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ค�ำน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มี
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล
ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐
สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิน้ สุดลง โดยให้ศาลทัง้ หลายยังคงมีอำ� นาจด�ำเนินการ
พิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มกี ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๗ โดยยั ง คงให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ หน้ า ที่ คุ ้ ม ครองหลั ก ความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ
สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบ
นิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และได้ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดว่า  เมื่อส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๘ ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี  ้ ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรายงาน
ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ เป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและน�ำไปใช้ประโยชน์
ทางด้านวิชาการต่อไป
ศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ก
ง-ช
ซ

ส่วนที่ ๑ โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
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๑.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๑ อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๒ พันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒.๔ อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑
๒
๒
๔
๑๑
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ     

ANNUAL REPORT 2015
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF THAILAND

_17-1040 ��������.indd 7

จ

2/2/2561 BE 10:12 AM
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นายเฉลิมพล  เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
อันเนื่องมาจากอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์  
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘)                             

ฉ

นายวรวิทย์  กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ     

นายสุพจน์  ไข่มุกด์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ    
(พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
อันเนื่องมาจากอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์   
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
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คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
   ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นายปัญญา  อุดชาชน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ     
(ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
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ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายปัญญา  อุดชาชน

นายเชาวนะ  ไตรมาศ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นายพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ์
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
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๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มี
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้มอี ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล  ต่อมา เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้สนิ้ สุด
ลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงโดยประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
และได้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง โดยให้ศาลทั้งหลายยังคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดี
ตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

๑.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน รวมเป็น ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา  โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที  ่ ๕/๒๕๕๗  เรือ่ ง  การสิน้ สุด
ชัว่ คราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ประกาศให้ศาลทัง้ หลาย  คงมีอำ� นาจด�ำเนินการพิจารณาและ
พิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  รวมถึงให้องค์กรอิสระ  และองค์กรอืน่   
ตามรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
๑.๑.๑ ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๔))
			(๑) ผู ้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก า ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าโดยวิ ธี ล งคะแนนลั บ
จ�ำนวน ๓ คน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
โดยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง
จ�ำนวน ๒ คน
		 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง จ�ำนวน ๒ คน
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ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู ้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก าหรื อ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี  เลือกบุคคลอืน่
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ไว้ในมาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
๑.๑.๒ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๑

ประธานวุฒิสภา
นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ
บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก

วุฒิสภารับทราบ

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
เลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา
จำ�นวน ๓ คน

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จำ�นวน ๒ คน

คณะกรรมการสรรหา ๒
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทำ�หน้าที่สรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
จำ�นวน ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่น
จำ�นวน ๒ คน

๑

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ คน ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๙ ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

๒

- คณะกรรมการสรรหาจ�ำนวน ๕ คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้น�ำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน
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๑.๒ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗ และบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และอ�ำนาจหน้าที่
อื่น ดังนี้
๑.๒.๑ การวินิจฉัยกรณีประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข
เมื่อมีกรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับแก่กรณีใด   ซึ่งเกิดขึ้นนอกวงงานของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยก็ได้ แต่สำ� หรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ มีมติของทีป่ ระชุมใหญ่
ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  
(มาตรา ๕)
๑.๒.๒ การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีป่ ระกาศใช้บงั คับแล้ว
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดให้มีช่องทางการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้  ๒ กรณี คือ
๑) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (มาตรา ๔๕  ประกอบมาตรา ๕)
การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช้ บั ง คั บ แก่ ค ดี
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในศาลยุติธรรมศาลปกครอง
หรือศาลทหาร และไม่ว่าคดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลใดก็ตาม หากศาลเห็นเองหรือคู่ความในคดีนั้น
โต้แย้งว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับบทบัญญัตนิ นั้ ให้ศาลโดยมติทปี่ ระชุมใหญ่สง่ ความเห็นดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินจิ ฉัยว่า  บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีนศี้ าลสามารถพิจารณา
ต่อไปได้แต่ต้องรอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี้ หมายถึง กฎหมายในระดับ
พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ตราขึ้ น โดยองค์ ก รที่ ใช้ อ�ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ รั ฐ สภา หรื อ กฎหมายที่ ใช้ บั ง คั บ ดั ง เช่ น
พระราชบัญญัติ
		๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นผู้เสนอ (มาตรา ๔๕)
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น
ผูเ้ สนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ อาจเป็นกรณีทมี่ ผี รู้ อ้ งเรียน ต่อผูต้ รวจการ
แผ่นดิน หรือเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้
ส�ำหรับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานัน้ มีความหมาย
เดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม ๑) ซึ่งหมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้
อ�ำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา หรือกฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ
๑.๒.๓ การวินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน
หรือไม่ (มาตรา ๒๓)   
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ� ำ นาจกั บ
ศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทมี่ ปี ญั หาว่าหนังสือสัญญาใดทีฝ่ า่ ยบริหารท�ำความตกลงกับนานาประเทศ
หรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนหรือไม่ หนังสือสัญญา
ดังกล่าวได้แก่
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง
เมือ่ มีปญ
ั หาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามหนังสือสัญญาดังกล่าวข้างต้นหรือไม่  คณะรัฐมนตรีจะขอ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้  โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
๑.๒.๔ การวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามที่มาตรา ๔๕ ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่องให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ท�ำให้อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๖ ประการดังนี้
		๑) การวินิจฉัยชี้ขาดค�ำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
(มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔)
ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองของ
นายทะเบียน อาจยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
๒) การวินจิ ฉัยชีข้ าดค�ำสัง่ ของนายทะเบียนพรรคการเมืองทีไ่ ม่รบั จดแจ้งการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
พรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง การเปลีย่ นแปลงชือ่ อาชีพ ทีอ่ ยูแ่ ละลายมือชือ่ ของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่ได้จดแจ้งไว้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือ
แจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (มาตรา ๔๑)
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หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค� ำ สั่ ง ของนายทะเบี ย นที่ ไ ม่ รั บ จดแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลง
ซึ่งมี ๓ กรณี คือ กรณีแรก การขอเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง กรณีที่ ๒
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และลายมือชื่อของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ได้จดแจ้งไว้กับ
นายทะเบียน และกรณีที่สาม การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ในกรณีเช่นว่านี้ หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวอาจยื่นค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของนายทะเบียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค�ำสั่งไม่รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
๓) การวินจิ ฉัยให้หวั หน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับ
พรรคการเมือง หรือให้หวั หน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทัง้ คณะหรือบางคนออกจาก
ต�ำแหน่ง (มาตรา ๓๑)
เมื่อปรากฏว่าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง จัดให้พรรคการเมืองกระท�ำการใดๆ ฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมืองหรือข้อบังคับพรรคการเมือง
นายทะเบียนมีอ�ำนาจเตือนเป็นหนังสือให้หัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำนั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก�ำหนด
ถ้าหัวหน้าพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนของนายทะเบียน นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจ
ยืน่ ค�ำร้องเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำดังกล่าวหรือให้หวั หน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากต�ำแหน่งได้
๔) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง (มาตรา ๙๑)
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเห็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองนั้นไม่ด�ำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศก�ำหนด และมีสาขา
พรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
(๒) ไม่สง่ ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปสองครัง้ ติดต่อกัน
หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
(๓) มีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี
(๔) ไม่มกี ารเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มกี ารด�ำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะ
เวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนหรือเมื่อมีผู้ยื่นค�ำร้องต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุดังกล่าวให้นายทะเบียน
ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริงให้นายทะเบียนโดย
6
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความ
เป็นพรรคการเมือง
ในกรณีทหี่ วั หน้าพรรคการเมืองทีถ่ กู ประกาศว่าสิน้ สภาพ เห็นว่าการประกาศของนายทะเบียนไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น อาจยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค�ำสั่งเลิกการประกาศได้
๕) การวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔)
การพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓
และกรณีเกี่ยวกับการกระท�ำของพรรคการเมืองที่มีผลกระทบต่อการปกครองหรือความมั่นคงของรัฐตาม
มาตรา ๙๔
เหตุการณ์ยุบพรรคการเมือง กรณีการบริหารจัดการของพรรคการเมือง ตามมาตรา  ๙๓  มีดังนี้
(๑) กรณีที่พรรคการเมืองมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองนั้นยังมี
สมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่
(๒) กรณีทพี่ รรคการเมืองใดไม่จดั ท�ำรายงานการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทนิ
ที่ผ่านมาแจ้งให้นายทะเบียนทราบ (มาตรา ๔๒ วรรคสอง)
(๓) กรณีที่พรรคการเมืองไม่จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๘๒)
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ วามปรากฏต่อนายทะเบียน
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองของค�ำร้องของนายทะเบียนให้
ศาลรัฐธรรมนูญส่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น
เหตุของการยุบพรรคการเมือง กรณีการกระท�ำของพรรคการเมืองมีผลกระทบต่อการปกครองและ
ความมั่นคงของรัฐ ตามมาตรา ๙๔ มีดังนี้
(๑) กระท�ำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยวิธีการ
ดังกล่าว
(๒) กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งมีผลท�ำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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(๓) กระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระท�ำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรหรือ
ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระท�ำการฝ่าฝืนโดยรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ
ในพรรคการเมือง หรือยอมให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง (มาตรา ๒๑)
กระท�ำการฝ่าฝืนโดยช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๔๓) กระท�ำการฝ่าฝืน
โดยรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๖๕) กระท�ำการ
ฝ่าฝืนโดยรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระท�ำการหรือสนับสนุนการกระท�ำอันเป็นการบ่อนท�ำลายความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินหรือกระท�ำการอันเป็นการก่อกวนหรือ
คุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท�ำการอันเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ (มาตรา ๖๖) กระท�ำการฝ่าฝืนโดยรับบริจาคเพื่อด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองจากบุคคล
องค์การ หรือนิติบุคคลตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ
ห้ามไว้ หรือตามที่ก�ำหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๖๙) กระท�ำการฝ่าฝืนโดยสมคบ
รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้บุคคลใดด�ำเนินการใด เพื่อให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหลงเชื่อ
หรือเข้าใจว่าพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลใดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปราศจากมูลความจริง (มาตรา ๑๐๔)
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ให้ยื่นค�ำร้องเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายทะเบียน
ตั้งคณะท�ำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อด�ำเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะท�ำงาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�ำเนินการยื่นค�ำร้องได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะท�ำงานให้
นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องเอง
หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะให้ระงับการด�ำเนินการของพรรคการเมืองซึ่งกระท�ำการตามมาตรา
๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งระงับการกระท�ำดังกล่าวของพรรคการเมืองไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาล
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๖) การวินจิ ฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(มาตรา ๙๘)
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
การใช้จา่ ยเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุจากกรณีมกี ารกระท�ำทีม่ ผี ลกระทบต่อการปกครอง
หรือความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้วมิได้
ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
๑.๒.๕ การวินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียง
ประชามติของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า มีบทบัญญัตใิ ดยังไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๖ ให้เพิ่มมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗  โดยแก้ไขเพิม่ เติมว่า  ในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มกี ารออกเสียงประชามติในประเด็น
เพิ่มเติมตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ และเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับประเด็นดังกล่าว
และมีผลให้บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ ให้คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญด�ำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ แล้วส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณา
ให้เห็นแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าได้มีการแก้ไข
ให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทบัญญัตใิ ดยังไม่สอดคล้อง
กับผลการออกเสียงประชามติและได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญคืนให้แก่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วซึ่งต้องท�ำให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายต่อไป ตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด โดยให้นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพิ่มเติมสมบูรณ์แล้ว
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๖) การวินจิ ฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(มาตรา ๙๘)
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
การใช้จา่ ยเงินสนับสนุนพรรคการเมือง (มาตรา ๘๒) หรือเหตุจากกรณีมกี ารกระท�ำทีม่ ผี ลกระทบต่อการปกครอง
หรือความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๙๔) และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผู้ใดมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้วมิได้
ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
๑.๒.๕ การวินิจฉัยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียง
ประชามติของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า มีบทบัญญัตใิ ดยังไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๖ ให้เพิ่มมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗  โดยแก้ไขเพิม่ เติมว่า  ในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มกี ารออกเสียงประชามติในประเด็น
เพิ่มเติมตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ และเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับประเด็นดังกล่าว
และมีผลให้บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ ให้คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญด�ำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ แล้วส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณา
ให้เห็นแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าได้มีการแก้ไข
ให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทบัญญัตใิ ดยังไม่สอดคล้อง
กับผลการออกเสียงประชามติและได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญคืนให้แก่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วซึ่งต้องท�ำให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายต่อไป ตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด โดยให้นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพิ่มเติมสมบูรณ์แล้ว
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๑.๓ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้ร้องยื่นคำ�ร้อง

ประธานศาลหรือตุลาการที่ศาล
มอบหมายทำ�การแต่งตั้ง
ตุลาการประจำ�คดี

กรณีมีความจำ�เป็นเร่งด่วน
และประธานศาลไม่ได้แต่งตั้ง
ตุลาการประจำ�คดี

ตุลาการประจำ�คดีตรวจ
และมีคำ�สั่งภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรณีมีความเห็นรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลตรวจและมีคำ�สั่งภายใน ๓ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�ร้อง

กรณีมีความเห็นไม่รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

ศาลไม่เห็นพ้องด้วย
และมีคำ�สั่งให้รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

กรณีมีคำ�สั่งรับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

นำ�คำ�ร้องเข้าสู่พิจารณา
ของศาลภายใน ๗ วัน
นับแต่มีความเห็น
ศาลเห็นพ้องด้วย

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

กรณีมีคำ�สั่งไม่รับไว้
พิจารณาวินิจฉัย

จัดทำ�คำ�สั่งและแจ้ง
ผู้ร้องทราบ

คดีมีผู้ถูกร้อง

คดีไม่มีผู้ถูกร้อง

คดีมีผู้ถูกร้อง
ส่งสำ�เนาคำ�ร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีคำ�สั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสำ�เนาคำ�ร้อง
เพื่อจัดทำ�และยื่นคำ�ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันรับสำ�เนาคำ�ร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำ�หนด
ศาลอาจมีคำ�สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงก็ได้ ทั้งนี้ในการดำ�เนินกระบวนพิจารณา
ต่อไป หากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ทำ�การไต่สวนก็ได้

กรณีศาล
ไม่ทำ�การไต่สวน

กรณีศาล
ทำ�การไต่สวน
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แผนภูมิแสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)

กรณีศาลไม่ทำ�การ
ไต่สวน

กรณีศาลทำ�การ
ไต่สวน

ส่งสำ�เนาประกาศแก่คู่กรณี
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัด

ประกาศกำ�หนดวันนัดไต่สวน
ครั้งแรก

ปิดประกาศ ณ ที่ทำ�การศาล
คู่กรณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอื่นเป็นพยานได้ตามที่
ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ศาลอาจกำ�หนดให้มีการตรวจพยานหลักฐาน
ก็ได้โดยศาลจะแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน

คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อม
แสดงเหตุผลความจำ�เป็นและวิธีการ
ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ศาลออกนั่งพิจารณาและสืบพยาน

กำ�หนดวันนัดไต่สวน

ศาลเห็นว่าควรไต่สวนต่อไป

ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ศาลประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตุลาการที่เป็นองค์คณะ
จัดทำ�คำ�วินิจฉัยของศาล
ตุลาการที่เป็นองค์คณะตรวจ
และลงนามในคำ�วินิจฉัย

ตุลาการที่เป็นองค์คณะจัดทำ�ความเห็น
ส่วนตนแถลงด้วยวาจาและลงมติ
คดีไม่มีผู้ถูกร้อง
คดีมีผู้ถูกร้อง
ศาลแจ้งให้คู่กรณีมาฟัง
การอ่านคำ�วินิจฉัย

ศาลแจ้งคำ�วินิจฉัยแก่ผู้ร้องโดย
ให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติและปรากฏ
ในคำ�วินิจฉัยเป็นวันอ่าน
คำ�วินิจฉัยของศาล
ให้มีผลเมื่ออ่าน

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งคำ�วินิจฉัยของศาล
และความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตุลาการที่เป็น
องค์คณะเพื่อนำ�ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๒. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๗ บัญญัติว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแต่งตั้งเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเสนอของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอืน่
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ให้มี
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑ อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วน
ราชการทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอำ� นาจหน้าที่
ตามมาตรา ๔ ดังนี้
“มาตรา ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ค� ำ สั่ ง และค� ำ วิ นิจฉั ย ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บงานของคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”
๒.๒ พันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ด้านคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ด�ำเนินงานอ�ำนวยการของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำนักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
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๒.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรือ่ งการแบ่งส่วนราชการภายในและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕) ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
(๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ส�ำนักบริหารกลาง
(๕) ส�ำนักคดี ๑
(๖) ส�ำนักคดี ๒
(๗) ส�ำนักคดี ๓
(๘) ส�ำนักคดี ๔
(๙) ส�ำนักคดี ๕
(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
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โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาลรัฐธรรมนูญ

รวม ๑๖๙ อัตรา

๑
ที่ปรึกษา
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เชี่ยวชาญ ๙
ด้านคดีและวิชาการ

๑
เลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้เชี่ยวชาญ ๕
ด้านการบริหาร
รองเลขาธิการ ฯ
(ด้านบริหาร)
สํานักบริหารกลาง

๑
๒๒

สํานักพัฒนา ๑๖
ระบบบริหาร
สํานักเทคโนโลยี ๑๗
และประชาสัมพันธ์
๒๔
สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา

สํานักประธาน ๙
ศาลรัฐธรรมนูญ
กลุ่มงาน
ผู้เช่ียวชาญ

๓

๓
กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน

รองเลขาธิการ ฯ
(ด้านคดี)

๑

สํานักคดี ๑

๑๐

สํานักคดี ๒

๑๑

สํานักคดี ๓

๑๐

สํานักคดี ๔

๑๑

สํานักคดี ๕

๑๕

๒.๔ อัตราก�ำลังของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการ
สรรหาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจในการสนับสนุนงานด้านพิจารณาวินิจฉัยคดี และงานบริหารด้านต่างๆ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี จนถึงปัจจุบนั (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
มีอัตราก�ำลังรวมทั้งสิ้น ๒๐๔ อัตรา แบ่งออกเป็น อัตราก�ำลังของข้าราชการ ๑๖๙ อัตรา (มีข้าราชการด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่จริงจ�ำนวน ๑๓๙ อัตรา) และมีลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน ๓๕ อัตรา (มีอัตราอยู่จริง จ�ำนวน ๓๔ อัตรา)
ทั้งนี้ สามารถจ�ำแนกบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดังนี้
๑) จ�ำแนกตามเพศ แบ่งออกเป็น เพศชาย จ�ำนวน ๙๐ คน เพศหญิง จ�ำนวน ๘๓ คน
๒) จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา แบ่งออกเป็น วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑ ระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๕ และต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐
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อัตราก�ำลังของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอยู่จริงของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๑๗๓

แผนภูมิที่ ๒ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างจ�ำแนกตามต�ำแหน่งที่มีอยู่จริงของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รวม

แผนภูมิที่ ๓ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำแนกตามเพศ
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ลูกจ้างประจ�ำ

รวม

ชาย (คน)        หญิง (คน)

แผนภูมิที่ ๔
แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
จ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
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ข้าราชการ       ลูกจ้างประจ�ำ
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ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑. ผลการปฏิบัติราชการด้านคดี
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คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี โ ดยยึ ด บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๖ ที่บัญญัติว่า “ผู้พิพากษา
และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปโดยยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” และได้ด�ำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมีผลการ
ด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๘ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑.๑ การด�ำเนินงานคดีของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผลการด�ำเนินงานคดีของศาลรัฐธรรมนูญในรอบปี ๒๕๕๘ มีดังนี้
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน  
รวม ๙ คน โดยในปี ๒๕๕๘ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์อื่น  ได้พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งอันเนื่องมาจากอายุครบ  ๗๐  ปีบริบูรณ์  จ�ำนวน ๒ คน  ได้แก่
นายเฉลิมพล เอกอุรุ และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายนครินทร์   เมฆไตรรัตน์   และนายปัญญา  อุดชาชน  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ
ชุดปัจจุบนั จึงประกอบด้วย  นายนุรกั ษ์  มาประณีต  นายจรัญ  ภกั ดีธนากุล  นายชัช  ชลวร  นายทวีเกียรติ  มนี ะกนิษฐ  
นายนครินทร์   เมฆไตรรัตน์   นายบุญส่ง  กุลบุปผา นายปัญญา  อุดชาชน  นายวรวิทย์   กังศศิเทียม  และ
นายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี  ทั้งนี้  คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยยึด
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๒๖  ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่   
“ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ให้เป็นไป
โดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” และได้ด�ำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  
“ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิตริ ฐั และนิตธิ รรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข”
โดยมีผลการด�ำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๘ ที่ส�ำคัญ  ดังนี้
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   มาตรา ๔๕ บัญญัติให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนีห้ รือไม่ และตามทีก่ ฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งปรากฏว่า  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
มีค�ำร้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  จ�ำนวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่
(๑) นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคด�ำรงไทย  
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบมาตรา  ๘๒  
มาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๘  (เรื่องพิจารณาที่  ๑/๒๕๕๘  รับวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘)
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(๒) นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคคนขอปลดหนี้ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบมาตรา  ๘๒  มาตรา  
๙๗  และมาตรา  ๙๘ (เรื่องพิจารณาที่  ๒/๒๕๕๘  รับวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๘)
(๓) นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ยุ บ พรรคคนขอปลดหนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ (เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๘  รับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘)
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เข้ามาสู่ศาลในปี ๒๕๕๘ โดยสามารถสรุป
ผลการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้  ดังนี้
(๑) เรื่องค้างพิจารณาจากปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ไม่มี   
(๒) ค�ำร้องที่รับเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จ�ำนวน ๓ เรื่อง
(๓) ค�ำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จเป็นค�ำวินิจฉัย  จ�ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เรื่องพิจารณา
ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคด�ำรงไทย
(๔) เรื่องค้างพิจารณาที่ยกไปด�ำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๒ เรื่อง ได้แก่เรื่องพิจารณา
ที  ่ ๒/๒๕๕๘  และเรือ่ งพิจารณาที่ ๓/๒๕๕๘ เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรค
คนขอปลดหนี้
(๕) เรื่องร้องเรียน รวม ๑๔ เรื่อง เป็นค�ำร้องเรื่องร้องเรียนที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในประเด็นที่มิได้อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าไม่ได้อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับไว้พิจารณา
วินิจฉัย
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แผนภูมิที่ ๕ สรุปสถิติคดีที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘
จ�ำนวน
๑๕๐

สรุปสถิติคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘)

๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐

๒๕๕๐
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
จ�ำนวนค�ำร้อง
๗๙
๑๓๖
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๒๓
๑๒๑
๙๖
๓
ผลด�ำเนินการรวม ๓๑
๗๖
๖๗
๔๙
๙๔
๑๐๙
๘๔
๙๖
๑
ร้อยละ
๓๙.๒๔% ๕๕.๘๘% ๕๑.๙๔% ๓๗.๖๙% ๗๑.๗๖% ๘๘.๖๒% ๖๙.๔๒% ๑๐๐.๐๐% ๓๓.๓๓%

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐%
๙๐.๐๐%
๘๐.๐๐%
๗๐.๐๐%
๖๐.๐๐%
๕๐.๐๐%
๔๐.๐๐%
๓๐.๐๐%
๒๐.๐๐%
๑๐.๐๐%
๐.๐๐%

จ�ำนวนค�ำร้อง        ผลด�ำเนินการรวม       ร้อยละ
๑.๒ สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ค�ำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง
ผู้ร้อง
ผู้ถูกร้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคด�ำรงไทย
นายทะเบียนพรรคการเมือง  
พรรคด�ำรงไทย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓  ประกอบมาตรา ๘๒  มาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๘
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๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคด�ำรงไทย ผู้ถูกร้อง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒  
สรุปได้ดังนี้
๑.๑ ผู้ถูกร้องได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
มาตรา ๘๑ จ�ำนวน ๙ โครงการ วงเงินจ�ำนวน   ๗๒๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ
ได้เบิกจ่ายเงินจ�ำนวนดังกล่าวทัง้ หมดแล้ว ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้มหี นังสือแจ้งให้ผถู้ กู ร้อง
จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกร้องได้ส่งเอกสารรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของ
พรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ ร.ง.๒) แต่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่าย
เงินดังกล่าวแต่อย่างใด
๑.๒ ผู้ร้อง มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
ของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ถูกต้องไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกร้องมิได้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว หรือชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้จัดส่งแต่อย่างใด
จึงเป็นกรณีทผี่ ถู้ กู ร้องมิได้จดั ส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จา่ ยเงินทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือชี้แจงเหตุผลอันสมควรภายในระยะเวลาที่ผู้ร้องก�ำหนด  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒
วรรคสอง อันเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
๑.๓ ผู้ร้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้
มีคำ� สัง่ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
เนื่องจากไม่ด�ำเนินการตามมาตรา ๘๒ และให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องจะจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม
มาตรา ๙๗ และให้มีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม
รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว
มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตาม มาตรา  ๙๘
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๒. ประเด็นเบื้องต้น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณา
วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ผู้ถูกร้องไม่
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒  
ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด�ำเนินการให้มีการยุบพรรคผู้ถูกร้องโดยผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะ
เวลาสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ วามปรากฏต่อผูร้ อ้ ง ตามนัยมาตรา ๙๓ วรรคสอง แล้ว กรณีจงึ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ และข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๒๐) ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้
ผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำร้อง
ผู้ถูกร้องได้ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาสรุปได้ว่า ผู้ถูกร้องไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน
การใช้จ่ายเงินให้ผู้ร้อง เนื่องจากเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ถูกร้อง
ก่อนที่จะส่งให้ผู้ร้อง และในระยะเวลาครบก�ำหนดส่งเอกสารในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น ได้เกิดวิกฤติ
ทางการเมือง จึงไม่ทราบว่าผู้ร้องด�ำเนินกิจการได้หรือไม่และไม่สามารถเข้าไปส่งเอกสารที่สถานที่ท�ำการของ
ผู้ร้องได้  ต่อมามีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมีประกาศห้าม
พรรคการเมืองด�ำเนินกิจการ  ผู้ถูกร้องจึงไม่กล้าส่งเอกสารในนามผู้ถูกร้อง  แต่หลังจากนั้นผู้ถูกร้องได้ส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้ผู้ร้องแล้ว ตามหนังสือ ที่ ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๒๒ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗  
ผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ตามที่ผู้ถูกร้องอ้างว่าเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินต้องได้รับการรับรองงบการเงินจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคผู้ถูกร้องก่อนส่งให้
ผู้ร้องนั้น  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๘๒  ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มิได้ก�ำหนดให้
พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต้องได้รับการรับรองการใช้จ่ายเงิน
จากทีป่ ระชุมใหญ่พรรคการเมืองแต่อย่างใด  และผูร้ อ้ งได้ยนื่ พยานเอกสารประกอบค�ำชีแ้ จงว่าในช่วงเวลาทีผ่ รู้ อ้ ง
ก�ำหนดให้สง่ เอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จา่ ยเงินนัน้   สถานทีท่ ำ� การของผูร้ อ้ งยังคงปฏิบตั งิ านได้ตาม
ปกติ  มิได้ถูกปิดล้อมหรือเกิดเหตุการณ์วุ่นวายจนถึงขนาดที่ผู้ถูกร้องไม่อาจติดต่อประสานกับผู้ร้องได้  ไม่ว่าทาง
ไปรษณีย์หรือโทรสาร  และพรรคการเมืองต่าง ๆ  ยังสามารถส่งเอกสารได้ตามปกติ  ส่วนที่อ้างว่าผู้ถูกร้องได้ส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินให้ผู้ร้องแล้วตามหนังสือ ที่  ดท ๐๒ (๒๕๔๙)/๐๒๒ ลงวันที่  ๒๙  
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มิถุนายน  ๒๕๕๗ นั้น  ก็เป็นการส่งเอกสารในส่วนของงบการเงิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๗  ประกอบมาตรา  ๔๕  ซึ่งเป็นการน�ำส่งเอกสารคนละมาตรา
กัน  อีกทั้งยังล่วงเลยระยะเวลาที่ผู้ร้องก�ำหนดให้ส่งเอกสารหลักฐานมาแล้ว  ผู้ร้องจึงไม่อาจทราบได้ว่าผู้ถูกร้อง
ได้ใช้จา่ ยเงินทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่  และ
ผู้ถูกร้องไม่ได้ชี้แจงเหตุผลที่มิได้ส่งเอกสารแต่อย่างใด จนเป็นเหตุให้ผู้ร้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มี
ค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
		ประเด็นทีห่ นึง่   มีเหตุยบุ พรรคผูถ้ กู ร้อง  ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  เนื่องจากไม่ด�ำเนินการตามมาตรา  ๘๒  หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า   ผู้ถูกร้องได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนตามโครงการและแผนงานจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เบิกจ่ายเงินจากกองทุนดังกล่าวแล้ว   ผู้ถูกร้องจึง
มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผู้ถูกร้อง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ เมือ่ ผูถ้ กู ร้องได้ยนื่ เพียงรายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุน
ของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  แต่ไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินดังกล่าว  
โดยผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินภายในเวลาที่ก�ำหนด
แล้ว แต่ผู้ถูกร้องไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานการใช้จ่ายเงินหรือชี้แจงเหตุผลที่ไม่จัดส่งเอกสาร
หลักฐานแต่อย่างใด   จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่จัดท�ำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบ
ปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด  
โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรณีจงึ มีเหตุทจี่ ะสัง่ ยุบพรรคผูถ้ กู ร้อง  ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบมาตรา  ๘๒  
ประเด็นที่สอง ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมื อ งขึ้ น ใหม่ ห รื อ เป็ น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในการจดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗ หรือไม่  และหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่มีส่วนร่วม รู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำดังกล่าว
แล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘  หรือไม่  
พิจารณาแล้วเห็นว่า  พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๗
เป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย   ซึ่งมิได้ให้อ�ำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะสั่ง
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เป็นอย่างอื่น เมื่อมีเหตุให้พรรคผู้ถูกร้องต้องยุบไปด้วยเหตุที่ฝ่าฝืนมาตรา  ๘๒  แล้ว  ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้
ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้อง  ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  ตอบ
รับการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคด�ำรงไทย  ลงวันที  ่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และวันที  ่ ๑๐  มิถนุ ายน  
๒๕๕๖  ซึ่งเป็นผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในช่วงเวลาที่พรรคผู้ถูกร้องได้รับและใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือ
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่อกี ไม่ได้ภายใน
ก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องต้องยุบไป และด้วยเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการ
ใช้จา่ ยเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทนิ ให้เป็นไปตามมาตรา  ๘๒  โดยการรายงานการใช้จา่ ยเงินจะ
ต้องกระท�ำโดยหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค  ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจการของพรรคเพือ่ ให้
เป็นไปตามมาตรา  ๑๗ วรรคหนึ่ง  และวรรคสาม  ที่เป็นหลักกฎหมายที่ให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนี  ้ เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  พรรคผูถ้ กู ร้องไม่ได้รายงานการใช้จา่ ยเงินสนับสนุน
ของพรรคผู้ถูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ถูกต้องตามหน้าที่ อันเป็นการปล่อยปละละเลย และงดเว้น
การกระท�ำตามหน้าที  ่ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๘๒  
ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุและพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง
มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการกระท�ำดังกล่าวแล้วมิได้ยับยั้ง หรือแก้ไขการกระท�ำ
เกีย่ วกับการรายงานดังกล่าว จึงมีคำ� สัง่ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถ้ กู ร้อง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคด�ำรงไทย  
ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในช่วงเวลาที่พรรค
ผู้ถูกร้องได้รับและใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
๔. ผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ยบุ พรรคด�ำรงไทย  ผูถ้ กู ร้อง  ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๓  ประกอบมาตรา  ๘๒  และให้ผู้ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
พรรคผูถ้ กู ร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรือ่ ง  ตอบรับการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค
ด�ำรงไทย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง   หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
อีกไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารของพรรคผู้ถูกร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นมีก�ำหนดเวลาห้าปี
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นั บ แต่ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค� ำ สั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู ้ ถู ก ร้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๙๘
๑.๓  การเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  ดังนี้
๑) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคคลที่สมควรได้รับ
การแต่งตั้งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ  เสนอต่อประธานกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ) เมื่อวันที่   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  โดยเสนอแนะ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
		๒) ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมือ่ วันที  ่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยเสนอเป็นข้อเสนอร่วมกันของศาลรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการการเลือกตัง้   
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งในองค์กร
รัฐธรรมนูญ  ตลอดจนลักษณะขององค์กรและอ�ำนาจหน้าทีซ่ งึ่ อาจมีผลกระทบต่อการจัดตัง้ องค์กรและการปฏิบตั ิ
ภารกิจบางประการขององค์กรดังกล่าว
๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบ
การพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ เสนอต่อประธานอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มี
ผูเ้ สนอแนะ  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันที  ่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ  
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ  เสนอต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ในส่วนที่เกี่ยวกับ
จ�ำนวนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การใช้สิทธิของประชาชนยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และบทบาท
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
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๑.๔ การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาคดี ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ....
๑) การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ   พ.ศ.   ....   ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
(ชุดศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ)
คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุม  จ�ำนวน  ๒ ครั้ง  คือ  เมื่อวันที่  ๗  เมษายน ๒๕๕๘  และเมื่อวันที่  ๒๘  
เมษายน  ๒๕๕๘  โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้พิจารณาโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และมอบหมายให้อนุกรรมาธิการ
ผูแ้ ทนของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดท�ำข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ดำ� เนินการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท�ำเอกสารเพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนแก่คณะอนุกรรมาธิการ ฯ  เช่น  สาระส�ำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตารางเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ และสภาพปัญหาและข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  
เป็นต้น
เนื่องจากเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติโดยเสียงข้างมากไม่เห็น
ชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งฉบับ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ชุดศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) จึงเป็น
อันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาตรา  ๓๘  ต่อมา
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ  
(ชุดนายมีชยั   ฤชุพนั ธุ)์   จำ� นวน  ๒๑  คน เพือ่ ท�ำหน้าทีร่ า่ งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
๒) การด�ำเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อมเกีย่ วกับร่างกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ  ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  (ชุดนายมีชยั   ฤชุพนั ธุ)์ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ  ทัง้ ในส่วนของการติดตามข้อมูลเกีย่ วกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับศาลรัฐธรรมนูญ เช่น องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และวิธีพิจารณา
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ   ตลอดจนเตรียมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไป
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๒. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
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แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙
๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

๒.๒ พันธกิจ (Mission)

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  สร้างบรรทัดฐาน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและ
รักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๓ เป้าประสงค์ (Goals)

เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเป้าหมายของการด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
(๑) องค์การมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) ความเชื่อถือของประชาชนต่อค�ำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจน มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน
(๔) บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการท�ำงาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง
(๕) สังคมเชื่อมั่นและยอมรับการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างสะดวกและรวดเร็ว                            
(๗) ขั้นตอนการด�ำเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน
(๘) เพิ่มเครือข่ายสนับสนุนกิจการศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และระบบการจัดการฐานข้อมูลของสมาชิกมีประสิทธิภาพสูง
(๑๐) การยอมรับจากสังคมและความพึงพอใจจากบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งกระบวนการพิจารณาในระบบไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญมีความรวดเร็วและเป็นธรรม
(๑๑) ระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สู ง มี เ ทคโนโลยี ก ้ า วหน้ า และทั น สมั ย
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรอบทิศทางการ
บริหารราชการของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในระยะเวลา ๕ ปี เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการด�ำเนินงานการอ�ำนวยความยุติธรรมในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนการพัฒนาหลักนิติธรรมในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
สาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักทีก่ ำ� หนดไว้ จึงได้กำ� หนดยุทธศาสตร์
ในการด�ำเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งมีจริยธรรมและคุณธรรม

เป้าหมายเพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการท�ำงาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง องค์กรเป็น
ทีย่ อมรับในด้านคุณภาพและจริยธรรม ได้รบั ความเชือ่ ถือจากประชาชน กระบวนงานมีมาตรฐานชัดเจนมีการน�ำ 
PMQA มาใช้ในการพัฒนาองค์กร มีระบบสอบทานการปฏิบัติงาน องค์การมีธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนา
ความร่วมมือของบุคลากร การพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านให้มมี าตรฐาน การพัฒนาระบบสอบทานภายในองค์กร
และการพัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างประเทศด้วยการจัดท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
โลกและสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความก้าวหน้าทั้งในด้าน
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดีที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมีการด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรม ดังนี้
๑.๑ การเข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
มีการแลกเปลี่ยนทัศนะกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้น�ำขององค์กรศาลในต่างประเทศ
ด้วยการเดินทางเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมคารวะ การแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงกฎหมาย
หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน ระบอบประชาธิปไตย หลักเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งผลประโยชน์ของ
มหาชนเป็นที่ตั้ง ดังนี้
๑) การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “ความหลากหลายของกระบวนการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในบริบทของการบูรณาการของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก” จัดโดย ศูนย์การแลกเปลีย่ น
ด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียของมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
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๒) การเข้าร่วมการประชุมของเลขาธิการสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า
แห่งเอเชีย (AACC) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๓) การเข้าร่วมการประชุมสมาชิกคณะกรรมาธิการของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบัน
เทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) และการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๒ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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๔) การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๒๐ ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
อาร์เมเนีย และการศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย

๕) การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐอุซเบกิสถานในหัวข้อ “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการตระหนักถึงหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจและ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : ประสบการณ์ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและต่างประเทศ”
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๖) การศึกษาดูงานศาลสูงสุดแห่งประเทศแคนาดา และการประชุมหารือความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยคัลการี่ และคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบริตชิ โคลัมเบีย ณ ประเทศ
แคนาดา

๗) การศึกษาดูงานศาลสูงสุดสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และการหารือความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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๘) การศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเช็ก ส�ำนักงานองค์การสหประชาชาติ
(United Nations) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

๑.๒ การส่ ง ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน
ในต่างประเทศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเชิญจากต่างประเทศให้จัดส่งข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มระดับข้าราชการในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับในปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรมเข้าร่วม ดังนี้
๑) เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเสรีภาพในการรวมกลุ่ม” จัดโดยศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี
๒) เข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสัน้ ในหัวข้อ “กลไกในการจัดการอ�ำนาจหน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญ
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย” จัดโดยศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๑.๓ การรับรองการเยือนและการเข้าเยี่ยมคารวะ
จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมโลกสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตลอดจนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงท�ำให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่รู้จักของนานาประเทศส่งผลให้ผู้แทน
จากประเทศต่าง ๆ มีความสนใจเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๕๘ มีบุคคลส�ำคัญ
ของแต่ละประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ ดังนี้
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๑) ฯพณฯ นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr.Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๒) ฯพณฯ นายปาร์ค ฮัน ซอล (H.E. Mr.Park Han-Chul) ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เกาหลี และนายจอน แจ มัน (Mr. Jeon Jae-Man) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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๓) นายไมเคิล วินเซอร์ (Mr. Micheal Winzer) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำ
ประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒. ด้านการพัฒนาสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

การพัฒนาองค์ความรู้ให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนด โดยน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติและ/หรือปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จนถึงขั้นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืนและก้าวย่างสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จากเหตุข้างต้น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จดั ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมตามประเภทหรือ
ระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์การ และจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์การ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การศึ ก ษาอบรมตามประเภทหรื อ ระดั บ หลั ก สู ต รจากภายนอกองค์ ก าร ส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
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ผู้เข้าอบรม
(คน)

หลักสูตร/จ�ำนวน
๑. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ๑๕ หลักสูตร ๑๘ คน
(๑) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(๒) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(๓) หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(๔) หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
(๕) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน
(๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
(๗) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง
(๘) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(๙) หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ
(๑๐) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
(๑๑) หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(๑๒) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
(๑๓) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(๑๔) หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง
(๑๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ๑ หลักสูตร ๒ คน
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
๓. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น  ๓ หลักสูตร ๔ คน
(๑) หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(๒) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) หลักสูตรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
๔. หลักสูตรกฎหมายมหาชน ๒ หลักสูตร ๖ คน
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
(๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง
รวม ๒๑ หลักสูตร

๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๓
๓
๓๐
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แผนภูมิที่ ๖ จ�ำนวนข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร
๑๘ คน

น

ต้น
ดับ

าย

รระ

หม

ิหา
หล

ักส

ูตร

กฏ

บร
นัก
ูตร
ักส
หล

นัก
ูตร
ักส
หล

ักส

ูตร

นัก

บร

บร

ิหา

ิหา

รระ

รระ

ดับ

ดับ

กล

สูง

าง

๒ คน

หล

๖ คน

๔ คน

มห
าช

๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐

๒.๒ การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์การส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังได้ด�ำเนิน
จัดสัมมนาและอบรมภายในองค์การ เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสามารถน�ำพัฒนาและปรับแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนากระบวนและวิธีการปฏิบัติ
งานในด้านต่าง ๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการ
ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการที่ส�ำคัญ ๆ ดังนี้
๑) โครงการพัฒนาการบริหารงานของข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจหลักการบริหารงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำและเสริมสมรรถนะหลักที่ส�ำคัญแก่บุคลากรและผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูงสุดและมี
บทบาทหน้าที่ส�ำคัญสามารถน�ำองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และเพื่อให้บุคลากรและ
ผูบ้ ริหารน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาตนเอง กิจกรรมภายใต้โครงการ
ประกอบด้วย
(๑) การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง มีจริยธรรมและคุณธรรม
(๒) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) การจัดท�ำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราคากลางและการค�ำนวณราคากลาง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
40
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(๔) การด�ำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การลงโทษทางวินัย และการร้องทุกข์
(๕) การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
(๖) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒) โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทางด้ า นวิ ช าการส�ำ หรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ห าร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทาง
ด้านวิชาการ และทักษะด้านต่างๆ และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดท�ำผลงานทางวิชาการ
๓) โครงการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นกฎหมายปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองส�ำหรับข้าราชการฝ่ายบริหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักกฎหมาย
ปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๔) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษส�ำหรับข้าราชการฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้สู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของตนและหน่วยงานภายนอก เพือ่ สร้างโอกาส ความมัน่ ใจ และเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียน
รู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อสนองนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสากล และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๕) โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เครือ่ งมือ เทคนิค
วิธีการ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน
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๖) โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์ทางนิติวิธีเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ทางนิติวิธีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนการเพิม่ พูนและพัฒนาทักษะด้านภาษา
ต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดีรฐั ธรรมนูญในการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญคือการจัดอบรมทางวิชาการโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๘ ครั้ง การฝึกอบรมภาษา
อังกฤษเพื่อการท�ำงานและภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา จ�ำนวน ๒๐ ครั้ง และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
เพื่อประกอบการให้ความเห็นในทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
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๗) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสร้ า งหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยคดี รั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเสนอค�ำร้องต่าง ๆ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเพือ่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดีรฐั ธรรมนูญในการสร้างระบบ
ประสานงานและหน่วยงานเครือข่ายคดีรฐั ธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญคือ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินคดีรฐั ธรรมนูญ โดยการน�ำเสนอผลการศึกษา
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานคดีเกี่ยวกับผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง การยื่นค�ำร้อง และการยื่น
เอกสารประกอบค�ำร้อง การสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการประสานงานและทักษะในการสร้างเครือข่ายอันจะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
ระบบการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคดีรฐั ธรรมนูญ โดยเฉพาะการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการบรรยายจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒแิ ละท�ำกิจกรรม
เชิงปฏิบตั ริ ว่ มกัน ซึง่ เป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดีในการปฏิบตั งิ านตามรัฐธรรมนูญ
และเป็นแนวทางในการสร้างระบบประสานงานและหน่วยงานเครือข่ายคดีรัฐธรรมนูญ อันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญและส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป
๘) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส�ำนึกในการปฏิบัติราชการและสร้าง
ค่านิยม ให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกในการปฏิบตั ริ าชการตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี และเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีมีความรู้ความเข้าใจ
และเพิ่มทักษะเพื่อน�ำไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญคือ
การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรูท้ างด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ จ�ำนวน ๔ ครัง้ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ�ำนวน
๒ ครั้ง และร่วมกันก�ำหนดค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานด้านคดีเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการส่งเสริมและสนับสนุน
ค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานด้านคดีให้เป็นรูปธรรมต่อไป
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๙) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ ลูกจ้าง ส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติง านของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐) โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๓ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกลุม่ งานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษาได้ดำ� เนินการขึน้ และได้รบั
การตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วนในสังคมเป็นอย่างดี เพราะมีจุดเด่นในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เชิงสร้างสรรค์ และเนื้อหาวิชาการฝึกอบรมที่มีองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาอย่างครอบคลุม ทั้งด้านสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และด้านอื่น ๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากภาควิชาการ ราชการ
องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร และอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับประเทศ
และสากล ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการท�ำให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่า มีข้อวิพากษ์และเสนอแนะต่อสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาทุกส่วนในสังคมต่อไป
๑๑) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บคุ ลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับทักษะ ด้านการสือ่ สาร
เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กร สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานอืน่ ๆ และเพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สงั คมเกิดความเชือ่ มัน่ และ
เป็นที่ยอมรับต่อการปฏิบัติภารกิจตามอ�ำนาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยศาลรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดมาตรฐานหรือแนวทาง  การด�ำเนินงานและการประเมินผลงานด้านประชาสัมพันธ์
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ร่วมกับสื่อมวลชนประจ�ำศาลรัฐธรรมนูญ   ตามโครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ของศาลรัฐธรรมนูญ
๑๒) โครงการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนตามความต้องการของหน่วยงาน) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการท�ำงานที่ดี ทั้งนี้ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั การจัดสรรทุนรัฐบาลจากส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  
จ�ำนวน ๑ ทุน มีขา้ ราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านการคัดเลือกเพือ่ ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น จ�ำนวน ๑ ราย
๒) ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขารั ฐ ศาสตร์ เน้ น ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ เน้นทางด้านความมั่นคงและยุติธรรม จ�ำนวน ๑ ทุน มีข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผ่านการ
คัดเลือกเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร จ�ำนวน ๑ ราย
			

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เป้าหมายเพือ่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้สงั คมเกิดความเชือ่ มัน่ และยอมรับ
การด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวก พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการประชาสัมพันธ์
ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการด�ำเนินงานมีมาตรฐานชัดเจน โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากระบวนการเข้าถึง
มวลชนอย่างเป็นระบบ การพัฒนาการสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญการพัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลไก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
๑. การพัฒนากระบวนการเข้าถึงมวลชน
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก�ำหนด
ให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ โดยประชาชนสามารถให้สิทธิในการตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายรัฐธรรมนูญ
อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกในกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน
รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนี้
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๑.๑ โครงการสร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสูเ่ ยาวชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎมายรัฐธรรมนูญและบาทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในระหว่างวันที่
๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคราม อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
(๑) การสัมมนาวิชาการเพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
            
(๒) การจัดนิทรรศการ
(๓) การจัดกิจกรรมการแข่ งขั นตอบปั ญ หาเกี่ ย วกั บการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง
(๔) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑.๒ โครงการสัมมนาสื่อมวลชน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เรื่องปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : ทิศทางใหม่ของประเทศ
และระบบนิติรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ นักวิชาการ สื่อมวลชน โดยก�ำหนดโครงการสัมมนา
สื่อมวลชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่
อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
๑.๓ ร่วมจัดนิทรรศการกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน
เกีย่ วกับบทบทบาท อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญในการช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “ผูต้ รวจการ
แผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในวันที่ ๒๕- ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ จ�ำนวน ๕๐๐ คน
๑.๔ ร่วมจัดนิทรรศการกับส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล ๑๐ ธันวาคม ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น ๔ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ  
๒. พัฒนาการสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร ค�ำวินจิ ฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ตดิ ตามผลการพิจารณาคดี
รวมทัง้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในปี ๒๕๕๘ โดยได้ดำ� เนินการปรับปรุงเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และยังอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลข้อมูลในการน�ำข้อมูลเพื่อเข้าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ค�ำวินจิ ฉัยคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ตดิ ตามผลการพิจารณาของ
หน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยเพิ่มเนื้อหาบทความด้านกฎหมาย
งานวิจัยด้านรัฐธรรมนูญ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
46
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โดยสามารถติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
www.constitutionalcourt.or.th นอกจากนีส้ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มกี ารเพิม่ ช่องทางให้กบั ประชาชนในการ
ติดต่อสือ่ สารกับศาลรัฐธรรมนูญ ผ่าน Social Network ทาง Facebook ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยน�ำมาพัฒนางาน
ด้านการเผยแพร่ผลการพิจารณาคดี ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อมูลด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ ถาม - ตอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ หรือติดตามความเคลือ่ นไหวของศาลรัฐธรรมนูญได้ทาง Facebook
ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ที่ www.facebook.com/constitutionalcourt.th
๓. การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ส�ำคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กร เพือ่ ให้สาธารณชนเกิดความรูค้ วามเข้าใจไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ ภูมภิ าค รวมทัง้ สถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จึงได้ดำ� เนินการจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือ เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ จัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าวส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑-๖ เล่มที่ ๙๙-๑๐๔ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘

๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย

เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมและเสริมสร้างการอาสาพิทักษ์รัฐธรรมนูญและ
พันธมิตรจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดการฐานข้อมูล
สมาชิกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีเครือข่ายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางโดยเน้นการ
ส่งเสริมกิจการอาสาพิทักษ์รัฐธรรมนูญ การเสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆการพัฒนาเครือข่ายและ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร
ด้านเครือข่าย กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
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๑. เสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ
การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดองค์กร (Library Connectivity) ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มโี ครงการความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดองค์กรหน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยงานด้านยุติธรรมและอบรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(E-Library) และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในการด�ำเนินงานพัฒนา
ห้องสมุด และสร้างภาคเครือข่ายระหว่างห้องสมุดองค์กร หน่วยงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันพระปกเกล้า ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. พัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
ด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
หลักนิตริ ฐั หลักนิตธิ รรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขให้แก่ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๘ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการรับรองการเข้าศึกษาดูงาน
ของนักศึกษาและประชาชน ดังนี้
๑) คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
๒) คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
๓) คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๔) คณะยุวชนประชาธิปไตย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน ๒ รุ่น
๕) คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ ๑๔
สถาบันพระปกเกล้า
๖) คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
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๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย

เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พัฒนากระบวนการวินจิ ฉัยคดีและวิธพี จิ ารณาคดีให้เป็นไปตามระบบสากล ให้สงั คมยอมรับและ
พึงพอใจในบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจค�ำวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการโดย
เน้นการพัฒนากระบวนการการวินจิ ฉัยคดีและผลงานวิชาการ การส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจค�ำวินจิ ฉัย
และผลงานทางวิชาการ การเสริมสร้างช่องทางการสือ่ สารสองทาง การพัฒนาวิธพี จิ ารณาคดีให้เป็นไปตามระบบ
สากล การพัฒนากระบวนการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิชาการรัฐธรรมนูญ โดยกลไก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการด�ำเนินการดังนี้

๑. ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจค�ำวินิจฉัยและผลงานวิชาการ

		ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการเผยแพร่คำ� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนงานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยเข้าถึงประชาชน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้บริการเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยและผลงานทางวิชาการทางเว็บไซต์
www.constitutionalcourt.or.th
๑.๒ จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
๒) หนังสือรายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินจิ ฉัยความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ”
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๓) หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบเขตอ�ำนาจรัฐ
ตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”
๔) หนั ง สื อ รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบและลั ก ษณะการให้ เ หตุ ผ ลค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญ”
๕) หนังสือรายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม”
๖) หนังสือ “รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ ๑ : ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้
หลักนิติธรรม
๗) หนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชน จากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่มที่ ๑๓
๘) วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๑๗ เล่มที่ ๔๙ เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๘
เล่มที่ ๕๐ เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และเล่มที่ ๕๑ เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

๒. พัฒนากระบวนการวิจัย

เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาขึน้ ในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึงกระบวนการพิจารณาคดีและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้
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๒.๑ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญการก�ำหนดประเด็นในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญ น�ำไปสู่การด�ำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
จ�ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑) เรือ่ ง “เสรีภาพในการรวมกลุม่ ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” โดยคณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒) เรือ่ ง “การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบ
กับต่างประเทศ” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๓) เรื่อง “องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศ
อาเซียน” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๔) เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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๒.๒ การให้ทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณแรกที่ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้ทนุ สนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
การศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการด�ำเนินการให้ทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการ
เริ่มต้นขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในระยะแรกโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน การยกร่าง
ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ทุน การจัดประชุมคณะกรรมการ ซึ่งการด�ำเนินการนี้จะส�ำเร็จเป็นรูปธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย

เพือ่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนปรับปรุง
และพัฒนาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ระบบจัดการฐานข้อมูลและการจัดความรูก้ จิ การศาลรัฐธรรมนูญมีความ
น่าเชือ่ ถือสูง ข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ให้ความส�ำคัญการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการ
บริการข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบการจัดท�ำ
แผนและขับเคลื่อนแผนแม่บท โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลไกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

๑. ด้านการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล รับ-ส่ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อประกอบการพิจารณาคดีและสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย และการเชื่อมโยงประสานงาน
กับองค์กรภายนอก โดยใช้ที่อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร ในความเร็วการรับ-ส่งข้อมูล
๒๗ MBps และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในความเร็วการรับ-ส่งข้อมูล
๘๐ MBps ซึง่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนีม้ คี วามจ�ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองรับ
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการสืบค้นข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการรับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ค�ำวินิจฉัย และข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
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๒. ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำเว็บไซด์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดตามผลการพิจารณาคดี
รวมค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปี ๒๕๕๘ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดระบบฐานข้อมูล ในการน�ำเข้าข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมองค์กร และยังอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ดูแลข้อมูลในการน�ำข้อมูลเข้าเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัยคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และเป็นช่องทางให้ประชาชนได้ติดตาม ผลการพิจารณาของหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มเนื้อหา
ให้สมบูรณ์มากขึน้ โดยเพิม่ เนือ้ หาด้านบทความกฎหมาย งานวิจยั ด้านรัฐธรรมนูญ และกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ
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๓. ด้านการบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดหาและติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ตอ่ พ่วง และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ห้องประชุม
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๙ ห้อง ระบบประชุมทางไกลห้องออกนั่งพิจารณาคดีระบบกระจายสัญญาณ
โทรทัศน์ ระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง เพือ่ รองรับและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมีภารกิจหลักในการดูแล อ�ำนวยการความสะดวกการใช้หอ้ งประชุม และรับผิดชอบการบ�ำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งในส่วนของ Hardware และ
Software รวมทั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ และรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๔. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีภารกิจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามบัญญัติภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยวิธีการไต่สวน ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวต้องมีการบันทึกค�ำไต่สวนไว้ใน
สือ่ แถบบันทึกเสียง และเจ้าหน้าทีต่ อ้ งท�ำการถอดเสียงจากสือ่ แถบเสียงออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ประกอบ
ในส�ำนวนคดี หรือรายงานประชุมต่าง ๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานในการ
ถอดเสียงจากสื่อแถบเสียงให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
ดังนั้น ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้ท�ำการศึกษาหาแนวทางในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
อ� ำ นวยความสะดวก โดยจั ด หาระบบถอดเสี ย งอั ต โนมั ติ ภ าษาไทยขึ้ น มา ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการจัดท�ำค�ำวินิจฉัย
การพิจารณาคดี การไต่สวนคดี การถอดค�ำพยาน รายงานการประชุม ระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยได้ถูก
น�ำมาใช้เพื่อถอดเสียงเป็นลายลักษณ์อักษรได้เป็นอย่างดีและสามารถถอดเสียงได้แบบ Real Time และสามารถ
เปลี่ยนเสียงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบไฟล์เอกสาร (Microsoft Word, Excel) ได้ และสามารถ
บันทึกไฟล์เสียงให้น�ำกลับมาฟังได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
และให้ถอดความเป็นลายลักษณ์อกั ษรได้ถกู ต้องแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการใช้งานทีม่ ากขึน้ ต่อไปในอนาคต
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๕. ด้านการพัฒนาระบบงานคดี

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพัฒนาระบบงานคดีดังนี้
(๑) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่หนึ่ง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ระยะทีห่ นึง่ เพือ่ จัดท�ำระบบสารสนเทศงานคดีศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติงาน โดยการบันทึกงาน
ในระบบสารสนเทศงานคดีรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บริการติดตามความเคลื่อนไหวคดีแก่คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
คู่กรณีและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำระบบสืบค้น ด้านคดี และเตรียมการ
เพื่อจัดเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลคดีรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับทดสอบระบบต่อไป
(๒) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่สอง
     
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ระยะที่สอง เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีอย่างต่อเนื่ ประกอบด้วยระบบสืบค้น
ค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลในระบบอินทราเน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ต และระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำนวนคดีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการจัดเก็บเอกสารในส�ำนวนคดี
ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
กล่าวโดยสรุปการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกระบวนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านยุทธศาสตร์แต่ละด้านตามเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งมีจริยธรรมและคุณธรรม
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกและภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
๒) ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกระดับทุกพื้นที่
๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย มีการส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายที่มีการด�ำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะร่วมกัน
๔) ยุทธศาสตร์การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
56
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๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย มุ่งสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานให้มีมาตรฐานและเหมาะสม
                       ส�ำหรับปัจจัยและกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อันได้แก่ งบประมาณที่มีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และช่วยสนับสนุนการวางแผนในการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีการ
ทบทวนการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ทคี่ าดหวังตลอดจนอุปสรรคและความท้าทาย
ในการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ น�ำมาพิจารณาถึงแนวทางในการ
ด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป ทั้งในส่วนของประเด็นที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ ประเด็นที่จ�ำเป็น
ต้องส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง หรือประเด็นทีจ่ ำ� เป็นต้องน�ำมาต่อยอดความส�ำเร็จ นอกจากนีใ้ นการ
พิจารณาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเปรียบเทียบกับองค์กรว่ามีการเปลี่ยนแปลงสอดรับ
การด�ำเนินงานอย่างไร และน�ำแนวโน้มและทิศทางในอนาคตทีอ่ าจจะส่งกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการวิเคราะห์ SWOT เดิมและปรับปรุงจัดท�ำเป็น SWOT ใหม่ เพื่อหาแนวทาง
การด�ำเนินงานในเชิงยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป
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ส่วนที่ ๓
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ส่วนที่ ๔
การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ
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๑. การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมส�ำคัญของประเทศ

งานพระราชพิธแี ละงานพิธตี า่ งๆ ถือเป็นเอกลักษณ์สำ� คัญอย่างยิง่ ทีแ่ สดงถึงความเป็นราชอาณาจักรไทย
อั น สื บ เนื่ อ งยาวนานมากกว่ า เจ็ ด ร้ อ ยปี หลั ก ฐานส� ำ คั ญ ปรากฏมาแต่ ส มั ย เมื่ อ สมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี ที่ ๑
(พระเจ้าอูท่ อง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำ� หนดไว้ในกฎมณเฑียรบาล
ว่าเดือนใดมีพระราชพิธีใด เพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�ำ  เฉพาะที่เป็นหมายก�ำหนดการของส�ำนัก
พระราชวังเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกฝ่ายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงกตเวทิตาธรรม โดยการเข้าร่วมพระราชพิธีรัฐพิธี
และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำแนกโดยสรุปได้ดังนี้
๑.๑ พระราชพิธีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๑) พระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาฬสาหบูชา และวันเข้าพรรษา
๒) พระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอารามหลวง จ�ำนวน ๕ ครั้ง
๑.๒ พระราชพิธีและรัฐพิธีเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
พระราชพิ ธี แ ละรั ฐ พิ ธี เ นื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก แห่ ง องค์ ส มเด็ จ พระบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า
จ�ำนวน ๘ ครั้ง
๑.๓ พระราชพิธีและรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกปี
๑) การลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนเข้าร่วม
ในพระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศล และรัฐพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๒) พระราชพิธีวันฉัตรมงคล
๑.๔ พระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๑) ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Dad
ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานพระทีน่ งั่ น�ำขบวน โดยนายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย
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๒) ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom
ปั ่ น เพื่ อ แม่ ” เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงจักรยานพระที่นั่งน�ำ ขบวน โดยนายนุรักษ์ มาประณีต ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าร่วม
ปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย
๓) พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รวมทัง้ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธ์ปลา พันธ์ปูม้า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
		๑.๕ งานพระราชทานเพลิ ง พระศพ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
งานทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ และงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๖ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการยุติธรรม
๑) งานพระราชพิธฉี ลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ณ พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม และวางพานพุม่
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒) วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ณ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม
ถนนราชด�ำเนินใน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
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๒. ประมวลภาพกิจกรรม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท
ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าส�ำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุ ม าร เป็ น ผู ้ แ ทนพระองค์ อั ญ เชิ ญ บั ต รอวยพรปี ใ หม่ แ ละปฏิ ทิ น พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้รับมอบในนามของศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรองชั้น ๙
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมลงนาม
ถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร
ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มโครงการปลู ก ป่ า ชายเลนเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

ANNUAL REPORT 2015
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE KINGDOM OF THAILAND

_17-1040 p1-86.indd 81

81

2/2/2561 BE 10:13 AM

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
พสกนิสรชาวไทยได้พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนิ าถ เมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย ภายหลังเสร็จสิน้ กิจกรรม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ มอบการ์ดขอบคุณพระราชทาน โดยนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน
ในพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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นายปัญญา อุดชาชน เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ รองเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเพือ่ แสดงความจงรักภักดีพร้อมทัง้ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รักษาราชการแทนเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายบั ง คมพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว และพระราชพิ ธี ฉ ลอง
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอูท่ องใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วม
กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ซึ่งเป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสติ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำ
“รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๕๘”
ประธาน
นายพิมล  ธรรมพิทักษ์พงษ์
คณะท�ำงาน
๑) นายเชาวนะ  ไตรมาศ
๒) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
๓) พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
๔) นางขนิษฐา  โตโพธิ์ไทย
๕) นางวิภาวรรณ  หะวานนท์
๖) นางอรรถพร เลาหสุรโยธิน
๗) นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๘) นางสาวสาวิตรี  อมรตานนท์
๙) นางอัจฉรียา  อนันตพงศ์
๑๐) นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
๑๑) นางพรพิมล  นิลทจันทร์
๑๒) นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ
๑๓) นายพาณินทร์ วัชราภัย
๑๔) นายเฉลิมวุฒิ  รัตนารังสรรค์
๑๕) นางศุจิพร  เกียรติวิวัฒน์
๑๖)  นายเฉลิมชนม์  บุญเกียรติสกุล
๑๗)  นายปวริศร  จันทร์แท่น
๑๘)  นางสาวอาริตา  เจริญสุข

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี        
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี ๕
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
พนักงานธุรการทั่วไป
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