมาตรการฉุกเฉินทางการเงิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
กฎอัยการศึก ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

๓) การพิจารณางบประมาณแผ่นดิน 
แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะเปรียบเสมือนองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ

ของฝ่ายบริหารก็ตาม แต่ความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่าการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติยังคงปราศจากอ านาจ
ที่แท้จริงในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ยังคงมีข้อบกพร่องและจ าเป็นต้องแสวงหามาตรการหรือแนวทาง
เพ่ือเสริมสร้างการท างานของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๔ ก าหนดให้ “รัฐสภามีอ านาจและหน้าที่
พิจารณาและตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน” ดังนั้น ในแต่ละปีรัฐสภาจึงตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญพิเศษเพ่ือพิจารณางบประมาณ ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาจ านวนทั้งสิ้น ๕๐ คน จากตัวแทนพรรค
การเมืองต่าง ๆ โดยรัฐสภาเกาหลีใต้ถือว่าคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าหน้าที่
พิจารณา ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
ดังนั้น สมาชิกรัฐสภาที่อยู่ในคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ จ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างมาก เนื่องจากการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีความละเอียดและซับซ้อนอย่างยิ่ง และในอดีตที่ผ่านมานั้น
พบว่าการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และประสิทธิภาพการท างานของสมาชิกรัฐสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐสภาจึงได้ทบทวนแก้ไขร่างกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการจัดตั้งองค์กรที่สนับสนุนการท างานแก่สมาชิกรัฐสภาโดยตรงได้แก่ “ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา” 
เพ่ือท าหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายรับ รายจ่าย รวมถึงแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน การค านวณงบประมาณรายรับ รายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือผูกพันกับร่างกฎหมาย
หรือญัตติ และประเด็นอื่น ๆ ที่ส าคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการท างานแก่คณะกรรมาธิการและสมาชิก
รัฐสภา ส่งผลท าให้กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น และเป็นการขยายขอบเขตอ านาจการท างานของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็งขึ้น อีกท้ัง ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น จ าเป็นต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการท างานดังกล่าวด้วย 

๔) การตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง 
นับตั้งแต่เกาหลีใต้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี ๒๔๙๑ กระบวนการหรือกลไกด าเนินงาน 

ควบคุมการท างานฝ่ายบริหารนั้นได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ตระหนักถึงความส าคัญจนสามารถด าเนินการได้
อย่างจริงจังในอีกหลายสิบปีผ่านมา คือ นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา หรือในสมัยสาธารณรัฐที่ ๖ (Sixth 
Republic) บทบาทการท างานในฝ่ายนิติบัญญัติทั้งกระบวนการตรากฎหมายและการพิจารณางบประมาณ
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แผ่นดินนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาตามล าดับ มีการวิพากษ์วิจารณ์การท างานในกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือ
กรณีไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการควบคุมการท างานผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐสภาอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับในยุคปัจจุบันที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพจนสามารถขยายขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
คณะกรรมาธิการมีบทบาทในการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรี ผู้พิพากษา 
อัยการ กรรมการในองค์กรอิสระต่าง ๆ และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งหลาย ต้องผ่านการแสดงวิสัยทัศน์
ตรวจสอบความประพฤติ ความรู้ความสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะในกระบวนการด าเนินงานในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการจนกระท่ังผ่านความเห็นชอบก่อนด ารงต าแหน่ง โดยมีกฎหมายก าหนดไว้ดังนี้  

 

(ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ) 

กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล (ของสาธารณรัฐเกาหลี) 

 
มาตรา ๑ กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดรายละเอียดที่จ าเป็นในการด าเนินการ-ขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคล และก าหนดองค์ประกอบ-การด าเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคล
เพ่ือด ารงต าแหน่งส าคัญ 

มาตรา ๒ ค านิยามของกฎหมายฉบับนี้ ประกอบด้วย 
(๑) “ผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง

ต าแหน่ง หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานาธิบดีได้เลือก
ให้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี และบุคคลที่ประธานาธิบดีร้องขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญตามกฎหมายรัฐสภา มาตรา ๔๖-๓ วรรคหนึ่ง อีกทั้ง
ยังหมายถึง ประธานาธิบดี หรือบุคคลที่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี หรือประธานศาลฎีกา
ในกฎหมายอื่น ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕-๒ วรรคสอง แห่งกฎหมายรัฐสภา 

(๒) “ร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้ง” หมายถึง ร่างการอนุมัติแต่งตั้ง การเลือกตั้ง ร่างค าร้อง
ที่ประธานาธิบดีให้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๖-๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายรัฐสภา หรือร่างค าร้องให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการซึ่งกฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของบุคคลของรัฐสภาตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕-๒ วรรคสอง แห่งกฎหมายรัฐสภา 

มาตรา ๓ 
(๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคล ตามมาตรา ๔๖-๓ แห่งกฎหมายรัฐสภาจะ

ประกอบไปด้วย ร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้งที่จะต้องเสนอต่อรัฐสภา (ไม่รวมร่างค าร้องขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลของผู้สมัครเข้ารับราชการซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐสภาตาม
กฎหมายอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕-๒ วรรคสอง แห่งกฎหมายรัฐสภา) 

(๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคล ประกอบด้วย สมาชิก จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ คน 
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(๓) สมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคลจะได้รับการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
โดยประธานรัฐสภา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประธาน”) ตามค าร้องของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทน
กลุ่มการเมืองแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนจ านวนสมาชิกที่กฎหมายก าหนด ในกรณีดังกล่าว สมาชิกของ
แต่ละกลุ่มการเมืองจะขอให้ประธานแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการภายใน ๒ วันนับแต่วันที่มีการ
จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และประธานจะสามารถแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญได้
หากไม่มีการคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว 

(๔) การแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการที่ไม่ได้สังกัดในกลุ่มการเมืองใด ๆ จะด าเนินการโดยประธาน 
(๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคลจะเลือกประธานและเลขานุการอย่างละ ๑ คน 

จากแต่ละกลุ่มการเมือง และรายงานไปยังที่ประชุมรัฐสภา 
(๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคลจะยังคงด ารงอยู่ต่อไปจนกว่าร่างการผ่านความเห็นชอบ

การแต่งตั้ง จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา หรือจะด าเนินการรายงานความคืบหน้า
ในการตรวจสอบคุณสมบัติต่อท่ีประชุมรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย 

มาตรา ๔ 
(๑) ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาคุณสมบัติบุคคล คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้อง หรือ

คณะกรรมาธิการวิสามัญตามมาตรา ๖๕-๒ วรรคสาม แห่งกฎหมายรัฐสภา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“คณะกรรมาธิการ”) ด าเนินการตรวจสอบหรือจัดให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือขออนุมัติ
แต่ งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ ง โดยให้ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้ด ารงต าแหน่ งไปปรากฏตัวต่อหน้ า
คณะกรรมาธิการเพ่ือตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็น 

(๒) กรณีจ าเป็น คณะกรรมาธิการสามารถด าเนินการตรวจสอบหลักฐานได้ อาทิ การรับฟังพยานหลักฐาน 
ผู้ประเมิน หรือบุคคลอ้างอิง ฯลฯ เป็นต้น  

มาตรา ๕ 
(๑) บุคคลที่เข้ารับการตรวจสอบต้องด าเนินการจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย 
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
 ๒. หนังสือรับรองการรับราชการทหาร 
 ๓. บัญชีรายการทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๐-๒ วรรคสอง แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 ๔. หนังสือรับรองการช าระภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีอสังหาริมทรัพย์ และหนังสือขอผ่อนผันหรือ

การค้างช าระภาษี จ านวน ๕ ปีย้อนหลัง เป็นต้น 
 ๕. รายละเอียดประวัติการกระท าความผิดที่เก่ียวกับคดีอาญา 

(๒) ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง (รวมถึงว่าที่ประธานาธิบดี) หรือผู้มีอ านาจเสนอชื่อต้องแสดงเอกสารของผู้สมัคร
รับเลือก ตามอนุมาตราต่าง ๆ ในวรรค ๑ ต่อประธานรัฐสภา ซึ่งการแต่งตั้งจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติ 
หรือผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐสภา ในขณะที่ผู้สมัครเข้าด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเลือกจาก
รัฐสภาจะต้องแสดงเอกสารต่อประธานรัฐสภาด้วยตนเอง 
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(๓) กรณีจ าเป็น ผู้สมัครเข้าด ารงต าแหน่งซึ่งได้รับเลือกจากรัฐสภาอาจขอเอกสารตามอนุมาตราต่าง ๆ 
ในวรรคหนึ่ง จากหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น เป็นต้น และ
หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการร้องขอดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม 

มาตรา ๖ 
(๑) เมื่อร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้งได้ถูกเสนอให้แก่ประธานรัฐสภาแล้ว จะต้องรายงาน

ต่อทีป่ระชุมรัฐสภาโดยทันทีและร่างดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการ และหลังจากเสร็จสิ้น
การพิจารณาหรือตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา หรือให้ประธานรายงาน
ต่อที่ประชุมรัฐสภา แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรายงานต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องจากปิดสมัยประชุม 
ประธานาธิบดีสามารถด าเนินการแต่งตั้งได้ 

(๒) รัฐสภาต้องด าเนินการพิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่
เสนอร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้ง 

(๓) หากคณะกรรมาธิการไม่สามารถเสร็จสิ้นการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง คณะรัฐมนตรี 
ประธานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงและการสื่อสาร อธิบดีส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ประธานคณะกรรมการการค้ายุติธรรม ประธานคณะกรรมการทางการเงิน ประธานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการส านักการสอบสวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐระดับสูง อธิบดีกรมสรรพากร อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประธานคณะเสนาธิการร่วม 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเกาหลี ผู้ตรวจการพิเศษ หรือ ประธานบริษัทระบบการกระจายเสียงเกาหลี 
(ต่อไปนี้เรียกว่า “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ”) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในอนุมาตรา ๒ 
ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

(๔) ประธานาธิบดี หรือประธานศาลฎีกาสามารถแต่งตั้งหรือเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ หากรัฐสภาไม่ส่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในอนุมาตรา ๓  

มาตรา ๗ กระบวนการและขั้นตอนการท างานของกรรมาธิการตรวจสอบให้ผู้ที่จะเข้ารับต าแหน่งปฏิบัติ มีดังนี้ 
(๑) ผู้เข้ารับการตรวจสอบต้องกล่าวค าปฏิญาณตนต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการโดยใช้เวลาไม่เกิน  

๑๐ นาที และให้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ 
(๒) ผู้เข้ารับการตรวจสอบจะต้องกล่าวค าปฏิญาณตามอนุมาตรา ๑ ว่า “ข้าพเจ้าในนามของผู้สมัครเข้ารับ

การเสนอชื่อให้เข้ารับราชการ ขอสาบานว่าจะกล่าวตามความจริง ไม่ปิดบัง หรือเพิ่มเสริมแต่ง
ข้อความใด ๆ ด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของข้าพเจ้า” 

(๓) ประธานจะก าหนดเวลาให้คณะกรรมาธิการแต่ละคนถามค าถาม โดยปรึกษากับเลขานุการคณะ 
(๔) การถามค าถามจะด าเนินการในรูปแบบของการถาม-ตอบ ทีละค าถาม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการ

อาจมีมติให้สามารถด าเนินการในรูปแบบอื่นได้ อาทิ การถามค าถามร่วมกัน ฯลฯ 



- ๓๔ - 

(๕) คณะกรรมาธิการจะต้องจัดท าร่างค าถามอย่างละเอียดและยื่นต่อประธานก่อนเริ่มประชุมภายใน 
๒๔ ชั่วโมง และประธานจะต้องส่งร่างค าถามให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง
ในภาครัฐโดยไม่ล่าช้า 

(๖) คณะกรรมาธิการสามารถสอบถามผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ เป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ กรณีนี้ ให้ส่งค าถามไปยังประธาน และประธานจะส่งค าถามไปยังผู้ที่จะเข้ารับ
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐภายใน ๕ วันก่อนการประชุม และผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณา
ให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐจะต้องส่งค าตอบให้แก่ประธานภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนการประชุม 

(๗) ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับค าตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

มาตรา ๘ เมื่อคณะกรรมาธิการประสงค์จะให้พยาน ผู้ประเมิน ผู้อ้างอิง เข้าร่วมประชุม จะต้องส่งหนังสือ
เรียกตัวเพ่ือเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วันก่อนวันนัดประชุม 

มาตรา ๙ (ระยะเวลาการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ) 
(๑) คณะกรรมาธิการจะเสร็จสิ้นการประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลภายใน ๑๕ วันนับแต่

วันที่มีการยื่นร่างการผ่านความเห็นชอบให้แต่งตั้ง แต่ระยะเวลาในการประชุมพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน ๓ วัน อย่างไรก็ตาม หากการประชุมพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติไม่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ให้ก าหนดระยะเวลาขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖ (๓) และคณะกรรมาธิการต้อง
ด าเนินการพิจารณาให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป 

(๒) คณะกรรมาธิการต้องยื่นรายงานความคืบหน้าการพิจารณา หรือรายงานความคืบหน้าในการ
ตรวจสอบฯ ต่อประธานภายใน ๓ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมพิจารณาคุณสมบัติบุคคลใน
ร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้ง 

(๓) หากคณะกรรมาธิการไม่สามารถพิจารณาร่างการผ่านความเห็นชอบให้แต่งตั้ง หรือตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ (ไม่รวมถึงค าร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง
ในภาครัฐตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนดให้ต้องผ่านการยื่นค าร้องขอตรวจสอบคุณสมบัติจากรัฐสภา
ตามกฎหมายรัฐสภา มาตรา ๖๕-๒ วรรคสอง) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในอนุมาตรา ๑ 
และ ๒ ได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ประธานสามารถยื่นเรื่องต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ในทันที  

มาตรา ๑๐ (รายงานความคืบหน้า) 
(๑) รายงานที่คณะกรรมาธิการยื่นต่อประธานตามบทบัญญัติในมาตรา ๙ วรรคสอง ให้บันทึกความคืบหน้า

ในการพิจารณา หรือความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ส าคัญที่เก่ียวข้อง 

(๒) เมื่อได้รับรายงานแล้ว ประธานจะพิมพ์และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกรัฐสภาก่อนจะบรรจุเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมในท่ีประชุมรัฐสภา แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน อาจละเว้นข้าม
ขั้นตอนนี้ได ้
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(๓) รายงานความคืบหน้าการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตามกฎหมายรัฐสภา มาตรา ๔๖-๓ วรรคหนึ่ง ในรายงานความคืบหน้าการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม (๑) ให้ถือเป็นรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาร่างการผ่านความเห็นชอบ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๑ (รายงานของประธานคณะกรรมาธิการ) 
(๑) ประธานจะรายงานความคืบหน้าในการพิจารณา หรือความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณสมบัติ

บุคคลในร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้งของคณะกรรมาธิการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
เมื่อคณะกรรมาธิการได้เสร็จสิ้นการพิจารณาหรือตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

(๒) เมื่อประธานรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งในภาครัฐตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕-๒ วรรคสองแห่งกฎหมายรัฐสภา ต่อที่ประชุม
รัฐสภาแล้ว จะส่งรายงานความคืบหน้าไปยังประธานาธิบดี ว่าที่ประธานาธิบดี หรือประธานศาลฎีกา
โดยไม่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม หากเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้ว ประธานไม่สามารถรายงานความคืบหน้า
ในการพิจารณาคุณสมบัติต่อที่ประชุมอันเนื่องมาจากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกเหนือจาก
การปิดสมัยประชุม หรือการพักการประชุม ให้ประธานคณะกรรมาธิการรายงานต่อประธานรัฐสภา 
และประธานรัฐสภาจะต้องเสนอรายงานความคืบหน้าฯ ไปยังประธานาธิบดี ว่าที่ประธานาธิบดี  
หรือประธานศาลฎีกา ต่อไป 

มาตรา ๑๑-๒ (วาระการประชุมเกี่ยวกับการกระท าของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี (ว่าที่))  
เมื่อผู้ที่จะเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี ตามมาตรา ๕ (๒) แห่งกฎหมายว่าด้วยการเข้ารับต าแหน่ง

ประธานาธิบดี ร้องขอให้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้ารับต าแหน่งน ายกรัฐมนตรี 
ให้ถือว่าการกระท าของผู้ที่จะเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ
บุคคลฯ ในช่วงเริ่มเข้าด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี เป็นการกระท าของประธานาธิบดี 

มาตรา ๑๒ (การร้องขอ ให้ส่งข้อมูล)  
(๑) คณะกรรมาธิการอาจขอให้หน่วยงานของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการเสนอชื่อบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐตามมติ หรือค าขอของสมาชิกอย่างน้อย
หนึ่งในสามของสมาชิกท่ีมีอยู่  

(๒) เมื่อได้รับค าร้องขอตาม (๑) แล้ว จะต้องส่งข้อมูลภายใน ๕ วัน เว้นแต่กรณีที่มีการก าหนดระยะเวลา
แยกไว้ต่างหาก 

(๓) หน่วยงานที่ได้รับการร้องขอให้ส่งข้อมูลตาม (๑) ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นกรณีท่ีไม่ได้ส่งข้อมูล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน (๒) กรณีดังกล่าว คณะกรรมาธิการจะแนบเหตุผลประกอบการยื่น
รายงานความคืบหน้าการพิจารณา หรือรายงานความคืบหน้าตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล 

(๔) คณะกรรมาธิการอาจเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยงานที่ได้รับการร้องขอให้ส่งข้อมูลตาม 
(๑) ไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาตาม (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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มาตรา ๑๓ (การตรวจพิสูจน์ความจริง) 
กรณีจ าเป็นส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ 

คณะกรรมาธิการสามารถด าเนินการตรวจพิสูจน์ความจริงได้หากเป็นมติของคณะกรรมาธิการ 

มาตรา ๑๔ (การเปิดเผยการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล) 
การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลให้กระท าโดยเปิดเผย อย่างไรก็ตาม หากสอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่ง

ต่อไปนี้ อาจไม่ต้องกระท าโดยเปิดเผยได้โดยมติของคณะกรรมาธิการ 
(๑) กรณีจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของประเทศ ในฐานะที่เป็นความลับของชาติ เช่น ประเด็นด้านการทหาร

และการทูต 
(๒) กรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดชื่อเสียง หรือรุกล้ าความเป็นส่วนตัวของบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม 
(๓) กรณีที่อาจท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินหรือการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทหรือบุคคล

เกิดความรั่วไหลได้ 
(๔) กรณีเป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการฟ้องร้องด าเนินคดีที่ก าลังด าเนินการอยู่  

หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวน 
(๕) กรณีที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าจ าเป็นต้องไม่เปิดเผย เนื่องจากต้องเก็บเป็นความลับตามบทบัญญัติ 

หรือกฎหมายอื่น  

มาตรา ๑๕ (การคุ้มครองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ) 
เมื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ พยาน ผู้อ้างอิง ฯลฯ มาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมาธิการ

เพ่ือตอบข้อซักถาม หรือให้การใด ๆ มีค าขอให้ไม่เปิดเผยการประชุมพิจารณาคุณสมบัติฯ ด้วยเหตุผลพิเศษ 
คณะกรรมาธิการสามารถไม่เปิดเผยการพิจารณาดังกล่าวได้โดยมติของคณะกรรมาธิการ กรณีเช่นนี้ จะต้อง
ระบุเหตุผลที่ไม่เปิดเผยดังกล่าวต่อที่ประชุมด้วย 

มาตรา ๑๕-๒ (การสนับสนุนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ) 
หน่วยงานของรัฐสามารถให้การสนับสนุนด้านธุรการเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐตามกฎหมายนี้ 

มาตรา ๑๖ (การปฏิเสธไม่ตอบค าถาม) 
(๑) ผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐสามารถปฏิเสธที่จะตอบค าถาม หรือส่งข้อมูลได้ 

หากเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา ๔ (๑) แห่งกฎหมายว่าด้วยค าให้การ การประเมิน ฯลฯ 
ในรัฐสภา 

(๒) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ หรือ ๑๔๙ แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้ที่จะเข้า
รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐอาจปฏิเสธที่จะให้ค าตอบ หรือส่งเอกสารได้ กรณีเช่นนี้
จักต้องมีหลักฐานประกอบเหตุแห่งการปฏิเสธ  

 
 



- ๓๗ - 

มาตรา ๑๗ (การยกเว้นและการถอนตัว) 
(๑) คณะกรรมาธิการจะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลฯ ได้ 

กรณีท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ หรือมี
เหตุผลส าคัญท่ีไม่สามารถให้ความเป็นธรรมได้ 

(๒) เมื่อคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีเหตุผลสมควร อาจจะยกเว้นมิให้คณะกรรมาธิการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณา
คุณสมบัติฯ และปรับให้คณะกรรมาธิการผู้อื่นเข้ามาประชุมตรวจสอบฯ แทน  

(๓) คณะกรรมการตาม (๑) จะขอถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ 
ได้โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการเท่านั้น 

มาตรา ๑๘ (หน้าที่การดูแล) 
(๑) แม้ว่าคณะกรรมาธิการจะทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผิด แต่คณะกรรมาธิการต้องไม่แสดงความคิดเห็น 

หรือกล่าววาจาที่เป็นการคุกคาม หรือดูถูก โดยสมมติว่าเป็นความจริง 
(๒) ห้ามมิให้คณะกรรมาธิการ และผู้ช่วยงานธุรการเปิดเผย หรือท าข้อมูลความลับที่ได้จากการพิจารณา

ร่างการผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้ง รั่วไหล โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๙ (บทบัญญัติท่ีสอดคล้องกัน) 
องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งในภาครัฐ ให้รัฐสภาน าบทบัญญัติในกฎหมาย
รัฐสภา กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบและสอบสวนการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยค าให้การ 
การประเมิน ฯลฯ ในรัฐสภา มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 



บทที่ ๓ 
การบริหารการประชุมของรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 

 
๓.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุมรัฐสภา 

ห้องประชุมรัฐสภามีการปรับปรุงเป็นระบบดิจิทัล (Digital Chamber) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท างาน และมีระบบจัดการความปลอดภัยป้องกันการเจาะข้อมูลจากภายนอก ในการ
ปรับปรุงห้องประชุมเป็นระบบดิจิทัลใช้เงินงบประมาณด าเนินการจ านวนประมาณ ๗ ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
๒๐๐ ล้านบาท ข้อมูลเมื่อปี ๒๕๖๒) และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถจ าแนกอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในห้องประชุมรัฐสภาเป็น ๓ หมวดหลัก ดังนี้ 

๑) ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) และจอภาพติดตั้งประจ าโต๊ะสมาชิกรัฐสภา 
๒) จอแสดงภาพขนาดใหญ่ และระบบควบคุมการถ่ายทอดการประชุม 
๓) ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

 

 
ภาพที่ ๖ สมาชิกรัฐสภาก าลังใช้งานจอภาพแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องประชุมรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 

 
ภาพที่ ๗ สมาชิกรัฐสภาใช้งานจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ในห้องประชุมรัฐสภา 

 
 
 

  
ภาพที่ ๘ จอ LED ติดตั้งไว้บริเวณเบื้องหน้าภายในห้องประชุม มีขนาด ๒๓๓ นิ้ว 

(ยาว ๕.๑๕ × สูง ๒.๑๙ เมตร) 
 
 



- ๔๐ - 

 
ภาพที่ ๙ แสดงผลในห้องประชุมรัฐสภา (สีเขียว) แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/เห็นชอบ (สีแดง)  

ไม่เห็นชอบ (สีเหลือง) งดออกเสียง (สีขาว) ผู้ขาดประชุม 
 
 

 
ภาพที่ ๑๐ จอแสดงผลการลงมติในห้องประชุมรัฐสภา 

 

โดยห้องประชุมรัฐสภาดิจิทัล (Digital Chamber) มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
- ระบบการจัดการประชุม (Proceedings Management) 
- การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (E–Voting) 
- จอแสดงผลอัตโนมัติ (Electronic Board) 
- บัลลังกป์ระธานรัฐสภา 
- ระบบการส่งข้อความ 



- ๔๑ - 

 
ภาพที่ ๑๑ จอ LED ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าในห้องประชุม จ านวน ๒ ตัว 

 
 

 
ภาพที่ ๑๒ จอแสดงผลการลงมติในห้องประชุมรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 

 
ภาพที่ ๑๓ ภาพอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ติดตั้งไว้ประจ าโต๊ะที่นั่งสมาชิกรัฐสภา 

 
 

 

 

 

 

ป้ายช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จอภาพแบบสัมผัส 

 

ช่องเสียบอุปกรณ์หูฟังและUSB 

ที่วางแป้นพิมพ์ 

อุปกรณ์ลงคะแนนเสียง 



- ๔๓ - 

 
ภาพที่ ๑๔ ห้องประชุมรัฐสภา 

 
① ฝั่งที่นั่งคณะรัฐมนตรี 

ภาพที่ ๑๕ ห้องประชุมรัฐสภา 

 

① 



- ๔๔ - 

 
ภาพที่ ๑๖ โพเดียมใช้อภิปราย ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้ากลางห้องประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปุ่มปรับระดับเลื่อนขึ้น/ลงของโพเดียม 

ปุ่มควบคุมวีดีโอส าหรับการน าเสนอข้อมูล 

ปุ่มควบคุมการน าเสนอผ่านจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ 

ปุ่มปรับเลื่อนหมุนซ้าย/ขวาของโพเดียม (เลื่อนไปทางขวา 
เมื่ออภิปรายนายกฯ/รัฐมนตรีซึ่งใช้โพเดียมอีกหนึ่งตัว) 



- ๔๕ - 

 
ภาพบัลลังก์ประธานรัฐสภา มี ๓ จอภาพ 

ภาพที่ ๑๗ บัลลังก์ประธานรัฐสภา 
 

 
 

 

จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับด าเนินการประชุม (electronic 
board viewer) 

จอภาพแสดงระเบียบวาระการประชุมและการลงมติ 

จอภาพแสดงบทพูดของประธานรัฐสภา (Prompter) 



- ๔๖ - 

 
ภาพที่ ๑๘ การลงคะแนนลับในห้องประชุมรัฐสภา 

 
๓.๒ ระบบสนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุม 

ระบบสนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุมของส านักการประชุม มีเจ้าหน้าที่ชวเลขด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการประชุมด้วยเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ พร้อมกับบันทึกสัญญาณภาพและเสี ยงในการประชุม 
โดยส านักการประชุม มีหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ 

– กลุ่มงานการประชุม 
– กลุ่มงานญัตติ 
– กลุ่มงานชวเลข ๑  
– กลุ่มงานชวเลข ๒  
การจดชวเลขของรัฐสภาเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๑ ในสมัยการประชุมรัฐสภา

ครั้งแรกของประเทศภายหลังเกาหลีใต้ได้รับอิสรภาพ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น และต่อมาในปี ๒๕๓๘ 
การจดชวเลขถูกเปลี่ยนรูปแบบด าเนินงานมาใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องพิมพ์อัตโนมัติแทนการจดชวเลข 
โดยในระยะแรกมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจ านวน ๗๐ คน และเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตามล าดับ 

การบันทึกรายงานการประชุมเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มงานชวเลข ๑ และกลุ่มงานชวเลข ๒ 
โดยแต่ละกลุ่มงานจะมี ๘ ฝ่าย รวมทั้งหมดจ านวน ๑๖ ฝ่าย ท าหน้าที่บันทึกการประชุมในห้องประชุมรัฐสภา 
และการประชุมคณะกรรมาธิการจ านวน ๑๖ คณะกรรมาธิการสามัญ ในการบันทึกการประชุมในห้องประชุมใหญ่
จะก าหนดผู้รับผิดชอบแบ่งเป็นครั้งละ ๒ คนตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยรูปแบบการท างานจะใช้เครื่องพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียง เมื่อพิมพ์บันทึกข้อมูลในห้องประชุมเสร็จแล้วข้อมูลที่ได้จากการพิมพ์
จะถูกน ามาเรียบเรียงตรวจทานซ้ าอีกครั้งและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
จึงสามารถน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 
 



- ๔๗ - 

 
ภาพที่ ๑๙ ① พื้นทีเ่จ้าหน้าที่ชวเลขปฏิบัติหน้าที่บันทึกการประชุม 

 
 

 
ภาพที่ ๒๐ เจ้าหน้าที่ชวเลขปฏิบัติหน้าที่บันทึกการประชุมในห้องประชุมกรรมาธิการ 

 

① 

 



- ๔๘ - 

 
ภาพที่ ๒๑ เครื่องพิมพ์บันทึกข้อมูลส าหรับงานชวเลข 

 



บทที่ ๔ 
งบประมาณสนับสนุนการท างานของสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 

 
๔.๑ งบประมาณสนับสนุนการท างานจ าแนกตามภารกิจ 

๑) วงเงินงบประมาณ 
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานแก่สมาชิกรัฐสภาเมื่อปี ๒๕๖๒ คิดเป็นวงเงินรวมจ านวน

ทั้งสิ้น ๒.๙๗ หมื่นล้านวอน (ประมาณ ๘๙๑ ล้านบาท) ต่อจ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ในปี ๒๕๖๒ 
มีจ านวนงบประมาณลดลงสัดส่วนร้อยละ ๑ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ 

 
ตารางท่ี ๑๗ เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณระหว่าง ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ 

ประเภท 
งบปี ๒๕๖๑ 

(วอน) 
งบปี ๒๕๖๒ 

(วอน) 

สัดส่วน 
ลดลง 
(วอน) 

หมายเหตุ 

จ านวนรวม ๒.๙๙ หม่ืนล้าน
(ประมาณ ๘๙๙ ล้านบาท) 

๒.๙๖ หม่ืนล้าน 
(ประมาณ ๘๙๐ ล้านบาท) 

๓๐๔ ล้าน  

๑. งบประมาณด าเนินงานแก่ส านักงาน
สมาชิกรัฐสภาแต่ละราย จ าแนกดังนี้ 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานสมาชิกรัฐสภา 

๑.๒ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

๑.๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุและอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส านักงานฯ 

๒. งบประมาณส าหรับศึกษาดูงาน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จ าแนกดังนี้ 

๒.๑ ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

๒.๒ ค่าสนับสนุนการศึกษาดูงานของสมาชิกรัฐสภา  

๓ . งบ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ
และพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ของสมาชิกฯ จ าแนกดังนี้ 

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกระบวนการนิติบัญญัติและแนวทาง 
การพัฒนาเชิงนโยบายในการท างาน 

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารข้อมูลเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ของสมาชิก 

๓.๓ ค่าจัดส่งเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงานของสมาชิก 

๔. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ของผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาสมาชิกรัฐสภา 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๑ ค่าอาหารส าหรับผู้ช่วยสมาชิกฯ 

๔.๒ ค่าด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ การปรับปรุงพัฒนางาน 
และการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามที่สมาชิก
รัฐสภามอบหมาย 

๔.๓ ค่าเดินทางการใช้บริการรถแท็กซี่ส าหรับการติดต่องานราชการ
ตามท่ีสมาชิกรัฐสภามอบหมาย 

 



- ๕๐ - 

ทั้งนี้สมาชิกรัฐสภาแต่ละรายจะได้รับเงินเดือนประจ าซึ่งเป็นรายได้แยกต่างหากจากงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว โดยสมาชิกรัฐสภามีเงินเดือนประมาณเดือนละ ๓.๗๙ แสนบาท เฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๔.๕๕ ล้านบาท รวมวาระด ารงต าแหน่ง ๔ ปี จึงคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๘.๒๓ ล้านบาท* 
(ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  

๒) การจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน 
ปี ๒๕๖๒ รัฐสภาจัดสรรวงเงินงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานแก่สมาชิกรัฐสภารายละ 

จ านวน ๙๘ ล้านวอน (ประมาณ ๒.๙๕ ล้านบาท) ต่อปี โดยจ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑๘ จ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายของสมาชิกรัฐสภา 

ประเภท วิธีการเบิกจ่าย 
ระเบียบการ

เบิกจ่าย 

๑. งบประมาณส านักงาน
สมาชิกรัฐสภา 

- ค่าใช้จ่าย
ส านักงาน
สมาชิก 

- ค่าใช้จ่ายผู้ช่วย
สมาชิก 

เบิกจ่ายเป็นเงินสด  

- ค่าใช้จ่ายปฏิบัติ
ภารกิจ 

เบิกจ่ายตามเอกสาร/
หลักฐาน 

 

- ค่าโทรศัพท์/ไปรษณีย์ เบิกจ่ายเป็นเงินสด  

- ค่าวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน เบิกจ่ายตามเอกสาร/
หลักฐาน  

 

๒. งบประมาณศึกษาดูงาน - ค่ายานพาหนะสมาชิกรัฐสภา 

เบิกจ่ายเป็นเงินสด 

ระเบียบเบิกจ่าย
งบประมาณ
เดินทางราชการ
สมาชิกรัฐสภา 

- ค่ายานพาหนะประธาน
คณะกรรมาธิการ 

- ค่าใช้จ่ายผู้ติดตาม เบิกจ่ายตามเอกสาร/
หลักฐาน 

 

๓. งบประมาณด าเนินงาน
กระบวนการนิติบัญญัติ 
พัฒนาและปรับปรุงการ
ท างาน 

- ค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการ
นิติบัญญัติ
พัฒนาปรับปรุง
การท างาน 

- งบประมาณ
ขั้นต้น 

เบิกจ่ายตามเอกสาร/

หลักฐาน 

ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
การด าเนินงาน
ในกระบวนการ
นิติบัญญัติของ
สมาชิกรัฐสภา 

- งบประมาณเพ่ิม 

- เงินจูงใจ/เบี้ยขยัน เบิกจ่ายเป็นเงินสด 

                                                           
* ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน: 1 วอน เท่ากับ ๐.๐๓ บาท หรือ ๑,๐๐๐ วอน เท่ากับ ๓๐ บาท 



- ๕๑ - 

ประเภท วิธีการเบิกจ่าย 
ระเบียบการ

เบิกจ่าย 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
การท างานของสมาชิก 

เบิกจ่ายตามเอกสาร/
หลักฐาน 

 

- ค่าใช้จ่ายผลิตข้อมูลเอกสารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของสมาชิก 

เบิกจ่ายตามเอกสาร/
หลักฐาน 

 

๔. งบประมาณแก่ผู้ช่วย
สมาชิก 

- ค่าอาหารแก่ผู้ช่วยสมาชิก เบิกจ่ายตามเอกสาร/
หลักฐาน 

 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงานในกระบวนการ
นิติบัญญัติ หรือลงพ้ืนที่ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

- ค่ารถแท็กซ่ีกรณีติดต่อราชการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

วงเงินรวมจ านวน ๙๘ ล้านวอน (ประมาณ ๒.๙๕ ล้านบาท)/คน/ปี 

 
๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวนงบประมาณสนับสนุนแก่ส านักงานสมาชิกรัฐสภา ก าหนดให้โอนเงินผ่านตามเลขบัญชี
ธนาคารของสมาชิกแต่ละคนเป็นประจ าทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน หรือกรณีมีการเบิกจ่ายตามเอกสาร/หลักฐาน
ที่ก าหนดไว้ ตามหมวดหมู่ดังนี้ 

 ค่าบริการโทรศัพท์ บริการไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๙.๕ แสนวอน 
(ประมาณ ๒๘,๕๐๐ บาท) ต่อเดือน  

 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๕.๑๙ ล้านวอน (ประมาณ ๑.๕ แสนบาท) 
ต่อปี 

 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ จ านวน ๑.๑ ล้านวอน (ประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท) ต่อเดือน 
 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ จ านวน ๓.๕ แสนวอน (ประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท) ต่อเดือน 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ ตามตาราง (ข้อมูลส าหรับสมาชิกรัฐสภา

ชุดที่ ๒๐/ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) 
 

ตารางท่ี ๑๙ ตารางแสดงจ านวนงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายตามระยะทางของพ้ืนที่ 

ประเภท 
ระยะทาง

(กม.) 
เชื้อเพลิง
(ลิตร) 

จ านวน
สมาชิก 
(คน) 

จ านวนเงิน (บาท)/
สมาชิกแต่ละราย 

ปี ๒๕๖๒ 

 สมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ - - ๔๗ ๖๑,๑๕๘ 

 สมาชิกแบบแบ่งเขต (เขตเมือง) - - ๑๒๒ ๗๓,๓๘๙ 



- ๕๒ - 

ประเภท 
ระยะทาง

(กม.) 
เชื้อเพลิง
(ลิตร) 

จ านวน
สมาชิก 
(คน) 

จ านวนเงิน (บาท)/
สมาชิกแต่ละราย 

ปี ๒๕๖๒ 

 สมาชิกแบบแบ่งเขต (นอกเขตเมือง) - - ๑๓๑  
จังหวัดชุงนัม ๒๓๕ ๒๙.๔ ๑๙ ๒๓๐,๐๔๙ 

จังหวัดชุงบุก ๑๖๘ ๒๑ ๘ ๑๖๔,๔๖๐ 

จังหวัดคังวอน ๒๓๗ ๒๙.๖ ๘ ๒๓๒,๐๐๘ 

จังหวัดชอนนัม ๓๙๗ ๔๙.๖ ๑๘ ๓๘๘,๖๔๑ 

จังหวัดชอนบุก ๒๙๗ ๓๗.๑ ๑๐ ๒๙๐,๗๔๕ 

จังหวัดคยองนัม ๔๒๒ ๕๒.๘ ๔๐ ๔๑๓,๑๑๕ 

จังหวัดคยองบุก ๓๖๕ ๔๕.๖ ๒๕ ๓๕๗,๓๑๒ 

เมืองเกาะเชจู เครื่องบิน - ๓ ๖๑๕,๐๘๑ 

รวมทั้งสิ้น - - ๓๐๐ - 

 
ตามข้อมูลในตารางก าหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณตามเอกสารหรือหลักฐานที่ปรากฏจริง ทั้งนี้ กรณี

สมาชิกรัฐสภาผู้ที่ด ารงต าแหน่งควบในฝ่ายบริหารจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณข้างต้นในส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

๔.๓ งบประมาณสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ 
รัฐสภามีมาตรการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวทาง 

การด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม เสวนา สัมมนาเชิงวิชาการ หรือการระดม
ความคิดเห็นในลักษณะต่าง ๆ ตามหัวข้อหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับการท างานของรัฐสภา  

 งบประมาณค่าใช้จ่ายจัดส่งไปรษณียากรข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สมาชิกรัฐสภา ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑๙ แสดงจ านวนงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย 

ประเภท จ านวนสมาชิก (คน) จ านวนเงิน (บาท) : สมาชิกแต่ละราย 

สมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ ๔๗ ๘๗,๖๐๐ 

สมาชิกแบบเขตเลือกตั้ง 
(ตามสัดส่วนประชากร) 

๒๕๓ - 

ต่ ากว่า ๖ หม่ืนครัวเรือน ๑๒ ๑.๑ แสน 

๖ หม่ืน-๘ หม่ืนครัวเรือน ๙๖ ๑.๓ แสน 



- ๕๓ - 

ประเภท จ านวนสมาชิก (คน) จ านวนเงิน (บาท) : สมาชิกแต่ละราย 

๘ หม่ืน-๑ แสนครัวเรือน ๑๐๒ ๑.๕ แสน 

มากกว่า ๑ แสนครัวเรือน ๔๓ ๑.๘ แสน 

รวม ๓๐๐ - 

 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสมาชิกรัฐสภาได้รับจัดสรร

เป็นเงินจ านวน ๑๒ ล้านวอน (ประมาณ ๓.๖ แสนบาท) ต่อปี ได้แก่ ค่าด าเนินการผลิตเอกสารข้อมูล
ผลการด าเนินงาน ค่าด าเนินการจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานของสมาชิกรัฐสภา ค่าด าเนินการจัดส่งข้อมูล
ผ่านช่องทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างาน จ าแนกได้ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตหรือจัดท าเอกสารข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานหรือข้อมูล
เชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการท างานของสมาชิกรัฐสภา เช่น ข้อมูลประกอบส าหรับการตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล ข้อมูลประกอบส าหรับการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลเชิงนโยบาย
ในประเด็นเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น  

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลทางเว็บไซต์ส าหรับใช้เป็นช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาชิกรัฐสภาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสมาชิกรัฐสภา  

 ค่าอาหารส าหรับผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภา 
รัฐสภาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารแก่ผู้ช่วยสมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเกิน 

๒ ชั่วโมง โดยสมาชิกรัฐสภาได้รับจัดสรรเป็นเงินจ านวน ๗.๐๓ ล้านวอน (ประมาณ ๒.๑๑ แสนบาท) 
ทั้งการปฏิบัติงานก่อนเวลาเข้างานปกติต่อเนื่องเกินกว่า ๒ ชั่วโมง หรือการปฏิบัติงานล่วงเวลาต่อเนื่องเกินกว่า 
๒ ชั่วโมง รวมถึงการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเกิน ๒ ชั่วโมงขึ้นไป ผู้ช่วยสมาชิกได้รับเงินค่าอาหารมื้อละ 
๖ พันวอน (ประมาณ ๑๘๐ บาท) ต่อคน ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารไปเบิกจ่ายได้ และก าหนดเป็นใบเสร็จรับเงิน
สั่งจ่ายค่าอาหารก่อนช่วงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และหลังเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา แต่ส าหรับวันหยุดราชการ
ไม่ก าหนดช่วงเวลาในการออกใบเสร็จรับเงิน  

 ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่ 
ผู้ช่วยสมาชิกได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ส ารวจลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะเยี่ยมเยือน

บุคคล หรือการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับงบประมาณจ านวน ๑.๐๗ 
ล้านวอน (ประมาณ ๓.๒ หมื่นบาท) ต่อสมาชิกรัฐสภาแต่ละราย ทั้งนี้นักศึกษาฝึกงานผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย ได้รับ
สิทธิดังกล่าวด้วย (สมาชิกรัฐสภา ๑ คน มีผู้ช่วยฯ จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน ในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาฝึกงาน ๒ คน) 
โดยประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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๑. กรณีลงพ้ืนที่ในเขตกรุงโซล ได้รับสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๖๐๐ บาท 
๒. กรณีลงพ้ืนที่นอกเขตกรุงโซล ได้รับสิทธิเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง ค่าที่จอด

รถ (ตามใบเสร็จรับเงิน) ค่าโดยสารรถไฟ รถโดยสารประจ าทาง สายการบิน (ชั้นประหยัด) ค่าที่พัก (เขตเมือง 
คืนละ ๓,๐๐๐ บาท/นอกเขตเมือง คืนละ ๒,๕๐๐ บาท) ค่าอาหารวันละ ๖๐๐ บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 
๖๐๐ บาท เป็นต้น 

 สิทธิในการเบิกค่าใช้บริการรถแท็กซี่ของผู้ช่วยสมาชิกในการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแก่สมาชิกรัฐสภาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การลงพื้นที่

ติดตามคณะได้รับสิทธิในการเบิกจ่ายค่ายานพาหนะใช้บริการรถแท็กซี่ โดยสมาชิกรัฐสภาได้รับงบประมาณเป็น
เงินจ านวน ๑ ล้านวอน (ประมาณ ๓ หมื่นบาท) ต่อปี 

รฐัสภาจัดสรรงบประมาณแก่สมาชิกรัฐสภาแต่ละรายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติหรือการพัฒนาปรับปรุงเชิงนโยบายการท างานที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจ
ของรัฐสภาซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ การเชิดชูเกียรติผลงานสมาชิกเพ่ือให้เกิดพลวัตรขับเคลื่อนภารกิจรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกรัฐสภาได้รับการยกย่องว่ามีผลการท างานระดับดีเด่นจ านวน 
๖ คน ทั้ง สมาชิกรัฐสภาฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน และผลการท างานระดับดีมากอีกจ านวน ๓๖ คน โดยสมาชิก
รัฐสภาที่มีผลการท างานระดับดีเด่นในรอบปีได้รับเงินรางวัลจ านวน ๖ ล้านวอน (ประมาณ ๑.๘ แสนบาท) และ
ระดับดีมาก ได้รับเงินรางวัลจ านวน ๔ ล้านวอน (ประมาณ ๑.๒ แสนบาท) อย่างไรก็ตาม การประกาศเชิดชูเกียรติ
แก่สมาชิกรัฐสภาที่มีผลการท างานดีเด่นดังกล่าวถูกก าหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการท างานในกระบวนการนิติบัญญัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น สมาชิกรัฐสภา
ต่างมีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงาน กิจกรรมดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการท างาน
ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะ
ในกระบวนการนิติบัญญัติให้เกิดการจัดท าและแก้ไขร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เสริมสร้างบทบาท
และมาตรฐานการท างานในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
ประชาชน รวมถึงภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท างานของรัฐสภา  ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา 
ของรัฐสภาชุดที่ ๒๐ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) พบว่า มีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภาจ านวนทั้งสิ้น ๒๔,๐๗๙ ฉบับ ในจ านวนนี้มีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาหรือไม่สามารถ
ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จได้เป็นจ านวนถึง ๒ ใน ๓ ของร่างกฎหมายทั้งหมด คือ จ านวน ๑๕,๒๖๐ ฉบับ 
และสามารถผ่านการพิจารณาได้เป็นเพียงจ านวน ๘,๔๙๑ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๕  
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ตารางที่ ๒๐ เปรียบเทียบจ านวนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาตั้งแต่สมัยที่ ๑๖-๒๐ 

 ร่างกฎหมายที่เสนอเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภา 

(ฉบับ) 

ร่างกฎหมายที่ 
ผ่านการพิจารณา  

(ฉบับ) 

ร่างท่ีค้างการพิจารณา/
ยังไม่สามารถด าเนินการ

พิจารณาได ้
(ฉบับ) 

รัฐสภาชุดที่ ๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

๒๔,๐๗๙ ๘,๔๙๑ (๓๕%) ๑๕,๒๖๐ 

รัฐสภาชุดที่ ๑๙ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๑๗,๘๒๒ ๗,๔๒๙ (๔๒%) ๑๐,๑๙๐ 

รัฐสภาชุดที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) 

๑๓,๙๑๓ ๖,๑๗๘ (๔๔%) ๗,๒๒๐ 

รัฐสภาชุดที่ ๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) 

๗,๔๕๘ ๓,๗๖๖ (๕๐%) ๓,๕๘๒ 

รัฐสภาชุดที่ ๑๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗) 

๒,๕๐๗ ๑,๕๗๙ (๖๓%) ๘๘๒ 

 

การคัดเลือกสมาชิกรัฐสภาผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละปีนั้น พรรคการเมืองจะคัดเลือกสมาชิกรัฐสภา
ในสังกัดพรรคและเสนอรายชื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
นิติบัญญัติที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้น มีรองประธานรัฐสภาเป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการ ประกอบด้วย 
นักวิชาการมหาวิทยาลัย นักกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๘ คน ท าการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่และพิจารณาคุณสมบัติความสามารถ ความทุ่มเทในการท างานตลอดทั้งปีของสมาชิกรัฐสภา ทั้งบทบาท
และผลงานในการยื่นเสนอร่างกฎหมาย การพิจารณาจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย และผลส าเร็จใน
การยื่นเสนอร่างกฎหมายจนสามารถประกาศให้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้มีการก าหนดประเภทของสมาชิกรัฐสภา
ผู้มีผลการท างานดีเด่นไว้เป็น ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ๒. ด้านการเมือง ๓. ด้านสังคมวัฒนธรรม  

สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีเป็นค่าด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนา การเสวนา หรือการรับฟังระดมความคิดเห็นในลักษณะต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายในการสร้างคุณประโยชน์และส่งเสริมภารกิจในการด าเนินงานของรัฐสภา ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภา
อาจเป็นเจ้าภาพจัดงานหรือร่วมเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมนั้น มีการจัดสรรงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่
ก าหนด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกรัฐสภาแต่ละรายได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๙.๕ ล้านวอน (ประมาณ 
๕.๘ แสนบาท) ต่อปี สามารถจ าแนกรายละเอียดดังนี้ ค่าผลิตเอกสาร ค่าวิทยากร (รายละไม่เกิน ๓ แสนวอน/
ประมาณ ๙ พันบาท) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่จอดรถ ค่าผ่านทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การจัดงาน ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่จัดงาน เป็นต้น 
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รัฐสภาเกาหลีให้ความส าคัญส่งเสริมกิจกรรมลักษณะข้างต้น มีการจัดสรรงบประมาณใช้ด าเนินการ
แก่สมาชิกรัฐสภาค่อนข้างมากในแต่ละปี กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นเวทีการเมืองของรัฐสภาช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสมาชิกรัฐสภา ผู้เชี่ยวชาญ และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในปัญหาต่าง ๆ ช่วยปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นที่ส่งผลเชิงบวกเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานในด้านนิติบัญญัติ รวมถึงเปิดโอกาสให้พบปะร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนด
แนวทางหรือมาตรการส าหรับพัฒนาปรับปรุงการท างานของรัฐสภา ทั้งประเด็นด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ 
สังคม การต่างประเทศ และวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณในหมวดดังกล่าวของรัฐสภาก่อให้เกิด
การรับรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชนแต่ละกลุ่มในสังคมอย่างกว้างขวาง  

การเบิกจ่ายงบประมาณจัดกิจกรรมการประชุม เสวนานั้น ก าหนดข้อห้ามบางประการที่ไม่อนุญาต
ให้ด าเนินกิจกรรมที่มีนัยยะแอบแฝงหรือหวังผลทางการเมือง เช่น การแถลงผลงานหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการท างานของสมาชิกรัฐสภาในนามของบุคคลเป็นการเฉพาะ ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุ ประสงค์การจัดงาน
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท างานในกระบวนการนิติบัญญัติหรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการท างานของรัฐสภา 
การหยั่งเสียงหรือการส ารวจความคิดเห็นทางการเมือง การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การซักฟอกการท างาน
ของรัฐบาล การน าข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลมาเปิดเผย
ต่อสาธารณะ  
 



บทที่ ๕  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ด้วยภารกิจที่มากมายของสมาชิกรัฐสภาต้องจัดการในระยะเวลาอันสั้น หน่วยงานสนับสนุนทางด้าน

นิติบัญญัติจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากหน่วยงานสนับสนุนทางด้านนิติบัญญัติเหล่านี้ ประกอบไปด้วย 
บุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นและมีอ านาจในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ในหลายประเทศเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานดังกล่าวจึงมีอิทธิพลสูงต่อกระบวนการวางนโยบายของรัฐ 

ปัจจุบันหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้แก่รัฐสภาเกาหลี ประกอบด้วย ส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา หอสมุดรัฐสภา ส านักงบประมาณแห่งรัฐสภา และส านักงานวิจัยนิติบัญญัติ โดยในส่วนของ
ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติและส านักงบประมาณแห่งรัฐสภาได้มีการท าวิจัยออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเป็น
จ านวนมาก 

เมื่อพิจารณาระบบรัฐสภาเกาหลีที่ให้ความส าคัญกับการท างานของคณะกรรมาธิการ การด าเนินงาน
ในชั้นคณะกรรมาธิการค่อนข้างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น  
หน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แม้ว่าจะมี
ความกังวลว่าการท างานของส านักผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญอาจไปแทรกแซงอ านาจของสมาชิก
รัฐสภาในคณะกรรมาธิการ แต่โดยหลักการแล้วระบบการท างานเช่นนี้วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพ่ือสร้างคุณภาพ
หรือความส าเร็จในการตรากฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการควบคุมกระบวนการนิติบัญญัติ
ของฝ่ายบริหารอีกด้วย 

รัฐสภาเกาหลีใต้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญท าหน้าที่จัดท าและกลั่นกรอง
รายงานการประชุมทั้งประเด็นการเสนอร่างกฎหมาย ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล รายงานผลการด าเนินงาน 
รวบรวม ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างานของคณะกรรมาธิการ ผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการ
สามัญยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติให้แก่
คณะกรรมาธิการ ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีหน้าที่รวบรวม ศึกษาวิจัย 
และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการท างานให้แก่คณะกรรมาธิการ 

แม้สภาพความเป็นจริง การท างานของสมาชิกรัฐสภามีความหลากหลายต่างกันในแง่ของความรู้
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการจัดท า และพิจารณาเนื้อหาในบทบัญญัติ
ของร่างกฎหมายอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ
ในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติยิ่งทวีความส าคัญ เนื่องจากมาตรฐานการท างานของผู้เชี่ยวชาญประจ า
คณะกรรมาธิการสามัญ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลการด าเนินงานของสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกรัฐสภาจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการ และส่วนใหญ่คณะกรรมาธิการ
จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพิจารณาจนกระทั่งการผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญถือเป็น
ตัวแปรส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย อีกทั้งการด าเนินงานของ



- ๕๘ - 

ผู้เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องวางสถานะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางทางการเมืองไม่เลือกข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  
และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานสามารถสะท้อนแนวความคิด ชี้แนะให้ข้อมูลในกระบวนการนิติบัญญัติ
หรือการจัดท าร่างกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแก่คณะกรรมาธิการหรือสมาชิกรัฐสภา 

บริบทการท างานของผู้เชี่ยวชาญในรัฐสภาจ าเป็นต้องก าหนดคุณลักษณะและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บทบาทการท างานของคณะกรรมาธิการค่อนข้างมีอ านาจหน้าที่โดดเด่นในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการท าหน้าที่ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมส าคัญ
ในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย  

ส าหรับแนวทางทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานของผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ
ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันโครงสร้างหน่วยงานของส านักงานวิจัยนิติบัญญัติของรัฐสภาเกาหลีได้มี
การปรับโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายการท างานให้เป็นกลไกหลักที่ส่งเสริมการให้บริการงานวิจัย
ของรัฐสภาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีแนวทางการขยายกรอบอัตราต าแหน่งนักวิจัยนิติบัญญัติของ
ส านักงานวิจัยนิติบัญญัติให้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการก าหนดหรือจ าแนกกลุ่มงานภายในหน่วยงานให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทการท างานของแต่ละคณะกรรมาธิการ ตลอดจนสภาพการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมาธิการ จึงจ าเป็นต้องมี
การพิจารณาแนวทางการสรรหาบุคลากรในหลากหลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือการสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ส าหรับเอื้อต่อการท างานของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
การส่งเสริมและผลิตบุคลากรที่สนับสนุนการท างานแก่สมาชิกรัฐสภาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในสาขาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการท างาน โดยเฉพาะภารกิจข้างต้น ให้เกิดความทัดเทียมกับบุคลากรและ
หน่วยงานที่สนับสนุนการท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยเหลือ
และสนับสนุนการท างานแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานในเรื่องดังกล่าว
จึงควรเป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง สอดคล้องกับภารกิจหรือหน้าที่รับผิดชอบหลัก 
ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุนบทบาทภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ  

ภารกิจหลักของรัฐสภามีหลายประการ ทั้งกระบวนการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย การตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินประสิทธิภาพการท างานรัฐบาล การพิจารณาร่างงบประมาณแผ่นดิน  
โดยการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเป็นการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล 
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเป็นการประเมินผลการท างานของรัฐบาลทั้งในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา และ
การพิจารณาร่างงบประมาณแผ่นดินส าหรับเตรียมเบิกจ่ายในปีต่อไป การท างานของรัฐบาลจึงล้วนมีความเชื่อมโยง
และเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ดังนั้น รัฐสภาจึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนรูปแบบและห้วงระยะเวลา
การท างานให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งการตรวจสอบ
การท างานเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารในระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาทบทวน
หรือปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาด าเนินการประเมินผลงานแต่ละโครงการส าคัญของรัฐบาลอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง  



- ๕๙ - 

๕.๒ จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 
รัฐสภาเกาหลีใต้เป็นระบบสภาเดี่ยวคือรัฐสภา ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน 

ในจ านวนนี้มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา จ านวน ๒ คน (ฝ่ายรัฐบาล ๑ คน/
ฝ่ายค้าน ๑ คน) ซึ่งประธานฯ และรองประธานรัฐสภามีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐสภาเกาหลีพบว่ามีการก าหนดค่าตอบแทน
สมาชิกรัฐสภาและงบประมาณสนับสนุนการท างานแต่ละรายไว้ในอัตราสูงและจ าแนกเป็นหมวดหมู่ไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน ในขณะที่รัฐสภาไทยมีการก าหนดเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่สมาชิก แต่งบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติมีการจัดสรรไว้ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนดไว้  

ตารางที่ ๒๑ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาเกาหลีใต้  

 รัฐสภาไทย รัฐสภาเกาหลีใต้ 
ระบบรฐัสภา สภาคู่  

(ส.ส. ๕๐๐ คน/ส.ว. ๒๕๐ คน) 
สภาเดี่ยว  

(ส.ส. ๓๐๐ คน) 
วาระต าแหน่งประธานรัฐสภา/รองประธานฯ/
ประธานกรรมาธิการฯ 

๔ ปี ๒ ปี 

รถประจ าต าแหน่งประธานรัฐสภา/
รองประธานฯ 

มี มี 
(รวมถึงประธาน

คณะกรรมาธิการ) 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่
ก าหนด และห้องท างานสมาชิกฯ  

มี 
(พระราชกฤษฎีกาเงินประจ า

ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน) 

มี 

เงินเดือน/เงินประจ าต าแหน่งสมาชิกฯ ๑๑๓,๕๖๐ บาท ๓๗๙,๐๐๐ บาท 
เงินเดือนผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภา จ านวน ๘ คน ประกอบด้วย 

- ผู้เชี่ยวชาญ ๑ คน ๒๔,๐๐๐ 
บาท 
- ผู้ช านาญการ ๒ คน ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
- ผู้ช่วยด าเนินการ ๕ คน ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๙ คน ประกอบด้วย 
- ที่ปรึกษา ๔ จ านวน ๒ คน ๆ  ละ 
๑.๙๓ แสนบาท 
- เลขานุการระดับ ๕ จ านวน 
๒ คน ๆ ละ ๑.๗ แสนบาท 
- ผู้ช่วยฯ ระดับ ๖/๗/๘/๙ อย่างละ 
๑ คน จ านวน ๑.๑๘ แสนบาท/
๑.๐๑ แสนบาท ตามล าดับ 
เป็นต้น 
- นักศึกษาฝึกงาน ๑ คน จ านวน 
๔.๔ หมื่นบาท และได้รับสวัสดิการ 
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 รัฐสภาไทย รัฐสภาเกาหลีใต้ 
เงินโบนัส และสิทธิ อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

งบอุดหนุนการท างานแก่ส านักงานสมาชิก
รัฐสภา เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

- - ระเบียบการเบิกจ่ายตามที่
ก าหนด 

- - เงินอุดหนุนตามกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมือง 

- - งบประมาณสนับสนุนของ
ส านักงานฯ 

ปีละประมาณ ๒.๙๕ ล้านบาท 

ต่อสมาชิกรัฐสภาแต่ละราย 
งบอุดหนุนการท างานแก่สมาชิกฯ ใน
กระบวนการนิติบัญญัติ เช่น ค่าจัดประชุม 
เสวนา ระดมความคิดเห็น ค่าจัดท า/
ผลิตข้อมูลเอกสาร ค่าจัดท าเว็บไซต์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ฯลฯ 
งบอุดหนุนการท างานแก่ผู้ช่วยฯ เช่น 
เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ 
เงินบ านาญ มี  

(เงินทุนเลี้ยงชีพผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา) 

- ก่อนปี ๒๕๕๕ (รัฐสภาชุดที่ ๑๘) 
มีระบบการจ่ายเงินบ านาญให้
อดีตสมาชิกฯ ที่อายุเกิน ๖๕ ปี
ขึ้น เดือนละ ๓๖,๐๐๐ บาท  
- ภายหลังปี ๒๕๕๕ (รัฐสภา
ชุดที่ ๑๙) ยกเลิกระบบจ่ายเงิน
บ านาญแก่อดีตสมาชิกฯ  

ประกวดผลงานดีเด่นของสมาชิกประจ าปี - ยกย่องชมเชยสมาชิกท่ีมีผลงาน
ดีเด่นประจ าปี 

(เริ่มต้นครั้งแรกปี ๒๕๔๘) 
 

ตามข้อมูลในตารางสังเกตได้ว่ารัฐสภาเกาหลีใต้มีการจัดสรรวงเงินงบประมาณรายปีแก่สมาชิก
รัฐสภา ทั้งเงินเดือน และงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติไว้เป็นจ านวนสัดส่วน
ค่อนข้างมาก มีการก าหนดรายละเอียดหมวดหมู่และวิธีการเบิกจ่ายไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ
ต่อกระบวนการด าเนินงานของรัฐสภา ทั้งการตรากฎหมาย การตรวจสอบผลการด าเนินงานของรัฐบาล  
การพิจารณางบประมาณแผ่นดิน การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในฝ่าย
บริหาร ตุลาการ รวมถึงกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลาย เช่น ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงอ่ืน ๆ รวมถึงภารกิจอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดสรรงบประมาณและค่าตอบแทนแก่สมาชิกรัฐสภาไว้ให้ชัดเจนเกิดความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจการท างานของรัฐสภาดังกล่าวนั้น นับเป็นปัจจัยส าคัญช่วยเอ้ือให้สมาชิกรัฐสภาสามารถด าเนินงาน
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ต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวคิดการจัดสรรงบประมาณแก่สมาชิกรัฐสภาทั้งทางตรง
และทางอ้อมให้เกิดความเพียงพอนี้จึงเป็นการมุ่งส่งเสริมให้ความส าคัญและช่วยยกระดับบทบาทการท างาน
ขององค์กรนิติบัญญัติให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้น ซึ่งนอกจากมีการจัดสรรค่าตอบแทนและงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกรัฐสภาแล้ว ยังค านึงถึงเงินอุดหนุนการท างานแก่ผู้ช่วยสมาชิกฯ ทั้งที่เป็น
ตัวเงิน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างรอบด้าน เงื่อนไขดังกล่าวจึงกลายเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ส่งผลต่อการท างานของรัฐสภาให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะบทบาทการท างาน
ของสมาชิกรัฐสภาในการพิจารณาจัดท าหรือแก้ไขร่างกฎหมายที่มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
น าไปสู่การปฏิรูปกฎหมายให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

รัฐสภาเกาหลีมีการสร้างสิ่งจูงใจการปฏิบัติงานของสมาชิก คือ รูปแบบกิจกรรมการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องสมาชิกรัฐสภาที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี นับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยสะท้อนบทบาท
การท างานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการท างานให้เกิดการยอมรับ
และเลื่อมใสศรัทธาแก่องค์กรนิติบัญญัติ โดยแนวคิดการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเหมาะสมเพียงพอตั้งแต่
แรกแก่สมาชิกรัฐสภาส าหรับใช้ด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ นั้น นอกจากส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงประโยชน์อ่ืนใด
อันมิชอบในการปฏิบัติงาน หรืออาจมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายต่อการกระท าผิดในต าแหน่งหน้าที่ราชการ เรื่องดังกล่าว
จึงนับเป็นมาตรการหรือแนวทางเพื่อช่วยส่งเสริมบทบาทการใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการท าหน้าที่
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจในฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น  จึงอาจน ามาใช้เป็น
แนวทางส าหรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการท างานของรัฐสภาไทยได้ในอนาคต 

 
-------------------------------------------- 



บรรณานุกรม 
 

รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างเพ่ือสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติของสาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๖๓). 
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเกาหลี มูลนิธิความร่วมมืออุตสาหกรรม
วิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนชอน.  

ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๕๖๑). หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ
ความสัมพันธ์ทางการทูต ๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) ราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐเกาหลี : มิติ
ด้านนิติบัญญัติ (หนังสือฉบับสองภาษา ไทย-เกาหลี)” 한-태 수교 60 주년: 입법부의 시각. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๕๖๒).รายงานการเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ รัฐสภา
สาธารณรัฐเกาหลี. 

สมใจ ทองกุล (๒๕๖๓). การปฏิรูปกระบวนการท างานของรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตอนที่ ๒ 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท างานแก่สมาชิกรัฐสภา เอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์รัฐสภา
ระหว่างประเทศ จาก: https://web.parliament.go.th/view/16/National_Assembly_of_ 
Thailand/TH-TH. 

สมใจ ทองกุล (๒๕๖๑). รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) กับบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร รัฐสภา
สารฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑. 
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