
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒๒  
ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ “หน้าท่ีของรัฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ” และต้องช้ีแจง 
แหล่งที่มาของรายได้ที่จะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบาย
โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วัน 
เข้ารับหน้าที่ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
เป็นอย่างไร ในบทความนี้จะน�าเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบ พร้อม
บทวิเคราะห์ที่จะน�าเสนอเป็นข้อสังเกตประกอบต่อไป

ค�าว่า “แนวนโยบายแห่งรัฐ” เป็นถ้อยค�าท่ีก�าหนด 
ข้ึนใหม่หรือมีมานานแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้เขียนก็เคยสงสัย เพราะ 
ตลอดระยะเวลาเกอืบ ๒๐ ปี ผูเ้ขยีนคุน้เคยแต่ค�าว่า “แนวนโยบาย 
พืน้ฐานแห่งรฐั” ดงัน้ัน จึงควรท�าความเข้าใจเกีย่วกบัความหมาย 
และความส�าคัญของแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเบื้องต้นเสียก่อน

ค�าว่า “แนวนโยบายแห่งรัฐ” หมายถึง๓

(๑) หลักการส�าคัญแห่งนโยบายแห่งรัฐ (Directive 
Principle of State Policy ) กล่าวคอื เป็น “หลกัการ” ใหญ่ ๆ   
แห่งนโยบายของรัฐ เช่น ในเรื่องการศึกษา รัฐมีหลักการ 
แห่งนโยบายอย่างไรบ้าง ส่วน “นโยบาย” เป็นวิถีทางที่จะ
บรรจุหลักการท่ีได้วางไว้ โดยนัยนี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ  
อาจมีหลักการแห่งนโยบายหรือแนวนโยบายอย่างเดียวกัน  
แต่พรรคการเมืองอาจมีนโยบายคือ วิถีทางที่จะให้เป็นไปตาม
หลักการหรือตามแนวนั้น ๆ แตกต่างกัน เช่น พรรคการเมือง
ชาตินิยมอาจมีนโยบายที่จะท�าให้ชาติเข้มแข็งด้วยการมีทหาร
หรือศาสตราวุธมากมาย แต่พรรคการเมืองสังคมนิยมอาจมี 
นโยบายเพื่อชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ ลดก�าลังทหารและ 
ท�าสัญญาไม่รุกรานกัน เป็นต้น (ศาสตราจารย์ ดร.หยุด 
แสงอุทัย)

(๒) หลักการแห่งนโยบายที่รัฐจะต้องปฏิบัติจัดท�า 
ทั้งนี้ จะไม่ค�านึงว่าพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายข้างมากในสภา 
ผู้แทนราษฎรจะมีนโยบายอย่างใดและจัดตั้งรัฐบาลอย่างใด  

๑  น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนติบัณฑิตไทย. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๒ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซ่ึงต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ  

แนวนโยบายแห่งรฐั และยทุธศาสตร์ชาต ิและต้องชีแ้จงแหล่งทีม่าของรายได้ทีจ่ะน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนนินโยบาย โดยไม่มกีารลงมตคิวามไว้วางใจ  
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

  ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหน่ึง หากมีกรณีที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้”

๓ ไกรพล อรัญรัตน์. สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน. http://public-law.net/publaw/ 
view.aspx?id=1491. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐.
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เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๖ 

แนวนโยบายแห่งรัฐ”

โดย บุญสงค์ ลาค�า๑
 ส�านักกฎหมาย



แนวนโยบายแห่งรฐัได้วางหลกัการไว้เป็นกลาง ๆ  ส�าหรบัรฐับาล
ทุกรัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎรทุกสภา (รองศาสตราจารย์ 
สมยศ เชื้อไทย)

(๓) นโยบายหลักซึ่งก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อ
เป็นแนวทางที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐจะต้องเขียนไว้ 
เป็นหลักการกว้าง ๆ ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้ามาจัดตั้ง 
เป็นรัฐบาล พรรคการเมืองน้ันหรือรัฐบาลน้ันจะก�าหนด
นโยบายของรัฐบาล หรอืกระท�าการให้เป็นการขดัแนวนโยบาย 
แห่งรัฐมิได้ (ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม)

(๔) แนวนโยบายหลักของรัฐหรือของประเทศ (State 
Policy) ไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึ่ง 
(Government Policy) กล่าวคือ ในขณะที่แนวนโยบายของ
รัฐบาลจะเปลี่ยนไปได้ตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาล 
ที่เข้ามาบริหารประเทศ แต่แนวนโยบายแห่งรัฐจะไม่ผันแปร 
ไปตามพรรคการเมอืงและคณะรฐับาล เป็นแนวทางขัน้พืน้ฐาน 
ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามและท�าให้เกิดขึ้นจริง 
(ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)

(๕) แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั หมายถงึ แนวนโยบาย
ขัน้พืน้ฐานทีร่ฐั ฝ่ายบรหิาร หรอืองค์กรของรัฐจะต้องด�าเนนิการ 
ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน (อาจารย์คณิน 
บุญสุวรรณ)

กระน้ัน ก็ยังมีผู ้เห็นว่า แนวนโยบายแห่งรัฐควรมี 
รายละเอียดที่กระชับและควรก�าหนดเป็นกรอบกว้าง ๆ  
เท่านั้น และควรให้พรรคการเมืองมีโอกาสน�าเสนอนโยบาย 
ของตนเอง เพราะเมื่อเวลาล่วงเลยไปแนวนโยบายบางอย่าง 
อาจไม่เหมาะสมได้๔

จากที่บรรดาผู ้ทรงคุณวุฒิได ้ ให ้ความหมายของ 
แนวนโยบายแห่งรฐัข้างต้น ประกอบกบัเมือ่พจิารณารฐัธรรมนญู 
มาตรา ๖๔ แล้ว ผู ้เขียนขอสรุปความว่า “แนวนโยบาย 
แห่งรัฐ หมายถึง “แนวนโยบายหลักของรัฐ (State Policy)  
ที่ก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางที่รัฐ ฝ่ายบริหาร หรือองค์กร
ของรัฐปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชน””

เมือ่ทราบความหมายและความส�าคญัของแนวนโยบาย
แห่งรัฐแล้ว ขอน�าเสนอสาระส�าคัญของบทบัญญัติว่าด้วย 
แนวนโยบายแห่งรัฐว่ามีอย่างไรบ้าง โดยแนวนโยบายแห่งรัฐ
ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มีด้วยกันทั้งสิ้นจ�านวน ๑๕ มาตรา (มาตรา ๖๔ - มาตรา ๗๘) 
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

๑. บททั่วไป
 บทบญัญตัใินหมวดนีเ้ป็นแนวทางให้รฐัด�าเนนิการ

ตรากฎหมายและก�าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
(มาตรา ๖๔)

๒. สาระส�าคัญของแนวนโยบายแห่งรัฐ
 (๑) รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใช้เป็น 
กรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมายดังกล่าว  
โดยการจัดท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ 
เป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมาย 
ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้ (มาตรา ๖๕)

 (๒) รฐัพงึส่งเสรมิสมัพนัธไมตรกีบันานาประเทศ 
โดยถือหลกัความเสมอภาคในการปฏบัิตต่ิอกัน และไม่แทรกแซง 
กิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศและคุ ้มครองผลประโยชน์ของชาติและ 
ของคนไทยในต่างประเทศ (มาตรา ๖๖)

 (๓) รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
และศาสนาอืน่ โดยในการอปุถัมภ์และคุม้ครองพระพทุธศาสนา
อันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน  
รฐัพงึส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาและการเผยแผ่หลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและ 
ปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให ้
มีการบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และ 
พึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินมาตรการ
หรือกลไกดังกล่าวด้วย (มาตรา ๖๗) 

 (๔) นโยบายแห่งรัฐด้านกระบวนการยุติธรรม 
(มาตรา ๖๘)

  (๔.๑) รั ฐพึ งจัดระบบการบริหารงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม  
และไม่เลอืกปฏบิตั ิและให้ประชาชนเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม 
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร

  (๔.๒) รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดย 
เคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�าใด ๆ

๔ มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ. บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. หน้า ๗๘.
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  (๔.๓) รฐัพึงให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย 
ทีจ่�าเป็นและเหมาะสมแก่ผูย้ากไร้หรอืผูด้้อยโอกาสในการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้

 (๕) รฐัพงึจัดให้มแีละส่งเสรมิการวจัิยและพฒันา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิด
ความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ (มาตรา ๖๙) 

 (๖) รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด�ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  
ไม่ถกูรบกวน ทัง้นี ้เท่าทีไ่ม่เป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอื
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง 
ของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย (มาตรา ๗๐)

 (๗) แนวนโยบายแห่งรฐัด้านสงัคมและครอบครวั  
(มาตรา ๗๑)

  (๗.๑) รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครวัอนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทีส่�าคญัของสงัคม จดัให้ 
ประชาชนมีที่อยู ่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนา 
การสร้างเสรมิสขุภาพเพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงและ 
มีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
ให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

  (๗.๒) รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น

  (๗.๓) รฐัพงึให้ความช่วยเหลอืเดก็ เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคล 
ดงักล่าวถกูใช้ความรนุแรงหรอืปฏบิติัอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ัง 
ให้การบ�าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว

  (๗.๔) ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึง 
ค�านึงถึงความจ�าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ  
วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม

 (๘) รัฐพึงด�าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน�้า 
และพลังงาน ดังต่อไปนี้

  (๘.๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ 
ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของท่ีดินตาม 
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  (๘.๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับ 
และบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  (๘.๓) จดัให้มมีาตรการกระจายการถือครอง 
ที่ดินเ พ่ือให ้ประชาชนสามารถมีที่ท�ากินได ้อย ่างท่ัวถึง 
และเป็นธรรม

  (๘.๔) จัดให้มีทรัพยากรน�้าท่ีมีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง 
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น

  (๘.๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ 
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมท้ังพัฒนาและสนับสนุนให้มี 
การผลติและการใช้พลงังานทางเลอืกเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (มาตรา ๗๒)

 (๙) รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีช่วยให้ 
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย ่างมีประสิทธิภาพ  
ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ 
ต้นทุนต�่าและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือ 
เกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีท่ีท�ากินโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอื่นใด 
(มาตรา ๗๓)

 (๑๐) รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถ 
ในการท�างานอย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพและวยัและให้มงีานท�า  
และพึงคุ ้มครองผู ้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและ 
มีสุขอนามัยท่ีดีในการท�างาน ได ้รับรายได ้ สวัสดิการ  
การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่ เหมาะสมแก ่
การด�ารงชีพ และพงึจดัให้มหีรอืส่งเสรมิการออมเพือ่การด�ารงชพี 
เมื่อพ้นวัยท�างาน รวมทั้งพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ 
ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ (มาตรา ๗๔) 

 (๑๑) รฐัพงึจดัระบบเศรษฐกจิให้ประชาชนมโีอกาส 
ได้รบัประโยชน์จากความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไปพร้อมกนั 
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาด 
ทางเศรษฐกจิทีไ่ม่เป็นธรรม และพฒันาความสามารถในการแข่งขนั 
ทางเศรษฐกจิของประชาชนและประเทศ โดยรฐัต้องไม่ประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีท่ีม ี
ความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือ
การจดัท�าบรกิารสาธารณะ และพึงส่งเสรมิ สนับสนนุ คุม้ครอง 
และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชน
และชุมชน นอกจากนี้ ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค�านึงถึง 
ความสมดลุระหว่างการพฒันาด้านวตัถุกบัการพฒันาด้านจติใจ
และความอยูเ่ยน็เป็นสขุของประชาชน ประกอบกัน (มาตรา ๗๕)

 (๑๒) แนวนโยบายแห่งรัฐด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (มาตรา ๗๖)

  (๑๒.๑) รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร 
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  
และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมอืงท่ีด ีโดยหน่วยงานของรฐัต้องร่วมมอืและช่วยเหลอืกนั 
ในการปฏบัิตหิน้าท่ี เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิ การจดัท�า 
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บรกิารสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมปีระสทิธภิาพ 
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น 
ผูใ้ห้บรกิารประชาชนให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลอืกปฏบิตัิ  
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  (๑๒.๒) รัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมาย 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็น
ไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�านาจ หรือกระท�าการโดยมิชอบ 
ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือ
กระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

  (๑๒.๓) รฐัพงึจดัให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวล
จริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้อง 
ไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

 (๑๓) แนวนโยบายแห่งรฐัด้านกฎหมาย (มาตรา ๗๗)
  (๑๓.๑) รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่

จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้ 
เป็นภาระแก่ประชาชน

  (๑๓.๒) ด�าเนนิการให้ประชาชนเข้าถงึตวับท 
กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย 
ได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

  (๑๓.๓) ก ่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ  
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ 
เป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ 
การวเิคราะห์น้ันต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพจิารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 

  (๑๓.๔) เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  
รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ 
ระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

  (๑๓.๕) รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนด 
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและระยะเวลา
ในการด�าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

 (๑๔) รัฐพึงส ่งเสริมให ้ประชาชนและชุมชน  
(มาตรา ๗๘)

  (๑๔.๑) มีความรู ้ความเข ้าใจที่ถูกต ้อง 
เกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข

  (๑๔.๒) มีส่วนร่วมใน
   ๑) การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
   ๒) การจัดท�าบริการสาธารณะ 

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
   ๓) การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั 
   ๔) การต ่อต ้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
   ๕) การตดัสนิใจทางการเมอืง และ
   ๖) ก า รอื่ น ใ ดบรรดาที่ อ า จมี 

ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน
จะเห็นได้ว่า “แนวนโยบายแห่งรัฐ” หรือค�าคุ้นเคย 

ท่ีเรยีกว่า “แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรฐั” นัน้ คอื สิง่ทีก่ฎหมาย
สงูสดุก�าหนดข้ึนเพือ่เป็นแนวทางให้รฐัพงึปฏบัิตติามเพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ซ่ึงจะมีข้อพิจารณา
อย่างไร ผู้เขียนจะได้น�าเสนอในเล่มหน้า ตอนบทวิเคราะห์ 
โปรดติดตามนะครับ 
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