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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑. บทนํา

   การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่ทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตองดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ตามท่ีบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ วาดวยแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐั แมวาจะมใิชเรือ่งใหม เนือ่งจากเคยมกีารบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
หลายฉบับ นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ จนถึงฉบับป
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตบทบัญญัติหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญติไวใน
รฐัธรรมนญูฯ ฉบบัปจจบุนันี ้มคีวามแตกตางไปจากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบักอน ๆ  
โดยเฉพาะฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่สําคัญ ๓ ประเด็น คือ

   ๑.๑ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มกีารจดัหมวดหมูทีช่ดัเจนขึน้ 
โดยนําบทบัญญัติที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันมารวมไวดวยกันเพ่ือความสะดวกในการนําไปใชบังคับ
ตอไป โดยแบงออกเปน ๑๐ สวน ประกอบดวย บททัว่ไป แนวนโยบายดานความมัน่คงของรฐั แนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดนิ แนวนโยบายดานศาสนา สงัคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยตุธิรรม แนวนโยบายดานการตางประเทศ แนวนโยบายดานเศรษฐกจิ 
แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสิน
ทางปญญา และพลังงาน และแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน

   ๑.๒ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มกีารแกไขถอยคาํ ขยายขอบเขต 
และเพิ่มขอความของแนวนโยบายในบางเรื่องเพิ่มขึ้น เชน ในสวนของแนวนโยบายดานความมั่นคง
ของรัฐไดมีการขยายขอบเขตความคุมครองไปนอกเหนือจากเขตที่รัฐมีอํานาจอธิปไตยดวย เน่ืองจาก
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 ๑สมาชิกวุฒิสภา.
 

  
๑

สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ

  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา

จุลนิติ

คําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” หมายถึง เขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรัฐพึงมีสิทธิอธิปไตย 
และเขตอํานาจในการสํารวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทัง้ทีม่ชีวีติและไมมชีวีติ รวมถึง
การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตติาง ๆ  ตลอดจนกาํหนดใหรฐัตองจดัใหมอีาวธุยทุโธปกรณและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อใหครอบคลุมถึงสิ่งซึ่งใชในการรบอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตดวย (มาตรา ๗๗)๒ ในสวนของ
แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มีการใหความสําคัญของ
ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน (มาตรา ๗๙)๓ มีการเพิ่มเติม
หลักการดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรมข้ึนใหม รวมถึงแกไขหลักการเดิม
ใหมีสาระสําคัญชัดเจนย่ิงขึ้น โดยรัฐตองสนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัยและตอง
ใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่
ใหบริการที่ไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชมุชน องคการทางศาสนา และเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีของคนในชาติ (มาตรา ๘๐)๔ เปนตน

   ๑.๓ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มกีารกําหนดใหแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบัมากย่ิงขึน้ เจตนารมณสาํคญักเ็พือ่กาํหนดใหคณะรฐัมนตรซีึง่เปนองคกร
ผูใชอํานาจบริหารไดบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (State Policy) 
อยางจริงจัง และมีผลผูกพันรัฐบาลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเกิดความตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได โดยกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารประเทศนั้น จะตอง
แถลงนโยบาย (Government Policy) ตอรฐัสภาใหเปนทีป่รากฏชัดกอนวาจะดําเนินการในเร่ืองใดบาง 
และมีกําหนดระยะเวลาเปนประการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหา และอุปสรรคเสนอตอรัฐสภา
ปละ ๑ ครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในการ
บรหิารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๗๕) รวมท้ังตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดนิ 
(Action Plan) เพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏิบัติราชการในดานตาง ๆ รวมทั้ง
แผนการตรากฎหมายในแตละป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ (มาตรา ๗๖) 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ และเปนประโยชน
แกประชาชนในการติดตามตรวจสอบวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตละดานไดรับการสนองตอบ
จากรัฐบาลหรือไม เพียงใด

 ๒สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับพุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป, หนา ๕๓.
 ๓เพิ่งอาง, หนา ๕๘.
 ๔เพิ่งอาง, หนา ๕๘.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหากรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ไมปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ และการไมปฏิบัตินั้นสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ กม็ไิดมบีทบญัญตัใิดทีก่าํหนดชองทางหรือกลไกทีจ่ะบงัคบั
ใหรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายแหงรัฐ รวมท้ังไมมีบทลงโทษท่ีชัดเจนกําหนดไว แตทั้งนี้ 
การที่จะกําหนดขอบเขตและสภาพบังคับในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรมีแคไหน
เพียงใดนั้น จะตองมิใหเปนภาระแกรัฐมากจนเกินไปดวย

 ๒. กลไกในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั

   เจตนารมณสําคญัของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ วาดวย
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั คอื เพ่ือกาํหนดใหคณะรฐัมนตรซีึง่เปนองคกรผูใชอาํนาจบรหิารไดบรหิาร
ราชการแผนดนิใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัอยางจริงจงั ทัง้นี ้เพือ่ใหการบริหารราชการ
แผนดนิเกิดความตอเน่ือง มปีระสิทธภิาพ และสามารถตรวจสอบได ทัง้โดยประชาชน ฝายนติบิญัญตัิ 
และหนวยงานอื่น ๆ  ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ ในสวนของฝายนิติบัญญัติ อันประกอบดวย
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหมีสิทธิและหนาที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินโดยผานชองทางตาง ๆ ประกอบดวย

   ๒.๑ การรับฟงการแถลงนโยบายของรฐับาล ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนท่ีจะเขาบริหาร
ราชการแผนดิน โดยสมาชิกรฐัสภาทีป่ระกอบดวยสมาชิกวฒุสิภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถ
ทีจ่ะซกัถามหรอืใหขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนิของคณะรฐัมนตรไีด 
เชน พจิารณาวาคณะรฐัมนตรไีดทราบปญหาทัง้หมดของประเทศหรือไมอยางไร มกีารนาํปญหาทัง้หมด
มาสูการแกปญหาและนําไปสูการกําหนดนโยบายหรือไม แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งหมดมีการนําไปกําหนดเปนนโยบายของคณะรัฐมนตรีอยาง
ครบถวนหรอืไมหรอืขาดตกบกพรองอยางไร นโยบายของคณะรฐัมนตรทีีก่าํหนดไวนัน้นาํไปสูการแกไข
ปญหาท่ีมีอยูและพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนา ความอยูดีมีสุขของประชาชน และความม่ันคง
ของสังคมไดหรอืไมอยางไร สมาชิกรัฐสภาเห็นวามขีอบกพรองหรือไมอยางไร และมขีอเสนอแนะท่ีเหน็วา
ควรจะดําเนินการเพิ่มเติมในประเด็นใดบาง ฯลฯ

   ๒.๒ การอภิปรายเก่ียวกับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเม่ือคณะรัฐมนตรีได
บรหิารราชการแผนดนิครบทุกหน่ึงปแลว และไดจัดทาํรายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหา
และอุปสรรคเสนอตอรฐัสภาปละหน่ึงคร้ัง ซึง่สมาชิกรัฐสภาจะไดซกัถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปน
ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินดวย เชน คณะรัฐมนตรีไดดาํเนินตามนโยบายท่ีไดแถลงไวหรอืไม
อยางไร มีการจัดสรรงบประมาณตรงตามนโยบายท่ีไดแถลงไวหรือไมอยางไร มีปญหาหรือนโยบาย
ที่รัฐบาลไดแถลงไวแตยังไมไดดําเนินการหรือไม การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีไดสรางปญหาใหกับ
ประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอมหรือไมอยางไร สมาชิกรัฐสภาเห็นวาคณะรัฐมนตรีควรจะไดแกไข
หรือปรับปรุงการบริหารราชการอยางไร ฯลฯ
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จุลนิติ

   ๒.๓ การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๖ สวนที่ ๙ ซึ่งประกอบดวย การตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๕๖) การตั้งกระทูถามสดถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๕๗) การเขาช่ือ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(มาตรา ๑๕๘) การเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๕๙) และการเขาชือ่เสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปในวุฒสิภา
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๖๑)

   ๒.๔ การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิโดยการตัง้คณะกรรมาธกิารตาง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
อนัอยูในอาํนาจหนาทีข่องสภา (มาตรา ๑๓๕) ซึง่คณะกรรมาธกิารมอีาํนาจออกคาํสัง่เรยีกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นได

   นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ยงักาํหนดใหมหีนวยงาน
และองคกรอิสระตาง ๆ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบหรือใหคําแนะนําแกคณะรัฐมนตรีในการดําเนินนโยบาย
ใหเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐดวย เชน 

    ผูตรวจการแผนดนิ (มาตรา ๒๔๔) มอีาํนาจหนาทีป่ระการหน่ึงในการติดตาม ประเมนิผล 
และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน (มาตรา ๒๔๔ (๓))

    คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา ๒๕๓) มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรอง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน

    คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ(มาตรา ๒๕๗) มอีาํนาจหนาทีต่รวจสอบและรายงาน
การกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณี
ระหวางประเทศเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเปนภาค ีและเสนอมาตรการการแกไขทีเ่หมาะสม
ตอบคุคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดงักลาวเพือ่ดาํเนนิการ (มาตรา ๒๕๗ (๑)) รวมท้ัง
เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายและกฎตอรฐัสภาหรอืคณะรฐัมนตรเีพือ่สงเสรมิ
และคุมครองสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๕๗ (๕)) 

    สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มาตรา ๒๕๘) มีหนาที่ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีนปญหาตาง ๆ ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วของ

    ฯลฯ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   ดวยกลไกดังกลาวขางตน หากรัฐสภา องคกรอิสระ และหนวยงานอื่น ๆ  ไดทําหนาที่ของตน
ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญอยางสมบูรณแลว การขับเคล่ือนแนวนโยบายแหงรัฐตามท่ีบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญก็คงจะสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมยากนัก

 ๓. ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

   ในสวนของฝายนิตบิญัญตั ิในชวงเวลาท่ีผานมา ทัง้สมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดมีการใชสิทธิและทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดิน
มาโดยตลอด อยางไรก็ตาม ผูเขียนในฐานะสมาชิกรัฐสภามีความเห็นวา คณะรฐัมนตรทีีเ่ขามาทําหนาที่
ในการบรหิารประเทศยงัไมสามารถดาํเนนิการใหเปนไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีกําหนดไวไดอยางครบถวน ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากปจจัย
หลายประการ ทั้งจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง ความเขาใจ และวิธีการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาล หรือโครงสรางและกลไกการบริหารประเทศท่ีเปนเหตุและอุปสรรคใหคณะรัฐมนตรี
ไมสามารถดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวได กลาวคือ

   ๓.๑ การบัญญัติหลักการไวกวางขวางเกินไป
     การบญัญตัหิลกัการไวกวางขวางเกนิไปนัน้อาจเปนเพราะรฐัธรรมนญูตองการกาํหนดให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนนโยบายเบื้องตนอยางกวาง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการ
ขับเคลื่อนในเรื่องที่กําหนดไว และเน่ืองจากไมสามารถที่จะบัญญัตินโยบายในทุกเรื่อง รวมทั้ง
รายละเอียดตาง ๆ ลงในรัฐธรรมนูญไดทั้งหมด รัฐธรรมนูญจึงกําหนดเฉพาะเพียงประเด็นท่ีสําคัญ
ที่รัฐตองดําเนินการใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศโดยรวม

   ๓.๒ การขาดเงื่อนเวลาและบทลงโทษที่ชัดเจน
     แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะไดบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเปนนโยบาย
ที่รัฐบาล (ผูถืออํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งไดแก คณะรัฐมนตรี) ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามแนวนโยบายท่ีไดบัญญัติไวทุกประเด็นโดยไมมีขอยกเวน แตการกําหนดดังกลาวมิไดกําหนด
ความชัดเจนในเรื่องเงื่อนเวลาที่รัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) จะตองดําเนินการวาจะตองทําใหแลวเสร็จ
เมื่อใด ทั้งยังไมมีบทลงโทษวาหากรัฐบาลไมดําเนินการจะมีบทลงโทษอยางไร (อันที่จริง แมวา
ในบางเรื่องจะมีบทบัญญัติในเรื่องของเงื่อนเวลาอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีในหลายมาตรา 
แตในชวงเวลาที่ผานมาคณะรัฐมนตรีก็ละเลยหรือไมใสใจในการดําเนินการใหเปนไปภายในเงื่อนเวลา
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นในเรื่องดังกลาวไววา 
เงื่อนเวลาดังกลาวเปนเพียงเงื่อนเวลาเรงรัดเทาน้ัน ซึ่งไมมีบทลงโทษใด ๆ หากรัฐบาลไมดําเนินการ
ใหแลวเสรจ็ตามเงือ่นเวลาดงักลาว รวมทัง้คาํวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่๔๘/๒๕๔๕ กย็งัมคีวามเหน็
ไปในทางเดียวกันดวย) ยิ่งนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญมีสภาพเปน “อกาลิโก” 
ดวยแลว จึงไมมีเงื่อนเวลามาเปนเงื่อนไขในการดําเนินการ รัฐบาลจึงไมใสใจท่ีจะขับเคล่ือนอยางที่
เปนอยูในอดีตจนถึงปจจุบนัคณะรัฐมนตรีมคีวามเขาใจวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐักบัแนวนโยบาย
ในการขับเคลื่อนของรัฐ (นโยบายของรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา) เปนเรื่องเดียวกัน
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จุลนิติ

    ในชวงเวลาท่ีผานมา คณะรัฐมนตรีทีเ่ขาบรหิารประเทศไดกาํหนดนโยบายของตนและ
ไดแถลงตอรฐัสภา โดยการเลอืก “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั” (State Policy) แตเฉพาะประเดน็ทีต่น
เหน็วาสาํคญัมาแปลงเปน “นโยบายของรฐับาล” (Government Policy)  โดยเขาใจวา หากรฐับาล
ไดขบัเคล่ือนนโยบายท่ีตนไดแถลงไวตอรฐัสภาแลว กถ็อืวาไดขบัเคล่ือนนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัทีบ่ญัญตัิ
ไวตามรัฐธรรมนูญแลว ซึ่งขอเท็จจริงก็คือ นโยบายทั้งสองมีความแตกตางกัน กลาวคือ “แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ” เปนนโยบายกลางที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะตองใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนหรือ
พฒันาประเทศอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเกดิผลดีตอคุณภาพชีวติขัน้พืน้ฐานของประชาชนอยางครบถวน
และในขณะเดียวกันก็เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ พฒันาสังคม และสิง่แวดลอมใหมัน่คง มัง่คัง่ 
และย่ังยืนตลอดไป โดยไมจํากัดเง่ือนเวลา ซึ่งแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนี้จะเปนหลักประกันวา 
ไมวาคณะรัฐมนตรีชดุใดจะเขามาทําหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดนิกต็องกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
    สวน “นโยบายของรัฐบาล” นั้นเปนเพียงแนวนโยบายที่รัฐบาลตองการจะขับเคลื่อน
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีจะใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปขางหนา
ตามความคดิของตนเทานัน้ ซึง่แมวาจะไดเขยีนขึน้ภายใตกรอบของแนวนโยบายแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู
กต็าม แตกม็คีวามแตกตางกนัอยูในหลกัคดิและรายละเอยีด จงึควรทีร่ฐับาลจะไดพจิารณาควบคูกนัไป 
โดยยึดแนวนโยบายแหงรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดมากกวาจะยึดนโยบายของรัฐบาลท่ีตนไดแถลงไว
เพียงอยางเดียวในการบริหารราชการแผนดิน 

   ๓.๓ รฐับาลเลอืกดาํเนนิการหรอืใหความสาํคญัเฉพาะแนวนโยบายบางประเภทท่ีกาํหนดไว
    เมื่อพิจารณานโยบายที่คณะรฐัมนตรีตาง ๆ ไดแถลงไวตอรัฐสภา พบวาคณะรัฐมนตรี
จะเลือกแตเฉพาะประเด็นที่ตนเห็นวาสําคัญและตองการการขับเคล่ือนใหไปสูผลสําเร็จมาแถลง
โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายท่ีมีผลตอประชาชนในกลุมเปาหมาย (ที่คาดวาจะไดรับคะแนนเสียง
สนับสนุนในอนาคต) เห็นไดจากการท่ีคณะรัฐมนตรีจะเลือกดําเนินการแตเฉพาะนโยบายท่ีตนเอง
ไดแถลงไวเทานั้น นอกจากนี้ อาจเปนเพราะความเขาใจผิดของคณะรัฐมนตรีวาการแถลงผลงาน
ของรัฐบาลเม่ือบริหารประเทศครบทุก ๆ หนึ่งป (ตามมาตรา ๗๕) นั้น เปนการแถลงแตเฉพาะ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภากอนเขาบริหารประเทศเทานั้น จึงมีการจัดสรร
งบประมาณไปเพ่ือการใชจายเฉพาะนโยบายท่ีตนเองไดแถลงมากกวาจะดําเนินการใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ไดบัญญัติไวทั้งหมด

   ๓.๔ ขาดงบประมาณสนับสนุน
    ในแตละป ประเทศไทยจะมเีงนิงบประมาณทีจ่ดัสรรเปนรายจายภาครฐัเพือ่การพฒันา
ประเทศเพียงประมาณรอยละ ๒๐ ของงบประมาณทั้งหมด (ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี
ไดกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายทั้งหมดของประเทศไวที่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท) ซึ่งจะเทากับ
ประมาณปละ ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ ซึง่ไมเพยีงพอท่ีจะใชจายในการขับเคล่ือนแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรฐัทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูไดทัง้หมด จงึเปดโอกาสใหคณะรัฐมนตรีสามารถเลือกเฉพาะนโยบาย
ที่ตนเห็นวามีความจําเปนและเรงดวนไปดําเนินการกอน สวนท่ีเหลือก็คอยพิจารณาดําเนินการ
ในภายหลัง หรือเพียงดําเนินการตามความจําเปนโดยมิไดหวังผลสัมฤทธิ์แตประการใด
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    อยางไรก็ตาม แมวางบประมาณของรัฐที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาประเทศจะมีจํานวน
ไมมากนักดังท่ีไดกลาวมาขางตนก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคล่ือน
แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ในปงบประมาณปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖) จะพบวาไมมีการจัดสรร
งบประมาณในสวนของแนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชนปรากฎอยูในเอกสารงบประมาณ
ท่ีชดัเจนเชนแนวนโยบายดานอ่ืน ๆ  และงบประมาณสําหรบัแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุตธิรรม
ถูกนําไปแทรกอยูในยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ๑ 
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล”)

   ๓.๕  ขาดเอกภาพในการดําเนินการ
    จากประสบการณที่ไดติดตามการบริหารราชการแผนดินมานาน ผู เขียนพบวา
ในการบริหารประเทศของไทยน้ัน นอกจากแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
ประเทศไทยยังมีนโยบายและแผนท่ีจะตองดาํเนินการตามกฎหมายและมติคณะรฐัมนตรีทีห่ลากหลาย
เปนจํานวนมาก เชน 
    (๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนในการพัฒนาประเทศ
ที่มุงหวังผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเดียวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตมีเงื่อนเวลาที่กําหนดไวชัดเจน
ในแตละชวงเวลา (ทุก ๆ ๕ ป) โดยในปจจุบันอยูในแผนระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
    (๒) แผนแมบทตาง ๆ เชน แผนแมบทการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ๑๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) แผนแมบท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) แผนแมบทวฒันธรรมแหงชาต ิ๑๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๗๔) แผนแมบท
กระทรวงพาณิชย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ฯลฯ
    (๓) ยุทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ เชน ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ยุทธศาสตรกระทรวงการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) ยุทธศาสตร
กรมควบคุมโรค (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ยุทธศาสตรกรมการปกครอง (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) 
ยุทธศาสตรตํารวจภูธรภาค ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) 
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ฯลฯ
    จะเห็นไดวาแผนพัฒนา และแผนแมบท รวมทั้งยุทธศาสตรตาง ๆ ที่กําหนดไว
มคีวามหลากหลายและแตกตางในเง่ือนเวลา โดยไมมหีนวยงานใดใหความสนใจในการปรับปรุงใหเกดิ
ความสัมพันธเพื่อใหการดําเนินการเปนเอกภาพและสอดคลองกันเลย ตางฝายตางกําหนด
ในหนวยงานของตน และมแีผนงานท่ีจะตองดาํเนนิการตามท่ีไดกาํหนดไว ยิง่เมือ่พจิารณาในสวนของ
ผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะองคประกอบของรัฐบาลท่ีมีรัฐมนตรีมาจากหลายพรรคท่ีตางคนตางตองการ
สรางผลงานใหเปนรปูธรรมเพ่ือใชในการหาเสียง เราก็ยิง่เห็นการดําเนินการท่ีไมเปนเอกภาพของหนวยงาน
ตาง ๆ มากขึน้ โดยไมสนใจวาแผนจะกําหนดไวอยางไร สดุทายกต็องทาํตามทีร่ฐัมนตรนีัน้ ๆ ตองการ
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา

จุลนิติ

   ๓.๖ ขาดการบูรณาการ
    ดงัทีไ่ดกลาวไวแลวในขอที ่๓.๖ วา เน่ืองจากการมแีผน และยทุธศาสตรของหนวยงาน
หรอืประเด็นทีก่าํหนดไว ซึง่เปนแผนเชิงเด่ียว กลาวคอื เปนแผนของหนวยงานเพียงหนวยเดียว ในขณะท่ี
ปญหาของการพัฒนาประเทศหรือปญหาของสังคมเปนปญหาเชิงซอน มมีติทิีห่ลากหลายและเก่ียวของ
กบัหนวยงานมากกวาหนวยงานเดยีว ซึง่หากขาดการบูรณาการของแผน และการบรูณาการของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบแลว การพัฒนาหรือแกปญหาดังกลาวก็ยากยิ่งที่จะประสบผลสําเร็จได

   ๓.๗  ขาดทิศทางในอนาคต
    เมือ่พจิารณาประเทศตาง ๆ  ทีไ่ดชือ่วาเปนประเทศพฒันาแลวจะพบวา ประเทศตาง ๆ  
เหลานั้นจะมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือแผนที่กําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เชน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรนอรเวย เปนตน
ซึง่บางประเทศกําหนดไวในระยะเวลากวา ๕๐ ป แตประเทศไทยของเรามีแผนพัฒนาประเทศเพียงแผน
ระยะสัน้เพยีงปเดยีว (แผนงานตามงบประมาณรายป) แผน ๔ ป (แผนปฏบิตัริาชการตามเงือ่นเวลาของ
คณะรัฐมนตรี) และแผน ๕ ป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) เทานั้น

   ๓.๘  รัฐสภาไมไดใสใจตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินวาคณะรัฐมนตรีไดบริหาร
ราชการตามอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือไม
    หากยอนกลบัมาพจิารณาการทาํงานของรฐัสภาภายใตรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะพบวา สมาชิกรัฐสภาในสวนของสภาผูแทนราษฎรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ
การบริหารราชการแผนดินตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวขางตน จะมีเพียงสมาชิกที่เปนฝายคานเทานั้น
ที่ดูเหมือนจะมีการตรวจสอบท่ีเขมขนวาคณะรัฐมนตรีที่ทําหนาที่ในการบริหารประเทศในขณะน้ัน
ไดดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภาหรือไม โดยมุงเนนไปที่การจับผิด การตรวจสอบ
การทุจริตของฝายบริหารมากกวาการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ในขณะที่วุฒิสภาก็ยังดูเหมือนไมเขาใจในบทบาทและอํานาจหนาที่
ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนด ซึ่งจะเห็นไดจากการตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา
ตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๑๓๕ ทีใ่หความสาํคัญกับการตรวจสอบหนวยงานในระดบักระทรวงเปนหลกั 
จะมีเพียงบางคณะกรรมาธิการเทานั้นที่ตรวจสอบในประเด็นนโยบายท่ีสําคัญ เชน คณะกรรมาธิการ
กิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการงบประมาณ (ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอ ๗๗ (๑๘)) ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗๗ (๒๐) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุมครองผูบริโภค (ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗๗ (๒๒)) เปนตน
    ดงันัน้ ความคาดหวังท่ีวฒุสิภาจะตรวจสอบการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีในประเด็น
ของการขบัเคลือ่นประเทศใหสอดคลองกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดจงึไมเกิดข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ

P49-61 new.indd   56P49-61 new.indd   56 23/1/2556   17:37:0123/1/2556   17:37:01

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๕๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๔. ขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนและการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

   สาํหรับขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนและการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดนิ
ใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นแบงออกเปน การขับเคล่ือน
ของคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และการกํากับและ
ตรวจสอบของรัฐสภาในการแกไขปญหาในทางปฏิบตัขิองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้
   ๔.๑ การขับเคล่ือนของคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

    (๑) การทาํความเขาใจกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐักบัแนวนโยบายของรัฐบาล
    รฐับาลควรทําความเขาใจกับ “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั” กบั “แนวนโยบายในการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศของรัฐบาล” เสียใหม โดยตองเขาใจวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
(State Policy) และนโยบายของรัฐบาล (Government Policy) มีพื้นฐานความคิดที่ตางกัน โดยแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเปนนโยบายทีก่วางกวาและไมอยูภายใตของเงือ่นเวลา ซึง่ตองมคีวามเปนปจจบุนั
ในทกุขณะ สวนนโยบายของรฐับาลนัน้เปนเพยีงแนวทางทีค่ณะรฐัมนตรจีะตองขบัเคลือ่นใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้น มิใชเปนสิ่งเดียวกันทั้งหมด หากเขาใจถูกตอง 
คณะรัฐมนตรีก็จะสามารถขับเคลื่อนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหไปสูทิศทางที่ถูกตองได

    (๒)  กาํหนดทศิทาง นโยบาย และแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมท้ังการบรูณาการ
แผนตาง ๆ รวมกัน
    รัฐบาลควรเรงและริเร่ิมใหมีการกําหนดทิศทาง นโยบาย และแผน เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะยาว เชน แผน ๒๐ ป ๓๐ ป หรือ ๕๐ ป เพื่อกําหนดวิสัยทัศนหรือจุดมุงหมาย
ของประเทศใหชัดเจน และกําหนดกรอบของแผนในชวงเวลาตาง ๆ ใหสอดคลองและตอเน่ืองไป
ในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้ปรบันโยบายและแผนตาง ๆ  ของหนวยงานหรอืแผนแมบททีกํ่าหนดไวเฉพาะ
ประเดน็ใหสอดคลองและมเีงือ่นเวลาเริม่ตนอยางเปนเอกภาพมกีารบรูณาการรวมกัน ทัง้นี ้เพราะการ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดความมั่นคง
และย่ังยืนนั้นตองใชเวลาท่ียาวนานกวาการพัฒนาเศรษฐกิจ หากไมมีแผนในระยะยาวและการมุงมั่น
ทีช่ดัเจนแลว การพฒันาในประเดน็เหลานีจ้ะเกดิผลสมัฤทธิไ์ดยาก จงึควรทีจ่ะไดมแีผนพฒันาประเทศ
ในระยะยาวท่ีขับเคล่ือนและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด และ
เพื่อใหสอดคลองกัน รัฐบาลควรจะไดแบงนโยบายหรือแผนออกเปนชวง ๆ เพื่อดําเนินการในชวงเวลา
ที่ตางกัน เชน แผนระยะกลาง (๑๐ ป) แผนระยะสั้น (๕ ป) และแผนรายป เปนตน
    นอกจากนี้ รัฐบาลควรกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนแมบท ยุทธศาสตร 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยตองกําหนดเงื่อนเวลาในการเริ่มตน สิ้นสุด รวมทั้งกําหนดเปาหมาย
ใหสอดคลองอยางเปนเอกภาพกับแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว ตลอดจนมีการบูรณาการของ
หนวยงานตาง ๆ  รวมกันเพือ่ชวยใหการขับเคล่ือนตาง ๆ  ไมขดัแยง ซํา้ซอน หรอืมีชองวางในการดําเนนิการ

P49-61 new.indd   57P49-61 new.indd   57 23/1/2556   17:37:0123/1/2556   17:37:01

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๕๘

สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา

จุลนิติ

    (๓) จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและเปนไปตามแผนหรือยุทธศาสตรที่กําหนด 
    นอกจากการกําหนดแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะส้ันแลว
ในการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลจะตองกําหนดเงื่อนเวลากอนหลังและตองจัดสรรงบประมาณในการ
ดาํเนนิการตามแผนทีก่าํหนดไวอยางเพยีงพอและเปนไปตามเงือ่นเวลาดวย เพือ่ใหแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มิใชจัดสรรเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไว
ตอรัฐสภาเทานั้น โดยไมนําพาที่จะขับเคลื่อนแนวนโยบายแหงรัฐในประเด็นอ่ืน ๆ อยางที่เปนอยู
ในชวงเวลาที่ผานมา

    (๔) ติดตามและประเมินผลงานทุกไตรมาส และประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกสิ้นป
    เนื่องจากท่ีผานมารัฐบาลและรัฐสภาไมมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิในการขับเคล่ือน
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐท่ีกาํหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐบาลมุงเนนทีผ่ลผลิตของนโยบายท่ีตนเอง
ไดแถลงไวตอรัฐสภาเปนหลัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะรัฐบาลแตละชุดอยูไดเพียงชวงระยะเวลาอันสั้น
และไมตอเนือ่ง และมกีารเปลีย่นพรรคแกนนาํในการจดัตัง้คณะรฐัมนตรดีวย ดงันัน้ รัฐบาลในชวงตาง ๆ  
จึงมุงเนนนโยบายท่ีใหผลสําเร็จในระยะส้ัน โดยไมใหความสําคัญตอแนวนโยบายท่ีตองใชเวลาในการ
ขับเคลื่อนและมีความยากลําบากในการติดตามผลสัมฤทธิ์
    อันที่จริง คณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศในแตละชวงเวลานั้น แมจะมีการติดตาม
และประเมนิผลงานตาง ๆ  ของกระทรวง ทบวง กรมอยูบาง แตเปนการประเมนิแยกสวนทีใ่หความสําคัญ
ตอผลผลิต (Output) เปนหลัก เราจึงไมสามารถเห็นผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการใด ๆ ที่ชัดแจง
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงควรใหความสําคัญในการบรรจุการวัดผลในสวนของ
ผลลัพธ (Outcome) และผลสัมฤทธิ์ (Impact) ที่เกิดจากการดําเนินการนั้นดวย

   ๔. ๒  การกาํกบัและตรวจสอบของรฐัสภาในการแกไขปญหาในทางปฏบิตัขิองแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

    (๑) การขับเคลื่อนของสภาผูแทนราษฎร
    ในการตรวจสอบของสภาผูแทนราษฎรน้ัน สภาผู แทนราษฎรตองปรับแนวทาง
การทาํงาน โดยควรลดการตรวจสอบทีมุ่งผลสมัฤทธิท์างการเมอืงทีมุ่งเนนการจบัผดิหรอืการตรวจสอบ
ในประเด็นของการทุจริตเพียงอยางเดียว แตควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบทั้งเชิงนโยบาย 
(Policies) และกระบวนการ (Process) ที่รัฐบาลไดดําเนินการควบคูกันไปดวย
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    (๒) การขับเคลื่อนของวุฒิสภา
    ในการตรวจสอบของวุฒิสภาน้ัน วุฒิสภาตองปรับแนวทางการทํางาน โดยหันมา
ทําความเขาใจกับหลักการตรวจสอบของวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญกําหนดในบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร โดยควรมุงเนนการตรวจสอบเชิงนโยบายมากกวา
การตรวจสอบการทํางานในเชิงลึกของหนวยงานตาง ๆ และควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ถึงผลลัพธ (Outcome) และผลสัมฤทธิ์ (Impact) ของการขับเคลื่อนที่รัฐบาลไดดําเนินการวาเปนไป
ตามแนวนโยบายแหงรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวหรือไมมากกวาการตรวจสอบผลผลิต (Output) 
และกระบวนการ (Process) วามีผลสําเร็จหรือมีการหาประโยชนโดยมิชอบหรือไมอยางไร
    อยางไรก็ตาม หากสมาชิกวุฒิสภาเห็นดวยกับหลักการขางตน ควรจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมความในหมวด ๔ ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเสนอแกไขใหลดจํานวน
คณะกรรมาธิการสามัญลง จากจํานวน ๒๒ คณะ เหลือเพียง ๑๖ คณะ เนื่องจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
หนาทีใ่นการควบคุมการบริหารแผนดนิในเชิงนโยบายท่ีแตกตางไปจากสภาผูแทนราษฎร ดงันัน้ การต้ัง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวฒุสิภาจึงควรท่ีจะพิจารณาจัดตัง้ตามแนวทางการบริหารราชการแผนดนิ
ที่รัฐบาลจะตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด  ๕ ที่วาดวย
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั ๙ ดาน (ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามตาราง ๒ “การตัง้คณะกรรมาธกิารสามญั
ประจําวุฒิสภาตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ”)
    หากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินการในการแกไขปญหา
ในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามขอเสนอแนะดังกลาวขางตนได เราคงจะมีความมั่นใจไดวาประชาชนและประเทศไทยของเรา
คงจะมคีวามสงบสขุ มคีวามมัง่ม ีมัน่คง และยัง่ยนืตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัซ่ึงรฐัธรรมนูญกาํหนดไว
อยางแนนอน. 
คงจะมคีวามสงบสขุ มคีวามมัง่ม ีมัน่คง และยัง่ยนืตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัซ่ึงรฐัธรรมนญูกาํหนดไว
อยางแนนอน. 
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