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งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น  
แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด
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ข้อเสนอที่

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
•	 กําหนดวงเงินงบประมาณรัฐสองปี
•	 ห้ามสมาชิกสภานิติบัญญัติ	มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า	25	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เว้นเสียแต่ว่าจะมีรายได้มาหักล้าง

หรือมีการระบุการลดค่าใช้จ่าย
•	 ยินยอมให้ผู้ว่าการรัฐตัดงบประมาณเพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางการคลัง	หาก

สภานิติบัญญัติล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่
•	 กําหนดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของทุกโครงการของรัฐ
•	 กําหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณของรัฐและท้องถิ่น
•	 จําเป็นต้องพิมพ์เผยแพร่ร่างกฎหมายอย่างน้อยสามวันก่อนการลงคะแนนเสียงกฎหมาย
•	 อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ควบคุมโครงการต่างๆ	ที่ใช้งบประมาณของรัฐ	เว้นเสีย

แต่ว่าสภานิติบัญญัติ	หรือ	หน่วยงานรัฐ	ปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายใน	60	วัน

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 ลดภาษีขายของรัฐประมาณ	200	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป	ีซึ่งสอดคล้องกันกับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณ

ของรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่ง
•	 อื่นๆ	ในด้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ	รายรับและรายจ่ายของรัฐและรัฐบาลท้อง

ถิ่นที่สําคัญจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในอนาคตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อธิบายโดยสรุป
ร่างกฎหมายนี้เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบบาง
ประการของรัฐบาลท้องถิ่น,	สภานิติบัญญัติรัฐ	และ
ผู้ว่าการรัฐ	และยังได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
ดําเนินงานของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นบางอย่างด้วย	
ภาพที่	1	สรุปบทบัญญัติหลักของร่างกฎหมาย	ซึ่ง
แต่ละข้อจะได้อภิปรายในรายละเอียด	ต่อไป

แผนงานการให้อ�านาจและการให้ทุน
แก่รัฐบาลท้องถิ่น

ข้อเสนอ
อนญุาตให้รัฐบาลท้องถิน่พฒันาแผนงาน

ใหม่ ภายใต้ร่างกฎหมายนี	้เทศมณฑลต่างๆ	
และหน่วยงานปกครองท้องถิน่อืน่ๆ	(เช่น	เมอืง	
โรงเรยีนรฐับาล	วทิยาลยัชมุชน	และเขตปกครอง
พิเศษ)	สามารถสร้างแผนงานเพือ่ประสานกบัการ
ให้บรกิารสาธารณะ	แผนงานอาจเกีย่วข้องกบัการ
ส่งมอบบรกิารในพืน้ทีต่่างๆ	รวมทัง้การพฒันา
ทางเศรษฐกจิ	การศกึษา	การบรกิารสังคม	ความ
ปลอดภยัสาธารณะ	และสาธารณสุข	แต่ละแผนงาน 

อาจได้รบัการเหน็ชอบโดยคณะกรรมการกาํกบั
ดแูลของ	(1)	เทศมณฑล	(2)	โรงเรยีนรฐับาล	ทีใ่ห้
บรกิารแก่นกัเรยีนส่วนใหญ่ในเทศมณฑล	และ	 
(3)	หน่วยงานปกครองท้องถิน่อืน่ๆ	ทีเ่ป็นตวัแทน
ของประชาชนในเทศมณฑล	หน่วยงานท้องถิน่
ต่างๆ	จะได้รบัทนุจากรฐัเพือ่การดาํเนนิการตามแผน
งาน	(ตามทีอ่ธบิายข้างล่าง)

อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงการบริหาร
โครงการที่รัฐสนับสนุนทุน หากหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นพบว่ากฎหมายรัฐหรือกฎเกณฑ์
รัฐจํากัดขีดความสามารถในการดําเนินการตาม
แผนงาน	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นที่	“เท่า
กันในการสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์”	ตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐหรือกฎเกณฑ์รัฐที่
มีอยู่	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นสามารถทําตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นเหล่านี้แทนการ
ทําตามกฎหมายรัฐ	หรือกฎเกณฑ์รัฐในการบริหาร
โครงการรัฐที่รัฐให้เงินทุนสนับสนุน	 
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สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ	(ในกรณีที่เป็นกฎหมาย
รัฐ)	หรือกรมงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	(ในกรณีที่เป็นกฎ
เกณฑ์รัฐ)	จะมีโอกาสปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นเหล่านี้	ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงานท้องถิ่นที่พัฒนาโดยท้องถิ่นจะ
หมดอายุภายหลังครบสี่ปียกเว้นว่ามีการต่ออายุ
โดยผ่านขั้นตอนเดียวกัน

ยินยอมให้โอนงานจัดสรรภาษีโรงเรือน
และที่ดินแก่หน่วยงานท้องถิ่น ผู้เสียภาษี
รัฐแคลิฟอร์เนียจ่ายเงินประมาณปีละ	$50	พัน
ล้านเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแก่ส่วน
การปกครองท้องถิ่น	กฎหมายรัฐควบคุมวิธี
การแบ่งภาษีโรงเรือนและที่ดินระหว่างหน่วย
งานปกครองท้องถิ่นในแต่ละเทศมณฑล	ร่าง
กฎหมายน้ีอนุญาตให้ส่วนการปกครองท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการวางแผนว่าจะโอนภาษีโรงเรือน
และที่ดินที่จัดสรรให้กับแต่ละหน่วยงานด้วย
กันด้วยวิธีการที่พวกเขาเลือก	แต่ละหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นที่ได้รับผลนี้จะต้องเห็นชอบต่อ
การเปล่ียนแปลงนี้ด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของคณะกรรมการควบคุม

ย้ายรายได้ภาษีขายบางรายการให้แก่หน่วย 
งานปกครองท้องถิ่น	ปัจจุบัน	อัตราภาษีขายใน 
รัฐเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ	8	เล็กน้อย	ซึ่งทําให้เกิด 
รายได้	$42.2	พันล้าน	ในป ี2009–10	ซึ่งมีการ 
จัดสรรเท่าๆ	กันโดยคร่าวๆ	แก่รัฐและส่วนการ 
ปกครองท้องถิน่	เริม่ต้นในปีงบประมาณ 2013–14  
กฎหมายนี้จะย้ายส่วนเล็กๆ	ซึ่งเป็นสัดส่วน 
ของรัฐให้แก่เทศมณฑลที่นําแผนงานใหม่ไป
ดําเนินการ	โดยที่มาตรการนี้ไม่ได้ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภาษีขายที่จ่ายโดยผู้เสียภาษี	การ
ย้ายนี้จะเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้อง
ถิ่นในเทศมณฑลต่างๆ	ที่มีส่วนร่วมในแผนงาน
เป็นมูลค่ารวมราว	$200	ล้านต่อปีในระยะอันใกล้	
รัฐบาลแห่งรัฐจะสูญรายได้ในจํานวนที่เท่ากัน
ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถให้เงินสนับสนุนโครงการ
รัฐได้ต่อไป	ภาษีขายจะถูกจัดสรรให้แก่เทศ
มณฑลต่างๆ	ที่มีส่วนร่วมตามจํานวนประชากร	
ร่างกฎหมายนี้กําหนดให้แผนงานท้องถิ่นเสนอ
การจัดสรรนี้รวมทั้งกองทุนอื่นๆ	ที่มุ่งหมายจะ
สนับสนุนการทําให้แผนการดําเนินงานท้องถิ่น
ลุล่วง

ภาพที� 1
บทบญัญตัหิลกัของขอ้เสนอที� 31

ü ใหอ้าํนาจและใหท้นุแกแ่ผนงานรฐับาลทอ้งถิ�น
• รายการของรัฐใหแกเทศมณฑลซึ่งมีหนวยงานปกครองทองถิ่น ดําเนินแผนงานเพื่อประสานการใหบริการสาธารณะ

• อนุญาตใหหนวยงานปกครองทองถิ่นพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองในการบริหารโครงการที่รัฐใหทุนสนับสนุน

อนุญาตใหหนวยงานปกครองทองถิ่นโอนภาษีโรงเรือนและที่ดินทองถิ่น ในระหวางหนวยงานเอง•

ü จํากดัอํานาจของสภานติบิญัญตัริฐัในการผา่นรา่งพระราชบญัญตั ิบางฉบบั
• จํากัดอํานาจของสภานิติบัญญัติรัฐในการผานราง พระราชบัญญัติบางฉบับที่เปนการเพิ่มรายจายหรือลดรายไดรัฐ 

ยกเวนวามีการระบุถึงแหลงรายไดใหม และ/หรือ การลดรายจาย
– ยกเวนบางประเภทของพระราชบัญญัติจากขอกําหนดที่กลาวมา

• กําหนดใหรางพระราชบัญญัติและรางแกไขพระราชบัญญัติ 
เกือบท้ังหมดตองแสดงตอสาธารณชนอยางนอยสามวันกอนวันลงมติ

ü ขยายอํานาจของผูว้า่การรฐัในการลดรายจา่ยรฐั
• อนุญาตใหผูวาการรัฐลดรายจายรัฐระหวางวิกฤติการเงินรัฐ ในบางสถานการณได

ü เปลี�ยนข ั�นตอนการจดัทํางบประมาณสาธารณะและการกํากบัดแูล
• เปลี่ยนขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรัฐจากหนึ่งปเปนสองปงบประมาณ
• กําหนดชวงเวลาหนึง่ในวาระการทาํงานสองปของสภานติบัิญญัตริฐัใหดาํเนนิการกาํกบัดแูลทางกฎหมายตอโครงการสาธารณะตางๆ
• กําหนดใหรัฐและรัฐบาลทองถิ่นประเมินความมีประสิทธิภาพของโครงการและอธิบายความเหมาะสมของงบประมาณกับวัตถุประสงค 
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ผลกระทบทางงบประมาณ
นอกไปจากการย้ายเงิน	$200	ล้านที่อธิบาย
ข้างต้น	จะมีผลกระทบทางงบประมาณอื่นต่อ
รัฐและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น	ตัวอย่างเช่น	
การอนุญาตให้ส่วนการปกครองท้องถิ่นพัฒนา
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของตนเองได้ในการ
บริหารโครงการรัฐที่รัฐให้เงินทุนสนับสนุนอาจ
นําไปสู่ความแตกต่างของผลการดําเนินงานของ
โครงการและค่าใช้จ่ายของรัฐและท้องถิ่นที่อาจ
เกิดขึ้นก็เป็นได	้การอนุญาตให้หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้โอนภาษีโรงเรือนและที่ดินอาจส่ง
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่ให้แก่แต่ละหน่วยงาน
แต่ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยอดเงิน
รวมภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จ่ายโดยผู้เสียภาษี	
นอกจากนี้	หน่วยงานปกครองท้องถิ่นอาจใช้เงิน
เพิ่มเล็กน้อยเพื่อสร้างและบริหารแผนงานของ
ตน	ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลจากส่วนนี้ของ
ร่างกฎหมายจะขึ้นอยู่กับ (1)	จํานวนเทศมณฑล
ที่สร้างแผนงาน	(2)	จํานวนหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในการบริหาร
โครงการที่รัฐให้เงินทุน	และ	(3)	ผลการดําเนิน
งานของหน่วยงานเหล่านั้น	ด้วยเหตุผลเหล่านี้	
ผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของร่างกฎหมาย
นี้ต่อรัฐและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นจึงไม่อาจ
คาดล่วงหน้าได้	ในบางเทศมณฑลอาจมีผลกระทบ
ต่างๆ	ที่สําคัญ

จ�ากัดอ�านาจในการผ่านพระราช
บัญญัติบางฉบับของสภานิติบัญญัติรัฐ

กฎหมายปัจจุบัน
ร่างกฎหมายงบประมาณและอื่นๆ	แต่ละ
ปีสภานิติบัญญัติรัฐและผู้ว่าการรัฐอนุมัติร่าง
กฎหมายงบประมาณและร่างกฎหมายอื่นๆ	ร่าง
กฎหมายงบประมาณอนุญาตการใช้จ่ายจาก
กองทุนทั่วไปและจากบัญชีอื่นๆ	ของรัฐ	(กองทุน
ทั่วไป	คือ	บัญชีในการดําเนินงานหลักของรัฐ	ที่

ให้ทุนแก่การศึกษา	สาธารณสุข	บริการสังคม	
ทัณฑสถานและโครงการอื่นๆ)	โดยทั่วไป	กําหนด
ให้มีเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่จากทั้งสองสภาของ
สภานิติบัญญัติรัฐ	(วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร)	
เพื่อลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณและ
ร่างกฎหมายอื่นๆ	ส่วนใหญ่	อย่างไรก็ดี	มีข้อ
กําหนดให้ต้องมีเสียงสองในสามจากทั้งสองสภา
เพื่อผ่านร่างการขึ้นการจัดเก็บภาษีรัฐ
ในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติปกติในการพิจารณา
กฎหมายใหม่	สภานิติบัญญัติรัฐและผู้ว่าการรัฐ
จะพิจารณาประเมินถึงผลกระทบของกฎหมาย
ที่เสนอต่อรายได้และรายจ่ายรัฐ	ในขณะที่
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐไม่ได้บัญญัติให้รัฐต้องระบุว่าจะ
ให้เงินทุนแก่กฎหมายใหม่แต่ละฉบับอย่างไร	แต่
ได้บัญญัติไว้ว่างบประมาณรัฐทั้งหมดต้องสมดุล	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า	แต่ละปีเมื่อรัฐลงมติเห็น
ชอบงบประมาณ	รัฐจะต้องแสดงรายได้ประเมิน
กองทุนทั่วไปที่จะต้องเท่ากับหรือมากกว่ารายจ่าย
ที่อนุมัติของกองทุนทั่วไป	

ข้อเสนอ
จ�ากัดอ�านาจในการเพิ่มค่าใช้จ่ายของสภา

นิติบัญญัติรัฐ	ร่างกฎหมายนี้กําหนดให้สภา
นิติบัญญัติรัฐต้องแสดงว่าจะสนับสนุนทุนแก่
ร่างกฎหมายบางฉบับที่เพิ่มรายจ่ายรัฐในแต่ละ
ปีงบประมาณเกินกว่า	$25	ล้านได้อย่างไร	ด้วย
การลดรายจ่ายต่างๆ,	ด้วยการเพิ่มรายได้ต่างๆ	
หรือทั้งคู่รวมกัน	ข้อกําหนดจะบังคับใช้กับร่าง
กฎหมายที่สร้างหน่วยงานรัฐหรือโครงการรัฐใหม่,	
ขยายหน่วยงานรัฐหรือโครงการรัฐปัจจุบัน	หรือ
สร้างโครงการท้องถิ่นที่รัฐควบคุม	การยกเว้นของ
ข้อกําหนดนี้มี	ร่างกฎหมายที่อนุญาตให้มีราย
จ่ายครั้งเดียวของหน่วยงานหรือโครงการรัฐ,	การ
เพิ่มทุนสําหรับหน่วยงานหรือโครงการอันเนื่องมา
จากปริมาณงาน	หรือค่าครองชีพ,	การให้เงินทุน
ที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ	หรือ	การขึ้นค่าแรงหรือ
ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างรัฐตามข้อตกลงการเจรจาต่อ
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รองกับสหภาพแรงงาน	ร่างกฎหมายนี้ยังได้ยกเว้น
แก่ร่างกฎหมายที่นําการลดการให้เงินทุนแก่
โครงการรัฐกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยสร้างสมดุลแก่
งบประมาณรัฐในปีใดๆ	หลังปี	2008–09

จ�ากัดอ�านาจของสภานิติบัญญัติในการ
ลดรายได้รัฐ	ร่างกฎหมายนี้กําหนดให้สภา
นิติบัญญัติรัฐต้องแสดงว่าจะชําระเงินในส่วนของ
ร่างกฎหมายที่ลดการจัดเก็บภาษีหรือรายได้อื่น
ของรัฐในแต่ละปีงบประมาณเกินกว่า	$25	ล้าน 
ได้อย่างไร	ด้วยการลดรายจ่ายต่างๆ,	ด้วยการเพิ่ม
รายได้ต่างๆ	หรือทั้งคู่รวมกัน

เปลี่ยนแปลงเงื่อนเวลาที่สภานิติบัญญัติรัฐ
สามารถผ่านร่างกฎหมาย ร่างกฎหมายนี้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงอื่นที่อาจกระทบต่อเงื่อนเวลา
การผ่านร่างกฎหมายต่างๆ	ของสภานิติบัญญัติ	
ตัวอย่างเช่น	กําหนดให้สภานิติบัญญัติจัดแสดง
ร่างกฎหมายและร่างการแก้ไขกฎหมายต่อ
สาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อยสามวันก่อนวันลง
มติเพื่อผ่านร่างดังกล่าว	(ยกเว้น	ร่างกฎหมายบาง
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับภัยร้ายแรงทางธรรมชาติ	หรือ
การโจมตีของผู้ก่อการร้าย)

ผลกระทบทางงบประมาณ
ร่างกฎหมายนี้จะทําให้การผ่านร่างกฎหมายบาง
ฉบับของสภานิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
การใช้จ่ายหรือการลดรายได้ของรัฐยากขึ้น	การ
จํากัดความสามารถของสภานิติบัญญัติด้วยวิธี
การนี้จะมีผลต่อการใช้จ่ายกองทุนรัฐในบริการ
สาธารณะน้อยลง	หรือมีการจัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมมากขึ้นกว่าที่เป็น	เนื่องจากผลกระทบ
ทางงบประมาณในส่วนนี้ของร่างกฎหมายขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจในอนาคตของสภานิติบัญญัติ	
จึงไม่อาจคาดการถึงผลกระทบได้แต่ก็เป็นไป
ได้ว่าจะเกิดผลกระทบที่สําคัญเมื่อเวลาผ่าน
ไป	เนื่องจากรัฐให้เงินทุนจํานวนมากแก่ส่วนการ
ปกครองท้องถิ่น	ดังนั้นจึงอาจได้รับผลกระทบด้วย
เช่นกันเมื่อเวลาผ่านไป

ขยายอ�านาจของผู้ว่าการรัฐในการลด
รายจ่ายรัฐ

กฎหมายที่ใช้อยู่
ภายใต้ข้อเสนอที่	58 (2004)	หลังจากร่าง
กฎหมายงบประมาณได้รับการเห็นชอบ	ผู้ว่าการ
รัฐอาจประกาศวิกฤติการเงินแห่งรัฐ	หากเขา
หรือเธอลงความเห็นว่ารัฐกําลังเผชิญปัญหา
ขาดแคลนรายได้หรือการใช้จ่ายที่สูงเกินกว่างบ
ประมาณอย่างมาก	เมื่อมีการประกาศวิกฤติการ
เงินแล้ว	ผู้ว่าการรัฐจะเรียกประชุมวิสามัญสภา
นิติบัญญัติรัฐเพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาวิกฤติการเงิน	สภานิติบัญญัติรัฐมีเวลา	45 
วันที่จะพิจารณาขานรับ	อย่างไรก็ดี	อํานาจของผู้
ว่าการรัฐในการตัดรายจ่ายรัฐมีอยู่จํากัดแม้ว่าสภา
นิติบัญญัติรัฐจะไม่ดําเนินการใดๆ	ในระหว่าง	 
45	วันนั้น

ข้อเสนอ
อนุมัติให้ผู้ว่าการรัฐลดรายจ่ายได้ในบาง

สถานการณ	์ภายใต้ร่างกฎหมายนี้	หากสภา
นิติบัญญัติรัฐไม่ผ่านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
วิกฤติการเงินภายใน	45 วัน	ผู้ว่าการรัฐสามารถลด
รายจ่ายบางอย่างจากกองทุนทั่วไปได้	ผู้ว่าการรัฐ
ไม่สามารถลดรายจ่ายที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ
หรือรัฐบัญญัติ	เช่น	รายจ่ายเพื่อการศึกษาส่วน
ใหญ่	หนี้บริการ	การสมทบกองทุนบํานาญ	และ
รายจ่ายบางอย่างตามโครงการสาธารณสุขและ
บริการสังคม	(ประเภทของรายจ่ายเหล่านี้	อยู่
ในรายการบัญชีรายจ่ายหลักของกองทุนทั่วไป)	
ยอดรวมจํานวนเงินรายจ่ายที่ถูกลดต้องไม่มากไป
กว่าจํานวนที่จําเป็นต้องใช้เพื่อทําให้งบประมาณ
สมดุล	สภานิติบัญญัติรัฐอาจยกเลิกทั้งหมดหรือ
บางส่วนของการลดรายจ่ายด้วยการลงคะแนน
เสียงสองในสามในทั้งสองสภา
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ผลกระทบทางงบประมาณ
การขยายขีดความสามารถของผู้ว่าการรัฐที่จะ
ลดรายจ่ายอาจส่งผลต่อรายจ่ายโดยรวมของรัฐ
ที่ตํ่ากว่าที่อาจจะเป็น	ผลกระทบทางงบประมาณ
จากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่อาจคาดเดาได้แต่เป็น
ไปได้ว่าจะมีผลสําคัญในบางปี	งบประมาณส่วน
การปกครองท้องถิ่นก็อาจได้รับผลกระทบจากราย
จ่ายรัฐที่ต่ําลง

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งงบประมาณ
สาธารณะและขั้นตอนการก�ากับดูแล

ข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณเป็นขั้นตอนการด�าเนิน
งานประจ�าสองปีงบประมาณ ร่างกฎหมายนี้
เปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินงานตามงบประมาณรัฐ
จากหนึ่งป	ี(ต่อปี)	เป็นสองปี	(ต่อสองปี)	ทุกๆ	
สองป	ีเริ่มจากปี	2015	ผู้ว่าการรัฐจะยื่นเสนอ
งบประมาณสําหรับสองปีงบประมาณที่จะมาถึง	
ตัวอย่างเช่น	ในเดือนมกราคมปี 2015	ผู้ว่าการรัฐ
จะเสนองบประมาณประจําปีงบประมาณที่เริ่มต้น
ในเดือนกรกฎาคม	ปี	2015	และปีงบประมาณที่
เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม	ปี	2016	ทุกๆ	สองปี	เริ่ม
จากป	ี2016	ผู้ว่าการรัฐจะยื่นเสนองบประมาณ
ปรับปรุง	ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เปลี่ยนกําหนด
เวลาสุดท้ายที่จะต้องทําให้เสร็จตามรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้อยู่สําหรับสภานิติบัญญัติรัฐในการผ่านร่าง
กฎหมายงบประมาณภายในวันที่	15	มิถุนายน

ก�าหนดระยะเวลาเฉพาะส�าหรับสภา
นิติบัญญัติรัฐในการก�ากับดูแลและสนับสนุน
เชิงนโยบายโครงการสาธารณะต่างๆ ปัจจุบัน	
สภานิติบัญญัติรัฐกํากับดูแลและพิจารณา
กิจกรรมต่างๆ	ของโครงการรัฐและท้องถิ่นเป็น
ช่วงๆ	ตลอดวาระการทํางานสองปี	ร่างกฎหมาย
นี้กําหนดให้สภานิติบัญญัติใช้เวลาส่วนหนึ่งของ
วาระการทํางานสองปี—เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม
ของทุกสองปีของแต่ละวาระการทํางาน—ในการ
กํากับดูแลโครงการและพิจารณาทบทวนโครงการ

สาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ร่างกฎหมายนี้
กําหนดให้สภานิติบัญญัติรัฐสร้างขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและใช้ขั้นตอนนั้นในการพิจารณา
ทบทวนทุกโครงการที่สนับสนุนทุนโดยรัฐ—ไม่
ว่าจะเป็นโครงการที่ดําเนินงานโดยรัฐหรือหน่วย
งานปกครองท้องถิ่น—อย่างน้อยทุกๆ	ห้าปีครั้ง	
ในระหว่างดําเนินการกํากับดูแลนี้	สภานิติบัญญัติ
รัฐจะผ่านร่างกฎหมายใดๆ	มิได้นอกจากว่าร่าง
กฎหมายนั้น (1) มีผลบังคับใช้ทันที	(ซึ่งโดย
ทั่วไปต้องมีเสียงสนับสนุนสองในสามจากทั้งสอง
สภา)	หรือ (2)	ล้มล้างการยับยั้งของผู้ว่าการรัฐ	
(ซึ่งต้องมีเสียงสนับสนุนสองในสามจากทั้งสอง
สภาเช่นกัน)

บัญญัติข้อก�าหนดในการจัดท�างบประมาณ
รัฐและท้องถิ่น ปัจจุบัน	รัฐและส่วนการปกครอง
ท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการกําหนดว่า
จะประเมินผลการดําเนินงานโครงการสาธารณะ
ต่างๆ	อย่างไร	ร่างกฎหมายนี้บัญญัติข้อกําหนด
ทั่วไปสําหรับรัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นใน
การรวมรายการใหม่ๆ	ไว้ในการจัดทํางบประมาณ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ	จะต้อง
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ	ของตน
และอธิบายว่างบประมาณกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
บรรจบกันอย่างไร	รัฐและส่วนการปกครองท้อง
ถิ่นต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการตาม
วัตถุประสงค์ในการประชุม

ผลกระทบทางงบประมาณ
รัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นจะประสบกับค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดทําระบบในการดําเนิน
การตามข้อกําหนดการจัดทํางบประมาณใหม่และ
การจัดการตามข้อกําหนดการประเมินใหม่	ค่า
ใช้จ่ายนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการที่เจ้า
หน้าที่รัฐและท้องถิ่นใช้ในการดําเนินการตาม
ข้อกําหนด	ทั่วทั้งรัฐ	ค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ที่	ปีละ
หลายล้านถึงปีละหลายสิบล้านและ	ลดลงเมื่อ
เวลาผ่านไป	ข้อกําหนดการจัดทํางบประมาณ
และการประเมินใหม่เหล่านี้อาจมีผลต่อการตัดสิน
ใจในหลายทาง—เช่น	การจัดลําดับความสําคัญ
ค่าใช้จ่ายใหม่,	การกําหนดแผนงานเพื่อความมี
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รัฐบาลแห่งรัฐ รฐับาลทอ้งถิ�น

ใหท้นุสาํหรบัแผนงาน
ใหทนุสาํหรบัแผนงาน รายไดประจาํปลดลง $200 ลาน รายไดประจาํปเพิม่ขึน้ $200 ลาน แกรฐับาลทอง

ถิน่ในเทศมณฑลตางๆ ทีพ่ฒันาแผนการดาํเนนิงาน
ผลกระทบของแผนงานใหม คาดเดาไมไดแตเปนไปไดวามาก คาดเดาไมไดแตเปนไปไดวามากในบางเทศมณฑล

จาํกดัอาํนาจของสภานติบิญัญตัริฐั
ในการผา่นรา่งพระราชบญัญตัิ
บางรา่ง

เปนไปไดวารายจายตํา่ลง หรอื 
รายไดเพิม่ขึน้ ขึน้อยูกบัการดาํเนนิ
การในอนาคตของสภานติบิญัญตัริฐั

เปนไปไดวารายจายต่ําลง หรือ รายไดเพ่ิมข้ึน 
ข้ึนอยูกบัการดําเนินการในอนาคตของสภานิติบญัญตัริฐั

ขยายอาํนาจของผูว้า่การรฐั
ในการลดรายจา่ยรฐั

เปนไปไดวารายจายตํา่ลงในบางป เปนไปไดวาการใหทนุจากรฐัสาํหรบัโครงการ
ทองถิน่ตํา่ลงในบางป

เปลี�ยนข ั�นตอนการจดัทาํงบ
ประมาณสาธารณะและการ
กาํกบัดแูล 

คาใชจายการดาํเนนิการ คาใชจายการดาํเนนิการ คาใชจายการดาํเนนิการ

ผลกระทบของขอกาํหนดใหม คาดการณไมได คาดการณไมได

ประสิทธิภาพ	และการเพิ่มการลงทุนในโครงการ
บางส่วน	ผลกระทบทางงบประมาณต่อหน่วยงาน
รัฐบาลต่างๆ	ไม่อาจคาดเดาได้

สรุปผลกระทบทางงบประมาณของร่าง
กฎหมาย 
ตามที่สรุปในภาพที่	2	ร่างกฎหมายนี้ย้ายราย 
ได้จากภาษีขายรัฐบางรายการไปยังเทศมณฑล 
ต่างๆ	เพื่อการดําเนินงานแผนงานท้องถิ่น	การ 
โอนย้ายนี้มีผลให้รายได้รัฐลดลงไปปีละ	$200 

ล้าน	และเพิ่มเงินทุนให้แก่หน่วยงานปกครองท้อง 
ถิน่ในเทศมณฑลต่างๆ	ด้วยยอดเดยีวกัน	ผลกระทบ 
สุทธิของการเปลี่ยนแปลงทางงบประมาณอื่นๆ	
ของรัฐและท้องถิ่นของร่างกฎหมายนี้โดยทั่วไป
จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในอนาคตของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ	และ	ดังนั้นจึงยากที่จะคาดเดาได้	ในระยะ
ยาว	ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ของรายจ่ายและ
รายได้ของรัฐและท้องถิ่นอาจทําให้มีรายได้จาก
ภาษีขายมากกว่าที่ได้กล่าวไปข้างต้นมากขึ้นกว่า	
$200	ล้าน	
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