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เป็นดวงตารูปกลมมีขอบสองชั้น
วงกลมชัน้ ในตรงกลางมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประดิษฐานอยูบ่ นพานสองชัน้ เบือ้ งบนมีพระดุลพาห์ (ซึง่ หมายถึง
ความสุจริต ยุติธรรม และความเฉลียวฉลาดหลักแหลม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบ) สถิตอยู่ เบือ้ งล่างมีชอ่ ชัยพฤกษ์
(ซึง่ หมายถึง การบรรลุผลส�ำเร็จอันประกอบด้วยเกียรติศกั ดิ)์
รองรับ และมีลายกนกก้านขดประกอบอยู่สองข้าง
วงกลมชัน้ นอก ใต้ชอ่ ชัยพฤกษ์ของวงกลมชัน้ ใน เป็นอักษร
ข้อความว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” และคัน่ ด้วยดอกประจ�ำยาม
หัวท้าย

สี		
			
			
			
			
			
			

สีแดงชาด ใช้เป็นสีพนื้ หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรมภายใน
พระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย าธิ ร าช อั น ทรงไว้ ซึ่ ง
พระบรมเดชานุภาพและทศพิธราชธรรมจริยา ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
สีทอง ใช้เป็นสีสำ� หรับองค์ประกอบของสัญลักษณ์ หมายถึง
ความรุ่งเรือง มีศักดิ์ศรี สง่างามสูงส่ง
(ไม่จ�ำกัดขนาด)

หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ หน้า ๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

คำ�นำ�
รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ เป็ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บแรกที่ บัญ ญั ติให้ มี
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมา
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่อกี ครัง้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง โดยให้ศาลทั้งหลายยังคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและ
พิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าที่คุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐาน
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิตริ ฐั และรักษา
ความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ได้ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้ มาตรา ๒๑๐ บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ การยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญนอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ ก�ำหนดว่า เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่ รายงาน
ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบและน�ำไป
ใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อไป
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ศาลรัฐธรรมนูญ

1
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๑
ส่วนที่

บทน�ำ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑

บทนำ�

๑. ทีม่ าของรายงาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า “เมื่อส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
โดยไม่ชักช้า” ซึ่งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำเป็น “รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อเสนอ
ผลการปฏิบัติงานและรายงานการสอบบัญชีในรอบปีดังกล่าว
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการประจ�ำปีและรายงานผล
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี
รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบเพือ่ เป็นการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท หน้าทีภ่ ารกิจและการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในทุกๆ ด้านอีกด้วย
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ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คุม้ ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและรักษาความสมดุลในระบบการเมืองตามหลักนิตธิ รรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่คุ้มครอง
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญโดยมีสถานะเป็นองค์กรศาล ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิน้ สุดลงโดยประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นใหม่อีกครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง
โดยให้ศาลทั้งหลายยังคงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าที่
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ ต่อมาเมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้ มาตรา ๒๑๐
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
หรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ การยืน่ ค�ำร้องและเงือ่ นไข
การยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
จากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ไม่ ต�่ ำ กว่ า ตุ ล าการศาลปกครองสู ง สุ ดมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวนสองคน
(๓) ผู้ท รงคุณ วุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่ ง ได้ รั บการสรรหาจากผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี และยังมีผลงาน
ทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวนหนึ่งคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ�ำนวนสองคน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว
การด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลา
ที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดท�ำขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากต�ำแหน่งของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และมีหน้าที่และ
อ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
(๓) การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๕) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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(๖) การพิจารณาวินจิ ฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๘) การพิจ ารณาวินิจ ฉัยกรณีอื่นที่ ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายอื่ นก� ำ หนดให้ อ ยู ่
ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ และมาตรา ๒๑๐
วรรคสอง ยั ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ โดยมีอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง ตลอดจนการยื่นค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง
การพิจารณาวินจิ ฉัย การท�ำค�ำวินจิ ฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
หน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๘ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
๑.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัตใิ ห้มพี ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๑๐ ฉบับ คือ
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง
  (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้กระท�ำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และได้บญ
ั ญัตใิ ห้ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญข้างต้น ให้รฐั สภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความเห็น ซึง่ หากศาลฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มขี อ้ ทักท้วงภายใน ๑๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างดังกล่าว
ก็ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป แต่หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบดังกล่าว มีขอ้ ความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอความเห็นนัน้ ไปยังรัฐสภาและให้รฐั สภาประชุมร่วมกัน
เพือ่ พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรได้
โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าว และเมือ่ ด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้รฐั สภาด�ำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัตวิ า่ ก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเสนอความเห็นต่อประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี หรือนายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ก็ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย  
๑.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘)
     ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีร่ ฐั สภาลงมติเห็นชอบและ
ก่อนทีน่ ายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึง่ นัน้ ถ้า
(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็น
ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั
ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย
และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือ ตราขึน้ โดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญ ให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้
เป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตินั้น
ยังคงสามารถประกาศใช้บังคับได้
๑.๓ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ม่ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุม
รัฐสภาทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยงั มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ศาลรัฐธรรมนูญ

6
รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

7
รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยผู้มีสิทธิ
เข้าชือ่ เสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย ได้แก่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธาน
แห่งสภาทีไ่ ด้รบั ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย
๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตกิ ระบวนการตราพระราชบัญญัตวิ า่ ต้องเริม่ ต้นเสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
พิจารณาก่อน เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ต่อไปยังวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขัน้ ตอนการพิจารณาของวุฒสิ ภา หากวุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร
ให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้ยบั ยัง้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไว้กอ่ นและส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวคืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือหากวุฒสิ ภาแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ แต่สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและต่อมาได้มี
การตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมกันเพือ่ พิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกัน ในกรณีนกี้ ถ็ อื ว่ามีการยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัตไิ ว้กอ่ นเช่นกัน และระหว่างทีม่ กี ารยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สภาผูแ้ ทนราษฎรจะยกขึน้ พิจารณาได้กต็ อ่ เมือ่ พ้นระยะเวลา ๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกีย่ วกับการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถยกขึน้ พิจารณาใหม่ได้กต็ อ่ เมือ่ พ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนัน้ ในระหว่าง
ที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ทีม่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้
กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น
เป็นร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้ ให้รา่ งพระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นอันตกไป
๑.๕ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใด
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติมาตรการเพื่อตรวจสอบกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ทีม่ ผี ลให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่
โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท�ำดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล และถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา ให้ผกู้ ระท�ำการนัน้ สิน้ สุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของ
ผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัย แต่ถ้าผู้กระท�ำการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
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อนุมตั ใิ ห้กระท�ำการ หรือรูว้ า่ มีการกระท�ำดังกล่าวแล้วแต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากต�ำแหน่งทัง้ คณะ
และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของรัฐมนตรีทพี่ น้ จากต�ำแหน่งนัน้ นับแต่วนั ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัย และ
ให้ผกู้ ระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนัน้ คืนพร้อมด้วยดอกเบีย้
นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดจัดท�ำโครงการ หรืออนุมตั โิ ครงการ หรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการด�ำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้บันทึก
ข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ พ้นจากความรับผิด
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติด�ำเนินการสอบสวนในทางลับโดยพลัน และเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลให้เสนอความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
พิจารณาวินิจฉัยให้ผู้กระท�ำความผิดสิ้นสุดสมาชิกภาพและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น กรณีที่
ผู้กระท�ำความผิดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระท�ำความผิดนั้นพ้นจากต�ำแหน่งและ
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ กรณีทผี่ นู้ นั้ เป็นคณะรัฐมนตรี และให้ผกู้ ระท�ำการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนัน้ คืน
พร้อมด้วยดอกเบีย้    
๑.๖ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับ
แก่คดีตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ จะต้องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร และไม่วา่ คดีนนั้ จะอยูร่ ะหว่างการพิจารณาในศาลใดก็ตาม หากศาล
เห็นเองหรือคูค่ วาม (โจทก์หรือจ�ำเลย) หรือคูก่ รณี (ผูฟ้ อ้ งคดีหรือผูถ้ กู ฟ้องคดี) ในคดีนนั้ โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือค�ำโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผ่านทางส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ส�ำนักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งกรณีนี้ศาลที่ส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญยังสามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ต้อง
ให้รอการพิพากษาคดีไว้เป็นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทงั้ ปวง แต่ไม่กระทบต่อค�ำพิพากษาของศาล
อันถึงทีส่ ดุ แล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถอื ว่าผูซ้ งึ่ เคยถูกค�ำพิพากษาว่ากระท�ำความผิดตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผูไ้ ม่เคยกระท�ำความผิดดังกล่าว หรือถ้าผูน้ นั้ ยังรับโทษอยู่
ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
ส�ำหรับบทบัญญัติที่ศาลจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หมายถึง กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัตซิ งึ่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ
เช่น พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
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๑.๗ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
เป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑))
การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ไม่จำ� เป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็ดี
การเสนอเรือ่ งเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยโดยผูต้ รวจการแผ่นดินจะเป็นกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินเห็นว่า
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจเสนอเรือ่ งพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ วิธกี ารในการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น
หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัตซิ งึ่ ตราขึน้ โดยองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา หรือกฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๒. การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงือ่ นไขการตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๓)
การตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติ
เงื่อนไขไว้ว่าจะต้องเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบตั สิ าธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชก�ำหนดให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมือ่ พระราชก�ำหนดมีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชก�ำหนดนัน้
ต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นต่อไป และในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภายังไม่ได้อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภามีสทิ ธิเข้าชือ่ เสนอความเห็นต่อประธานสภาแห่งทีต่ นเป็นสมาชิกว่า
พระราชก�ำหนดนัน้ ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขว่าเป็นการตราขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้
ประธานสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
และให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำ� วินจิ ฉัย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง และให้แจ้งค�ำวินจิ ฉัยนัน้
ไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าว ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
๓. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))
นอกจากหน้าที่และอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ
ร่างกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญยังบัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับ
หน้าที่และอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒ ได้บัญญัติให้มี “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
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ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และกรณีทปี่ ญ
ั หานัน้ เกิดขึน้
กับหน่วยงานใดก็ให้หน่วยงานนัน้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิยน่ื หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย แต่ถา้ เป็นกรณีทเี่ ป็นปัญหา
โต้แย้งระหว่างหน่วยงาน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๔. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๔.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทปี่ ระชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้รฐั
มีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สทิ ธิประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัด
ให้รฐั ด�ำเนินการ รวมทัง้ มีสทิ ธิฟอ้ งร้องหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รบั ประโยชน์นนั้
๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่า
การกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้บคุ คลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคำ� วินจิ ฉัยว่าการกระท�ำนัน้ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
๕. การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
๕.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการร้องขอให้เลิกการกระท�ำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด ๓ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย ว่ า บุ ค คลใด
จะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
และหากผู้ใดทราบว่ามีการกระท�ำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอ หรือ
ไม่ด�ำเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง ผู้ร้องจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้
การด�ำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๕.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๙))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ ได้บัญญัติให้การแก้ไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
หรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ำมิได้ นอกจากนี้ หากการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขเพิม่ เติม
หมวด ๑ บททัว่ ไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
คุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออ�ำนาจได้ จะต้องจัด
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ให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
อย่างไรก็ดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สอง
สภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องแต่ละสภา หรือของทัง้ สองสภารวมกัน
แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิเข้าชือ่ กันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมี
ลักษณะทีเ่ ป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหมวด ๑ บททัว่ ไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติ
หน้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั เรือ่ งดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัย และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง โดยในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยมิได้
๖. การวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้หนังสือสัญญาใดที่ประเทศไทย
ท�ำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหนังสือสัญญา
ดังกล่าว ได้แก่
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(๔) หนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง อันได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือ
สัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีปัญหาว่า หนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ คณะรัฐมนตรี
จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
๗. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
๗.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยการสิน้ สุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัตขิ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บญ
ั ญัตเิ หตุแห่งการสิน้ สุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
ศาลรัฐธรรมนูญ

(๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
(๓) มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
(๔) การกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือ มาตรา ๑๘๕)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่
วันที่พ้น ๓๐ วันดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑ (๙))
(๗) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองเพราะมีคำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนด ๖๐ วันนั้น (มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
(๘) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บญ
ั ญัตเิ หตุแห่งการสิน้ สุด
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
(๓) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))
(๔) กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือยอมตนอยูใ่ ต้อาณัตขิ องพรรคการเมืองใดๆ (มาตรา ๑๑๓)
หรือกระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึง่ แห่งสภานัน้ สิน้ สุดลงด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั
ค�ำร้องส่งค�ำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ นอกจากนี้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
๗.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐ ได้บญ
ั ญัตเิ หตุทคี่ วามเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑
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๒๕๖๑

(๓) กระท�ำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖) หรือกระท�ำการต้องห้าม
ในการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป
ตามจ�ำนวนที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
(๔) ความเป็ น รั ฐ มนตรี ข องนายกรั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเนื่ อ งจากด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รวมกั น แล้ ว
เกิน ๘ ปี (มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่)
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภา
ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องส่งค�ำร้องนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผนู้ นั้ สิน้ สุดลงหรือไม่
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
กรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ได้ด้วย
๘. การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้อยู่ใน
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๘.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับค�ำร้องคัดค้านมติ ค�ำสัง่ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้
และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑
วรรคสอง และวรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่ได้
รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น หั ว หน้ า พรรคการเมื อ ง เป็ น ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งต่ อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง โดยค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เห็นว่า ค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น และเมื่อ
พ้นก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มกี ารแก้ไขให้ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองแจ้งมติดงั กล่าวให้ผยู้ น่ื ค�ำขอจัดตัง้ พรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการมีมติ
ภายหลังจากทีร่ บั ทราบมติไม่รบั จดทะเบียนจัดตัง้ พรรคการเมืองแล้ว ผูย้ นื่ ค�ำขอจดทะเบียน
จัดตัง้ พรรคการเมือง มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การวินจิ ฉัยค�ำร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทีม่ มี ติให้เพิกถอนข้อบังคับของ
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม
และวรรคสี่  

ศาลรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้ขอ้ บังคับ
พรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว จะต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ และ
ไม่ครอบง�ำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ดีหากปรากฏภายหลังว่า ข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง ไม่มีรายการตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนัน้ และให้แจ้งมติของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งทราบภายใน ๗ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ม ติ  
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไขไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ภายหลังจากทีร่ บั ทราบมติดงั กล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนัน้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านมติ
ให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านค�ำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองพ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ ๒๕๖๑
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและก�ำกับดูแลไม่ให้
สมาชิกกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และค�ำสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าทีค่ วบคุม
และก�ำกับดูแลมิให้สมาชิกหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองกระท�ำการในลักษณะทีอ่ าจท�ำให้การเลือกตัง้ หรือ
การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
ซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเมือ่ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รบั แจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิกของพรรคการเมือง
กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติหรือสัง่ การให้สมาชิกผู้น้นั
ยุติการกระท�ำโดยพลัน และก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการที่จ�ำเป็นเพื่อมิให้เกิดการกระท�ำดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ อย่างไรก็ดี หากความปรากฏต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มมี ติหรือสัง่ การให้สมาชิกยุตกิ ารกระท�ำทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณามีคำ� สั่งให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้ พ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง ซึง่ พ้น
จากต�ำแหน่งเพราะเหตุดงั กล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

ทัง้ นี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งโดยค�ำสัง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องคัดค้านค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งค�ำสัง่ ดังกล่าว
(๔) การวินิจฉัยค�ำร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้พรรคการเมือง
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๑ วรรคสาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับ
เหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไว้หลายประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรือมีจ�ำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ภายหลังจาก
ที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่มีการประชุมใหญ่หรือไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึง่ ปีโดยไม่มเี หตุอนั จะอ้างได้ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับ เป็นต้น
ซึ่งเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใด
สิ้นสภาพด้วยเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้
พรรคการเมื อ งสิ้ น สภาพ ให้ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเสนอคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง
ในราชกิจจานุเบกษา และให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้
ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมืองด้วย
อย่างไรก็ดี หากหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกประกาศสิ้นสภาพไม่เห็นด้วยกับการประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(๕) การวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
ได้บัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
หรื อ กระท� ำ การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อ� ำ นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญ หรือกระท�ำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หรือมีเหตุอนั จะต้องยุบพรรคการเมือง
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการการเลือกตัง้ สามารถยืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ยุบพรรคการเมืองนัน้ ได้
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานว่าพรรคการเมืองได้กระท�ำการตามเหตุดังกล่าว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๓ ก�ำหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระท�ำการอันเป็น
เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่นค�ำร้องเอง หรือจะมอบหมายให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผูย้ นื่ ค�ำร้องและด�ำเนินคดีแทนก็ได้ และเพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินคดี นายทะเบียน
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พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือด�ำเนินการ
ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้  
(๖) การวินิจฉัยกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการด�ำเนินการในเรื่องที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๐ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ พ รรคการเมื อ งที่ จั ด ตั้ ง หรื อ เป็ น พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด�ำรงอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บงั คับ ยังคงเป็นคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถอื ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามทีป่ รากฏ
ในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส�ำนักงานจัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๑ ได้ก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องด�ำเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เช่น การแจ้ง
เปลีย่ นแปลงสมาชิกทีแ่ ตกต่างจากทีป่ รากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
หรือด�ำเนินการให้มสี มาชิกให้ครบห้าร้อยคน หรือจัดให้มที นุ ประเดิมจ�ำนวนหนึง่ ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองทราบ หรือจัดให้มกี ารประชุมใหญ่เพือ่ แก้ไขข้อบังคับและจัดท�ำค�ำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้อง และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
การวินิจฉัยเรื่องใดๆ ดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะวินิจฉัย
ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๘.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติให้ในกรณีที่
การด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจากมติ
คณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด�ำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญ
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ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย
โดยเร็ว ซึง่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี เป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติสง่ เรือ่ งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติดำ� เนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจโดยเร็ว ทัง้ นี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้รบั ฟังตามทีป่ รากฏในค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญยังมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีน่ อกเหนือจาก
การวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหา
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอ�ำนาจที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยเป็นหน้าที่และอ�ำนาจในการเสนอแนะความเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) ก�ำหนดให้รัฐสภาส่ง
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ซงึ่ ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ รัฐสภาจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ความเห็นว่ามีขอ้ ความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภามีอ�ำนาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ตามความเห็นและข้อสังเกตของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ยั ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ห น้ า ที่ แ ละ
อ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอื่น
ในการก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ใช้บงั คับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ทั้งนี้ จะต้อง
ด�ำเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๗๖ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ ยังบัญญัติให้ตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จ� ำ นวนหนึ่ ง คน ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้วย
๒. หน้าที่และอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓ บั ญ ญั ติ ใ ห้
แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานธุรการรับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการด�ำเนินการอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานของ
แต่ละศาล ในกรณีนี้ พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ บัญญัติให้ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี เ ลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คนหนึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะให้มีรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (๑)
บัญญัติให้การบรรจุและแต่งตั้งให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอ�ำนาจของประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ และมาตรา ๑๖ บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒.๓ วิธพ
ี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง บัญญัติว่า “การยื่น
ค�ำร้องและเงื่อนไขการยื่นค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท�ำค�ำวินิจฉัย และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑)
กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนดังนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗
วรรคแรก ก�ำหนดให้ การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ระบบไต่สวน โดยให้ศาลมีอ�ำนาจค้นหาความจริง
ไม่วา่ จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ ได้ และในการวินจิ ฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐาน
ได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นจะมี
ข้อผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไปจากขัน้ ตอน วิธกี าร หรือกรอบเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ถ้าศาลได้ให้โอกาสแก่คกู่ รณี
ฝ่ายอืน่ ในการน�ำสืบพยานหลักฐานหักล้างแล้ว ก็ให้ศาลรับฟังได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีถ่ กู ต้องตรงตามความจริง
ที่เกิดขึ้นในคดีนั้น
นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้ในการพิจารณาของศาลจะต้องเป็นไปโดยความรวดเร็วตามที่ก�ำหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อก�ำหนดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลมีอ�ำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ ตลอดจนขอให้ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หน่วยงานของรัฐหรือพนักงาน
สอบสวน ด�ำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
๑. การยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		 มาตรา ๔๒ ค�ำร้องต้องท�ำเป็นหนังสือใช้ถอ้ ยค�ำสุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนด
ของศาล ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(๒) เรื่องหรือการกระท�ำทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ต้องขอให้ศาลมีค�ำวินิจฉัยพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
    (๓) มาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�ำร้อง
ศาลรัฐธรรมนูญ
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(๔) ค�ำขอทีร่ ะบุความประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทัง้ เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง
การยื่นค�ำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คู่กรณีจัดท�ำส�ำเนายื่นต่อศาลตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนด
ของศาลด้วย
ค�ำร้องใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึง่ หรือไม่ชดั เจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานศาลให้คำ� แนะน�ำแก่ผรู้ อ้ งเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมค�ำร้องนัน้ ให้ถกู ต้อง
ในการด�ำเนินกระบวนการพิจารณา ผู้ร้องจะด�ำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบฉันทะ
ให้ทนายความหรือบุคคลอื่นยื่นค�ำร้องหรือด�ำเนินคดีแทนผู้ร้องได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและ
มีความรูค้ วามสามารถทีอ่ าจด�ำเนินการแทนผูม้ อบฉันทะได้
๒. การแจ้งผู้ร้องและส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง
		 เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องทีม่ คี กู่ รณีไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยแล้ว ให้สง่ ส�ำเนาค�ำร้องแก่ผถู้ กู ร้อง
หรือมีค�ำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส�ำเนาค�ำร้องภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส�ำเนาค�ำร้อง
ให้ยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด
และให้นำ� ความในมาตรา ๔๒ เกีย่ วกับรายละเอียดของค�ำร้องมาใช้บงั คับ กรณีผถู้ กู ร้องไม่ยนื่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำร้อง ให้ถอื ว่าผูถ้ กู ร้องไม่ตดิ ใจทีจ่ ะยืน่ ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา และให้ศาล
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
๓. องค์คณะและการพิจารณาคดี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔
ได้นิยามความหมายของค�ำว่า “การพิจารณาคดี” คือ “การด�ำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ รวมถึงการไต่สวน
การประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัย หรือการนั่งพิจารณา” ในขณะที่ค�ำว่า “กระบวนพิจารณา”
หมายความว่า “การกระท�ำใดๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีซึ่งกระท�ำโดยคู่กรณี หรือโดยศาล หรือตามค�ำสั่งศาล ไม่ว่าการนั้น
จะเป็นโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งกระท�ำต่อศาล หรือต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือศาลกระท�ำต่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย
รวมถึงการส่งค�ำร้องและเอกสารอื่นๆ การพิจารณาคดี และการลงมติ ตลอดจนการปฏิบัติตามหน้าที่และ
อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น” และค�ำว่า “การนั่งพิจารณา”
หมายความว่า การที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยคู่กรณีมีสิทธิมาอยู่ต่อหน้าศาล นอกจากนี้
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังได้กำ� หนดรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของศาลไว้ดังนี้
๓.๑ การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๙ ก�ำหนดให้การนั่งพิจารณาของศาลให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษา
ความเรียบร้อยในบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดบุคคลที่อยู่
ในห้องพิจารณาคดีได้ และเมือ่ ศาลประกาศก�ำหนดวันนัดไต่สวนครัง้ แรก ให้สง่ ส�ำเนาประกาศแก่คกู่ รณีไม่นอ้ ยกว่า
๑๕ วันก่อนวันนัด ส่วนก�ำหนดวันนัดไต่ส่วนครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามที่ศาลก�ำหนด และให้ปิดประกาศก�ำหนด
นัดดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ ำ� การศาลด้วย
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๓.๒ การให้โอกาสคูก่ รณีแสดงพยานหลักฐาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ก�ำหนดให้คกู่ รณีจะอ้างตนเอง บุคคล และหลักฐานอืน่ เป็นพยานหลักฐานได้ และมีสทิ ธิ
ขอตรวจพยานหลักฐานและขอส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือของคูก่ รณีอกี ฝ่ายหนึง่ ในเวลาท�ำการได้ และ
เพือ่ ให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลอาจก�ำหนดให้มกี ารตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้
แต่ตอ้ งแจ้งให้คก่ ู รณีทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน อย่างไรก็ดใี นการอ้างพยานหลักฐานนัน้
ให้คกู่ รณียนื่ บัญชีระบุพยานหลักฐาน และวิธกี ารทีจ่ ะได้มาซึง่ พยานหลักฐานดังกล่าว โดยอาจยืน่ บัญชีระบุพยานหลักฐาน
เพิม่ เติมได้ แต่ตอ้ งยืน่ เสียก่อนวันทีศ่ าลก�ำหนดว่าจะมีคำ� วินจิ ฉัยไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ ก�ำหนดให้ในการไต่สวนพยานบุคคล ไม่วา่ จะเป็นพยานทีฝ่ า่ ยใดอ้างหรือทีศ่ าลเรียกมาเอง
ให้ศาลมีอำ� นาจสอบถามพยานบุคคลเอง แล้วให้พยานเบิกความในข้อนัน้ โดยวิธแี ถลงด้วยตนเองหรือตอบค�ำถามศาล
ศาลอาจถามพยานเกีย่ วกับข้อเท็จจริงใดๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดี แม้จะไม่มฝี า่ ยใดยกขึน้ อ้างก็ตาม และเพือ่ ประโยชน์
แห่งความยุตธิ รรม ศาลอาจอนุญาตให้คกู่ รณีซกั ถามพยานเพิม่ เติมตามประเด็นและข้อเท็จจริงทีศ่ าลก�ำหนดไว้กไ็ ด้
โดยให้ฝา่ ยทีอ่ า้ งพยานเป็นผูซ้ กั ถามก่อน การถามพยานของศาลใช้คำ� ถามน�ำก็ได้ หลังจากคูก่ รณีถามพยานแล้ว ห้ามมิให้
คูก่ รณีฝา่ ยใดถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากศาล
๓.๓ การให้โอกาสคูก่ รณีสบื พยานทีอ่ ยู่ นอกทีท่ ำ� การศาล
นอกเหนือจากการไต่สวนพยานหลักฐานภายในศาลแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๓ ก�ำหนดให้ศาลอาจอนุญาตให้มกี ารไต่สวนพยาน
ทีอ่ ยูน่ อกทีท่ ำ� การศาลตามทีค่ กู่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่ายร้องขอ โดยอาจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ
ตามข้อก�ำหนดของศาลได้ และให้ถือว่ากระท�ำในห้องพิจารณาของศาล โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด�ำเนินการ
เพือ่ จัดให้มรี ะบบดังกล่าวและเป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ในกรณีทศี่ าลเห็นสมควร หรือในกรณีทคี่ กู่ รณีฝา่ ยทีอ่ า้ งพยานนัน้ ร้องขอและศาลอนุญาต ศาลอาจ
ก�ำหนดให้พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาเบิกความเสนอบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้าต่อศาลตามประเด็นที่ศาลก�ำหนดหรือที่ศาลอนุญาตให้คู่กรณีฝ่ายที่ร้องขอก�ำหนด โดยให้ส่ง
ต้นฉบับบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส�ำเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นทราบก่อน
วันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน อย่างไรก็ดหี ากคูก่ รณีทตี่ ดิ ใจคัดค้านข้อเท็จจริง
ในบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าดังกล่าวในประเด็นใด ให้ท�ำค�ำคัดค้านเป็นหนังสือ
ยืน่ ต่อศาลก่อนวันนัดสืบพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ วัน มิฉะนัน้ ให้ถอื ว่าไม่ตดิ ใจคัดค้าน
ในวันไต่สวนพยาน ให้พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้า
แล้วตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของศาลและคู่กรณีฝ่ายอื่นตามประเด็นที่เสนอต่อศาลและศาลอนุญาต หากพยาน
ไม่มาศาล หรือมาศาลแต่ไม่ยอมตอบข้อซักถาม ให้ศาลปฏิเสธทีจ่ ะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ล่วงหน้าของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นหรือสมควร
เพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้ พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญใดยื่นบันทึกถ้อยค�ำ
ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งต่อศาลแล้วจะขอถอนบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
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ความเห็นล่วงหน้านัน้ มิได้ และเมือ่ พยานรับรองบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าแล้ว ให้ถอื ว่า
บันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้านัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของการให้ถอ้ ยค�ำของพยาน ทัง้ นี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔
ในระหว่างการไต่สวนของศาล ให้ศาลบันทึกรายงานการพิจารณาคดีรวมไว้ในส�ำนวน และจัดให้
คู่กรณีและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากคู่กรณีหรือพยานลงลายมือชื่อไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ
ให้ศาลท�ำรายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นแทนการลงลายมือชื่อ และให้ศาลบันทึกการให้ถ้อยค�ำของ
พยานในการไต่สวนรวมไว้ในส�ำนวนด้วย โดยใช้อปุ กรณ์บนั ทึกเสียงหรืออุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสียง หรือวิธกี ารอืน่ ใด
ตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๖
๓.๔ การให้โอกาสคูก่ รณีรอ้ งขอให้มกี ารแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี
คูก่ รณีฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใดหรือทัง้ สองฝ่ายมีสทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของตนได้
ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลก�ำหนด การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท�ำเป็น
หนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท�ำด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาในการแถลงการณ์เปิดคดี
หรือปิดคดี ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คู่กรณี พยานในส่วนที่เกี่ยวกับค�ำเบิกความ
ของตนหรือบุคคลภายนอก ผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี มีสทิ ธิขอตรวจดู ขอคัดส�ำเนา และ
ขอส�ำเนาทีม่ คี ำ� รับรองความถูกต้องของเอกสารในส�ำนวนได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ไว้ในข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะก�ำหนดให้ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘

๔. การท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕
ก�ำหนดให้ในการวินิจฉัยคดี ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องท�ำความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลง
ด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุม และให้ทปี่ ระชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ ดังนัน้ จึงถือเป็นหน้าทีข่ องตุลาการ
ทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมนัง่ พิจารณาและร่วมท�ำค�ำวินจิ ฉัย เว้นแต่มเี หตุถกู คัดค้านหรือมีเหตุจำ� เป็นอืน่ อันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
นอกจากนี้ความเห็นส่วนตนของตุลาการ ให้ท�ำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อก�ำหนดของศาล
นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๒ ก�ำหนดให้องค์คณะของศาลในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ต้องประกอบด้วย
ตุลาการไม่น้อยกว่า ๗ คน และตุลาการซึ่งมิได้ร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีใด ย่อมไม่มีอ�ำนาจในการท�ำ
ค�ำวินิจฉัยนั้น หากมีปัญหาว่าตุลาการคนใดร่วมในการพิจารณาในเนื้อหาคดีนั้นหรือไม่ ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย
ก่อนที่จะด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เว้นแต่การไม่ร่วมท�ำค�ำวินิจฉัยจะท�ำให้มีองค์คณะเหลือไม่ถึงเจ็ดคน
ในการท�ำค�ำวินจิ ฉัย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๕ วรรคสาม ก�ำหนดให้ องค์คณะอาจมอบหมายให้ตลุ าการคนหนึง่ คนใด เป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัย
ตามมติของศาลก็ได้ และค�ำวินจิ ฉัยของศาลให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีม่ คี ำ� วินจิ ฉัย
ในส่ ว นของผลของค� ำ วิ นิ จ ฉั ย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ ก�ำหนดให้ ค�ำวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่าน และในกรณีที่
ศาลมีค�ำวินิจฉัยที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาให้
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าค�ำวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบแล้ว หรือในกรณีท่ีศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องให้
ศาลแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลแก่ผู้ร้องหรือผู้มีหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็น
วันที่ปรากฏในค�ำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน
   ในกรณีที่ศาลมีค�ำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไข
การตราพระราชก�ำหนด (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓) การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาล
จะใช้บงั คับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒) การพิจารณาวินจิ ฉัยกรณีทผี่ ถู้ กู ละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓) หรือการพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
เป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑)) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการของศาลจัดท�ำประกาศ
ผลแห่งค�ำวินิจฉัยของศาลส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว ส่วนการแจ้งให้คู่กรณีมาฟังค�ำวินิจฉัยและ
การอ่านค�ำวินจิ ฉัยของศาลและการแจ้งค�ำวินจิ ฉัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ
   นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี ค�ำสั่งดังกล่าว
จะต้องประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของคดี เหตุผลในการมีคำ� สัง่ ความเห็นประกอบ และบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายทีย่ กขึน้ อ้างอิง และเมือ่ จัดท�ำค�ำสัง่ เสร็จแล้วให้แจ้งคูก่ รณีทราบ พร้อมปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ ำ� การศาล
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน ทัง้ นี้ ค�ำสัง่ ของศาลดังกล่าวให้มผี ลในวันทีศ่ าลลงมติซงึ่ เป็นวันทีป่ รากฏในค�ำสัง่ ทัง้ นี้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้น�ำความ
ในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม”
ประกอบกับมาตรา ๑๙๓ บัญญัติว่า “ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มี
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ให้มี
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๑ อ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นส่วนราชการ
ที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่
ตามมาตรา ๔ ดังนี้

ศาลรัฐธรรมนูญ

“มาตรา ๔ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”

๓.๒ พันธกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ดา้ นคดีและกฎหมายเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ด�ำเนินงานอ�ำนวยการของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำนักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) เผยแพร่ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร องค์ ค วามรู ้ การศึ ก ษาต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการด�ำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
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๓.๓ โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและอ�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

ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

๑

ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๙

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดี

๕

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหาร

รวม
๑๖๙ อัตรา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑

รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(ด้านบริหาร)

๒๒

ส�ำนักบริหารกลาง

๑๖

ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร

๑๗
๒๒

๑
๙

๓

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

๓
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

(ด้านคดี)
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ส�ำนักประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑๑

ส�ำนักคดี ๑

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

๑๑

ส�ำนักคดี ๒

๑๑

ส�ำนักคดี ๓

๑๑

ส�ำนักคดี ๔

๑๕

ส�ำนักคดี ๕

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
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๒๕๖๑

ส่วนราชการภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ และกลั่นกรองสรุปย่อค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและบรรทัดฐานค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลัน่ กรองค�ำแถลงการณ์และให้ความเห็นเกีย่ วกับคดีรฐั ธรรมนูญ ตามที่
ได้รบั มอบหมาย
(ค) ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ ให้ ค วามเห็ น และจั ด ท� ำ เอกสารทางวิ ช าการในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานคดีรฐั ธรรมนูญ การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรืองานอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(ง) วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากผลแห่งค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(จ) ให้การสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารทั่วไปของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานดังกล่าวและผลกระทบอื่น ที่อาจเกิดขึ้น
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(ฉ) ให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำเกีย่ วกับระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่ และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายทีม่ ผี ลกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(ซ) ให้คำ� ปรึกษา ตรวจสอบ กลัน่ กรอง การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสัง่ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญมีผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของที่ปรึกษาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการตรวจสอบภายใน เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของหน่วยรับตรวจ
(ข) ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของหน่วยรับตรวจ
(ง) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(๓) ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาสัง่ การของประธานศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ

(ค) ประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กรและ
สถาบันต่างๆ เพือ่ ให้การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(ง) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การต้ อ นรั บ และอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ก ารเยื อ นของอาคั น ตุ ก ะ
ต่างประเทศ
(จ) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(๔) ส�ำนักบริหารกลาง มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานสารบรรณและงานธุรการทัว่ ไปของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการรักษาความปลอดภัยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น งานบั ญ ชี งานพั ส ดุ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
(ง) บ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด�ำเนินการทางด้านนิติการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึง
การศึกษา วิเคราะห์ สนับสนุน และพัฒนาการจัดท�ำกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕ – ๘) ส�ำนักคดี ๑ – ๔ มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณารับค�ำร้องของตุลาการประจ�ำคดี รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของตุลาการประจ�ำคดี
(ข) ด�ำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดีและวิชาการประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ค้ น คว้ า รวบรวม วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ เอกสารทางวิ ช าการและคู ่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(จ) ให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา หรือความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๙) ส�ำนักคดี ๕ มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง วิเคราะห์ เสนอแนะผลกระทบและจัดท�ำความเห็นในส�ำนวนคดีของส�ำนักคดี
ผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาค�ำวินิจฉัย และจัดท�ำบรรทัดฐาน
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และศึกษาเปรียบเทียบคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
กระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม และด�ำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับค�ำร้องที่เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายส�ำนวน การเก็บรักษาส�ำนวน รวมถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(ช) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี)
(ซ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักคดีโดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด วางระบบการบริ ห ารการพั ฒ นาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการและการก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการภายในส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญและการพัฒนาระบบงานทั่วไป เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด� ำ เนิ น กระบวนการจั ด ท� ำ งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ส� ำ นั ก งาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง การสร้างระบบ
ความมั่นคงของทรัพยากรบุคคลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของบุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินการเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้ ง ในด้ า นการจั ด หา ควบคุ ม และบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำฐานข้อมูลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ
รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทัง้ ไทยและต่างประเทศ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
บุคลากรในสังกัดส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้านกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิ่งของที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ คดี รั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา มีผอู้ ำ� นวยการสถาบันเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก�ำหนดประเด็นในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) จัดท�ำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ หน่วยงานยุติธรรม
ระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการและ
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ
การพัฒนาประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม รวมถึงการด�ำเนินเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรดังกล่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ
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(จ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ โดยความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานอื่น
(ฉ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นในภูมิภาค ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
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ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการบริ ห ารราชการของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานการอ�ำนวย
ความยุติธรรมในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดจนการพัฒนาหลักนิติธรรม
ในสังคมไทย การสร้างบรรทัดฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการรักษาไว้ซงึ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง โดยแผนยุทธศาสตร์
มีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีกรอบทิศทางในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของศาลรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจหลักของศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเสนอทิศทางและเป้าหมาย
เพื่อยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
นอกจากนี้ ไ ด้ น� ำ เสนอทิ ศ ทางและเป้ า หมายเพื่ อ ยกระดั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยด�ำเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจด้านต่างๆ ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยใช้การเทียบ
วัดผลการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือสมรรถนะขององค์กร โดยใช้หลัก Benchmark และวิเคราะห์
หาช่องว่าง (GAP Analysis) ของผลการด�ำเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือสมรรถนะ เพือ่ ระบุทศิ ทางและ
เป้าหมายในการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง (High Performance Organization)
จากกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น น�ำมาสู่การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

เป้าประสงค์
(Goals)

ค่านิยม

(ศาลรัฐธรรมนูญ)

ค่านิยม

(ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ)

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญตามหลักนิตธิ รรม สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ประชาชน โดยมีกลไก
สนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

๑. รั ก ษาความชอบธรรมของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๓. รักษาความสมดุลในระบบการเมือง
๔. สร้างความเชื่อมั่นต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
๕. สร้างความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักนิติธรรม
๖. สร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน
เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดเป้าหมายของการ
ด�ำเนินงานไว้ ดังนี้
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่ระดับสากล
๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง
บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

“ยึดหลักนิติธรรม ค�้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

RIGHT
“องค์กรแห่งความถูกต้องและยุติธรรม”
R: Righteousness
มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง
I: Intelligence		
มุ่งพัฒนาตนเอง
G: Good will		
มีไมตรีจิตต่อทุกคน
H: Harmony		
มีความรักความสามัคคี
T: Teamwork		
มุ่งมั่นท�ำงานเป็นทีม

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

เป้าประสงค์

พันธกิจ

๒๕๖๑

วิสยั ทัศน์

รายงานประจำ�ปี

๒. รักษาความเป็น
		 กฎหมายสูงสุดของ
		 รัฐธรรมนูญ

๔. สร้างความเชือ่ มัน่
		 ต่อภารกิจของ
		 ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ระบบ/เทคโนโลยี)
เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ให้กา้ วหน้า ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เพือ
่ สนับสนุน
การปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มค
ี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบต
ั ง
ิ าน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
เชือ
่ มโยงเข้ากับระบบ e-Library ทัง
้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ควบคูไ่ ปกับการสร้างความโปร่งใส และมาตรฐานใน
การปฏิบต
ั ง
ิ าน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนา
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง และระบบ
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น เ พื่ อ ใ ช ้ เ ป ็ น
กรอบการบริหารงานตามภารกิจ

๖. สร้างบรรทัดฐาน
		 ในการคุม้ ครองสิทธิ
		 และเสรีภาพให้แก่
		 ประชาชน

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน
กรอบอัตราก�ำลัง และก�ำหนดสมรรถนะ ให้มค
ี วาม
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ งานของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
กลยุ ท ธ์ ท่ี ๓.๒ บุ ค ลากรมี ความรู้ ทั ก ษะ
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษา
ต่ า งประเทศและระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยมี
การจัดระดับการพัฒนา การประเมิน และการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ ปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากร
ภายในมีคา่ นิยมวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน มีความ
เป็นทีม
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ จัดท�ำข้อตกลงในการประเมินผล
การปฏิบต
ั ง
ิ านตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๓.๕ บูรณาการแผนการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณได้อย่างคุม
้ ค่า

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางาน
ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และเพิ่ มขึ้นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้ นที่
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรูแ
้ ละความร่วมมือ
ด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า น ที่ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หอจดหมายเหตุ
ศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสม
ทางด้ า นสถานที่ ท� ำ งานของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (เครือข่าย/ประชาสัมพันธ์)
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และประชาสั ม พั น ธ์
กั บ เครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ด การความรู ้ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความศรัทธา
		 เชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๕. สร้างความถูกต้อง
		 เป็นธรรมตามหลัก
		 นิติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (บุคลากร)
บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รบั การพัฒนา
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
		 ภายในองค์ ก รมี ค วามเข้ ม แข็ ง บุ ค ลากร
		 มีความสามารถควบคูค่ ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

๓. รักษาความสมดุล
		 ในระบบการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ภารกิจ/งาน)
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน
ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ค ณ ะ ตุ ล า ก า ร
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การพิจารณาคดีสรู่ ะดับสากล

๑. รักษาความชอบธรรม
		 ของการปกครองใน
		 ระบอบประชาธิปไตย
		 อันมีพระมหากษัตริย์
		 ทรงเป็นประมุข

“ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ”

แผนภาพที่ ๒ แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์ (Strategy map)
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๓.๕ อัตราก�าลังของส�านักงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญ
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งงส�ส�าานันักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญปีปีพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๔๒
๒๕๔๒ส�ส�าานันักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญได้ได้ดด�าเนิ
�าเนินนการ
การ
สรรหาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิ
ภารกิจจในการสนั
ในการสนับบสนุ
สนุนนงานด้
งานด้าานพิ
นพิจจารณาวิ
ารณาวินนิจิจฉัฉัยยคดี
คดีและงานบริ
และงานบริหหารด้
ารด้านต่
านต่างๆ
างๆ ของ
ของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญทีทีม่ ม่ ปี ปี ริริมมาณเพิ
าณเพิม่ ม่ ขึขึน้ น้ ทุทุกกปีปีจนถึ
จนถึงงปัปัจจจุจุบบนั นั (ณ(ณวัวันนทีที่ ๓๐
่ ๓๐กักันนยายน
ยายน๒๕๖๑)
๒๕๖๑)
มีอัตราก�าลังรวมทั้งสิ้น ๒๒๒
๒๒๒ อัอัตตรา
รา ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
๑) ข้าราชการส�านักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญจ�จ�าานวน
นวน๑๖๙
๑๖๙อัอัตตรารา(มี(มีขขา้ า้ ราชการด�
ราชการด�าารงต�
รงต�าแหน่
าแหน่งอยู
งอยูจ่ จ่ริงริงจ�าจ�นวน
านวน
๑๕๙ อัตรา)
๒) อัตราก�าลังของลู
ของลูกกจ้จ้าางประจ�
งประจ�าาจ�จ�าานวน
นวน๓๓
๓๓อัอัตตรารา(มี(มีลลกู กู จ้จ้าางประจ�
งประจ�าาด�ด�าารงต�
รงต�าาแหน่
แหน่งอยู
งอยูจ่ จ่ริงริงจ�จ�านวน
านวน๓๒
๓๒อัตอัรา)
ตรา)
๓) อัตราก�าลังของลู
ของลูกกจ้จ้าางชั
งชัว่ ว่ คราว
คราวจ�จ�าานวน
นวน๒๐
๒๐อัอัตตรารา(มี(มีลลกู กู จ้จ้าางชังชัว่ ว่ คราวด�
คราวด�าารงต�
รงต�าาแหน่
แหน่งอยู
งอยูจ่ จริ่ งริงจ�จ�านวน
านวน๑๒
๑๒อัตอัรา)
ตรา)
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนอัตตราก�
ราก�าาลัลังงข้ข้าาราชการและลู
ราชการและลูกกจ้จ้าางตามโครงสร้
งตามโครงสร้าางของส�
งของส�าานันักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
นวนข้าาราชการ
ราชการ
นวนลูกกจ้จ้าางประจ�
งประจ�าา จ�จ�านวนลู
านวนลูกกจ้าจ้งชั
างชั่วคราว
่วคราว
จ�จ�าานวนข้
จ�จ�าานวนลู
งาน
ส�านัก/กลุ่มงาน
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ผู้บริหารส�านักงานศาลรัฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
ส�านักประธานศาลรัฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญ
ส�านักบริหารกลาง
ส�านักคดี ๑
ส�านักคดี ๒
ส�านักคดี ๓
ส�านักคดี ๔
ส�านักคดี ๕
ส�านักพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ษา
รวม

๓๓
๑๑
๑๗
๑๗
๓๓
๙๙
๒๒
๒๒
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗

๐๐
๐๐
๑๑
๐๐
๒๒
๒๐
๒๐
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๔๔
๓๓
๒๒

๐๐
๐๐
๒๒
๐๐
๑๑
๓๓
๐๐
๐๐
๐๐
๐๐
๒๒
๓๓
๕๕

๒๒
๒๒
๑๖๙
๑๖๙

๑๑
๓๓
๓๓

๔๔
๒๐
๒๐

แผนภูมทิ ี่ ๑ แสดงจ�านวนอัตตราก�
ราก�าาลัลังงข้ข้าาราชการและลู
ราชการและลูกกจ้จ้าางตามโครงสร้
งตามโครงสร้าางของส�
งของส�าานันักกงานศาลรั
งานศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญ
๑๖๙
๑๖๙คน
คน
๗๖%
๗๖%

ข้ข้าาราชการ
ราชการ
ลูลูกกจ้จ้าางประจ�
งประจ�าา
ลูลูกกจ้จ้าางชั
งชั่ว่วคราว
คราว

๓๓
๓๓ คน
คน ๒๐
๒๐คน
คน
๑๕%
๑๕% ๙%
๙%

ศาลรั
ญญ
ศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ฐธรรมนู
ธรรมนูญ
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รายงานประจำ�ปี
รายงานประจ�
รายงานประจ�
าปี าปี

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑

แผนภูมทิ ี่ ๒ แสดงจ�ำนวนอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างจ�ำแนกตามต�ำแหน่งทีม่ อี ยูจ่ ริงของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อัตราก�ำลังของข้าราชการและลูกจ้างที่มีอยู่จริง
๒๕๐
๒๐๓

๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐

ม

ร์
จ้าง
ปร
ะจ�ำ
ลูก
จ้าง
ชั่ว
คร
าว

เตอ

ลูก

ารค
อม

พิว

ิกร

๑๒

าก
วิช

าก

จ�ำนวน (คน)

นัก

วิช
นัก
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าย
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รส
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�ำน
ผู้อ

วย
กา

าย
งาน

วิช
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งาน
รส

วย
กา
�ำน

ผู้อ

นัก

๑๗

๒
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ี

าร
าก
วิช

ด้า
น
ษา

ที่ป
รึก
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รงา

นศ

าล

รัฐ
ธร

รม

นูญ

๐

๐

ผู้อ

๓

๑๔

๕๙

๔๓

นิต

๕๐

ทั้งนี้ สามารถจ�ำแนกบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำแนกตามเพศ แบ่งออกเป็น เพศชาย
จ�ำนวน ๑๐๒ คน เพศหญิง จ�ำนวน ๑๐๑ คน ดังแผนภูมิที่ ๓
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แผนภูมทิ ี่ ๓ แสดงจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำแนกตามเพศ

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

๑๐๒ ๑๐๑

๑๒๐
๑๐๐
๘๐

๗๖

๘๓

๖๐
๒๑

๔๐

๑๑

๒๐
๐
ชาย (คน)
หญิง (คน)

ข้าราชการ
๗๖
๘๓

ลูกจ้างประจ�ำ
๒๑
๑๑

๕

๗

ลูกจ้างชั่วคราว
๕
๗

รวม
๑๐๒
๑๐๑

๓.๖ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รบั งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐ บาท พบว่า รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร จ�ำนวน ๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๐.๒๔) รองลงมาเป็น ค่าใช้จา่ ยด้านการด�ำเนินงาน
จ� ำ นวน ๗๖,๐๔๓,๓๐๐ บาท (ร้ อ ยละ ๒๙.๐๖) และค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
จ�ำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐.๗๐)  ดังตารางที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๔
ศาลรัฐธรรมนูญ

ตารางที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณจ�ำแนกตามรายการค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการ

จ�ำนวน
๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐
๔๘,๘๒๖,๖๐๐

ร้อยละ
๖๐.๒๔
๑๘.๖๖

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑.๑ ค่ า ตอบแทนคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑๐๘,๗๘๗,๘๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๗๖,๐๔๓,๓๐๐
๒.๑ ค่าตอบแทน
๖,๖๐๔,๔๐๐
๒.๒ ค่าใช้สอย
๕๙,๓๕๓,๔๐๐
๒.๓ ค่าวัสดุ
๓,๐๘๐,๐๐๐
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๗,๐๐๕,๕๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๒๘,๐๐๐,๐๐๐
๓.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒๘,๐๐๐,๐๐๐
รวม
๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐

๔๑.๕๘
๒๙.๐๖
๒.๕๒
๒๒.๖๘
๑.๑๘
๒.๖๘
๑๐.๗๐
๑๐.๗๐
๑๐๐.๐๐

แผนภูมทิ ี่ ๔ แสดงสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทรายการค่าใช้จา่ ย
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ บาท
๖๐.๒๔%

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
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ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน

๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๗๖,๐๔๓,๓๐๐ บาท
๒๙.๐๖%

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๗๐%

๓.๗ ความเชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สูแ่ ผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้ก�ำหนดทิศทาง
และแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ และร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓

ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำ�ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและ
ระบบบริหารงานยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร
งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนการปฏิรปู ด้านกฎหมาย
๖. มีกลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำ
และเสนอร่างกฎหมายหรือกฎทีม่ คี วามส�ำคัญ
และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้ การให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๗. มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย
ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความ
กฎหมายหรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๓.๖ ปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ให้มคี วามทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
- การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทีม่ เี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน

ร่างแผนแม่บท
การบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

รายงานประจำ�ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล
พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมกั บ
บุ ค ลากรและองค์ ก ร เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั งิ านให้กา้ วหน้า ทันสมัย และเป็น
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การขับเคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรม
ด้วยดิจทิ ลั

แผนการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
		๑. การก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานใน
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทีช่ ดั เจน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม โดย
ไม่ล่าช้า
		๒. การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่ม
ศั ก ยภาพเพื่ อ ให้ ป ระชาชน เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม
		๙. การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมเพื่ อ มุ ่ ง อ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
		๑๐.ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
		 ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้ า นการสร้ า งความ
สามารถในการแข่งขัน
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายด้านการจัดการ
ความรูท้ งั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และการมีสว่ นร่วมด้านกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชือ่ มโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ ที่
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาประเทศ
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ ส�ำนึก มีความสามารถสูง
มุง่ มัน่ และเป็นมืออาชีพ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าทีจ่ ำ� เป็น
๔.๘ กระบวนการยุตธิ รรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ ประชาชนโดยเสมอภาค

แผนภาพที่ ๓ ความเชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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แผนภาพที่ ๓ ความเชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
แผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร
งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล
พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมกั บ
บุคลากรและองค์กร เพือ่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และ
เป็นมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และได้รบั การพัฒนาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

๑. โครงการศึกษาวิจยั จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง
ได้แก่
		 (๑) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ แนวคิ ด
ประชาธิปไตยทีป่ กป้องตนเองได้
(๒) สิทธิของประชาชนและชุมชนในการ
ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพ
ี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕
		 (๓) อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท� ำ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพ
ี จิ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

		 ๑. งานบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบถอดเสี ย ง
อัตโนมัตภิ าษาไทย
		 ๒. งานบ�ำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยและลูกข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์
		 ๓. งานบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารองค์กร (e-Office)
		 ๔. งานบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ๕. งานให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๑. โครงการบูรณาการการบริหารงาน
อย่างเป็นองค์รวม
๒. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้ค�ำปรึกษาและ
สร้างเครือข่ายด้านองค์ความรูเ้ กีย่ วกับวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารองค์กร
๔. โครงการพั ฒ นาระบบงานคดี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
๕. โครงการปฐมนิเทศและการพัฒนา
ศักยภาพส�ำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
๖. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ
งานคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ป ร ะ เ ด็ น
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ร ะ ห ว ่ า งที่ ป รึ ก ษ า แล ะ
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ป ร ะ จ� ำ ค ณ ะ ตุ ล า ก า ร
ศาลรัฐธรรมนูญ
๘. โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ
เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจร่ า ง
ค�ำวินิจฉัยของศาลและความเห็นส่วนตน
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๙. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๐. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ สู่ ากล
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
๑๑. โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมความร่วมมือ
และประชาสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยด้ า น
การจัดการความรูท้ งั้ ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านคดีรฐั ธรรมนูญ

๑. โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
ศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. โครงการสร้างความร่วมมือทาง
วิ ช าการระหว่ า งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓. โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๔. โครงการสร้างความร่วมมือทาง
วิ ช าการระหว่ า งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕. โครงการหลั ก นิ ติ ธ รรมสู ่ ก าร
บูรณาการกระบวนการยุตธิ รรม
๖. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง
“ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม” กับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เพือ่ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
๘. การรับรองการเข้าเยีย่ มคารวะและ
ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ณ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๙. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ยุ ว ช น
ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๐. การให้บริการทางวิชาการด้านการ
ศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๑. ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และ
อ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตลอดจน
ความรู ้ ด ้ า นกฎหมายให้ กั บ ประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
๑๒. โครงการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์สื่อ
สิง่ พิมพ์และผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์
๑๓. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง
“การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและ
องค์กรอิสระตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ”
๑๔. การประชุ ม ทางวิ ช าการเรื่ อ ง
“ศาลรัฐธรรมนูญผูพ
้ ทิ กั ษ์หลักนิตธิ รรม”
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ครบรอบ ๒๐ ปี
๑๕. โครงการอบรมหลักสูตร“หลักนิตธิ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

๒
ส่วนที่

ภาพรวม
การเปรียบเทียบผลการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒

ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๔,๓๐๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘) โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จ�ำนวน ๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ บาท (เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๗,๖๖๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๑)
ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๗๖,๐๔๓,๓๐๐ บาท (ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๑๓,๓๑๘,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐) และค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ�ำนวน
๒๘,๐๐๐,๐๐๐บาท (เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๙,๙๕๗,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔๘.๑๕)
ส�ำหรับการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
รายละเอียดดังตารางที่ ๓ และแผนภูมิที่ ๕

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
รายการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
จ�ำนวน

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำนวน

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปีก่อน
จ�ำนวน

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐ ๖๐.๖๒ ๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ ๖๐.๒๔ ๗,๖๖๗,๘๐๐
๑.๑ ค่าตอบแทนคณะตุลาการ ๔๕,๐๔๒,๗๐๐ ๑๘.๒๑ ๔๘,๘๒๖,๖๐๐ ๑๘.๖๖ ๓,๗๘๓,๙๐๐
ศาลรัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของคณะตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ค่ า ตอบแทนข้ า ราชการ ๑๐๔,๙๐๓,๙๐๐ ๔๒.๔๑ ๑๐๘,๗๘๗,๘๐๐ ๔๑.๕๘ ๓,๘๘๓,๙๐๐
ลู ก จ้ า ง และเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน
๒.๒ ค่าใช้สอย
๒.๓ ค่าวัสดุ
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค
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๒๕๖๑

ร้อยละ
๕.๑๑
๘.๔๐

๓.๗๐

๘๙,๓๖๑,๗๐๐
๑๒,๖๓๘,๕๐๐
๖๖,๐๐๐,๗๐๐
๓,๗๑๗,๐๐๐
๗,๐๐๕,๕๐๐

๓๖.๑๓ ๗๖,๐๔๓,๓๐๐ ๒๙.๐๖ -๑๓,๓๑๘,๔๐๐ -๑๔.๙๐
๕.๑๑ ๖,๖๐๔,๔๐๐ ๒.๕๒ -๖,๐๓๔,๑๐๐ -๔๗.๗๔
๒๖.๖๙ ๕๙,๓๕๓,๔๐๐ ๒๒.๖๘ -๖,๖๔๗,๓๐๐ -๑๐.๐๗
๑.๕๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๑.๑๘ -๖๓๗,๐๐๐ -๑๗.๑๔
๒.๘๓ ๗,๐๐๕,๕๐๐ ๒.๖๘
-

๓. ค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และ ๘,๐๔๒,๖๐๐
สิง่ ก่อสร้าง
๓.๑ ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
๓.๒ ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓.๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑,๗๖๕,๐๐๐
๓.๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๖,๒๗๗,๖๐๐

๓.๒๕ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐.๗๐ ๑๙,๙๕๗,๔๐๐ ๒๔๘.๑๕

รวม

ศาลรัฐธรรมนูญ

๐.๗๑
๒.๕๔

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐.๗๐
-

-

๑๐๐
-๑๐๐
-๑๐๐

๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๓๐๖,๘๐๐ ๕.๗๘

แผนภูมทิ ี่ ๕ การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ล้านบาท
๓๐๐
๒๔๗

๒๕๐

๒๖๒

๒๐๐
๑๕๐

๑๕๐

๑๕๘
๘๙

๑๐๐

๗๖

๕๐

๘

๐
๒๕๖๐
๒๕๖๑

๒๘

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

รวม

๑๔๙,๙๔๖,๖๐๐
๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐

๘๙,๓๖๑,๗๐๐
๗๖,๐๔๓,๓๐๐

๘,๐๔๒,๖๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๔๗,๓๕๐,๙๐๐
๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐
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๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒. การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๒๒๕,๕๔๑,๓๘๗.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๒๐ คงเหลืองบประมาณ จ�ำนวน ๓๖,๑๑๖,๓๑๒.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ค่าใช้จา่ ยด้านการด�ำเนินงาน และค่าใช้จา่ ยด้านครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ ๔ การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
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๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายเงิน
คงเหลือ
งบประมาณ
งบประมาณ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(บาท)
(บาท)
๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ ๑๕๔,๒๖๖,๘๓๙.๕๘ ๙๗.๘๘ ๓,๓๔๗,๕๖๐.๔๒ ๒.๑๒
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

๒. ค่าใช้จา่ ยด้านการด�ำเนินงาน ๗๖,๐๔๓,๓๐๐ ๔๔,๔๐๒,๕๔๗.๖๑ ๕๘.๓๙ ๓๑,๖๔๐,๗๕๒.๓๙ ๔๑.๖๑
๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ที่ดิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๖,๘๗๒,๐๐๐
๙๕.๙๗
๑,๑๒๘,๐๐๐
๔.๐๓
และสิ่งก่อสร้าง
รวมเงินงบประมาณ
๒๖๑,๖๕๗,๗๐๐ ๒๒๕,๕๔๑,๓๘๗.๑๙ ๘๖.๒๐ ๓๖,๑๑๖,๓๑๒.๘๑ ๑๓.๘๐
หมายเหตุ: งบประมาณคงเหลือเป็นงบประมาณในโครงการต่อเนื่องซึ่งจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

จากตารางที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑๕๗,๖๑๔,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ� ำ นวน ๑๕๔,๒๖๖,๘๓๙.๕๘ บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๗.๘๘ คงเหลื อ งบประมาณ จ� ำ นวน
๓,๓๔๗,๕๖๐.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒
        ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๗๖,๐๔๓,๓๐๐ บาท มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๔๔,๔๐๒,๕๔๗.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๙ คงเหลืองบประมาณ จ�ำนวน  
๓๑,๖๔๐,๗๕๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๑
          ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๒๖,๘๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗ คงเหลืองบประมาณ จ�ำนวน
๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๓

ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภูมทิ ี่ ๖ การเปรียบเทียบงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ล้านบาท
๓๐๐
๒๖๒
๒๕๐
๒๐๐

๒๒๖
๑๕๘ ๑๕๔

๑๕๐
๑๐๐

๗๖
๔๕

๕๐
๐
ด้านบุคลากร

ด้านการด�ำเนินงาน

จัดสรร

๒๘

๒๗

ด้านครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

รวม

จ่ายจริง
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ศาลรัฐธรรมนูญ
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๓
ส่วนที่

ผลการด�ำเนินงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๓

ผลการดำ�เนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑. ผลการด�ำเนินงานด้านคดี

ความสอดคล้องเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ�ำเป็น
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
        ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
             แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส�ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
             เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย
หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
       ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
            ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานงาน ด้ า นงานคดี งานบริ ห าร งานวิ ช าการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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แผนงานที่ ๑.๑.๒ การพัฒนาระบบงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนทีห่ นึง่ การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
แผนภูมทิ ี่ ๗ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีปฏิทนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)

จ�ำนวน

ร้อยละ

๑๕๐

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐
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๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

จ�ำนวนค�ำร้อง

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๒๓

๑๒๑

๙๖

๓

๘

๗๖

๙๑

ผลด�ำเนินการรวม

๖๗

๔๙

๙๔

๑๐๙

๘๔

๙๖

๑

๘

๖๑

๗๕

๕๑.๙๔

๓๗.๖๙

๗๑.๗๖

๘๘.๖๒

๓๓.๓๓

๑๐๐.๐๐

๘๐.๒๖

๘๒.๔๒

ร้อยละ
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จ�ำนวนค�ำร้อง

๖๙.๔๒ ๑๐๐.๐๐

ผลด�ำเนินการรวม

ร้อยละ

แผนภูมทิ ี่ ๘ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)

จ�ำนวน

ร้อยละ

๑๕๐

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๑๒๕
๑๐๐
๗๕
๕๐
๒๕
๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

จ�ำนวนค�ำร้อง

๕๒

๙๑

ผลด�ำเนินการรวม

๔๖

๗๕

๘๘.๔๖

๘๒.๔๒

ร้อยละ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
จ�ำนวน ๙๑ เรื่อง จ�ำแนกรายละเอียดได้ดังนี้
๑. คดีที่ค้างพิจารณามาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๖ เรื่อง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓๑ จ�ำนวน ๔ เรื่อง และคดีประเภทอื่น จ�ำนวน ๒ เรื่อง
๒. คดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๘๕ เรื่อง แยกเป็นคดี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๖๕ เรื่องและคดีประเภทอื่น
จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง
๓. คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จและมีค�ำวินิจฉัยแล้วจ�ำนวน ๖ เรื่อง โดยเป็นคดีที่มิใช่กรณี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ทั้งสิ้น
๔. คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการ/จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง จ�ำนวน ๖๙ เรื่อง แยกเป็นคดี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๖๓ เรื่อง และคดีประเภทอื่น
จ�ำนวน ๖ เรื่อง
๕. คดีที่ยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด�ำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๑๖ เรือ่ ง แยกเป็นคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ จ�ำนวน ๖ เรือ่ ง
และคดีประเภทอื่น จ�ำนวน ๑๐ เรื่อง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มี
สิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”
๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

-

-

-

-

		 ๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๒)

		 ๑.๔ การพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๑ (๑))

		 ๑.๕ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชก�ำหนด
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๓)

-

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจาก
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

		 ๑.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘)

๑. คดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือร่างกฎหมาย
		 ๑.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ
มาตรา ๑๔๘)

ประเภทคดี

รายงานประจำ�ปี

-

๑

๑๓

-

๓

-

๑

-

-

๓

-

-

๔

-

-

-

-

๙

-

-

เรื่องที่มาสู่
เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ เรื่องค้างพิจารณายกไป
ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งไม่รับ
ด�ำเนินการต่อใน
ในระหว่างปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
ด�ำเนินการ/
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๕ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทคดี
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๑

-

-

-

-

๒. ค ดี เ กี่ ย ว กั บ ห น ้ า ที่ แ ล ะ อ� ำ น า จ ข อ ง
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))

๓. คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกการกระท�ำ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๙)

๔. คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ หน้ า ที่ ข องรั ฐ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑)

๕. คดี เ กี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา   
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๘๒)

๖. คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ที่ มี ห ลั ก การอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้  
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๙)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจาก
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-

-

-

-

๑

๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรื่องที่มาสู่
เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ เรื่องค้างพิจารณายกไป
ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งไม่รับ
ด�ำเนินการต่อใน
ในระหว่างปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
ด�ำเนินการ/
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๕ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทคดี (ต่อ)
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ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

-

-

-

-

๘. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู ้ แ ทนราษฎร
ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา และร่างข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๙)

๙. คดีเกีย่ วกับการสิน้ สุดลงของความเป็นรัฐมนตรี
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๐)

๑๐. คดี เ กี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญา ที่ ต ้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภา (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๑๗๘)

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจาก
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. คดี เ กี่ ย วกั บ การเสนอ การแปรญั ต ติ ห รื อ
การกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย (รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๔)

ประเภทคดี

รายงานประจำ�ปี

๑

๑

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

เรื่องที่มาสู่
เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ เรื่องค้างพิจารณายกไป
ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งไม่รับ
ด�ำเนินการต่อใน
ในระหว่างปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
ด�ำเนินการ/
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๕ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทคดี (ต่อ)
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๒

๖

๘๕

-

-

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

รวม

-

-

๖๕

-

-

-

-

-

๖๙

-

๑๒

-

๖

๑๖

-

๖๓

-

๖

เรื่องที่มาสู่
เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ เรื่องค้างพิจารณายกไป
ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ งทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งไม่รับ
ด�ำเนินการต่อใน
ในระหว่างปีงบประมาณ
มีค�ำวินิจฉัย
ด�ำเนินการ/
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
จ�ำหน่ายคดี/ยกค�ำร้อง
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

-

๑๒. คดีเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๕๖ (๙))

๑๓. คดี อื่ น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่ ก�ำหนดให้อยูใ่ นเขต
อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๑๓.๑ การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับค�ำร้องคัดค้าน
มติ ค�ำสัง่ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้
และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓.๒ การพิจารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรี
หรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๔

๑๑. คดี ที่ ผู ้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ร้องขอว่าการกระท�ำนั้น
ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ (รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓)

ประเภทคดี

เรื่องค้างพิจารณา
ยกมาจาก
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ ๕ สรุปสถิตคิ ดีของศาลรัฐธรรมนูญประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทคดี (ต่อ)
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๒๕๖๑

ส่วนทีส่ อง บรรทัดฐานค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ก. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
		 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จ
และมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว จ� ำ นวน ๖ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ โดยทั้ ง หมดเป็ น คดี ที่ มิ ใ ช่ ก รณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
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๒๕๖๑

๑. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
		
เรื่อง			
นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรค
					
เพื่อประชาชนไทย
		
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ยุบพรรคเพือ่ ประชาชนไทย ตามพระราชบัญญัติ
					
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
					
ประกอบมาตรา ๘๒ และให้ ผู ้ ซึ่ ง เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
					
บริหารพรรคผู้ถูกร้องจะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
					
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้ง
					
การจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่อกี ไม่ได้ภายในก�ำหนดห้าปีนบั แต่วนั ที่
					
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
					
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗
					
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
					
ผู้ถูกร้องมีก�ำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้
					
ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
					
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย คดีนี้เป็นกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมืองด้วย
					
เหตุ พ รรคการเมื อ งไม่ จั ด ท� ำ รายงานการใช้ จ ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น
					
ของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
					
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
					
พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ในปัจจุบนั มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
					
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติ
					
ให้ยบุ พรรคการเมืองกรณีพรรคการเมืองไม่จดั ท�ำรายงานการใช้จา่ ยเงิน
					
สนั บ สนุ น ของพรรคการเมื อ งในรอบปี ป ฏิ ทิ น ให้ ถู ก ต้ อ ง
					
ตามความเป็นจริงอีกต่อไป จึงไม่อาจน�ำค�ำวินจิ ฉัยนีม้ าเป็นบรรทัดฐานได้
๒. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
		
เรื่อง			
คณะรั ฐ มนตรี ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
					
มาตรา ๑๗๘ วรรคห้า ว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้า
					
ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและ
ศาลรัฐธรรมนูญ

					
สรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
					
การค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ต้องได้รับ
					
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
					
หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่าน
					
แดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากร
					
และสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นหนังสือสัญญาเกีย่ วกับ
					
การค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แต่ไม่เป็นหนังสือ
					
สัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
					
การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่ต้องได้รับ
					
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย		๑) “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภท
				ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
			
ประเทศในรูปแบบทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีเจตนาก่อให้เกิดพันธะ
			
ผูกพันทางกฎหมาย และอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายระหว่างประเทศ
			
ไม่วา่ จะถูกบันทึกไว้ในเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับทีเ่ กีย่ วพันกัน
			
และไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร อันเป็นความหมายที่ตรงกันกับค�ำว่า
				“treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา
			
ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา
			
ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่าง
			
ประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแนวค�ำวินิจฉัย
			
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๑/๒๕๔๒, ที่ ๓๓/๒๕๔๓ และที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑)
			
แม้จะระบุชื่อว่าเป็นการจัดท�ำขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกรมของ
			
ทั้งสองประเทศแต่เมื่อพิจารณาจากผู้มีอ�ำนาจลงนามในร่างบันทึก
			
ความเข้ า ใจฯ ที่ เ ป็ นการลงนามในฐานะผู ้ แ ทนของรั ฐ บาล โดย
			
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวมีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดให้ภาคี
			
แต่ละฝ่ายต้องปฏิบตั ิ แสดงถึงเจตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมาย
			
ระหว่างกันภายใต้บงั คับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเข้าลักษณะเป็น
			
“หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘
			
๒) ร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ นี้ เป็นหนังสือสัญญาทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับ
				การผ่านแดนของสินค้าระหว่างประเทศทีม่ งุ่ ขจัดการกีดกันทางการค้า
			
อันเป็นลักษณะของการค้าเสรี จึงเป็นหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการค้าเสรี
			
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม
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๓) ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้ เป็นเพียงความตกลงทีท่ งั้ สองประเทศ
			
ท�ำความตกลงในเรื่องวิธีการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอ�ำนวย
				ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายใต้ GATT ไม่ได้มเี นือ้ หาสาระ
			
ทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดพิกดั อัตราภาษีศลุ กากรทีม่ ผี ลโดยตรงต่อราคา
				สินค้าหรือการจ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้าสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ
			
การค้าเสรีอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม
			
หรือทางเศรษฐกิจ หรือส่งผลต่อการค้าการลงทุนในระดับชาติ รวมถึง
			
ไม่ได้มหี ลักเกณฑ์ในการผ่านแดนของสินค้าทีแ่ ตกต่าง หรือนอกเหนือ
			
ไปจากพันธกรณีทปี่ ระเทศไทยและประเทศกัมพูชามีอยูแ่ ล้วตามข้อ ๕
			
ของ GATT แต่ประการใด อีกทัง้ การยกเว้นภาษีศลุ กากรสินค้าผ่านแดน
			
ก็เป็นไปตามหลักการและข้อผูกพันเดิมภายใต้ GATT ประกอบกับ
			
ประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุวัติการ
			
พั น ธกรณี ดั ง กล่ า วแล้ ว นอกจากนี้ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากร่ า งบั น ทึ ก
			
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว คือ จะท�ำให้เกิดความมั่นใจและคาดหมายได้
			
ต่อนักลงทุนของทั้งสองประเทศ และเป็นการส่งเสริมบทบาทของ
			
ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ทั้งยัง
			
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มุ่งพัฒนาพื้นที่
			
ชายแดนและส่งเสริมความเชือ่ มโยงระหว่างกัน และจะเป็นประโยชน์
			
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในภาพรวม
			
ดังนัน้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวจึงเป็นหนังสือสัญญาเกีย่ วกับ
			
การค้าเสรีที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
			
การค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามรัฐธรรมนูญ
			
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
๓. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ส ่ ง ความเห็ น ของสมาชิ ก
					
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
					
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
					
พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... มาตรา ๑๘๕
					
ในส่วนที่มิให้น�ำลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘)
					
มาใช้บังคับนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ

		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย		ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐ วางบรรทัดฐานไว้ว่า
			
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
			
พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ทีก่ ำ� หนดยกเว้นคุณสมบัตบิ างประการตามรัฐธรรมนูญ
			
มิ ใ ห้ น� ำ มาใช้ บั ง คั บ กั บ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง
			
ก่อนวันประกาศใช้พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ไม่ขดั หรือแย้ง
			
ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ ง
			
บัญญัตใิ ห้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นผูก้ ำ� หนดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
			
เพียงใดของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ถือได้ว่า
			
รัฐธรรมนูญได้มอบอ�ำนาจให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
			
ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยที่
			
รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
			
หรือการพ้นจากต�ำแหน่ง รวมถึงเหตุยกเว้นคุณสมบัติของบุคคล
			
ดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ แต่คำ� วินจิ ฉัยดังกล่าวมิได้วนิ จิ ฉัยครอบคลุมถึง
			
ลักษณะต้องห้ามด้วย
			
ในคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวางแนวไว้ว่า เมื่อพิจารณาความหมายของ
			
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม และการน�ำมาใช้แล้ว ค�ำว่า “คุณสมบัต”ิ
			
หมายความว่า สิ่งที่บุคคลต้องมีประจ�ำตัวซึ่งต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่ง
			
สิทธิหรือต�ำแหน่ง ส่วนค�ำว่า“ลักษณะต้องห้าม” หมายความว่า
			
สิง่ ทีบ่ คุ คลมีอยูจ่ ะท�ำให้บคุ คลใช้สทิ ธิ หรือเข้าสูต่ ำ� แหน่ง และด�ำรงต�ำแหน่งนัน้
			
ไม่ได้ตลอดเวลาที่ลักษณะดังกล่าวมีอยู่ เป็นลักษณะที่ได้ก�ำหนดขึ้น
			
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการห้ามมิให้ผู้มีลักษณะบางประการที่ได้
			
ก�ำหนดไว้หรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่สมควรเป็นผูม้ สี ทิ ธิหรือด�ำรงต�ำแหน่ง
			
นั้นๆ เห็นได้ว่าแม้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจะมีความหมาย
			
แตกต่างกัน แต่ทงั้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามต่างก็เป็นเครือ่ งมือ
			
หรือมาตรการในการคัดเลือกและควบคุมพฤติกรรมบุคคลที่จะเข้า
			
ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและเป็นสิง่ ถูกก�ำหนดไว้
			
เพื่อผลอย่างเดียวกัน จึงถือได้ว่าทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
			
เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
๔. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ส ่ ง ความเห็ น ของสมาชิ ก
					
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
					
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
ศาลรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
					
มี ข ้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบ
					
มาตรา ๒๖๙ หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒
					
มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ไม่มีข้อความ
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย		๑) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ไม่ได้กำ� หนดจ�ำนวนกลุ่ม
				ของผูส้ มัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาว่าจะต้องมีจำ� นวนกลุม่ เท่าใด
			
เพียงแต่กำ� หนดหลักการของการแบ่งกลุม่ ว่าต้องแบ่งในลักษณะทีท่ ำ� ให้
			
ประชาชนซึง่ มีสทิ ธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูใ่ นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
			
ได้เท่านั้น
			
๒) การแนะน�ำชือ่ ผูส้ มัครจากองค์กรตามมาตรา ๙๓ มิใช่เป็นวิธกี าร
			
คัดกรองผูส้ มัครรับเลือกสมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
			
วรรคสอง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ไ ด้ ผู ้ ส มั ค รที่ มี ค วาม
			
หลากหลายเพื่อมาปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ�ำนาจที่
			
เพิม่ ขึน้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ซึง่ มิได้กระทบ
			
ต่อหลักการเลือกกันเองแต่อย่างใด
			
๓) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มีความมุง่ หมาย
			
ให้การเลือกสมาชิกวุฒสิ ภาเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม จึงก�ำหนด
			
ให้สมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกกันเองของผู้สมัครรับเลือก
			
โดยจะก�ำหนดมิให้ผส้ ู มัครรับเลือกในแต่ละกลุม่ เลือกบุคคลในกลุม่ เดียวกัน
			
หรือการเลือกไขว้หรือจะก�ำหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือก
			
ด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้
				จึงมิใช่บทบัญญัติที่เป็นบทบังคับเด็ดขาด เพียงแต่ก�ำหนดหลักการ
			
ไว้กว้างว่าจะใช้วธิ กี ารดังกล่าวหรือจะก�ำหนดให้มกี ารคัดกรองผูส้ มัคร
			
รับเลือกด้วยวิธกี ารอืน่ ใดทีผ่ สู้ มัครรับเลือกมีสว่ นร่วมในการคัดกรองก็ได้
๕. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ส ่ ง ความเห็ น ของสมาชิ ก
					
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
					
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ....
					
มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕
ศาลรัฐธรรมนูญ

					
วรรคสาม และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
					
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง
					
มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔)
					
และ (๕) ไม่มขี อ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม
					
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
					
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ ไม่มขี อ้ ความ
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย		๑) การด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
				และคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตามร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
			
ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔)
			
และ (๕) เป็นสิทธิชนิดหนึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมาย
			
จ� ำ กั ด สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วได้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม
			
เมือ่ ปรากฏว่าผูน้ นั้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีไ่ ม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยมิได้
			
แจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือแจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
			
แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
			
๒) การให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้ให้
			
ความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนโดยความยินยอมและเป็นไป
			
ตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูส้ งู อายุ เป็นเพียงมาตรการ
			
ให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูส้ งู อายุ ทีไ่ ม่สามารถท�ำเครือ่ งหมาย
			
ลงในบัตรเลือกตัง้ ได้มโี อกาสใช้สทิ ธิเลือกตัง้ บนพืน้ ฐานความเท่าเทียม
			
กับบุคคลทัว่ ไป ซึง่ ตราบใดทีไ่ ม่มกี ารเปิดเผยผลการออกเสียงลงคะแนน
			
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูส้ งู อายุนนั้ ต่อสาธารณะก็ถอื ได้วา่
			
เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕
			
วรรคหนึ่ง
๖. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
					
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑
					
วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยค�ำสั่งหัวหน้า
					
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด�ำเนินการ
					
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหา
ศาลรัฐธรรมนูญ
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เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
					
และมาตรา ๔๕ หรือไม่
		
ผลค�ำวินิจฉัย		
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
					
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึง่ (๕)
					
และวรรคสอง ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
					
แห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด�ำเนินการตามกฎหมายประกอบ
					
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๕ จึงไม่มีปัญหา
					
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		
บรรทัดฐานค�ำวินิจฉัย		๑) การก�ำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
			
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
			
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
			
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ และประสงค์จะเป็น
			
สมาชิกพรรคการเมืองนั้นต่อไปต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิก
				ต่อหัวหน้าพรรคการเมืองนัน้ พร้อมทัง้ แสดงหลักฐานการมีคณ
ุ สมบัติ
				และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ และต้องช�ำระค่าบ�ำรุง
			
พรรคการเมืองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
			
หากพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้งยืนยัน
			
การเป็นสมาชิก ให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ อีกทัง้
			
ยังก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องแจ้งนายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน
			
นับแต่วนั ทีพ่ น้ ก�ำหนดเวลาดังกล่าวเป็นการรับรองเสรีภาพของบุคคล
			
ในการตัดสินใจเลือก และมอบความไว้วางใจของตนแก่พรรคการเมืองใด
			
พรรคการเมืองหนึง่ โดยผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้
			
อันเป็นการรับรองเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕
			
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
			
ตลอดจนการก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีการจัดท�ำทะเบียนสมาชิก
			
พรรคการเมื อ งให้ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ นและเป็ น ปั จ จุ บั น
			
จึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาสถาบันพรรคการเมืองในเรือ่ งการด�ำรงอยู่
			
ของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนของ
			
ประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานของพรรคการเมืองนั้น บทบัญญัติ
			
แห่งกฎหมายดังกล่าวจึงมีนยั ส�ำคัญต่อการปฏิรปู การเมือง โดยเป็นการให้
			
เสรีภาพแก่สมาชิกของพรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้ และยังด�ำรงอยูใ่ นวันก่อน
			
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใช้บงั คับ ได้มโี อกาสทบทวนตนเอง

ศาลรัฐธรรมนูญ

			
ว่ายังคงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น
			
ต่อไปอย่างเป็นอิสระและสมัครใจ
			
๒) การแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและ
			
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ�ำจังหวัดซึ่งท�ำให้ไม่มีบทบัญญัติรับรอง
			
การจัดตัง้ สาขาพรรคการเมืองโดยชอบตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
				รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่งผลให้พรรคการเมือง
			
ที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายเดิม ไม่มีสาขาพรรคการเมืองอีกต่อไป
			
หากแต่กำ� หนดให้จดั ตัง้ สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
			
ประจ�ำจังหวัด และจะต้องจัดตัง้ สาขาพรรคการเมืองทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่
			
ให้ครบถ้วนภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่จ�ำกัดเป็นกระบวนการ
			
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นส�ำหรับพรรคการเมือง เนือ่ งจากสาขาพรรคการเมือง
			
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�ำจังหวัด เป็นกลไกรองรับการมีสว่ นร่วม
			
ทางการเมืองของประชาชนในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยผ่านการสมัครเข้าเป็น
			
สมาชิกของพรรคการเมืองอันเป็นฐานมวลชนทีก่ ระจายตัวอยูใ่ นพืน้ ที่
			
อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหลักการความเป็นพรรคการเมืองของ
			
ประชาชนตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก
			
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และสามารถด�ำเนินการ
			
โดยอิสระไม่ถูกครอบง�ำหรือชี้น�ำโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของ
			
พรรคการเมืองแม้การก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังกล่าวอาจจะ
			
กระทบต่อพรรคการเมืองอยูบ่ า้ งในกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการภายใน
			
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด แต่กฎหมายก็ได้ยดื หยุน่ และผ่อนปรนให้พรรคการเมือง
			
ที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนดได้ โดยให้
			
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีมติขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
				ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

ข. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
		 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่ง ไม่รับคดี
ไว้พิจารณาวินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน ๖๙ เรื่อง		
		 ส�ำหรับคดีที่ยื่นเป็นค�ำร้องเข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งไม่รับไว้พิจารณาวินิจฉัยและจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน ๖๓ ค�ำสั่ง ได้แก่ ค�ำสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๕/๒๕๖๐ ถึงค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๕/๒๕๖๑ (ยกเว้นค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๕/๒๕๖๐,
ที่ ๑/๒๕๖๑, ที่ ๑๖/๒๕๖๑, ที่ ๓๗/๒๕๖๑, ที่ ๔๕/๒๕๖๑ และที่ ๕๑/๒๕๖๑) สรุปเป็นบรรทัดฐานค�ำสั่ง
ในกรณีดังกล่าวได้ ดังนี้
ตารางที่ ๖ แสดงบรรทัดฐานค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องที่ยื่นเข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
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๒๕๖๑

๑. ผู้ร้องไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญ
คุม้ ครองไว้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง)

หมายเลขค�ำสั่ง

๔๕/๒๕๖๐ ๔๘/๒๕๖๐ ๕๓/๒๕๖๐
๕๗/๒๕๖๐ ๕๘/๒๕๖๐ ๑๓/๒๕๖๑
๒๐/๒๕๖๑ ๒๗/๒๕๖๑ ๓๑/๒๕๖๑
๓๔/๒๕๖๑ ๓๘/๒๕๖๑ ๓๙/๒๕๖๑
๔๐/๒๕๖๑ ๔๑/๒๕๖๑ ๔๒/๒๕๖๑
๕๓/๒๕๖๑
๒. ผู้ร้องมิใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุม้ ครองไว้ ๓๒/๒๕๖๑ ๓๓/๒๕๖๑ ๔๔/๒๕๖๑
อันเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ๔๘/๒๕๖๑ ๕๐/๒๕๖๑ ๕๒/๒๕๖๑
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ ๕๔/๒๕๖๑
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
๓. การแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าพนักงานต�ำรวจและการสั่งฟ้องคดี ๒๑/๒๕๖๑
ของพนักงานอัยการ ถือเป็นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ชอบทีจ่ ะ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณา
การด�ำเนินคดีอาญา
๔.		 ค�ำร้องไม่ได้ระบุการกระท�ำทีอ่ า้ งว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ๔๗/๒๕๖๑
ของตนโดยตรงให้ชดั เจนว่าเป็นการกระท�ำใดและละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของตนอย่างไร (พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๔๖
วรรคสอง)

ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนภูมทิ ี่ ๖ แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ (ต่อ)
บรรทัดฐานค�ำสั่ง

หมายเลขค�ำสั่ง

๕. ผูร้ อ้ งยังไม่ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเสียก่อน (พระราชบัญญัติ ๒๔/๒๕๖๑ ๒๖/๒๕๖๑ ๒๘/๒๕๖๑
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ๒๙/๒๕๖๑ ๓๐/๒๕๖๑ ๓๒/๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
๓๕/๒๕๖๑ ๓๘/๒๕๖๑ ๔๐/๒๕๖๑
๕๓/๒๕๖๑
๖. ค�ำร้องไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (พระราชบัญญัติ ๓๙/๒๕๖๑ ๔๑/๒๕๖๑ ๔๒/๒๕๖๑
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ๔๙/๒๕๖๑ ๕๕/๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคสาม)
๗. รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดกระบวนการ
ร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
(พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๒))๓

๔๖/๒๕๖๐* ๔๙/๒๕๖๐* ๕๐/๒๕๖๐*
๕๑/๒๕๖๐* ๕๒/๒๕๖๐* ๕๖/๒๕๖๐*
๕๘/๒๕๖๐* ๒/๒๕๖๑* ๔/๒๕๖๑*
๕/๒๕๖๑* ๖/๒๕๖๑* ๗/๒๕๖๑*
๘/๒๕๖๑* ๙/๒๕๖๑* ๑๐/๒๕๖๑*
๑๑/๒๕๖๑* ๑๗/๒๕๖๑* ๑๘/๒๕๖๑*
๑๙/๒๕๖๑* ๒๐/๒๕๖๑* ๒๕/๒๕๖๑
๒๗/๒๕๖๑ ๓๓/๒๕๖๑ ๓๔/๒๕๖๑
๓๖/๒๕๖๑ ๓๙/๒๕๖๑ ๔๔/๒๕๖๑
๔๖/๒๕๖๑ ๔๗/๒๕๖๑ ๔๘/๒๕๖๑
๕๐/๒๕๖๑
๘. เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี ข องศาล ๔๗/๒๕๖๐ ๔๘/๒๕๖๐ ๕๑/๒๕๖๐
(ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง) โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงอื่น ๕๓/๒๕๖๐ ๕๔/๒๕๖๐ ๓/๒๕๖๑
ที่ น อกเหนื อ ไปจากการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ต ามหน้ า ที่ ๑๒/๒๕๖๑
และอ�ำนาจของศาลทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๘๔
๙. เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือ
เรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว (พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๔))๕

๑๔/๒๕๖๑* ๑๕/๒๕๖๑* ๑๗/๒๕๖๑*
๒๒/๒๕๖๑ ๒๓/๒๕๖๑ ๒๘/๒๕๖๑
๒๙/๒๕๖๑ ๓๕/๒๕๖๑ ๔๓/๒๕๖๑
๕๓/๒๕๖๑

ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๖/๒๕๖๐ ถึง ๒๐/๒๕๖๑ เป็นค�ำสั่งก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีผลใช้บังคับ
๔
เป็นค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีผลใช้บังคับ
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่มีข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกันนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ (๔)
๕
ค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่ ๑๔/๒๕๖๑ ถึง ๑๗/๒๕๖๑ เป็นค�ำสัง่ ก่อนทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีผลบังคับใช้
๓
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๒๕๖๑

แผนภูมทิ ี่ ๖ แสดงบรรทัดฐานค�ำสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญกรณีค�ำร้องทีย่ นื่ เข้ามาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ (ต่อ)
บรรทัดฐานค�ำสั่ง

หมายเลขค�ำสั่ง

๑๐. การใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้องเพือ่ ขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ๓/๒๕๖๑ ๕/๒๕๖๑ ๙/๒๕๖๑
และเป็นกรณีที่ยุติไปแล้วก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๐/๒๕๖๑
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บงั คับ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
หมายเหตุ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับในวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนัน้ ตัง้ แต่คำ� สัง่ ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะเป็นค�ำสัง่ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว

ส่วนคดีทยี่ นื่ เข้ามาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตราอืน่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� สัง่ ไม่รบั ไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย
และจ�ำหน่ายคดี จ�ำนวน ๖ ค�ำสั่ง ประกอบไปด้วยค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
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๑. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๕/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
		
เรื่อง			
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง		
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากเป็น
					
กรณีที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกและศาลอุทธรณ์ภาค ๖ มีค�ำพิพากษา
					
และคดีถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับกรณีที่นักโทษชายซึ่งเป็นจ�ำเลย
					
ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๔/๒๕๔๙ ยื่นค�ำร้องขอปรับบทกฎหมาย
					
เป็นคุณ ศาลจังหวัดพิษณุโลกก็ได้สงั่ ยกค�ำร้องขอให้วนิ จิ ฉัยคดีใหม่แล้ว
					
จึงไม่มีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลจังหวัดพิษณุโลกในอันที่
					
จะน�ำพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
					
มาใช้บังคับแก่คดีนี้อีกต่อไป กรณีตามค�ำร้องดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วย
					
หลักเกณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบข้อก�ำหนด
					
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
					
ข้อ ๑๗ (๑๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
หลักเกณฑ์ในการรับค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไว้พจิ ารณา
					
วินิจฉัยนั้น จะต้องปรากฏว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ต้องการ
					
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
					
ที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ

๒. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
					
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)
		
ผลของค�ำสั่ง		
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจาก
					
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องยังไม่มมี ลู กรณีทแี่ สดงให้เห็นว่าผูร้ อ้ งจะปฏิบตั ิ
					
หน้าทีแ่ ละใช้อำ� นาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสาม (อ�ำนาจ
					
ในการสัง่ ระงับ ยับยัง้ แก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกการเลือกตัง้ หรือ
					
การเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสัง่ ให้ดำ� เนินการเลือกตัง้
					
เลือกหรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้ง
					
ทีพ่ บเห็นการกระท�ำความผิด) จึงยังถือไม่ได้วา่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับหน้าที่
					
และอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญเกิดขึน้ กรณีจงึ เป็นเพียงข้อสงสัย ข้อหารือ
					
หรือการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
					
ดังกล่าวขึ้นเท่านั้น
		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
องค์กรอิสระมีอำ� นาจยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
					
ในปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กรอิสระนัน้ ตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นความขัดแย้ง
					
เกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจระหว่างองค์กรอิสระตัง้ แต่สององค์กรขึน้ ไป
					
ก็ตาม แต่การยื่นค�ำร้องในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่มีปัญหา
					
เกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจเกิดขึน้ มิใช่กรณีเป็นเพียงข้อสงสัย ข้อหารือ
					
หรือการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
					
ขององค์กรอิสระนั้นๆ

ศาลรัฐธรรมนูญ

62
รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

63
รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

๓. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
					
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
					
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖
					
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง		
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากคดี
					
ทีเ่ ป็นเหตุแห่งการส่งค�ำโต้แย้งมายังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๑๒ นั้นถึงที่สุดแล้ว (ตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๕)
					
จึงเป็นกรณีทไี่ ม่มคี ดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดล�ำปาง
					
(ศาลที่ส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยมายังศาลรัฐธรรมนูญ) ในอันที่จะน�ำ
					
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
					
มาใช้บังคับแก่คดีนี้อีกต่อไป ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๑๒
		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
หลักเกณฑ์ในการรับค�ำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไว้พจิ ารณา
					
วินจิ ฉัยนัน้ จะต้องปรากฏว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ อ้ งการตรวจสอบ
					
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้
					
บังคับแก่คดีด้วย
๔. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ มาตรา ๑๐๐
					
และมาตรา ๑๒๐ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช
					
๒๔๘๒ มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๒
					
และมาตรา ๒๕๓ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรม
					
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๗๗ หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง		
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจาก
					
ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า คดี อั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การส่ ง ค� ำ โต้ แ ย้ ง มายั ง
					
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น อยู ่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของศาลฎี ก า
					
ไม่ใช่ศาลอาญาซึ่งเป็นศาลที่ส่งค�ำโต้แย้งมายังศาลรัฐธรรมนูญ
					
กรณี จึ ง ไม่ ต ้ อ งด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๒
					
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ศาลรัฐธรรมนูญ

		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง
หลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง ค� ำ โต้ แ ย้ ง ของคู ่ ค วามต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
					
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๒ เพื่ อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
					
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดขั ด หรื อ แย้ ง
					
ต่อรัฐธรรมนูญนั้นศาลที่มีอ�ำนาจส่งค�ำโต้แย้งของคู่ความดังกล่าว
					
ต้ อ งเป็ น ศาลที่ จ ะใช้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายซึ่ ง คู ่ ค วามโต้ แ ย้ ง
					
บังคับแก่คดี
๕. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
ศาลอาญาส่งค�ำโต้แย้งของจ�ำเลยที่ ๑ และที่ ๕ เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
					
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๑๓ ว่า
					
การตัง้ ข้อหาของพนักงานสอบสวนและค�ำสัง่ ฟ้องของพนักงานอัยการ
					
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง		
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ไม่รบั หนังสือของศาลอาญาไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย
					
เนือ่ งจากเป็นการโต้แย้งเกีย่ วกับการกระท�ำของบุคคลว่าขัดหรือแย้ง
					
ต่อรัฐธรรมนูญ มิใช่การโต้แย้งว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลอาญา
					
จะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม่ต้องด้วย
					
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับหนังสือดังกล่าวไว้
					
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ได้
					
จ�ำเลยที่ ๑ และที่ ๕ ได้ยนื่ ค�ำโต้แย้งต่อศาลอาญาเพือ่ ให้สง่ เรือ่ งมาให้
					
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย และศาลอาญาส่งค�ำโต้แย้งดังกล่าว
					
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย กรณีจงึ ไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์และ
					
เงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๑๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
					
วิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ (๔)
					
ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ที่จะยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้นจะต้องเป็น
					
บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองคุม้ ครองไว้เท่านัน้
					
ผูร้ อ้ งต้องยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน และต้องไม่ใช่เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ น
					
ระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น
		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง		๑) ค�ำโต้แย้งของคูค่ วามทีจ่ ะส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
				ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ จะต้องเป็นการโต้แย้งว่าบทบัญญัติ
				แห่งกฎหมายทีศ่ าลจะใช้บงั คับแก่คดีนนั้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิใช่
			
การโต้แย้งเกีย่ วกับการกระท�ำของบุคคล

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒) การยื่นค�ำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
				ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
			
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓
			
ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
			
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ (๔) มิใช่
			
ส่งมาพร้อมกับค�ำโต้แย้งของคูค่ วามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
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๖. ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
		
เรื่อง			
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ
					
ป.ป.ช.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๑) และ (๒) ว่าพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครอง
					
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
					
มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม หรือไม่ และกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละ
					
อ�ำนาจขององค์กรอิสระ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) หรือไม่
		
ผลของค�ำสั่ง		
ส� ำ หรั บ ประเด็ น ที่ ผู ้ ร ้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
					
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๑) และ (๒) ว่าพระราชบัญญัติ
					
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
					
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
					
มีคำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัติ
					
ให้สทิ ธิในการยืน่ ค�ำร้องเกีย่ วกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
					
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิ
					
ทางศาลตามมาตรา ๒๑๒ และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดิน
					
ตามมาตรา ๒๓๑ (๑) ผูร้ อ้ งจึงไม่อาจยืน่ ค�ำร้องในประเด็นนีโ้ ดยอาศัย
					
ช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ได้
					
ส่วนประเด็นทีผ่ รู้ อ้ งขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละ
					
อ�ำนาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) นั้น
					
ในระหว่างการพิจารณาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบ
					
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
					
ขึน้ ใช้บงั คับ กรณีจงึ มีความชัดเจนในประเด็นทีผ่ ร้ ู อ้ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
					
พิจารณาหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว จึงไม่มเี หตุ
					
ทีจ่ ะต้องวินจิ ฉัยคดีนอี้ กี ต่อไป ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
					
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑
					
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดี

ศาลรัฐธรรมนูญ

		
บรรทัดฐานค�ำสั่ง		รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้สทิ ธิในการยืน่ ค�ำร้องเกีย่ วกับการตรวจสอบ
				ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายไว้ เ ป็ น
				การเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามมาตรา ๒๑๒ และการใช้
			
สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๓๑ (๑) จึงไม่อาจใช้สิทธิ
				ดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๑)
				ซึ่งเป็นกรณีขอให้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
			
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญได้

๒. ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจยั
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและงานวิจยั ให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถใช้
สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยใช้กระบวนการสร้าง/พัฒนางานข้อมูลและงานวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้
ควรต้องสนับสนุนการเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจยั และบทความทางวิชาการและการให้ทนุ สนับสนุนการศึกษา
วิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงาน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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๑)
           
           
๒)
           

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ
        ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
             แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิม่ ศักยภาพเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญ
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        ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
             ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานงาน ด้ า นงานคดี งานบริ ห าร งานวิ ช าการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แผนงานที่ ๑.๑.๑ สร้าง/พัฒนาข้อมูลและงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้
สนับสนุนงานของศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการศึกษาวิจัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในกระบวนการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนถึง
กระบวนการพิจารณาคดีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีกิจกรรมและผลผลิต ดังนี้

๒.๑ ด้านโครงการศึกษาวิจัย จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
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		 (๑) โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยที่ ป กป้ อ งตนเอง
ได้ (Sustainable democracy) โดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นหัวหน้าผู้วิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี
และวิวัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๙ เพื่อศึกษากรณีศึกษา (Case study) ที่ศาลได้น�ำเอาแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้และ
การใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีและผลกระทบทางการเมืองการปกครอง
ทั้งในส่วนที่เป็นความส�ำเร็จและความล้มเหลวทั้งในกรณีของต่างประเทศและประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ของต่างประเทศและของประเทศไทยพร้อมทั้งศึกษา
หาแนวทางการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทย
		 (๒) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... มาตรา ๔๕” โดยศูนย์วิจัยและให้ค�ำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นหัวหน้าผู้วิจัย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ที่ก�ำหนดเรื่องหน้าที่
ของรัฐและสิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่น�ำไปสู่การฟ้องร้องของประชาชนและชุมชนโดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทยกับต่างประเทศเพื่อศึกษา
เกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละวิธกี ารปฏิบตั ขิ องศาล หรือองค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการพิจารณาการฟ้องร้องของประชาชน
และชุมชน รวมถึงการก�ำหนดสภาพบังคับเพื่อให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทย
กับต่างประเทศและเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการปฏิบัติของศาลหรือองค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาการฟ้องร้องของประชาชนและชุมชน รวมถึงแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาและ
ผลกระทบดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทยกับต่างประเทศ
		 (๓) โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....” โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่ปรึกษา
ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์ เป็นหัวหน้าผู้วิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เพื่อศึกษาถึงขอบเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยวิ ธีพิ จารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ....
เพื่อศึกษาวิธีการด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทยกับต่างประเทศและเพื่อศึกษา
สภาพปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ดังกล่าว รวมถึงแนวทางในการแก้ไขสภาพปัญหาและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยศึกษาเปรียบเทียบกรณีของไทยกับต่างประเทศ

๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการศึกษาวิจัย
		 ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้านการศึกษาวิจยั ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านการศึกษาวิจยั ให้แก่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการกลุม่ งานวิจยั และ
พัฒนารัฐธรรมนูญ รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน และศาลรัฐธรรมนูญระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับนักวิชาการในต่างประเทศ
		 ส�ำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal Constitutional Court of
Germany) เมืองคาร์ลสรู (Karlsruhe) ซึง่ คณะผูศ้ กึ ษาดูงาน ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสาเหตุในการจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๑ โครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการในการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ
(Constitutional Complaints) และบทบาทของคณะผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ หารือเกีย่ วกับแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกันนีไ้ ด้เข้าเยีย่ มชมห้องพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและ
สถาบันวิจัย Max Planck เพื่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศเปรียบเทียบ (The Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law) เมืองไฮเดลเบอร์ก (Heidelberg)
ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการ และบทบาทด้านการศึกษาวิจัยทางด้าน
กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศของสถาบันวิจยั ฯ รวมทัง้ หารือเกีย่ วกับแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสถาบันวิจัยฯ และได้รับเชิญให้เข้ารับฟัง
ศาลรัฐธรรมนูญ
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การน�ำเสนอผลการศึกษาวิจยั ของนักวิจยั ประจ�ำสถาบันด้วย นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้คน้ คว้าเอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับสาเหตุของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และได้เข้าหารือเกี่ยวกับบทบาท
ของสถาบันวิจัยฯ ในการสนับสนุนข้อมูลการศึกษาวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่นักวิจัยต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาวิจัย ณ สถาบันวิจัย ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัย
ต่างชาติจาก ๒๕ ประเทศที่ท�ำการศึกษาวิจัยอยู่ที่สถาบันฯ

๒.๓ โครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์

69

		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการให้ทนุ สนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญ ให้แก่บคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหัวข้อเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน การเมือง
การปกครอง ซึง่ มีผสู้ นใจส่งข้อเสนอเพือ่ ขอรับการสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์เป็นจ�ำนวนมาก โดยส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
จ�ำนวน ๗ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๓๑,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
- ทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๓ ราย
- ทุนสนับสนุนฯ ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๔ ราย
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ศาลรัฐธรรมนูญ

๓. ผลการด�ำเนินงานด้านเอกสารสิง่ พิมพ์และสือ่ ประชาสัมพันธ์
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
        ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
             แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎที่มีความส�ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือ การตีความ
กฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
        ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายด้านการจัดการความรูท้ งั้ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
            กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
แผนงานที่ ๔.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
ภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินโครงการเกีย่ วกับการจัดพิมพ์สอื่ สิง่ พิมพ์และผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๓.๑ การจัดพิมพ์วารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา สมาชิกวารสาร และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้
ศาลรัฐธรรมนูญ
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		 – ฉบับปีที่ ๑๙ เล่มที่ ๕๖ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
		 – ฉบับปีที่ ๑๙ เล่มที่ ๕๗ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
		 – ฉบับปีที่ ๒๐ เล่มที่ ๕๙ เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
		 – ฉบับปีที่ ๒๐ เล่มที่ ๕๙ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๒ การจัดพิมพ์หนังสือ “รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ชุดที่ ๑๖
เพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน
๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๓ การจัดพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การน�ำประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี หัวหน้าผูว้ จิ ยั เพือ่ เผยแพร่ให้แก่กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๔ การจัดพิมพ์หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ” (พิมพ์ครั้งที่ ๑) เพื่อเผยแพร่
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
๓.๕ การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “สรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๑๓” เพื่อเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๖ ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยด�ำเนินการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา หน้าที่และอ�ำนาจ วิสัยทัศน์
พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน
ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงมีภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโครงการให้ความรู้ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
๓.๗ ผลิตวีดิทัศน์แนะน�ำศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมา หน้าที่และอ�ำนาจตลอดจนวิธีพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงขั้นตอนการใช้สิทธิ
ในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านทางโครงการให้ความรู้ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
๓.๘ จัดท�ำจดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด�ำเนินการผลิตสื่อประเภทจุลสาร
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความเคลือ่ นไหวของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
๓.๙ จั ด ท� ำ บทความเผยแพร่ ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตลอดจนภารกิ จ และผลการด� ำ เนิ น งานของ
ศาลรัฐธรรมนูญทางสื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ ๒๐ ปี ผลิตบทความเพื่อเผยแพร่
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หน้าที่และอ�ำนาจ ตลอดจนภารกิจและผลการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสครบรอบปีการก่อตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญ และตีพมิ พ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ขนาด ๑๒ x ๒๐ คอลัมน์นวิ้ ประเภทสีส่ ี ในวันที่ ๑๑ เมษายน
ของทุกปี และด�ำเนินการมาเป็นประจ�ำทุกปี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วประเทศ
๓.๑๐ การแปลและจัดพิมพ์สรุปค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑๑ จัดพิมพ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
(เล่มสีเขียว) จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑๒ จัดพิมพ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
(เล่มสีฟ้า) จัดพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑๓ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ผ่านทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญจัดท�ำข่าวสารภารกิจและค�ำวินิจฉัยตลอดจนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านทางเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
ทาง www.constitutionalcourt.or.th กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศและนานาประเทศ
๓.๑๔ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
สื่อสังคมออนไลน์ จัดท�ำข่าวสารภารกิจและค�ำวินิจฉัยตลอดจนความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ วิธีพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก
เป็นการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญให้กว้างขวางและครอบคลุมและทันสมัยมากยิง่ ขึน้

ภาพเอกสารสิง่ พิมพ์และสือ่ ประชาสัมพันธ์ทจี่ ดั พิมพ์เผยแพร่
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๔. ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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๒๕๖๑

๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
        ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
             แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้ า หมายหรื อ ผลอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ๖ มี ก ลไกให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ท� ำ และ
เสนอร่างกฎหมายหรือกฎทีม่ คี วามส�ำคัญ และจัดให้มกี ลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมาย
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย
หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
        ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ หมาะสมกับบุคลากรและองค์กร
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้กา้ วหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล
            กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐาน
ทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า
แผนงานที่ ๒.๑.๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมุ่งสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันเทียบเท่า โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
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๔.๑ งานบ�ำรุงรักษาระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านท�ำการตรวจสอบการท�ำงานของระบบถอดเสียง
อัตโนมัติภาษาไทยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และมีการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
ของระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการขัดข้องและปัญหาด้านการใช้งาน
โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการวินิจฉัยคดี
และการบริหารจัดการงานคดีที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน

๔.๒ งานบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท�ำการบ�ำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและลูกข่าย และระบบโสตทัศนูปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพต่อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายและระบบโสตทัศนูปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
		 – ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
		 – ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางเครือข่าย
		 – ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย
		 – ระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออกอาคาร		
		 – ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
		 – ระบบป้องกันไวรัส
		 ท�ำให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และมีการรักษา
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งส�ำนักงาน

๔.๓ งานบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (e - Office)
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านท�ำการบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารองค์กร (e - Office) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิดปัญหาด้านการใช้งาน
ระบบ หรือต้องการแก้ไขในส่วนงานต่างๆ ในระบบ ก็สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีระบบงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และบุคลากรส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารองค์กร (e - Off ice) สามารถด�ำเนินงานได้อย่างราบรื่น และหากมีความต้องการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในส่วนต่างๆ ก็สามารถแจ้งให้ด�ำเนินงานแก้ไขเพิ่มเติมได้ ท�ำให้ส่งผลให้กระบวนการท�ำงานรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.๔ งานบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำวินิจฉัย งานวิจัยและวิชาการ งานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สาธารณชน
และเพือ่ ให้เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถให้บริการต่อสาธารณชนในรูปแบบใหม่
ได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเว็บไซต์ที่ทันสมัยและปลอดภัย
มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๔.๕ งานให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการอ�ำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อกฎหมายประกอบการพิจารณาคดี
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อ�ำนวยความสะดวกในการรับ - ส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสามารถใช้ในการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ค�ำวินิจฉัย และข่าวสารต่างๆ ขององค์กร โดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสืบค้นข้อมูลจากการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

๕. ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
            ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
        ๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
             แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ
        ๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร
            กลยุทธ์ที่ ๓.๒ บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
และระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีการจัดระดับการพัฒนาการประเมิน และการออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
แผนงานที่ ๓.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพตามระดับสมรรถนะทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญ

แผนงานที่ ๓.๒.๒ การจัดท�ำระบบการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง บุคลากร
องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�ำงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มี ค วามคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพิ่ ม มากขึ้ น
ท�ำให้สำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน กรอบอัตราก�ำลัง และก�ำหนดสมรรถนะ
รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงาน
ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามระดับสมรรถนะที่ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ที่จ�ำเป็นต่องาน รวมถึงมีความพร้อม
ด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในรูปแบบการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุง
ทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความเป็นทีม ตลอดจนการจัดท�ำข้อตกลง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับเพื่อน�ำมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร
การพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้มเี นือ้ หาและองค์ประกอบตามมาตรฐานทีส่ ำ� นักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
โดยน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติและ/หรือปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนถึงขัน้ การต่อยอดองค์ความรูเ้ ดิมและสร้างเป็นองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้ ตลอดจนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบตั งิ านและการเติบโตขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืนและก้าวย่างสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากเหตุขา้ งต้น
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์กร และจัดอบรมและสัมมนา
ทางวิชาการภายในองค์กร ดังต่อไปนี้

๕.๑ การศึก ษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์กร ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
หลักสูตร
๑. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (๘ หลักสูตร) จ�ำนวน ๙ คน
(๑) หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(๒) หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
(๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(๕) หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(๖) หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
(๗) หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง
(๘) หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียน

ผู้เข้าอบรม (คน)
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๕.๑ การศึก ษาอบรมตามประเภทหรือระดับหลักสูตรจากภายนอกองค์กร ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้ (ต่อ)
หลักสูตร
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๒. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (๒ หลักสูตร) จ�ำนวน ๔ คน
(๑) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
(๒) หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
๓. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (๒ หลักสูตร) จ�ำนวน ๓ คน
(๑) หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR
(๒) หลักสูตรการจัดท�ำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร
๔. หลักสูตรกฎหมายมหาชน (๑ หลักสูตร) จ�ำนวน ๒ คน
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
๕. หลักสูตรของมูลนิธิวิจัยทางปกครอง (๓ หลักสูตร) จ�ำนวน ๑๒ คน
(๑) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยและการบริหารงานบุคคล
(๓) หลักสูตรกฎหมายปกครอง
๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Advanced
๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Advanced Consulting
๘. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA Fundamental
๙. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ CGIA พ.ศ. ๒๕๖๑ Information
Technology

ผู้เข้าอบรม (คน)
๓
๑
๑
๒
๒
๖
๔
๒
๑
๑
๑
๒

๑๐. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ CGIA พ.ศ. ๒๕๖๑ Performance
Operation

๒

๑๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ Intermediate ด้าน Consulting

๑

๑๒. หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบส�ำหรับงานการคลัง”

๒

๑๓. หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Master Class

๒

๑๔. หลักสูตรงานพิธีการ

๒

ศาลรัฐธรรมนูญ

๕.๒ การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการภายในองค์กร
		 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังได้ด�ำเนินจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับ
บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ สามารถน�ำพัฒนาและไปปรับแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนากระบวนการ
และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า งๆ ของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการส�ำคัญๆ ดังนี้
๕.๒.๑ โครงการบูรณาการการบริหารงานอย่างเป็นองค์รวม
		
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารตามโครงการบูรณาการการบริหารงานอย่างเป็นองค์รวม เพือ่ ให้
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งการบริหารงานขององค์กรทัง้ ทางด้านคดี ด้านวิชาการ และด้านบริหาร และให้ความส�ำคัญกับ
การท� ำ งานด้ า นสนั บ สนุ น ภารกิ จ งานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมายคือ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ า นคดี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นบริ ห าร ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านคดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
รั ฐ ธรรมนู ญ ศึ ก ษา ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม งาน และ
ผูส้ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
		
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผูส้ นับสนุน
การปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการบริหารขององค์กรทัง้ ทางด้านคดี
ด้านวิชาการและด้านบริหารมากขึ้น โดยสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพและสามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๒ โครงการอบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ
สร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญและ
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบถึงบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญและพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ และการเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เพือ่ เสริมสร้างทักษะการให้คำ� ปรึกษาแก่ประชาชนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญ
เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทางวิชาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและการตรวจค�ำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจค�ำร้องและการเสนอความเห็นต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะท�ำให้การตรวจค�ำร้องและ
การเสนอความเห็นต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญมีความเป็นเอกภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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เพื่อสร้างเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญส�ำหรับการประสานงานด้านคดีรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้เครือข่าย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอค� ำ ร้ อ ง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำหรับรูปแบบในการจัดโครงการจะประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่ง คือ การบรรยาย
ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญ และส่วนที่สอง คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่หนึ่ง การบรรยายทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นในวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “หลักการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น”
โดย ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญา
และหารือ ๔ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงาน
อั ย การสู ง สุ ด และวั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
เป็นการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “หลักการ
พื้ น ฐานในการร่ า งค� ำ ฟ้ อ ง” โดย นายเอกณั ฐ
จิ ณ เสน ตุ ล าการศาลปกครองกลาง ส� ำ นั ก งาน
ศาลปกครอง และนายเกรี ย งศั ก ดิ์ อุ รุ พ งศ์ พิ ศ าล
อั ย การจั ง หวั ด ประจ� ำ ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ส�ำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ส่วนที่สอง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี
โดยการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑) กลุ่มองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
๒) กลุ่มองค์กรศาล
๓) กลุ่มองค์กรอิสระ/อัยการ
๔) ผู้ตรวจการแผ่นดินและกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าว ท�ำให้
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการทราบถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
เกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
การเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยได้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
และการเสนอค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ข้อสรุป
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เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจค�ำร้องและการเสนอความเห็นต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะท�ำให้
การตรวจค�ำร้องและการเสนอความเห็นต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านคดีรฐั ธรรมนูญ
มีความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย
๕.๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร

		
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
บุคลากร และองค์กรในระดับเครือข่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ขา้ ราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างบุคลากรในองค์กร และการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั บุคลากร
ภายนอกองค์กร เพือ่ ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรโดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงาน
ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และโรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

		
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้าราชการ และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารองค์กรมากขึ้น และให้ความส�ำคัญกับงานในหน้าที่มีความรับผิดชอบ
ต่องานในหน้าที่ยิ่งขึ้น ทั้งน�ำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กร
ที่มั่นคง
ศาลรัฐธรรมนูญ
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่งานด้านคดีของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคดีโดยมีความพร้อมและมีความเข้าใจร่วมกันในการด�ำเนินงานตามคูม่ อื ปฏิบตั งิ านคดี และเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ด้านคดีของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดีเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานโดยได้จดั ให้มกี ารสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
๒ ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่
		
๑. ช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีการแบ่งกลุม่ น�ำเสนอประเด็นปัญหา
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นระหว่างผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นคดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคดี และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดี เกีย่ วกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคดีของส�ำนักคดี ๑ – ๕
		
๒. ช่วงระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นการน�ำเสนอสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคดีของส�ำนักคดี ๑ - ๕ โดยผู้แทนส�ำนักคดี
๑ - ๕ การรับฟังค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี
		
นอกจากการน�ำเสนอสรุปผลการศึกษาและการรับฟังค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะดังกล่าว
แล้วยังมีกิจกรรมที่ส�ำคัญอีก ดังนี้
		
๑) การบรรยายหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”
โดยคณะวิทยากรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
		
๒) การบรรยายหัวข้อ “ความคาดหวังการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด
ส�ำนักคดี ๑ - ๕” โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

		
๓) กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ
CSR การสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิหรือเข้าถึงสิทธิของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
		
๔) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		
จากการแบ่งกลุม่ น�ำเสนอประเด็นปัญหา แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและน�ำเสนอสรุปผลการศึกษา
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคดีดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านด้านคดีแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านคดีแล้ว ยังเป็นการระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ด้านคดี อันเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันน�ำไปสู่การปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานด้านคดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
๕.๒.๕ โครงการปฐมนิเทศและการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
		
โครงการปฐมนิเทศและการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กร กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการที่พึงปฏิบัติ แนวทางในการท�ำงาน
วัฒนธรรมขององค์กรความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นที่พึงจะได้รับ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่แก่ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการรับโอนให้สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และตอบสนองต่ อ ภารกิ จ ของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความสามั ค คี
สร้างวิสยั ทัศน์รว่ มกัน ก่อให้เกิดการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันในการท�ำงานเป็นทีมเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
เพือ่ เสริมสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ กันในการปฏิบตั งิ าน สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการ
รับโอนมีความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงานกับ
เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง
ชัน้ ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วนาวาริน รีสอร์ท หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ เกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่และอ�ำนาจขององค์กร
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการที่พึงปฏิบัติ แนวทาง
ในการท�ำงาน วัฒนธรรมขององค์กร ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่พึงจะได้รับและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ โดยวิทยากรภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
		
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
นโยบาย บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจขององค์กรมากขึน้ เรียนรูแ้ นวทางการท�ำงาน และวัฒนธรรมองค์กร มีความรัก
ความสามัคคี ท�ำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการท�ำงาน
เป็นทีม และน�ำความรู้ที่ได้รับในแง่มุมต่างๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญ

82
รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

ภาพประกอบระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

83

ภาพประกอบระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
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๕.๒.๖ โครงการพั ฒ นาระบบงานธุ ร การงานคดี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
		
โครงการนี้ จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้
การด�ำเนินงานด้านคดีของเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะผูส้ นับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ตามโครงการนี้ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒ ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่
๑. วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชัน้ ๙
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้จดั ให้มกี ารเสวนาและอภิปรายเกีย่ วกับระบบงานธุรการงานคดีทเี่ กีย่ วข้องกับ
ผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ

โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อระดมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในงานดังกล่าวแล้ว
น�ำไปน�ำเสนอ ณ โรงแรมฟอร์จูน วิว นครพนม ต่อไป
		
๒. ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฟอร์จูน วิว นครพนม มีการบรรยาย
พิเศษหัวข้อ “การพัฒนาระบบงานธุรการงานคดี” โดย นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการจัดกิจกรรมการจ�ำลองเหตุการณ์ (Role Play) เพือ่ ฝึกวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกนัง่ พิจารณาคดี
หรือการไต่สวนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคดี เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารน� ำ เสนอและสรุ ป ผลการระดมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม
		
นอกจากการน�ำเสนอและสรุปผลการระดมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรม
ที่ส�ำคัญอีก คือ
		
๑) การบรรยายสรุ ป และศึ ก ษาดู ง านในหั ว ข้ อ “การขั บ เคลื่ อ นระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
ในจังหวัดนครพนม” โดยคณะวิทยากรของจังหวัดนครพนม ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
		
๒) การศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งของอ�ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
		
จากการเสวนาและอภิปรายเพื่อการบริหารจัดการระบบงานธุรการงานคดี มีการน�ำเสนอ
และสรุปผลการระดมรับฟังความคิดเห็นใน ๖ ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑.งานสารบบคดีและจ่ายส�ำนวน
๒.งานตรวจรับค�ำร้อง ๓.งานเลขานุการ (คดี) ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๔.งานการจัดท�ำ
ร่างรายงานการพิจารณาคดี ๕.งานค�ำสั่ง ๖.งานค�ำวินิจฉัยอันน�ำไปสู่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานธุรการงานคดี
ที่เป็นระบบแบบแผนและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
๕.๒.๗ โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญประจ�ำคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดโครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญระหว่างที่ปรึกษา
และผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา อันได้แก่ ทีป่ รึกษา
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร และผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
และเพื่อน�ำเอาผลการสัมมนาที่ได้มาจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีการจัดสัมมนา
ตามโครงการดังกล่าว เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ และได้น�ำรวบรวม
ความคิ ด เห็ น จากผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนามาจั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ ป็ น เอกสารสรุ ป ผลการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓” และได้แจกจ่ายให้กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน

ศาลรัฐธรรมนูญ

๕.๒.๘ โครงการพัฒนากระบวนการเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจร่างค�ำวินจิ ฉัยของศาล
และความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดสัมมนาตามโครงการ
พัฒนากระบวนการเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การตรวจร่าง
ค�ำวินิจฉัยของศาล และความเห็นส่วนตนของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับทราบแนวทาง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิธีการต่างๆ อันจะก่อให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการตรวจร่างค�ำวินจิ ฉัยของศาล
และความเห็นส่วนตนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นทางวิชาการ และประสบการณ์ในการตรวจร่างค�ำวินจิ ฉัยของศาล และความเห็นส่วนตน
จัดท�ำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจร่างค�ำวินจิ ฉัยของศาล และความเห็นส่วนตนต่อคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและผูบ้ ริหารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์พเิ ศษ จรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดการสัมมนา โอกาสนีน้ ายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
		
ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน�ำความรู้เกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการบูรณาการและมุมมองหลากหลายด้านไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการและประสบการณ์
ในการตรวจร่างค�ำวินจิ ฉัยของศาลและความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้
มีการบูรณาการพัฒนากระบวนการตรวจร่างค�ำวินจิ ฉัยของศาลและความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๒.๙ โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

		
โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคดี ด้านวิชาการ และด้านบริหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ขา้ ราชการและลูกจ้าง
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การน�ำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร
ส�ำนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก
		
ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ข้าราชการและลูกจ้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ได้นำ� ความรู้ ความเข้าใจทีไ่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเอง และสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ
ทั้งด้านคดี ด้านวิชาการ และด้านบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕.๒.๑๐ โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ สู่ ากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านคดีรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๖ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหารและข้าราชการได้มกี ารแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ว่ มกัน
ระหว่างบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญไทย และศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศพร้อมศึกษาแนวทางในการพัฒนา
องค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อน�ำมาพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่สากล เพื่อให้ข้าราชการได้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานทางด้าน
วิชาการของต่างประเทศ และพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนระบบงานในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
๕.๒.๑๑ โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านคดีรฐั ธรรมนูญ
		
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูน้ จี้ ดั ขึน้ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย
ในระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ในเรือ่ งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaints) และการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายของต่างประเทศให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านคดี และผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านคดีของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านหลักคิด แนวค�ำพิพากษา รวมถึง
ศาลรัฐธรรมนูญ

ปัญหาในทางปฏิบตั ขิ องการปรับใช้บทบัญญัตใิ นเรือ่ งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรเทียบเท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุตธิ รรมในภาคพืน้ ยุโรปทีเ่ ป็นต้นแบบ เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบตั งิ าน
ด้านคดีให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้มีมาตรฐาน
ในระดับสากล โดยได้ด�ำเนินการแลกเปลี่ยนกับองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

รูปที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีสถาบันการศึกษาวิจัยด้านกฎหมายมหาชน
เปรี ย บเที ย บและกฎหมายระหว่ า งประเทศ (MAX PLANCK Institute :
Comparative Public Law and International Law) เพื่อรับฟังการบรรยาย
และการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ เรื่อง “แนวคิดและพัฒนาการของ
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมืองไฮเดลเบิรก์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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รูปที่ ๒ การแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ศี่ าลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพือ่ รับฟังการบรรยายและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในทางปฏิบตั ิ เรือ่ ง “กระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญและแนวค�ำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมืองคาร์ลสรูอา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ศาลรัฐธรรมนูญ
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รูปที่ ๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา เพื่อรับฟัง
การบรรยายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “แนวคิ ด และ
พัฒนาการของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน” ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ศาลรัฐธรรมนูญ

รูปที่ ๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนท้องถิ่นในเมืองวิลด์ โพลด์สรีด เรื่อง “พัฒนาการของสิทธิชุมชนและการใช้
สิทธิทางรัฐธรรมนูญต่อการพิทกั ษ์สทิ ธิชมุ ชนและสิง่ แวดล้อม” ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมือง วิลด์โพลด์สรีด
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

		
จากการศึกษาดูงานทั้ง ณ สถาบันการศึกษาวิจัย Max Planck Institute ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา
และเทศบาลเมือง Wildpoldsried ท�ำให้ผศู้ กึ ษาดูงานได้รบั ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรูใ้ นเรือ่ งการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Complaints) และน�ำมาศึกษาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบหลักการดังกล่าว
กับประเทศต้นแบบทัง้ สองประเทศ เพือ่ ให้เห็นถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างในการพิจารณาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กบั
หลักการเสนอค�ำร้องโดยประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๖. ผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กบั เครือข่ายทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๖.๑ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และขยายการพั ฒ นางานให้ ค รอบคลุ ม ตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
           
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
           
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
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ในสังคมไทย

๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
       
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
            
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือการพัฒนาที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้งา่ ยรวมทัง้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย หรือ การตีความกฎหมาย
หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
            
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
       

๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญ

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นในอนาคต
            
แผนงานที่ ๔.๑.๑ ทบทวนและเสริมสร้างการด�ำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
            
แผนงานที่ ๔.๑.๔ ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือในเวทีของกลุม่ อาเซียน, ศาลรัฐธรรมนูญเอเชีย
ศาลรัฐธรรมนูญโลก ตลอดจนเวทีในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง
		 มุง่ เน้นให้เกิดเครือข่ายทีม่ กี ารด�ำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างต่อเนือ่ ง (เครือข่ายลักษณะ Active) และการพัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกระดับทุกพื้นที่ โดยด�ำเนินการดังนี้

๖.๑.๑ ความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
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๑) การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา     
				 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรูท้ างด้านวิชาการอย่างต่อเนือ่ งและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรให้เป็นไปตามข้อตกลง
การร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันไว้ โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการฯ พร้อมทัง้ บรรยายพิเศษ เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญกับระบบยุตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ และ
จัดให้มีการอภิปรายเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์อนุชา อชิรเสนา อาจารย์ประจ�ำภาควิชานิตศิ าสตร์ และอาจารย์มกุ กระจ่าง จรณี
อาจารย์ประจ�ำภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะซึ่งโครงการนี้
เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แนวทางการด�ำเนินงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และช่องทางในการใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐
พร้อมทั้งการพัฒนาเครือข่ายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ศาลรัฐธรรมนูญ

วลัยลักษณ์
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๒) การด�ำเนินโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัย

				 ส�ำนัก งานศาลรัฐธรรมนู ญ ได้ จัด โครงการสร้ า งความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการระหว่ าง
ศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๓๑๐ อาคารเรียนรวม ๑
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมถึงบทบาทศาลรัฐธรรมนูญกับ
รัฐธรรมนูญของไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อสร้างเครือข่าย
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และงานวิชาการ
ด้านคดีรัฐธรรมนูญ โดยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ต่อจากนัน้ จัดให้มพี ธิ กี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนิ ทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนคณบดีสำ� นักวิชารัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการอภิปราย
ในเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรมประชาธิปไตย และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายมนตรี กนกวารี ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นคดี ส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจารย์ สุ ท ธิ ชั ย งามชื่ น สุ ว รรณ รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
อาจารย์สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์ทวีพร คงแก้ว
อาจารย์ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากร และในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้จดั ให้มี
การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีพทั ลุง ทีม ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีม ๒ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีม ๒ และ
โรงเรียนเบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช โอกาสนีไ้ ด้รบั เกียรติจากนายบุญเสริม นาคสาร ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหาร
ร่วมเป็นกรรมการผู้แทนจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมอบรางวัลดังกล่าว
ศาลรัฐธรรมนูญ

				 ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้พร้อมต่อยอด
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เพิ่มเครือข่าย
ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนรับทราบ
ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องและประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ และการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยน�ำความคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลปรับบทบาทขององค์กรอย่างเหมาะสม
๓) การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
				 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิม่ พูนความรูท้ างกฎหมายและน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวมทัง้ เพือ่ ปลูกฝัง
จิตใจความเป็นประชาธิปไตยให้กบั นักเรียนซึง่ เป็นเยาวชนของชาติและเพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
				 ผลการด�ำเนินงานตามโครงการดังกล่าว นักศึกษา เยาวชน นักเรียน เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งบทบาท อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อกระบวนการยุติธรรมและความรู้รักความสามัคคีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประเทศชาติในภายภาคหน้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔) การด�ำเนินโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับ

				 ส�ำนัก งานศาลรัฐธรรมนู ญ ได้ จัดโครงการสร้ า งความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการระหว่ าง
ศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท อ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายข้อตกลงด้านวิชาการและ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรือ่ ง บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญไทย ต่อจากนัน้ จัดให้มพี ธิ กี ารลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กาญจนา เงารังสี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อจากนัน้ เป็นการอภิปรายในเรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิตธิ รรมประชาธิปไตย
และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา
อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี ร่วมเป็น
วิทยากร และในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้จดั โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาโดยการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาด้ า นกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส�ำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนก�ำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก�ำแพงเพชร และรางวัลชมเชย
๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
๕) การด�ำเนินโครงการ “โครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม”
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				 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการ “หลักนิตธิ รรมสูก่ ารบูรณาการกระบวนการยุตธิ รรม”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างและเพิม่ พูนองค์ความรูใ้ นเรือ่ งการน�ำ “หลักนิตธิ รรม” สูก่ ารบูรณาการกระบวนการ
ยุตธิ รรม และเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศาลยุตธิ รรมกับหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระและหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
				 ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด “โครงการหลักนิติธรรมสู่การบูรณาการกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์
อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ศาลรัฐธรรมนูญ

				 ในการนี้ ศาสตราจารย์พเิ ศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้กรุณาปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง “หลักนิตธิ รรมในบริบทการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรตุลาการ” และต่อจากนัน้ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักนิติธรรม : จากหลักการสู่ทางปฏิบัติ”
				 ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “หลักนิติธรรมกับการบูรณาการ
กระบวนการยุติธรรม” โดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ และศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ซึ่งด�ำเนินรายการโดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
				 นอกจากนี้ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ศาลปกครองนครสวรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจงั หวัดนครสวรรค์ และส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้จดั นิทรรศการและให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้วย
				 โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ต�ำรวจ ทหาร สถาบันการศึกษา และฝ่ายปกครองในจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดข้างเคียงหลายหน่วยงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวทุกประการ
				 ผลการด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้สร้างประโยชน์ในการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักนิติธรรมและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่ ศาล องค์กรอิสระ
และหน่วยงานอื่นๆ ในระดับภูมิภาค ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญบรรลุผล
ตามทีว่ างไว้ จึงเห็นควรก�ำหนดให้มกี ารจัดโครงการในรูปแบบดังกล่าวนี้ โดยอาจประสานความร่วมมือตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง และส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อร่วมมือจัดงานในลักษณะนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป
๖) การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม”
กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บญ
ุ ชนะ อัตถากร
อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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๒๕๖๑

				 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิตธิ รรม” เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
บุญชนะ อัตถากร อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่
องค์ความรูท้ างด้านวิชาการอย่างต่อเนือ่ งและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรให้เป็นไปตามข้อตกลงการร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันไว้ โดยได้รบั เกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ” และร่วมรับฟังการอภิปราย
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม” โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายมนตรี กนกวารี ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นคดี อาจารย์ทพิ สุดา ญาณาภิรตั อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ด�ำเนินรายการโดย นายสรรักษ์ เลีย่ มสุวรรณ นักวิชาการคดีรฐั ธรรมนูญช�ำนาญการ
				 ผลการด�ำเนินโครงการดังกล่าว ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แนวทางการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
๒๕๖๐ และช่องทางในการใช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมทัง้ การพัฒนาเครือข่ายทีจ่ ะเสริมสร้าง
ความร่วมมือทีย่ งั่ ยืนในอนาคตต่อไป

๖.๑.๒ ความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศ
๑) การเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพือ่ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ     
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๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

			 (๑) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ของส�ำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและ
พัฒนาแห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ในระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐเกาหลี

			 (๒) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อ
ประสานงาน (Liasion Officer) ประจ�ำสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย และการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นหัวข้อ “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและการควบคุมการน�ำอุดมการณ์ของรัฐและคุณค่าของ
ประชาธิ ป ไตยไปปฏิ บั ติ ใ นพหุ สั ง คม” (The Role of the Constitutional Court in Overseeing
the Implementation of Ideology) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

			 (๓) นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ เดินทางไปเยือนศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพือ่ เข้าเยีย่ มคารวะ ตลอดจนลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ในการนี้ Ricardo Lorenzetti
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

ประธานศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ร่วมให้การต้อนรับและลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา กรุงบัวโนสไอเรส
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๒๕๖๑

			 (๔) นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี ของการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี โดยหัวข้อการประชุม คือ
“การประเมินผลในช่วงห้าปีแรกของการยืน่ ค�ำร้องตรงโดยประชาชน” (Evaluation of the First Five Years of
Individual Application) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐตุรกี

ศาลรัฐธรรมนูญ

			 (๕) นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแ้ ทนศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
การประชุมนานาชาติ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญในยุคสมัยแห่งการเปลีย่ นแปลงระดับโลกและเป้าหมายของการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นครเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้นำ� เสนอการอภิปรายเรือ่ ง “Constitutional Review through the Rule of Law”
ซึง่ ในการประชุมดังกล่าว ผูแ้ ทนศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ และผูแ้ ทนองค์การระหว่างประเทศ ได้รว่ มอภิปราย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น แนวค�ำวินจิ ฉัยและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความยุตธิ รรมทางรัฐธรรมนูญ ในการส่งเสริม
หลักนิตธิ รรม การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และการอนุวตั กิ ารให้รฐั ธรรมนูญสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง

			 (๖) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมด้านการวิจยั
ครั้งที่ ๑ ของส�ำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจัยและพัฒนาของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า
แห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สองคนได้นำ� เสนอบทความทางวิชาการ ซึง่ ส�ำนักงานเลขาธิการถาวรด้านการวิจยั และพัฒนาฯ
ได้รวบรวมบทความทางวิชาการจากประเทศต่างๆ ผลิตเป็นสิง่ พิมพ์ชอื่ “เขตอ�ำนาจศาลและองค์การของสมาชิก
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย” (Jurisdictions and Organization of AACC Members)
			 (๗) โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมกับกลุม่ ประชาคม
อาเซียนบวกหก
			 โครงการนีจ้ ดั ขึน้ ณ เครือรัฐออสเตรเลียในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญผูป้ ฏิบตั งิ านด้านคดี และผูซ้ งึ่ มีความเกีย่ วข้องกับงานคดีเพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
ระหว่างหน่วยงานองค์กรศาลและสถาบันเทียบเท่าหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ และ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มมี าตรฐานในระดับเดียวกันกับบุคลากรขององค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกในกลุม่ ประชาคมอาเซียนบวกหกโดยจะแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็นสีส่ ว่ น ดังต่อไปนี้

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

				 ส่วนทีห่ นึง่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อสิทธิการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
(Same - sex Marriage) โดยส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ประสานงานกับ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์
(The Faculty of Law of the University of New South Wales) เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อทางวิชาการดังกล่าว
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
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๒๕๖๑

				 ส่วนทีส่ อง การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ณ ศาลสูงแห่งออสเตรเลีย (The High Court
of Australia) ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ การเข้าเยีย่ มและรับฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ำกรุงแคนเบอร์รา่ ในวันเดียวกัน

ศาลรัฐธรรมนูญ

			 ส่วนทีส่ าม การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อ กฎหมายการุณยฆาตในรัฐวิกตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (The Voluntary Assisted Dying Act 2017) โดยการศึกษาในหัวข้อทางวิชาการนี้ ได้รบั ฟังการบรรยาย
สรุปที่ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ (Melbourne Law School, The University of Melbourne)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
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๒๕๖๑

			 ส่วนทีส่ ี่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศาลฎีกาแห่งรัฐวิกตอเรีย
(The Supreme Court of Victoria) ซึ่งมีระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
โดยได้เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ศาลฎีกาแห่งรัฐวิกตอเรีย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
				 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสี่ส่วนดังกล่าวท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เพือ่ สนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้
			 ๑. ด้านความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิที่มี
การปรับเปลี่ยนตามพลวัตของสังคมอันเป็นประเด็นปัญหาในระดับสากล เช่น สิทธิการสมรสระหว่างบุคคล
เพศเดียวกัน (Same - sex Marriage) อันน�ำไปสู่การผลักดันกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันและ
สิทธิทจี่ ะตาย (Right to Die) อันน�ำไปสูก่ ารตรากฎหมายการุณยฆาตของออสเตรเลีย หรือ The Voluntary Assisted

ศาลรัฐธรรมนูญ

Dying Act 2017 นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบศาลระบบกฎหมาย และวิธีพิจารณาคดี
ของศาลในออสเตรเลีย เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยอีกด้วย
			 ๒. ด้านระบบงาน เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ ารจัดท�ำระบบ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยการศึกษาจากระบบการบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) และ
ระบบห้องพิจารณาคดีอเิ ล็กทรอนิกส์ (E – court Room System) ของศาลฎีกาแห่งรัฐวิกตอเรีย
			 ๓. ด้านเครือข่ายระหว่างประเทศ เป็นการประสานงานเบือ้ งต้นเพือ่ จัดให้มขี อ้ ตกลง
ด้านวิชาการกับคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ต่อไป
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๒๕๖๑

			 (๘) นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ
เนือ่ งในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ครบรอบ ๓๐ ปี โดยมีหวั ข้อการประชุม คือ “สถานะในอดีต
และปัจจุบนั ของความยุตธิ รรมทางรัฐธรรมนูญ” (Past and Present Status of Constitutional Justice) ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

		
(๙) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ คน เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคฤดูรอ้ น
ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่า
แห่งเอเชีย ในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพและความมั่นคง” (The Right to Liberty and Security) ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐตุรกี

ศาลรัฐธรรมนูญ

		
(๑๐) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบุญส่ง กุลบุปผา
นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายอุดมศักดิ์ นิตมิ นตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุม
วิชาการระหว่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
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(๑๑) ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒ คน เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น
หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนิยมในพลวัตทางการเมือง” (The Constitutional Court and
Constitutionalism in Political Dynamics) และเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน (Liaison
Officer) ประจ�ำสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๕ ตุลาคม
๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๖.๑.๓ การรับรองการเข้าเยีย่ มคารวะและการรับรองการศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

		
(๑) นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr. Georg Gafron
ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงกรอบความร่วมมือ
ทางวิชาการ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การด�ำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญประเทศอืน่ ๆ หรือสถาบันเทียบเท่านอกเหนือจากทีเ่ คยด�ำเนินความร่วมมือ
กันมาแล้ว
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๒๕๖๑

		
(๒) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและคณะ ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะ
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

		
(๓) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.LyuJian เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ศาลรัฐธรรมนูญ

		
(๔) นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกีย่ วกับโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
ให้แก่คณาจารย์จากคณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัย Asahi ประเทศญีป่ นุ่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
เมือ่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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๒๕๖๑

		
(๕) นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr.Katsuyuki KIZAWA
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งญี่ปุ่น และ Mr.Yohei OKAMOTO ผู้พิพากษาประจ�ำศาลแขวงโตเกียว ในโอกาส
เข้าเยี่ยมคารวะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาดูงานศาลรัฐธรรมนูญและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศาล
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ศาลรัฐธรรมนูญ

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
             แผนงานที่ ๔.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
ภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
             แผนงานที่ ๔.๒.๒ เสริมสร้างและบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
             แผนงานที่ ๔.๒.๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญ

๖.๑.๔ โครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ ๔ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อสร้างเครือข่ายระดับเยาวชน
และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายยุวชนของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเยาวชนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีจ�ำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถสร้างเครือข่ายจากเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้
โดยเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารของศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ สารไปยังบุคคลภายนอกได้
อีกทัง้ ได้รบั รูค้ วามคิดเห็นและมุมมองเยาวชน ผ่านกระบวนการประเมินผล โดยสามารถน�ำข้อสรุปทีไ่ ด้มาวางแผน
การด�ำเนินงานการประชาสัมพันธ์ภายนอกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กรในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

๖.๑.๕ การด�ำเนินโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

			
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จดั โครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสูป่ ระชาชน
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๓๔๑ คน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค รวมถึงการบูรณาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
โดยร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนเผยแพร่กฎหมายและให้ค�ำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ตลอดจนรั บ ทราบช่ อ งทางการใช้ สิ ท ธิ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๑๓ ตลอดจนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานศาลและกระบวนการยุติธรรม
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ท�ำให้เกิดเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรของศาลรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพิม่ ขึน้

๖.๑.๖ การให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ
			
ด�ำเนินการบริการความรูท้ างวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจวิธพี จิ ารณาคดี และ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้กบั คณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ

๖.๑.๗ ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการเพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนความรูด้ า้ นกฎหมายให้กบั ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
			
โดยออกพืน้ ทีจ่ ดั นิทรรศการเพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ตลอดจนความรูด้ า้ นกฎหมายให้กบั ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ อาทิ ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สภาพัฒนาการเมือง ฯลฯ

๖.๒ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
           
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
           
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

           
ในสังคมไทย
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๒๕๖๑

๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมให้มคี วามทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
       
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
            
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวก
และเข้ า ใจกฎหมายได้ ง ่ า ยรวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ของกฎหมาย ค� ำ พิ พ ากษา ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ
การตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
            
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่งอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
            
แผนงานที่ ๔.๓.๑ บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
		 เพือ่ พัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ส่งเสริมและเสริมสร้างการอาสาพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ
และพันธมิตรจากองค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดการฐานข้อมูล
สมาชิกอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้มเี ครือข่ายสนับสนุนกิจการของศาลรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางโดยเน้นการส่งเสริม
กิจการอาสาพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ การเสริมสร้างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเครื อ ข่ า ย
กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

๖.๒.๑ การด�ำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมและองค์กรอิสระตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ” เมือ่ วันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
			
เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ของประชาชน โดยองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การพัฒนาองค์กร และความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ
ในเชิงวิชาการระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมและองค์กรอิสระตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ และ
เพื่อได้รับทราบแนวทาง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และบูรณาการองค์ความรูท้ ไี่ ด้นำ� ไปสูก่ ารพัฒนาองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมและองค์กรอิสระ
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนางานด้านคดี งานบริหาร งานวิชาการ
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
จัดให้มีการอภิปรายในเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์
ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลฎีกา นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นวิทยากร โอกาสนี้
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้ารับฟังการอภิปรายดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
			
ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาน�ำความรู้เกี่ยวกับข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แนวทางการบูรณาการของนักวิชาการ และมุมมองหลากหลายด้าน สามารถน�ำไปปรับใช้กบั องค์กร
หรือหน่วยงานของตนได้ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรเกี่ยวกับเรื่อง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาการสนับสนุนงานที่เป็นรูปธรรม รวมทั้ง
มีการบูรณาการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่อ�ำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน

๖.๒.๒ การประชุมทางวิชาการเรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญผูพ้ ทิ กั ษ์หลักนิตธิ รรม” เนือ่ งในโอกาส
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบรอบ ๒๐ ปี
			
เมื่ อ วั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ องคมนตรี เป็นผูแ้ ทนพระองค์ เปิดการประชุมทางวิชาการเรือ่ ง “ศาลรัฐธรรมนูญผูพ้ ทิ กั ษ์
หลักนิตธิ รรม” (The Constitutional Court : Protector of the Rule of Law) เนือ่ งในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยครบรอบ ๒๐ ปี โอกาสนีผ้ แู้ ทนพระองค์มอบของทีร่ ะลึกให้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญชาติตา่ งๆ
ประกอบด้วย Mr. Anwar Usman ประธานศาลรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Mr. Lee Jin – sung
ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี Prof. Dr. Zühtü Arslan ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี
และนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ณ โรงแรมเพนนินซูลา่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมือ่ เสร็จพิธแี ล้วนายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายใต้หลักนิตธิ รรม และในช่วงบ่ายได้รบั เกียรติจาก
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ : ผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม และ
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นการปาฐกถาพิเศษจากประธานศาลรัฐธรรมนูญชาติตา่ งๆ และการอภิปรายร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมี รศ. ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผูด้ ำ� เนินรายการอภิปรายดังกล่าว

๖.๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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๑) ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
           
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
           
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีม่ เี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
       
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมให้มคี วามทันสมัยเป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
           
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๖ ปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมให้มคี วามทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๓.๖.๒  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๓) ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
           
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
           
เป้าหมายหรือผลอันประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือ การตีความ
กฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
๔) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
           
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
           
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
           
แผนงานที่ ๔.๓.๑ บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญ

๖.๓.๑ โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)

			
โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) มีเป้าหมายให้สำ� นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีความรู้
และเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ด้านหลักนิตธิ รรม ด้านหลักประชาธิปไตย ด้านสิทธิและเสรีภาพ
โดยเริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็นการด�ำเนินโครงการ
อบรมเป็นรุน่ ที่ ๖ มีวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินการ เพือ่ พัฒนาส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยมุง่ เน้นความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง และการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเป็นส�ำคัญและเพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหลักกฎหมาย หลักการเมือง
การปกครอง และการบังคับใช้กฎหมาย
			
ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ผลิตบุคลากรภาครัฐหรือ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเฉพาะด้าน อันได้แก่
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการวิเคราะห์
สถานการณ์ปจั จุบนั ทีส่ ำ� คัญ โดยการน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้ในประโยชน์ตอ่ งานราชการ และภารกิจอืน่ ๆ
ต่อองค์กรและประเทศชาติ และได้ผลงานทางวิชาการส่วนบุคคลเกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และ
จากการศึกษาดูงานต่างประเทศทีผ่ ศู้ กึ ษาอบรมได้คดิ วิเคราะห์และน�ำเสนอเป็นรูปแบบของงานวิชาการ โดยผลงาน
เหล่านีเ้ ป็นฐานความรูอ้ ย่างดี ซึง่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้นำ� มาเผยแพร่ตอ่ ทางเว็บไซต์วทิ ยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
และวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยาทานต่อสาธารณชนได้ศกึ ษาค้นคว้าและเรียนรูต้ อ่ ไป

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๔
ส่วนที่

การเข้าร่วมพระราชพิธี
รัฐพิธี และกิจกรรม
ส�ำคัญของประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญ

๔

การเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี
และกิจกรรมสำ�คัญของประเทศ

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
ว่าเดือนใดมีพระราชพิธีใดเพื่อเป็นแบบแผนให้สืบทอดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
		
พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระราชพิธีประจ�ำ และพระราชพิธีพิเศษ เฉพาะที่เป็น
หมายก� ำ หนดการของส� ำ นั ก พระราชวั ง เปิ ด โอกาสให้ ข ้ า ราชการทุ ก ฝ่ า ยได้ เ ข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงกตเวทิตาธรรม
โดยการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธตี า่ งๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้
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๑. พระราชพิธีพิเศษ
๑.๑ พระราชพิธี พิธี อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ เนือ่ งในการพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๑ พระราชพิธี พิธี อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ต่อ)
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ขึ้ น ประดิ ษ ฐานฯ ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี บ รรจุ พ ระบรมราชสรี ร างคาร
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ พระอุ โ บสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร
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๒๕๖๑

๒. พระราชพิธีประจ�ำ
๒.๑ พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ วัดเทพศิรินทราวาส

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดราชาธิวาส

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๑ พระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (ต่อ)
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดราชโอรสาราม

๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๘ และ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท างศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�ำเนียบรัฐบาล

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลเทศกาลเข้ า พรรษา พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๑
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

๒.๒ พระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี พิ ธี เกี่ ย วกั บ การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะ เนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก
คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่ อ งในอภิ ลั ก ขิ ต สมั ย คล้ า ยวั น สวรรคต พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุ ส รณ์
ที่พระลานพระราชวังดุสิต

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

๒.๒ พระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี พิ ธี เกี่ ย วกั บ การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
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๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวัน“ปิยมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระบรม
ราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ม หามงคลบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลอุ ทิ ศ ถวาย พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๕ และ ๖
ธันวาคม ๒๕๖๐

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผูแ้ ทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นคดี) พร้อมด้วยข้าราชการ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เข้ า ร่ ว มวางพานพุ ่ ม ดอกไม้ ถ วายบั ง คม พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในพระราชพิธฉี ลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสติ และเวลา ๑๗.๐๐ น.
นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร) พร้อมด้วย
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพานพุม่ ดอกไม้ถวายราชสักการะ เนือ่ งในวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๒ พระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี พิ ธี เกี่ ย วกั บ การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบู ร พมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน (ต่อ)
๖ เมษายน ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมวางพานพุม่ ดอกไม้ถวายบังคม เนือ่ งในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเวลา ๑๗.๐๐ น. นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะเนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต

๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระราม ๘

๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
๑ มกราคม ๒๕๖๑

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมหาราชวัง

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธสี งกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
ในพระบรมมหาราชวัง

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนาม
ถวายพระพร เนือ่ งในพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ พระบรมมหาราชวัง

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

๒.๓ พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี เกี่ยวกับความไพบูลย์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง (ต่อ)
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
เนือ่ งในพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง

๓. พิธีการอื่นๆ

119

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มเข้ า เฝ้ า สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ บื้ อ งหน้ า พระฉายาลั ก ษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ห้องประชุมชัน้ ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมวางพานพุ่ม งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ ลานปรีดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บ ริหารส�ำนักงานศาลรั ฐธรรมนู ญ และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐธรรมนู ญ เข้า ร่วม
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้บ ริหารส�ำนักงานศาลรั ฐธรรมนู ญ และข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐธรรมนู ญ เข้า ร่วม
บั น ทึ ก เทปโทรทั ศ น์ ถ วายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

๙ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทนส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี) พร้อมด้วย
ข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกเจ้าพระยา
รัตนาธิเบศร์ ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

ศาลรัฐธรรมนูญ

๒. ประมวลภาพกิจกรรม

๑

		 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธี
		 วางพวงมาลาเพือ่ ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
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๒๕๖๑

๒

		 นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธี
		 วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

ศาลรัฐธรรมนูญ
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๒๕๖๑

๓

		 นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธี
		 วางพานพุ ่ ม ดอกไม้ ถ วายบั ง คมพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช เนื่ อ งในวั น พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์
ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร

๔

		 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
		 และประทานพระโอวาท พร้อมด้วยพิธเี บิกเนตรพระพุทธนฤมลธรรมบพิตร และพระพุทธนฤมิตธรรโมภาส เนือ่ งในโอกาส
ศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพระ ชัน้ ๙ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ศาลรัฐธรรมนูญ

๕

		 นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
			เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

122
รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๑

๖

		 นายนุ รั ก ษ์ มาประณี ต ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พร้ อ มด้ ว ยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งาน
		 ศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี
ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๗

		 นายนุรกั ษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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๘

		 ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
		 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธี
ถวายพระชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ และกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ต่ อ จากนั้ น ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ต้ น รวงผึ้ ง ต้ น ไม้ ม งคลประจ� ำ รั ช กาล ทั้ ง นี้ ป ระธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ม อบเสื้ อ สี เ หลื อ ง
ซึ่ ง เป็ น สี วั น พระราชสมภพให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารและข้ า ราชการส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการร่ ว มเดิ น ริ้ ว ขบวนอั ญ เชิ ญ
เครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถนนราชด�ำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
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๙

		 นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยภริยา และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงาน
		 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จากนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยภริยา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง ต่อมาในเวลา ๑๙.๐๐ น. วันเดียวกัน
นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วม
พิธถี วายเครือ่ งราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง ถนนราชด�ำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
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๕
ส่วนที่

รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำ
“รายงานประจ�ำปีศาลรัฐธรรมนูญ ประจ�ำปี ๒๕๖๑”
ประธาน
นายเชาวนะ ไตรมาศ

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะท�ำงาน
๑) นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์		 รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๒) พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์		 รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓) นายบุญเสริม นาคสาร		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
๔) นางวิภาวรรณ หะวานนท์		 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
๕) นายชวลิต ศรีโฉมงาม		 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
๖) นางพรพิมล นิลทจันทร์		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๗) นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
๘) นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี ๕ 		
๙) นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา 		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
๑๐) นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหาร
๑๑) นางพจนพร ทวนทอง		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
๑๒) นางสาวมาลินี ธีระวรกุล		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๑๓) นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑๔) นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย		 ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
				 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบาย
				 และยุทธศาสตร์
๑๕) นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๖) ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๗) นายพีรวิชฎ์ ธนกฤตย์มนตรี		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญช�ำนาญการ
๑๘) นางสาวธยารัต อาชาพิทักษ์		 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ
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ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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