โครงการ การอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุนที่ 3
1. หลักการและเหตุผล

หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการในการปกครอง (principle of governance) ซึ่งแตละบุคคล
สถาบั น องค กร หน วยงาน รวมทั้ งรั ฐต าง ๆ ซึ่งอยู ภายใต การปกครองนั้น มี ความตระหนั กรู และมี จิ ตสํ านึ ก
ในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ (law) ที่ไดรวมกันสราง และตางยอมรับวา เปนกฎที่ได
บั ญญั ติ ขึ้นโดยความยุ ติธรรม มิ ใช เป นไปตามอําเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนมีผลบังคับใชตอทุกคน
และทุ กองค กรอยางเทาเที ยม เสมอภาค และเป นธรรม รวมทั้งมีความสอดคลองกับหลั กการ และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนอันเปนสากล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ ได บั ญ ญั ติ แ ละให ค วามสํ า คั ญ
ของหลั กนิ ติ ธรรม โดยบั ญญั ติไว ในมาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทั้ งองค กรตามรั ฐธรรมนู ญ และหน วยงานของรัฐ ตองเป นไปตามหลั กนิติ ธรรม” นอกจากนี้ รั ฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๓ แนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน มาตรา ๗๘ ยังไดบัญญัติไววา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการ
แผนดิน ดังตอไปนี้ (๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดําเนินการอยางเปนอิสระ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปตามหลักนิติธรรม”
ตามแผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดวิสัยทัศน
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานภายในระยะเวลา ๔ ป วา “ศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อีกทั้งยังมีพันธกิจหลักในการรักษาความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ สรางบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สรางความ
ถูกต องเป นธรรมของระบบนิ ติรั ฐและรั กษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความสําคัญของหลักนิติธรรมดังกลาวขางตน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงไดดําเนินโครงการ
อบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) มาแลว จํานวน ๒ รุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
และ พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ผู เข าอบรมแล วจํ านวนทั้งสิ้น ๑๐๓ คน โดยการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากหลายภาคสวน
การดํ าเนิ นโครงการดั งกล าวมี การพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู การวิ เคราะห ผลงานทางวิ ชาการ ข อวิ พากษ
และเสนอแนะต อสั งคม การเมื อง เศรษฐกิ จ และด านอื่ น ๆ ที่ เป นคุ ณประโยชน ในการพั ฒนาทุ กองคาพยพ
ของประเทศไทยต อ ไป ในการนี้ สํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ได กํ า หนดให มี ก ารดํ า เนิ น โครงการอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุนที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลอง
กับวิถีการปกครองตามหลั กนิ ติธรรมในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุ ข โดยมุ งเนน
การเสริ มสร างความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บหลั กธรรมาธิ ปไตย หลั กความเป นกฎหมายสู งสุ ดของรั ฐธรรมนู ญ
หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และหลักการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
2.2 เพื่อใหบุคลากรที่ผานการศึกษาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ตอองคกร ประชาชน ประชาสังคม และการปฏิรูปประเทศทั้งระบบ
/2.3... เพื่อเสริมสราง

-๒2.3 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาเครือขายชุมชนทางวิชาการดานรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน
และกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บกระบวนการยุ ติ ธรรมทางศาล โดยเฉพาะในส วนที่ เกี่ ยวกั บหลั กนิ ติ ธรรม
หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป

3. เปาหมายของโครงการ

ผลลัพธสุดทายของหลักสูตรคือ ผูผานการอบรม มีภาวะผูนํา มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการที่ดี
สามารถนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลา และขอบเขตวิธีการอบรม

4.1 ระยะเวลาการอบรม (รวมถึงการศึกษาดูงาน) ตั้งแตเดือนมกราคม 2558 – เดือนกันยายน 2558
สัปดาหละ 1 วัน ทุกวันพุธ ระหวางเวลา 09.00 - 16.00 น.
4.2 การอบรมในหองบรรยาย
4.2.1 การบรรยาย/การอภิปรายถกแถลง แบงออกเปน 3 กลุมวิชา รวม 129 ชั่วโมง
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของศาลรัฐธรรมนูญ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4.2.2 ภาคปฏิบัติ แบงผูเขารับการฝกอบรมเปนกลุมยอย จํานวน 4 กลุม กลุมละ 13 คน
จัดทําบทความทางวิชาการ การศึกษาดูงานในตางประเทศ
4.3 กิจกรรมเสริมและการศึกษาดูงาน แบงเปน
4.3.1 การปฐมนิเทศ
4.3.2 ศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ครั้ง
4.3.3 การศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 1 ครั้ง
4.3.4 การศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน 2 ครั้ง แบงเปนกลุมประเทศในเอเชียและยุโรป
4.3.5 การปจฉิมนิเทศ
4.4 การทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน
4.5 การเขี ยนบทความวิ ชาการคนละ 3 บทความ ความยาวประมาณ 10 หนากระดาษA4
ไดแก (1) บทความเกี่ยวกับหลักนิติธรรมจํานวน 1 เรื่อง กําหนดสงเดือนมีนาคม 2558 (2) บทความเกี่ยวกับ
หลักประชาธิปไตยจํานวน 1 เรื่อง กําหนดสงเดือนพฤษภาคม 2558 (3) บทความเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน
จํานวน 1 เรื่อง กําหนดสงเดือนกรกฎาคม 2558 และผูเขาอบรมคัดเลือกบทความสวนบุคคลของตนเองจํานวน
1 เรื่อง เพื่อนําเสนอภายในเดือนกันยายน 2558
4.6 พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง ศาลรัฐธรรมนูญจะกําหนดตามความเหมาะสม

5. สถานที่ดําเนินการ

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคารA) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

6. ผูรับผิดชอบ

กลุมงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

/7. ตัวชี้วดั ...

-37. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ และเกณฑการพิจารณาผูสําเร็จการฝกอบรม

ผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญประเมินผลการฝกอบรมแลวเห็นวาประสบความสําเร็จ
ในระดับรอยละ 80 ขึ้นไป สําหรับเกณฑการพิจารณาผูสําเร็จการฝกอบรม ประกอบดวย ผูเขารับการฝกอบรม
ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 และจัดทําเอกสารทางวิชาการตามจํานวน และสงภายในที่กําหนด

8. การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 52 คน หรือตามจํานวนและภาคสวนตางๆ
ตามความเหมาะสม
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

การเมืองการปกครองไทยไดรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มตนดวยการพัฒนาบุคลากรและสราง
เครือขาย ในการรวมกันสรางประชาธิปไตยใหเกิดสันติสุขสถาพรแกประชาชนชาวไทยทั้งปวง เสริมสรางความรู
ความเข าใจเกี่ ย วกั บ การเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น ประมุ ข
และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอสังคมไทย ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรางเจตคติ คานิยม
ความคิด และวิถีชีวิตประชาธิปไตย และรวมกันแสวงหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

………………………………………….

