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Thai PBO: 

Thai Parliamentary Budget Office 



อะไรคือ PBO? 

• ส ำนักงบประมำณประจ ำรัฐสภำ (Parliamentary Budget 
Office หรือ PBO) เป็นหน่วยงำนที่ชว่ยให้กำรตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยเงินแผ่นดินภำยใต้ระบบประชำธิปไตยเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

• แนวคิด: 
– ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) มักมีความได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ (ชงเรื่อง

เอง) และมีหน่วยงานในก ากับท าการวิเคราะห์ผลกระทบทางการคลังให้ 
– ในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติ (สส. ทั้งฝ่ายค้าน/รัฐบาล, สว.) เสียเปรียบทั้งเรื่องข้อมูล

และขาดหน่วยสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ/การคลัง 
– การใช้เงินแผ่นดินจึงไม่ได้รับการกลั่นกรองโดยผู้แทนประชาชนอย่างเพียงพอ 
– หน่วยงานแบบ PBO/CBO ช่วยสร้างความสมดุลในเรื่องนี ้

• ระยะ 5-10 ปีหลังมีกำรตั้งหน่วยงำนแบบ PBO เพิ่มขึ้นมำก 







เป้ำหมำย PBO 

• สร้ำงควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบในกำร
จัดท ำงบประมำณ 

• ผ่ำนกำรให้บริกำรสมำชิกรัฐสภำและประชำชนใน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงกำรคลังและ
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรใช้เงินแผ่นดิน
ของฝ่ำยบริหำร 

• ก่อให้เกิดกำรถกเถียงสำธำรณะเรื่องกำรใช้
งบประมำณโดยมีหลักฐำนทำงวิชำกำรรองรับ 

 



PBO วิเครำะห์อะไร? 

• ประมำณกำรเศษฐกิจ ทั้งระยะสั้น ปำนกลำง และระยะยำว 
• ประมำณกำรรำยรับรฐับำล ทั้งรัฐบำลกลำง/ทอ้งถิ่น 
• วิเครำะห์ผลกระทบทำงกำรคลังของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย

ภำษ/ีกำรใช้จ่ำย 
• วิเครำะห์ต้นทุนกำรคลงัของนโยบำยที่ส ำคญั 

– อาจรวมต้นทุนของนโยบายหาเสียงที่ส าคัญ (ออสเตรเลีย ฟินแลนด์) 
• ศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจของนโยบำยที่ส ำคัญ 
• วิเครำะห์ควำมโปร่งใสของกระบวนกำรงบประมำณ 

การวิเคราะห์ข้างต้นมีทั้งที่ PBO ริเริ่มเอง และตามค าเรียกร้องของรัฐสภา 



PBO ที่ดีต้องมี/ท ำอะไร? 

• ต้องมี 
– ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร (independence) โดยเฉพาะผู้อ านวยการ PBO 
– ความรับผิดชอบต่อรัฐสภา ทั้งสภาผู้แทน และวุฒิสภา 
– ความไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง ไม่เลือกข้าง (non-partisanship) 
– ความโปร่งใสในการท างาน 
– ความเชี่ยวชาญระดับสูงในการวิเคราะห์งบประมาณ/การคลัง 
– ความเป็นอิสระในการจ้าง/เลิกจ้างพนักงาน PBO 

• ต้องท ำ 
– รายงานและใหก้ารต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ 
– ส่งรายงานการวิเคราะห์ให้ทุกพรรค ตรงตามเวลา 
– สื่อสารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเข้าใจง่าย 

• ต้องไม่ท ำ 
– ให้ความเห็นทางการเมือง โดยบอกว่านโยบายอะไรถูกอะไรผิด 



ไทยควรมี PBO หรือไม่? 

• ควรมี (มำนำนแล้ว) 
– สมาชิกรัฐสภาโดยทั่วไปยังขาดความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์งบประมาณ/การคลัง 

โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในภาพรวม 
– มีนโยบายจ านวนมากที่ต้นทุนทางการคลังไม่ชัดเจน  
– ยังไม่มีการวิเคราะห์การคลังระยะปานกลาง/ระยะยาวอย่างเป็นระบบ 
– ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงทางการคลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

• ข้อควรระวัง 
– การตรวจสอบระหว่างรัฐสภาไทยกับฝ่ายบริหารยังไม่เต็มที่  

• ไม่เหมือนกรณี US :ซึ่งประธานาธิบดีอาจไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภา 

– จ าเป็นต้องมีการออกแบบ Thai PBO อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ 
PBO ที่ดีได้ภายใต้บริบทการเมืองไทย 



ไทยควรมี PBO ตอนนี้? 

• ควรมีตอนนี้เลย เพรำะ.. 
• หนึ่งในสำเหตุควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองของไทยมำจำก 

– ความไม่โปร่งใสของการใช้งบประมาณ 
– ความคิดเห็นที่แตกต่างของต้นทุนงบประมาณบางโครงการ 
– แนวโน้มการใช้เงินนอกงบประมาณที่สูงขึ้น 

• กระแสกำรปฏิรูป เปิดช่องให้ 
– มีการถกเถียงเรื่องการปฏิรูประบบการเงินการคลังอย่างกว้างขวาง 
– แต่ยังไม่มีข้อเสนอท่ีเป็นรูปธรรม 
– Thai PBO มีความเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีทางการคลัง 
– และเป็นแนวโน้มทั่วโลกในปัจจุบัน 



ควำมก้ำวหน้ำกำรจัดตั้ง Thai PBO 
ที่ผ่ำนมำ 



1) WB/KPI/TDRI 
• ที่มำ/แนวคิด 

– ธนาคารโลกให้การสนับสนุนสถาบันพระปกเกล้าในการจัดตั้ง PBO ในไทย 
– ประกอบด้วย (ก) การสร้างความสามารถในการวิเคราะห์งบประมาณ/การคลัง 

(ข) จัดท าผังองค์กร แผนการรับพนักงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน (ค) จัดอบรมให้
สมาชิกรัฐสภาและผู้ช่วย 

– สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยช่วยเหลือทางวิชาการ 
– เริ่มงานปลายปี 2555 ระยะเวลา 3 ปี 

• ควำมก้ำวหน้ำที่ผ่ำนมำ 
– จัดท าแบบจ าลองและฐานข้อมูลการคลัง 
– จัดท ารายงานวิเคราะห์งบประมาณ 2557 และภาพการคลังระยะปานกลาง  
– สื่อสารกับสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับต่อ Thai PBO 
– จัดสัมมนา จัดท า Website (thaipbo.org)  



คณะท ำงำนด้ำนวิชำกำร  

ดร.สมชัย จิตสุชน (TDRI) Project facilitator 

รศ. ดร. ศำสตรำ สุดสวำสดิ์ (NIDA) Executive researcher 

ดร. ภำวิน ศิริประภำนุกูล (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) Executive researcher 

ผู้แทนสถำบันประปกเกล้ำ 1-2 ท่ำน 

คุณสยำม ทรัพย์แก้ว (เจ้ำหน้ำที่ประจ ำที่ TPBO) Thai PBO staff 

คุณพัชรี บ ำรุงธรรม (TDRI) Thai PBO Liaison  
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
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1. ประธานวุฒิสภา  
2. ประธานคณะกรรมาธิการติดตาม 
   การบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร 
3. ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร 
   ตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร 
   งบประมาณวุฒิสภา 
4. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน 

5. อธิบดกีรมบัญชีกลางหรือผู้แทน  
6. ผู้อ านวยส านักงานเศรษฐกิจการคลังหรือ     
   ผู้แทน 
7. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้แทน 
8. เลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้แทน 

9.   ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ฤชุพันธ ์
10. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน ์
11. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ   
12. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม   
13. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  
14. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  
15. ดร.สมชัย จิตสุชน   
16. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
     รัฐสภา  
17. นายณวัฒน์ ศรปีัดถา 



คณะกรรมกำรที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 
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ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ดร. คณิต แสงสุพรรณ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ดร ทรงธรรม ปิ่นโต สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผู้แทนส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
    มหภาค   
ผู้แทนส่วนแบบจ าลองและ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 ประมาณการเศรษฐกิจการคลัง  
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ บริษัท มาร์เก็ต เมทริกซ์ เอเชีย จ ากัด 



Thaipbo.org 



2) ส ำนักงบประมำณของรัฐสภำ 

• ที่มำ/แนวคิด 
– สมาชิกรัฐสภาหลายท่านให้ความสนใจมานานพอสมควร 
– ล่าสุดได้รับการสนับสนุนจาก KAS (Konrad-Adenauer-Stiftung) 

ในการดูงานประเทศเยอรมนีและอังกฤษ 
– ประธานรัฐสภามีค าสั่งจัดตั้ง ‘กลุ่มงานส านักงานงบประมาณของ

รัฐสภา’ เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ประกอบด้วย 31 อัตราภายใต้
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

– ยังไม่มีการบรรจุอัตรา 
– อยู่ระหว่างก าหนดรูปแบบองค์กร ก าหนดภารกิจ  



ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์งบประมำณ/กำร
คลังของทีมงำน Thai PBO 

1. ผลกระทบทำงกำรคลังของนโยบำยรถใหม่คันแรก 

2. กำรวิเครำะห์ภำพกำรคลังระยะปำนกลำงของไทย 

 



• Dr. Pawin and Dr. Sastra presentations 

inserted here. 



กำรจัดตั้ง Thai PBO อย่ำงเป็นทำงกำร 

แนวคิดและข้อเสนอแนะ 



สถำนะอง์กร 

• มีหลำยทำงเลอืก 
1. หน่วยงานในสังกัดระบบรัฐสภา 
2. หน่วยงานอิสระภายใต้รัฐสภา (Independent Statutory Office: Australia) 

คล้ายสถาบันพระปกเกล้าของไทย    
3. หน่วยงานอิสระนอกระบบรัฐสภาแต่ได้รับงบประมาณ เช่น Thai PBS 

• ข้อด/ีข้อเสียแต่ละทำงเลือก 
 

ข้อด ี ข้อเสีย 
หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ รับผิดชอบต่อรัฐสภาชัดเจน ถูกแทรกแซงได้ง่าย, ไม่คล่องตัว

ในการบริหาร, หาคนเก่งท างาน
ได้ยาก 

หน่วยงำนอิสระภำยใต้รัฐสภำ/
นอกรัฐสภำ 

มีความเป็นอิสระ ในขณะที่ยัง
รับผิดชอบต่อรัฐสภา 

- 



โครงสร้ำงอง์กร Thai PBO 

• คณะกรรมกำรบริหำร 
– ท าหน้าที่บริหารองค์กร โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับด้านวิชาการ 
– ประกอบด้วยประธานสภาผู้แทน ประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน ประธาน

คณะกรรมาธิการงบประมาณ ผู้แทน กท. คลัง ธปท. ส านักงบประมาณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง กฏหมายการคลัง บัญชี 

– ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นการเลือกโดยที่ประชุมคณบดีคณะเศรษศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยรัฐที่เปิดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปีในวันที่ พรบ. มี
ผลบังคับใช้  

• ผู้บริหำรประกอบด้วย 
– ผู้อ านวยการ Thai PBO  

• การเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหา 
• อยู่ในต าแหน่ง 4-6 ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน x วาระ (?) 

– รองผู้อ านวยการ Thai PBO  
• แต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ และหมดวาระพร้อมผู้อ านวยการ 



ผู้อ ำนวยกำร Thai PBO 

• มีสถำนะเป็น Independent Officer of the Parliament 
• กำรสรรหำ 

– ใช้เกณฑ์คุณสมบัติด้านความสามารถเป็นส าคัญ 
– ไม่มีความสัมพันธ์กับการเมือง 
– อาจใช้วิธีสรรหาแบบ Australia คือ คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย  

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
• ผู้ตรวจการรัฐสภา 
• ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 
• ผู้ว่าการธนาคารกลาง 

– คณะกรรมการสรรหาเสนอ x ชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้ง 
– แต่งตั้งโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากประธาน/รองประธานสภาผู้แทนและวุฒิสภา 

โดยรองประธานต้องอยู่คนละขั้วการเมืองกับประธาน  

• วำระต ำแหน่งระบุไว้ชัดเจนในกฏหมำย ไม่ผูกพันกับรอบกำรเลือกต้ัง 



ผู้อ ำนวยกำร Thai PBO 

• กำรให้ออกจำกต ำแหน่งสำมำรถท ำได้  
– โดยมติเสียงข้างมากของสองสภาร่วมกัน (สหรัฐ) 
– และต้องประกาศเหตุผลต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้ง เช่นท างานบกพร่องอย่างไร 
– เหตุผลที่อาจให้ออกได้เช่น (ออสเตรเลีย) 

• พิการทางกาย/สมอง 
• ล้มละลาย 
• ขาดงานเกินก าหนด 
• รับท างานทื่อื่นโดยไม่แจ้งให้ประธานสภาทราบ 
• ไม่เปิดเผยผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการท าหน้าที่ 

– ห้ามให้ออกด้วยเหตุผลการเมือง 

• หำกต ำแหน่งนี้ว่ำงลง จะต้องมีกำรสรรหำ ผอ. คนใหม่โดยพลัน 
(ออสเตรเลีย, หลีกเลี่ยงข้อผิดพลำดของแคนำดำ) 



งบประมำณ Thai PBO 

• เพื่อให้สำมำรถธ ำรงควำมเป็นอิสระ และควำมเชีย่วชำญด้ำน
วิชำกำร  
– จ าเป็นต้องมีหลักประกันด้านรายได้งบประมาณ 
– และมีโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถ 

• อำจก ำหนดงบประมำณว่ำ 
– ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.004 ของงบประมาณรวมแต่ละปี และไม่เกิน 200 ล้านบาท

หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดโดยประธานรัฐสภา  

• ให้ Thai PBO มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรเงินงบประมำณที่
ได้รับ 



กำรเข้ำถึงข้อมูล 

• Thai PBO ต้องสำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลที่จ ำเป็นต้องใชใ้นกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ สะดวกรวดเร็ว และไม่มีต้นทุน  

• กฏหมำยต้องให้อ ำนำจกับ Thai PBO ในกำรเข้ำถึงข้อมูลไม่
น้อยกว่ำฝ่ำยบริหำร 

• อำจใช้วิธีแบบ Australia คือ 
– รัฐบาลต้องท า MOU กับ Thai PBO ในเรื่องการให้ข้อมูล 
– หากไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จะต้องให้ค าอธิบายถึงเหตุผลที่เหมาะสมเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

• หรือใช้วิธีแบบ Canada คือให้อ ำนำจ PBO ในกำรฟ้องศำล
เพื่อบังคับใหเ้ข้ำถึงขอ้มูลได้ 



กำรตรวจสอบ Thai PBO 

• กฏหมำยควรก ำหนดให้มีกำรประเมินและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของ Thai PBO  

• กำรตรวจสอบกระท ำโดยหน่วยงำนที่เป็นกลำงและเป็นอิสระ
จำกฝ่ำยบริหำร 

• อำจตรวจสอบปีละครั้ง หรือ 2-3 ปีต่อครั้ง 



ThaiPBO.ORG 


