ชื่อโครงการ การอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุนที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) และหลักนิติรัฐ (The Legal State) ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของแนวคิดที่วา
“ไมมีผูใดอยูเหนือกฎหมายและกฎหมายตองตั้งอยูบนความชอบธรรมเพื่อประโยชนของประเทศชาติ และมหาชนชาว
สยาม” อาจกลาวไดวาหลักการที่สําคัญที่สุดของหลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจรัฐจะมีความชอบ ก็ตอเมื่อสอดคลอง
กับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบ ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อปองกันการใชอํานาจรัฐอยางไมเปนธรรมยังผลใหเกิดความ
ขัดแยงในสังคม ดังนั้นเพื่อใหเกิดความปรองดองและเกิดความเปนธรรม ทั้งตอปจเจกชนและตอประโยชนสวนรวม
ของรัฐ หลักนิติธรรมจะเปนหลักประกันผลประโยชนของปจเจกชนและมหาชน การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนกํากับการใชอํานาจรัฐในทุกภาคสวน ใหเปนไปโดยธรรมตามครรลองวิถีทางแหงรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข การพัฒนาหลักนิติธรรมจะ
นําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมี คุณูปการตอการพั ฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่ นคงของประเทศ
ซึ่งหลักการดังกลาวสอดคลองกับปณิธานของศาลรัฐธรรมนูญที่วา “ยึดหลักนิติธรรม ค้ําจุนประชาธิปไตย หวงใยสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน” และสอดคลองกับนโยบายสรางความปรองดองของคนในชาติและฟน ฟูประชาธิปไตย
ผลจากการดําเนินโครงการการฝกอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพือ่ ประชาธิปไตย”(นธป.) รุนที่ 1
ประจํ าป งบประมาณ 2556 ได รั บ การตอบรับ จากผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จ ากหลายภาคสว นในสัง คมเป น อยา งดี
เพราะมีจุดเดนในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงสรางสรรค และเนื้อหาวิชาการฝกอบรมที่มีองคความรูจาก
หลากหลายสาขาอยางครอบคลุม ทั้งดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และดานอื่นๆ โดยไดรับ
เกียรติจากวิทยากรผูท รงคุณวุฒิทัง้ จากภาควิชาการ ราชการ องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชนทีไ่ มแสวงหา
ผลกําไร และอื่นๆ ที่ไดรับการยอมรับจากสังคมในระดับประเทศ และระดับสากล ตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการดังกลาวที่ผานมาทําใหเกิดการพัฒนา และตอยอดกระบวนการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรม
สังเคราะหออกมาเปนผลงานวิชาการที่ทรงคุณคา มีขอวิพากษ และเสนอแนะตอสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
และดานอื่นๆ ที่เปนคุณประโยชนในการพัฒนาทุกองคาพยพในสังคมตอไปในวันขางหนา
ดวยเหตุผลดังกลาวเพื่อเปนการขยายวงกวางในทางความคิดเห็นดานหลักการประชาธิปไตยจากทุก
สวนขององคกรที่เกีย่ วของ และมีบทบาทในการบริหารภารกิจของประเทศชาติ มีความเขาใจในบทบาทตาม
ระบอบประชาธิปไตยของผูทีเ่ กี่ยวของในแตละหนาที่ ใหเกิดการพัฒนายิง่ ๆขึน้ ไป การดําเนินโครงการอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุนที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2557 จึงขยายโอกาสใหมีผูเ ขารับ
การฝกอบรมจากภาคสวนตางๆ ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เชนภาคการเมือง เพือ่ ใหกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการฝกอบรม รุน ที่ 2 มีความหลากหลาย สมบูรณครบถวน ซึง่ สงผลใหเกิดความยัง่ ยืนของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตอไปในอนาคต
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-22. วัตถุประสงค
2.1 เพือ่ เสริ มสร างจิ ตสํ านึ กและพฤติกรรมของบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับวิถี
การปกครองตามหลักนิตธิ รรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข โดยมุง เนนการเสริมสราง
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับหลักธรรมาธิปไตย หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ และหลักการควบคุมและตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ
2.2 เพื่อใหบุคลากรที่ผานการศึกษาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคกร ประชาชน ประชาสังคม และประเทศชาติโดยสวนรวม
2.3 เพื่ อ เสริ ม สร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยชุ มชนทางวิ ช าการด านรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายมหาชน
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข องกั บกระบวนการยุ ติ ธรรมทางศาล โดยเฉพาะในส วนที่เกี่ยวกั บหลั กนิ ติ ธรรม
สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบตอสังคม
3. เปาหมายของโครงการ
ผลลั พธสุ ดท ายของหลั กสู ตรคื อ ผู ผ านการอบรม มีภาวะผูนํา มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการที่ ดี
สามารถนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก
4.1 การอบรมในหองบรรยาย
การบรรยาย/อภิปราย แบงการบรรยายออกเปน 3 กลุมวิชา โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ วิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิของศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 132 ชัว่ โมง
4.2 ภาคปฏิบัติ แบงผูเ ขารับการฝกอบรมเปนกลุมยอย จํานวน 5 กลุม แบงเปนกลุมละประมาณ 10 คน
จัดทําเอกสารและนําเสนอรายงานการศึกษากลุม ในการศึกษาดูงานตางประเทศ
4.3 การศึกษาดูงาน
- ในประเทศ
1) กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2557
2) ตางจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2557
- ตางประเทศ
1) ทวีปเอเชีย วันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2557 ประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใต
2) ทวีปยุโรป วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2557 ประเทศสวิสเซอรแลนด และประเทศอิตาลี
4.4 การปฐมนิเทศนอกสถานที่ ระหวางวันที่ 9 – 11 มกราคม 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
4.5 การทํากิจกรรมเพือ่ สาธารณะประโยชน
4.6 การเขียนบทความวิชาการคนละ 3 บทความ ไดแก (1) บทความเกี่ยวกับหลักนิตธิ รรมจํานวน 1 เรื่อง
กําหนดสงเดือนกุมภาพันธ 2557 (2) บทความเกีย่ วกับหลักประชาธิปไตยจํานวน 1 เรื่อง กําหนดสงเดือนเมษายน
2557 (3) บทความเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนจํานวน 1 เรื่อง กําหนดสงเดือนมิถุนายน 2557 และผูเขาอบรม
คัดเลือกบทความสวนบุคคลของตนเองจํานวน 1 เรื่อง เพื่อนําเสนอภายในเดือนกรกฎาคม 2557
4.7 พิธีมอบประกาศนียบัตร
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-35. วิธีดําเนินการ
5.1 การอบรมในหองบรรยาย
5.1.1 การบรรยาย/การอภิปราย แบงการบรรยายออกเปน 3 กลุมวิชา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ของศาลรัฐธรรมนูญ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5.1.2 ภาคปฏิบัติ แบงผูเ ขารับการฝกอบรมเปนกลุม ยอย จํานวน 4 กลุม กลุมละ 13 คน
จัดทําเอกสารทางวิชาการ การศึกษาดูงานในตางประเทศ
5.2 กิจกรรมเสริมและการศึกษาดูงาน
5.2.1 การปฐมนิ เ ทศนอกสถานที ่
ระหว า งวั น ที ่ 9 – 11 มกราคม 2557
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
52.2 การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
ในประเทศ
1) กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2557
2) ตางจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2557
ตางประเทศ
1) ทวีปเอเชีย วันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2557
- ศาลรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐเกาหลี
- ศาลสูงสุด ประเทศญี่ปุน
2) ทวีปยุโรป วันที่ 22 – 31 มีนาคม 2557
- สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ สมาพันธรัฐสวิส
- ศาลรัฐธรรมนูญ ประเทศอิตาลี
5.2.3 การปจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร
6. สถานที่ดําเนินการ
สํ านั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศู น ย ร าชการเฉลิม พระเกีย รติฯ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิ เ รกฤทธิ์
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
7. ระยะเวลาของโครงการ
ระยะเวลาการอบรม (รวมถึงการศึ กษาดูงาน) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2556 – เดือนสิงหาคม 2557
โดยบรรยายวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 08.30-16.30 น.
8. ผูรับผิดชอบ
กลุมงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
9. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ และเกณฑการพิจารณาผูสําเร็จการฝกอบรม
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ ของสํ านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญประเมิ นผลการฝกอบรมแล วเห็ นว าประสบความสํ าเร็ จ
ในระดับรอยละ 80 ขึ้นไป สําหรับเกณฑการพิจารณาผูสําเร็จการฝกอบรม ประกอบดวย ผูเขารับการฝกอบรมตอง
เขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และจัดทําเอกสารทางวิชาการตามจํานวนทีก่ าํ หนด
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-410. การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 52 คน จากภาคสวนตางๆ ดังตอไปนี้
10.1 ผูพิพากษาและตุลาการ จํานวน 4 คน
1) ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวน 1 คน
2) ประธานหรือรองประธาน หรือประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณ จํานวน 1 คน
3) ตุลาการศาลปกครอง จํานวน 2 คน
4) ตุลาการศาลทหารสูงสุด จํานวน 1 คน
10.2 ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง จํานวน 5 คน
1) รัฐมนตรีหรือผูแทน จํานวน 1 คน
2) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (พรรครวมฝายรัฐบาล) จํานวน 1 คน
3) สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (พรรครวมฝายคาน) จํานวน 1 คน
4) สมาชิกวุฒิสภา (มาจากการเลือกตั้ง) จํานวน 1 คน
5) สมาชิกวุฒิสภา (มาจากการสรรหา) จํานวน 1 คน
10.3 สํานักงานศาล จํานวน 4 คน
1) ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตระดับ 10 ขึน้ ไปหรือเทียบเทา
จํานวน 2 คน
2) ขาราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแตระดับ 10 ขึน้ ไปหรือเทียบเทา
จํานวน 1 คน
3) ขาราชการสํานักงานศาลปกครอง ตั้งแตระดับ 10 ขึน้ ไปหรือเทียบเทา
จํานวน 1 คน
10.4 องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานละ 1 คน จํานวน 5 คน
1) ผูตรวจการแผนดิน
2) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
4) องคกรอัยการ
5) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
10.5 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ (ขาราชการที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึน้ ไปหรือ
เทียบเทา หนวยงานละ 1 คน) จํานวน 12 คน
1) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2) กระทรวงยุตธิ รรม
3) กระทรวงการตางประเทศ
4) กระทรวงการคลัง
5) กระทรวงมหาดไทย
6) สํานักงบประมาณ
/7) กรุงเทพ...

-57) กรุงเทพมหานคร
8) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
9) บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
10) โรงพยาบาลศิรริ าช
11) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ
12) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
10.6 หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หนวยงานละ 1 คน จํานวน 2 คน
1) กองบัญชาการกองทัพไทย ไดแก นายทหารที่มียศตั้งแต พลโท พลอากาศโท พลเรือโท ขึ้นไป
2) กองทัพอากาศ ไดแก นายทหารที่มียศพลอากาศโทขึ้นไป
10.7 สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 1 คน ไดแก นายตํารวจที่มียศตั้งแตพลตํารวจโทขึ้นไป
10.8 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จํานวน 3 คน (ผูทรงคุณวุฒิตั้งแตระดับรองศาสตราจารย
ขึ้นไป หรือผูบริหารตั้งแตระดับคณบดีขึ้นไปหรือเทียบเทา)
10.9 ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรลักษณะไมแสวงหาผลกําไร (NGO) ซึ่งไมเกี่ยวของกับ
การเมืองหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และสื่อมวลชน โดยเปนผูที่มีผลงานเปนที่ประจักษดาน
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและแผนดิน จํานวน 2 คน
10.10 ทนายความอาวุโสซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในการชวยเหลือสังคม จํานวน 1 คน
10.11 บุคคลที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ หรือที่ปรึกษาสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ดานบริหารและดานคดี) เห็นสมควร
และไดรับความเห็นชอบจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 13 คน
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การเมืองการปกครองไทยไดรับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเริ่มตนดวยการพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขาย
ในการรวมกันสรางประชาธิปไตยใหเกิดสันติสุขสถาพรแกประชาชนชาวไทยทั้งปวง เสริมสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกั บการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยทรงเปนประมุขและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่มี ผลกระทบต อสั งคมไทย ทางด านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม สร างเจตคติ ค านิ ยม ความคิ ด
และวิถีชีวิตประชาธิปไตย และรวมกันแสวงหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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