โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุนที่ ๔

๑. หลักการและเหตุผล

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง หลักความสูงสุดของกฎหมาย หลักความเสมอภาค
ภายใตกฎหมาย และหลักการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่บุคคล สถาบัน องคกร หนวยงาน
ตองมีความตระหนัก และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑที่ไดรวมกันสราง
และตางยอมรับ วา เปน กฎหมายที่ได บัญญัติ ขึ้น โดยความยุ ติธ รรม มิใชเป นไปตามอําเภอใจของใครคนใด
คนหนึ่ง ตลอดจนมีผลบังคับใชตอทุกคน และทุกองคกรอยางเทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม โดยมีความ
สอดคลองกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักประชาธิปไตย (The Democracy) และหลักสิทธิ
มนุษยชน (The Human Rights)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ บัญญัติไววา
คณะกรรมาธิ การยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญต องจั ด ทํารางรัฐ ธรรมนูญ ใหครอบคลุมเรื่องตางๆ โดยเฉพาะใน (๖)
ไดมีการระบุไวอยางชัดเจนเพื่อใหการรางรัฐธรรมนูญไดมีการกําหนดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริม
ความเข มแข็ งของหลั กนิ ติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในทุกภาคสว น
และทุกระดับตามแผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดวิสัยทัศน
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานภายในระยะเวลา ๕ ป วา “ศาลรัฐธรรมนูญเปนหลักของนิติรัฐและนิติธรรม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” อีกทั้งยังมีพันธกิจหลักในการรักษาความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สรางบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สรางความถูกตองเปนธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความสําคัญของหลักนิติธรรมดังกลาวขางตน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงไดดําเนินโครงการ
อบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย”(นธป.) มาแล ว จํ า นวน ๓ รุ น ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผูเขาอบรมแลว
จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๕ คน โดยการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากหลายภาคสวน การดําเนินโครงการดังกลาวมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูการวิเคราะหผลงานทางวิชาการ ขอวิพากษและเสนอแนะดานการเมือง เศรษฐกิจ
สั ง คม และด า นอื่ น ๆ ที่ เ ป น คุ ณ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาทุ ก องคาพยพของประเทศไทยต อ ไป ในการนี้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ งได กํา หนดให มีการดํ า เนิ น โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธ รรมเพื่อประชาธิป ไตย”
(นธป.) รุนที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมของบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับ
วิถีการปกครองตามหลักนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงเนน
การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาธิปไตย หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และหลักการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
/๒.๒ เพื่อใหบุคลากร…

-๒๒.๒ เพื่อใหบุคลากรที่ผานการศึกษาอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชน องคกรประชาสังคม และการปฏิรปู ประเทศทั้งระบบ
๒.๓ เพื่ อ เสริ ม สร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยชุ ม ชนทางวิ ช าการด า นรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายมหาชน
และกฎหมายอื่นๆ ที่เ กี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางศาล โดยเฉพาะในสวนที่ เกี่ยวกับหลักนิติธรรม
หลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป
๓. เปาหมายของโครงการ
ผลลัพธสุดทายของหลักสูตรคือ ผูผานการอบรม มีภาวะผูนํา มีสมรรถนะดานการบริหารจัดการที่ดี
สามารถนํ า การเปลี่ ย นแปลงและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. คุณสมบัติของผูเขาอบรม ระยะเวลา และขอบเขตวิธีการอบรม
๔.๑ ต องเป นผู นํ าหรื อตั วแทนองค กรที่คณะกรรมการเห็ นเหมาะสม กรณีข าราชการทหาร ตํ ารวจ
ยศนายพลขึ้นไป และกรณีขาราชการตั้งแตผูทรงคุณวุฒิขึ้นไป
๔.๒ ระยะเวลาการอบรม (รวมถึงการศึกษาดูงาน) ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙
สัปดาหละ ๑ วัน ทุกวันพุธ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔.๓ การอบรมในหองบรรยาย
๔.๓.๑ การบรรยาย/การอภิปรายถกแถลง แบงออกเปน ๓ กลุมวิชา รวม ๑๒๙ ชั่วโมง
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของศาลรัฐธรรมนูญ และผูทรงคุณวุฒิภายในประเทศ และตางประเทศ
๔.๓.๒ ภาคปฏิบัติ แบงผูเขารับการฝกอบรมเปนกลุมยอย จํานวน ๔ กลุม กลุมละ ๑๓ คน
จัดทําบทความทางวิชาการ การศึกษาดูงานในตางประเทศ
๔.๔ กิจกรรมเสริมและการศึกษาดูงาน แบงเปน
๔.๔.๑ การปฐมนิเทศ
๔.๔.๒ ศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ครั้ง
๔.๔.๓ การศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง
๔.๔.๔ การศึกษาดูงานตางประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง แบงเปนกลุมประเทศในเอเชียและยุโรป
๔.๔.๕ การปจฉิมนิเทศ
๔.๕ การทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน (CSR) ตามความเหมาะสม
๔.๖ การเขียนบทความวิชาการคนละ ๓ บทความ ความยาวประมาณ ๑๐ หนากระดาษ A4 ไดแก
(๑) บทความเกี่ยวกับหลักนิติธรรม จํานวน ๑ เรื่อง กําหนดสงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
(๒) บทความเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย จํานวน ๑ เรื่อง กําหนดสงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
(๓) บทความเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน จํานวน ๑ เรื่อง กําหนดสงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยผูเขาอบรมคัดเลือกบทความสวนบุคคลของตนเอง จํานวน ๑ เรื่อง เพื่อนําเสนอภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙
๔.๗ พิธพี ระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง ศาลรัฐธรรมนูญจะกําหนดตามความเหมาะสม
๕. สถานที่ดําเนินการ
สํ า นั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศู น ย ร าชการเฉลิม พระเกีย รติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเ รกฤทธิ์
(อาคารเอ) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
/๖. ผูรับผิดชอบ...

-๓๖. ผูรับผิดชอบ
กลุมงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๗. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ และเกณฑการพิจารณาผูสําเร็จการฝกอบรม
ผูทรงคุณวุฒิของศาลรัฐธรรมนูญประเมินผลการฝกอบรมแลวเห็นวาประสบความสําเร็จ ในระดับ
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป สําหรับเกณฑการพิจารณาผูสําเร็จการฝกอบรม ประกอบดวย ผูเขารับการฝกอบรม
ตองเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ และจัดทําเอกสารทางวิชาการตามจํานวน และสงภายในเวลา
ที่กําหนด
๘. การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม จํานวน ๕๒ คน หรือตามจํานวนและภาคสวนตาง ๆ ตามความ

เหมาะสม

๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดรับการพัฒนา
ที่ย่ังยืน โดยเริ่มตนดวยการพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขายในการรวมกันสรางประชาธิปไตยใหเกิดสันติสุข
สถาพรแกประชาชนชาวไทยทั้งปวง เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอสังคมไทย
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรางเจตคติ คานิยม ความคิด และวิถีชีวิตประชาธิปไตย และรวมกั น
แสวงหาแนวทางการปฏิ รู ป และวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
------------------------------------

