แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กันยายน 2562

ก

คานา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ประกาศใช้ มาตรา ๒๑๐ บัญ ญัติใ ห้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มีห น้ าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญของกฎหมายหรือ
ร่ า งกฎหมาย พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของสภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอานาจอื่ นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นคาร้องและ
เงื่อนไขการยื่นคาร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การทาคาวินิจฉัย และการดาเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจาก
ที่บั ญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญแล้ ว ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่ องจากได้ มี การประกาศใช้ ยุท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2561 ประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 23 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2562 ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมทั้ ง หมวด 3 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ ระยะ 5 ปี
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับนี้
ได้ดาเนินการตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ได้กาหนดให้มีการ
นาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สาคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ เพื่อประกอบการจั ดทาแผน อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งผลสรุป
จากการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - 2564 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการที่จัดทาขึ้น จึงเป็นกรอบแนวทางให้ หน่วยงานภายในสังกัด ได้ทาความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม รวมทั้งมีมาตรการกากับเร่งรัดการดาเนินงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะท าให้ ก ารด าเนิ น งานของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในอนาคตอันใกล้นี้
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กันยายน 2562
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บทที่ ๑
บทนา
ศาลรัฐ ธรรมนู ญเป็นสถาบัน หลักทาหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุ ดของรัฐธรรมนูญ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรักษาความสมดุ ลในระบบการเมืองตามหลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และ
อ านาจอื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐธรรมนู ญ การยื่ นค าร้ องและเงื่ อนไขการยื่ นค าร้ อง การพิ จารณาวิ นิ จฉั ย
การทาคาวินิ จฉัย และการดาเนินงานของศาลรัฐ ธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
1. หน้าทีแ่ ละอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐ สภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และ
หน้าที่และอานาจตามที่บั ญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อาจแบ่งหน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เป็น ๘ กลุ่มดังนี้
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
(๒) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกาหนด
(๓) การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ
(๔) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(๕) การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
(๖) การพิจารณาวินิจ ฉั ยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อนหรือไม่
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๘) การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้อยู่
ในอานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ และมาตรา
๒๑๐ วรรคสอง ยังบัญญัติให้การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ โดยมีอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง ตลอดจนการยื่นคาร้องและเงื่อนไขการยื่นคาร้อง
การพิจ ารณาวินิ จ ฉัย การทาคาวินิ จ ฉัย และการดาเนินงานของศาลรัฐ ธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

2
หน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๘ กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายและกฎหมาย
๑.๑ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ จานวน ๑๐ ฉบับ คือ
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการพิจ ารณาร่ างพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ นั้น รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้กระทาเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ และได้บัญญัติให้ ภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้างต้น ให้รัฐสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิส ระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ความเห็น ซึ่งหากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ไม่มีข้อทักท้วงภายใน
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ก็ให้รัฐ สภาดาเนินการต่อไป แต่หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบดังกล่าว
มีข้อความใดขัดหรื อแย้ งต่อรั ฐ ธรรมนู ญ หรือทาให้ไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ใ ห้ ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอความเห็นนั้นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐ ธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตามที่เห็ นสมควรได้ โดยให้ แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภาดาเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่าก่อนที่
นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมี
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สองสภาเสนอความเห็ น ต่ อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี หรือนายกรัฐมนตรี เห็นว่า
ร่างพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ก็ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
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๑.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘)
ร่ างพระราชบั ญญั ติ ใดที่ รั ฐ สภาให้ ความเห็ นชอบแล้ ว ก่ อนที่ นายกรั ฐ มนตรี จะน าขึ้ นทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบ
และก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งนั้น ถ้า
(๑) สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ ส ภา หรือสมาชิ กของทั้งสองสภารวมกั น มีจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มี ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
ให้ เสนอความเห็ นต่อประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานวุฒิ สภา หรือประธานรั ฐสภา แล้ วแต่กรณี แล้ วให้
ประธานแห่ งสภาที่ได้รั บ ความเห็ น ดังกล่ าวส่ งความเห็ นนั้นไปยังศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ถ้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มี ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ อ ความดั ง กล่ า ว เป็ น สาระส าคั ญ
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ถ้าศาลรั ฐธรรมนูญวินิ จฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญแต่
ไม่เป็นสาระสาคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และร่างพระราชบัญญัตินั้น
ยังคงสามารถประกาศใช้บังคับได้
๑.๓. การพิจารณาวินิจฉัยร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙)
รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ านาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบรั ฐ ธรรมนู ญ ของ
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุม
รัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐ สภา ได้ให้ความเห็ นชอบแล้ว แต่ยังมิ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
โดยผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๑.๔ การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภามีหลักการอย่างเดียวกันหรือ
คล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการตราพระราชบัญญัติว่าต้องเริ่มต้นเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญั ติดังกล่าว

4
คืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร หรือหากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินั้น แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็น
ด้วยกับการแก้ไขและต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาแล้ว แต่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบ
ด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน ในกรณีนี้ก็ถือว่า มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนเช่นกัน และ
ระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา
๑๘๐ วัน เว้นแต่จะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่
ได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๐ วัน ดังนั้น ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
กรณีที่ส ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิ สภาเห็นว่ าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
๑.๕ การพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ยว่ า สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิ กวุฒิ สภา หรื อกรรมาธิ การ
กระทาการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๔)
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ บั ญ ญั ติ ม าตรการเพื่ อ ตรวจสอบกระบวนการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม และ
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย
ในกรณี ที่ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญวิ นิ จ ฉัย ว่า มีก ารกระทาที่ฝ่ าฝื นบทบั ญญั ติต ามรั ฐ ธรรมนู ญดั งกล่ า ว
ให้ ก ารเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ การกระท าดั ง กล่ า วเป็ น อั น สิ้ น ผล และถ้ า ผู้ ก ระท า การดั ง กล่ า วเป็ น
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิ ส ภา ให้ ผู้ กระทาการนั้นสิ้ นสุดสมาชิกภาพและให้ เพิกถอนสิ ทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย แต่ถ้าผู้กระทาการดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทาการ หรือรู้ว่ ามีการกระทาดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรี
พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งนั้น นับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให้ผู้กระทาการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทาโครงการ หรืออนุมัติโครงการ หรือจัดสรรเงินงบประมาณ
โดยรู้ ว่ า มี ก ารด าเนิ น การอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ
ผู้นั้นได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากความรับผิด
ในกรณีที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้รับแจ้งเป็นหนังสื อจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่ามีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ตแห่ งชาติดาเนิ นการสอบสวนในทางลั บโดยพลั น และเมื่อสอบสวนแล้ว เห็นว่ามีมูล
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ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว และให้ศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่ ง
รัฐ ธรรมนู ญ กล่ าวคือ พิจ ารณาวินิจ ฉัย ให้ผู้ กระทาความผิ ด สิ้ นสุ ดสมาชิกภาพและให้ เพิกถอนสิ ทธิ ส มัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น กรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระทา
ความผิดนั้นพ้นจากตาแหน่งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรณีที่ผู้นั้นเป็นคณะรัฐมนตรี และให้ผู้กระทาการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
๑.๖ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒)
การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่
คดีตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ จะต้ องเป็นกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นในศาลก่อน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นใน
ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง หรื อ ศาลทหาร และไม่ว่ า คดี นั้น จะอยู่ ระหว่า งการพิ จ ารณาในศาลใดก็ต าม
หากศาลเห็นเองหรือคู่ความ (โจทก์หรือจาเลย) หรือคู่กรณี (ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีนั้นโต้แย้งพร้อม
ด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มี
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นหรือคาโต้แย้งพร้อมด้วย
เหตุผลดังกล่าวผ่านทางสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานศาลปกครอง หรือกรมพระธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
เพื่อส่ ง ไปศาลรั ฐธรรมนู ญพิจ ารณาวินิ จ ฉัย ซึ่งกรณีนี้ศาลที่ส่ งความเห็นไปให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญยังสามารถ
พิ จ ารณาคดี ต่ อ ไปได้ แต่ ต้ อ งให้ ร อการพิ พ ากษาคดี ไ ว้ เ ป็ น การชั่ ว คราวจนกว่ า จะมี ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบต่อคาพิพากษาของ
ศาลอัน ถึงที่สุ ดแล้ ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกคาพิพากษาว่ากระทาความผิดตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ไม่เคยกระทาความผิดดังกล่าว หรือ
ถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
ส าหรั บ บทบั ญ ญั ติ ที่ ศ าลจะส่ ง ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย หมายถึ ง กฎหมายระดั บ
พระราชบั ญ ญัติ ซึ่ ง ตราขึ้ น โดยองค์ ก รที่ใ ช้ อ านาจนิ ติบั ญ ญั ติห รื อ รัฐ สภา หรื อ กฎหมายที่ ใ ช้บั ง คั บดั ง เช่ น
พระราชบัญญัติ เช่น พระราชกาหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว เป็นต้น
๑.๗ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้เสนอ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑))
การควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น ผู้ เ สนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ไม่จาเป็นต้องเป็นคดีในศาลก่อน อย่างไรก็
ดี การเสนอเรื่องเพื่อให้ศาลรั ฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ ตรวจการแผ่ นดินจะเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปั ญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจ
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ วิธีการในการดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
สาหรั บ บทบั ญญัติแห่ งกฎหมายที่ผู้ ตรวจการแผ่ นดินจะเสนอให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณานั้น
หมายถึง กฎหมายในระดับ พระราชบั ญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญั ติห รือรัฐ สภา หรื อ
กฎหมายที่ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชกาหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว
เป็นต้น
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๒. การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ยความชอบด้ว ยรั ฐธรรมนูญ ของเงื่ อนไขการตราพระราชก าหนด
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๓)
การตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ได้บัญญัติ
เงื่อนไขไว้ว่าจะต้องเป็นการตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภั ย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
อย่างไรก็ดี การตราพระราชกาหนดให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เมื่ อ พระราชก าหนดมี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะต้ อ งเสนอ
พระราชกาหนดนั้นต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนดนั้นต่อไป และในระหว่าง
ที่สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิส ภายังไม่ได้อนุมัติพระราชกาหนดนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิ สภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่ อ ประธานสภาแห่ ง ที่ ต นเป็ น สมาชิ ก ว่ า พระราชก าหนดนั้ น ไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขว่ า เป็ น การตราขึ้ น
เพื่อประโยชน์ ในอันที่จ ะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้ประธานสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนั้นไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคาวินิจฉัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้แจ้งคาวินิจฉัยนั้น
ไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้พระราชกาหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น
๓. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒))
นอกจากหน้าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ
ร่างกฎหมายแล้ว รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉั ยปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒ ได้บัญญัติให้มี “องค์กรอิสระ” ซึ่งเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติในการใช้ดุลพินิจ
และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกรณีที่ปัญหานั้น
เกิ ด ขึ้ น กับ หน่ ว ยงานใดก็ ใ ห้ ห น่ ว ยงานนั้ น เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่น หนั ง สื อ ขอให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือ เพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
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๔. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๔.๑ การพิจ ารณาวิ นิจ ฉั ยกรณี ที่ป ระชาชนหรื อ ชุมชนฟ้ องหน่ วยงานของรั ฐเพื่ อให้ไ ด้รั บ
ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (รัฐธรรมนูญมาตรา ๕๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ได้บัญญัติให้รัฐ
มีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยังให้สิทธิประชาชนและชุมชนในการติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐดาเนินการ รวมทั้งมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชน
ได้รับประโยชน์นั้น
๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอ
ว่าการกระทานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ
๕. การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ระบอบการปกครอง และความมั่นคงแห่งรัฐ
๕.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการร้องขอให้เลิกการกระทาอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙)
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ และ
หากผู้ใดทราบว่ามีการกระทาดังกล่าว ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การให้เลิกการกระทาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี หากอัยการสูงสุดมีคาสั่งไม่รับดาเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่
ดาเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ผู้ร้องจะยื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งนี้
การดาเนิ น การดัง กล่ าวไม่กระทบต่อ การด าเนิน คดีอาญาต่อ ผู้ กระทาการล้ มล้ า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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))
รัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ ได้บัญญัติให้การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทามิได้ นอกจากนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทาให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
หรืออานาจได้ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสียก่อน
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจนด้วย
อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน าความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงลง
พระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก ของ
ทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสอง
สภารวมกันแล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธาน
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รัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับการลงมติเห็นชอบแล้วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข หรื อ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ หรือมีลักษณะที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารง
ตาแหน่ ง ต่า ง ๆ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ เรื่ อ งที่ เ กี่ย วกั บหน้ าที่ ห รือ อ านาจของศาลหรือ องค์ ก รอิส ระ หรื อ
เรื่องที่ทาให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออานาจได้ และให้ประธานแห่ งสภาที่ได้รับเรื่อง
ดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และให้ศาลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนา
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงลง
พระปรมาภิไธยมิได้
๖. การวินิจฉัยหนังสือสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘)
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ห นั ง สื อ สั ญ ญาใด
ที่ป ระเทศไทยทากับ นานาประเทศหรื อกับองค์การระหว่างประเทศต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากรัฐ สภา
โดยหนังสือสัญญาดังกล่าว ได้แก่
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
(๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มีเขตอานาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
(๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
(๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือ
การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง อันได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือ
การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทาให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรั พยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาว่ า หนั ง สื อ สั ญ ญาใดต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาก่ อ นหรื อ ไม่
คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
๗. การพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๗.๑ การพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญมาตรา ๘๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๐๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๗)
(๓) มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๘)
(๔) การกระทาอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
(๕) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา ๑๐๑ (๘))
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(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่
วันที่พ้น ๓๐ วันดังกล่าว (มาตรา ๑๐๑ (๙))
(๗) ขาดจากการเป็ น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง แต่ ใ นกรณี ที่ ข าดจากการเป็ น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองเพราะมีค าสั่ งยุ บ พรรคการเมืองที่ส มาชิกสภาผู้ แทนราษฎรผู้ นั้ นเป็นสมาชิก และสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิก ของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีคาสั่งยุบ
พรรคการเมื อง ในกรณี เช่ น นี้ ให้ ถื อว่ าสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพนั บแต่ วั นถั ดจากวั นที่ ครบก าหนด ๖๐ วั นนั้ น
(มาตรา ๑๐๑ (๑๐))
(๘) ขาดประชุ ม เกิ น จ านวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจ านวนวั น ประชุ ม ในสมั ย ประชุ ม ที่ มี ก าห นดเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๐๑ (๑๒))
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๑๑ (๓))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๘)
(๓) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ (๕))
(๔) กระทาการอันเป็นการฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใดๆ (มาตรา ๑๑๓)
หรือกระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕)
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิส ภา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ล ะสภา มีสิ ทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่ งสภาที่ตนเป็น
สมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธาน
แห่งสภาที่ได้รับคาร้องส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง
หรือไม่ นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย
๗.๒ การพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๐ ได้บัญญัติเหตุที่ความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวไว้ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก (มาตรา ๑๗๐ (๒))
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๐)
(๓) กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๖) หรือกระทาการต้องห้ามในการ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตาม
จานวนที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (มาตรา ๑๘๗)
(๔) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่ องจากดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกิน ๘ ปี
(มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่)
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ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น และให้ประธานแห่งสภา
ที่ได้รับคาร้องส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีผู้นั้นสิ้นสุดลง
หรือไม่ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยั งบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงหรือไม่ได้ด้วย
๘. การพิจารณาวินิจฉัยกรณีอื่นที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้อยู่ใน
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
๘.๑ การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคาร้องคัดค้านมติ คาสั่ง และประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และการยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) การพิจารณาวินิจฉัยคาร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่รับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗
วรรคสอง และวรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่
ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรค
การเมือง โดยคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กฎหมาย
กาหนด อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว หากนายทะเบียนพรรค
การเมืองเห็นว่าคาขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด ให้นาย
ทะเบี ย นพรรคการเมืองโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งมีห นังสื อแจ้ง ให้ ผู้ ยื่นคาขอจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนั้น และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
และให้นายทะเบียนพรรคการเมืองแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่คณะกรรมการมีมติ
ภายหลั งจากที่รั บ ทราบมติไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ ว ผู้ ยื่นคาขอ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง มีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การวิ นิ จ ฉั ย ค าร้ อ งคั ด ค้ า นมติ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ มี ม ติ ใ ห้ เ พิ ก ถอน
ข้อบังคับของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗ วรรคสาม และวรรคสี่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้
ข้อบังคับพรรคการเมืองนอกจากจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จะต้องมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
รัฐ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนในชาติ
และไม่ครอบงาหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
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อย่ า งไรก็ ดี หากปรากฏภายหลั ง ว่ า ข้ อ บั ง คับ ของพรรคการเมื อ งที่ ไ ด้ ยื่ นต่ อ นาย
ทะเบียนพรรคการเมือง ไม่มีรายการตามที่กฎหมายกาหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้ นาย
ทะเบียนพรรคการเมืองรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้น และ
ให้แจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่มีมติ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องดาเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วหากไม่มีการแก้ไขหรือยังแก้ไข
ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ภายหลังจากที่ รับทราบมติดังกล่าวแล้ว หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิยื่นคาร้อง
คัดค้านมติให้เพิกถอนข้อบังคับพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน ๓๐
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) การวินิจฉัยคาร้ องคัดค้านคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ วรรคห้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลไม่ให้
สมาชิกกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการ
เลื อกสมาชิ กวุฒิ ส ภา คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองและกรรมการบริห ารพรรคการเมือง มีห น้าที่
ควบคุมและกากับดูแลมิให้สมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองกระทาการในลักษณะที่อาจทาให้การ
เลือกตั้งหรือการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าสมาชิก
ของพรรคการเมืองกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีมติ
หรือสั่งการให้สมาชิก ผู้นั้นยุติการกระทาโดยพลัน และกาหนดมาตรการหรือวิธีการที่จาเป็นเพื่อมิให้เกิดการ
กระทาดังกล่าวอีกแล้ว แจ้งให้ นายทะเบีย นพรรคการเมืองทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีมติ อย่างไรก็ดี
หากความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมิได้มีมติหรือสั่งการให้
สมาชิ กยุ ติ การกระท าที่เ ป็ น การฝ่ า ฝื น ตามที่ก ฎหมายกาหนด ให้ นายทะเบี ยนพรรคการเมืองเสนอเรื่อ ง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณามีคาสั่งให้คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งคณะ และห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดารงตาแหน่ง
ในพรรคการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา ๒๐ ปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตาแหน่งโดยคาสั่งของคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง มีสิ ทธิยื่น คาร้องคัดค้านคาสั่งดังกล่ าวต่อศาลรัฐ ธรรมนูญได้ภ ายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งคาสั่งดังกล่าว
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(๔) การวินิจฉัยคาร้องคัดค้านประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้พรรคการเมือง
สิ้น สภาพความเป็ นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองไว้หลายประการ อาทิ พรรคการเมืองไม่แก้ไขข้อบังคับให้
ถูกต้องหรื อครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมีจานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามจานวนที่กาหนดไว้
ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่มีการประชุมใหญ่หรือไม่มีการดาเนินกิจกรรม
ทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย หรือพรรคการเมืองเลิก
ตามข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือมีผู้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ว่าพรรคการเมืองใดสิ้นสภาพด้วยเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่า
มีกรณีที่เป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจ ารณา ถ้าคณะกรรมการการเลื อกตั้งเห็ นว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ประกาศการสิ้นสภาพของ
พรรคการเมืองในราชกิจ จานุ เบกษา และให้ พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา นอกจากนี้ ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นการถูกยุบพรรคการเมืองด้วย
อย่ างไรก็ดี หากหั ว หน้าพรรคการเมืองที่ถู กประกาศสิ้ นสภาพไม่ เห็ นด้ว ยกับการ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่ อพิจารณาวินิจฉัยภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) การวินิจฉัยขอให้ยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒
ได้บั ญญัติเหตุแห่ งการยุ บพรรคการเมืองในกรณีที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งมีหลั กฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พรรคการเมือ งใดกระทาการอัน เป็ น การล้ มล้ างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุขหรือกระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามที่
บั ญญัติไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อกระทาการอันอาจเป็ นปฏิปักษ์ต่ อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือพรรคการเมืองกระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย หรือมีเหตุอัน
จะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่กฎหมายกาหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้มีคาสั่งยุ บพรรคการเมืองนั้นได้ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการไต่สวนแล้วมี ห ลักฐานว่าพรรค
การเมืองได้กระทาการตามเหตุดังกล่ าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิ ทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๓ กาหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระทาการอันเป็น
เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะยื่นคาร้องเอง หรือจะมอบหมาย
ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคาร้องและดาเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือ
ดาเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้
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(๖) การวินิ จ ฉัย กรณีพ รรคการเมื อ งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คาวิ นิจ ฉั ย ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องที่บัญญั ติไว้ในบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑
บทเฉพาะกาลของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ ได้บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้ว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังดารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ยังคง
เป็ น คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมืองเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๑๔๑ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถือว่าพรรคการเมืองดังกล่าวมีสมาชิกตามที่ ปรากฏ
ในทะเบี ย นสมาชิกพรรคการเมืองตามที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ส านักงานจัดให้ มีขึ้น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๑ ได้กาหนดให้พรรคการเมืองต้องดาเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลาที่กาหนด เช่น การแจ้ง
เปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือ งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบ หรือดาเนินการให้มีสมาชิกให้ครบห้าร้อยคน หรือจัดให้มีทุนประเดิมจานวนหนึ่งล้านบาท และแจ้งให้
นายทะเบี ย นพรรคการเมืองทราบ หรื อจั ดให้ มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทาคาประกาศ
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้อง และเลือกคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ เป็นต้น
การวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งใดๆ ดั ง กล่ า วที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พรรคการเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้เป็นอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จ ะวินิ จ ฉั ย ในกรณี ที่พรรคการเมืองไม่ เห็ นด้ว ยกั บค าวิ นิจฉั ยของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ให้ พ รรค
การเมืองยื่น คาร้องต่อศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๘.๒ การพิจารณาวินิจ ฉั ยเกี่ยวกับมติค ณะรั ฐมนตรีหรื อการดาเนิน การของคณะรั ฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติให้ในกรณี
ที่การดาเนิ นการของหน่ วยงานของรัฐ ไม่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติหรือแผนแม่บท อันเป็นผลมาจาก
มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาดาเนินการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการจัดทาและดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ในกรณี ที่ วุ ฒิ ส ภาเห็ น ว่ า กรณี เ ป็ น ปั ญ หาว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ การด าเนิ น การของ
คณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการดาเนินการของคณะรัฐมนตรี
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เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการตามหน้าที่และอานาจโดยเร็ว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ รับฟังตามที่
ปรากฏในคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ที่นอกเหนือจากการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. การเสนอแนะความเห็นต่อร่างกฎหมายและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ
สรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีหน้าที่และอานาจที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยเป็นหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะความเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๒) กาหนดให้
รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ในกรณี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น รัฐ สภาจะต้ อ งส่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ และรัฐสภามีอานาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิ จารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. .... ตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ยัง บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และ
อานาจในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และร่วมกับองค์กรอิสระอื่น
ในการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้งนี้
จะต้องดาเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา
๒๗๖ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔
ยังบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จานวนหนึ่งคน
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.) ด้วย
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2. อานาจหน้าที่ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕6๐ มาตรา ๒๑0 วรรคสาม บั ญญั ติว่ า
“ให้นาความในมาตรา 188 มาตรา 190 มาตรา 191 และมาตรา 193 มาบังคับใช้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอนุโลม” ประกอบกับมาตรา 193 บัญญัติว่า “ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานธุร การที่มีความเป็ นอิสระในการบริห ารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยให้ มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ส านั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เป็นหน่ว ยธุรการของศาลรัฐ ธรรมนูญที่ มีความเป็นอิส ระ โดยมี
เลขาธิการสานักงานศาลรั ฐธรรมนูญเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแต่งตั้ง
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความเห็นชอบ
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบั ญญั ติ ส านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ ส านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญ
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๔ ดังนี้
“มาตรา ๔ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล คาสั่ง และคาวินิจฉัยต่างๆเกี่ยวกับงานของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย”
3. พันธกิจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ด้ า นคดี แ ละกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ข อง
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ด าเนิ น งานอ านวยการของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามกระบวนการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) สนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ช าการ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ข อง
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตลอดจนสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุ นการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
งานศาลรัฐธรรมนูญ และการดาเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ
4. การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โครงสร้ างและหน้าที่ ความรับผิดชอบของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในและอ านาจหน้ าที่ข องส่ ว นราชการในสั งกั ดส านั กงานศาลรั ฐธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๖ ลงวั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕)
ประกอบด้วย
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(๑) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
(๓) สานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) สานักบริหารกลาง
(๕) สานักคดี ๑
(๖) สานักคดี ๒
(๗) สานักคดี ๓
(๘) สานักคดี ๔
(๙) สานักคดี ๕
(๑๐) สานักพัฒนาระบบบริหาร
(๑๑) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
(๑๒) สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ส่วนราชการภายในสานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะและอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ และกลั่ น กรองสรุ ป ย่ อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และบรรทั ด ฐาน
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ และกลั่ น กรองค าแถลงการณ์ แ ละให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ คดี
รัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้ความเห็นและจัดทาเอกสารทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
คดีรัฐธรรมนูญ การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญหรืองานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(ง) วิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น จากผลแห่ ง คาวินิ จฉั ยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
(จ) ให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ค าแนะน าในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไปของ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานดังกล่าวและผลกระทบอื่น
ที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าเกี่ ย วกั บ ระบบงานของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่ มงานผู้เชี่ยวชาญมีผู้อานวยการกลุ่ มงานเป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิ ดชอบ
ในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ในการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร
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(๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒ นาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของหน่วยรับตรวจ
(ข) ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ดาเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจ
(ง) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ส านักประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มีผู้ อานวยการส านั กเป็นผู้ บังคับ บัญชาข้ าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของประธานศาลรัฐธรรมนูญในการ
กาหนดนโยบายการบริหารงานของศาลรัฐ ธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งติดตามผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ประสานงานคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งองค์กร
และสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับ และอานวยความสะดวกให้แ ก่การเยือนของอาคันตุกะ
ต่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) สานักบริหารกลาง มีผู้อานวยการสานักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จของประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และการรั ก ษาความปลอดภั ย ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ ของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
(ง) บ ารุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และดาเนินการจัดทาแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ บุคคล และเอกสาร
ของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ดาเนินการทางด้านนิติการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมถึ ง การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด ท ากฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ งมิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(5 – 8) สานักคดี 1 – 4 มีผู้อานวยการสานักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ดาเนิน งานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณารับคาร้องของตุลาการประจาคดี
รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการของตุลาการประจาคดี
(ข) ดาเนินงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบคดีตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางด้านคดีและวิชาการประจาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และจัดทาเอกสารทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานในส่ว น
ที่เกี่ยวข้องกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(จ) ให้คาแนะนา คาปรึกษา หรือความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) สานักคดี 5 มีผู้อานวยการสานักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ เสนอแนะผลกระทบและจัดทาความเห็นในสานวนคดี
ของสานักคดีผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคาวินิจฉัย และจัดทาบรรทัดฐาน
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และศึกษาเปรียบเทียบคดีรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญและระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ตรวจสอบ กลั่ น กรอง และให้ คาปรึกษาเกี่ย วกับการจัดทาคู่มือ การปฏิบัติ งาน และ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการรับคาร้องที่เข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญ และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสานวน การเก็บรักษาสานวน รวมถึงการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(ช) งานเลขานุการการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงคดี)
(ซ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของสานักคดีโดยเฉพาะ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) ส านั ก พั ฒ นาระบบบริ ห าร มี ผู้ อ านวยการส านั ก เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดวางระบบการบริหารการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และด าเนิ น การเกี่ย วกั บการจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องศาลรัฐ ธรรมนู ญและส านั กงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการและการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาระบบงานทั่วไป เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ดาเนินกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของศาลรัฐธรรมนูญสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน

19
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ด าเนิ น กระบวนการเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวนโยบายในการกาหนดแผนอัตรากาลัง
การสร้ า งระบบความมั่ น คงของทรั พ ยากรบุ ค คลและแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ดาเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุ กข์ของบุคลากรของ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(11) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผู้อานวยการสานักเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของศาลรั ฐ ธรรมนูญ และส านัก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในด้านการจัดหา ควบคุมและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรในสังกัดสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ค) ดาเนิน การเกี่ยวกับการคัดเลื อก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ง) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเก็ บ รั ก ษาเอกสาร และสิ่ ง ของที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
(จ) ด าเนิ น การเกี่ย วกั บ การประชาสั มพั นธ์ เพื่ อเผยแพร่ค วามรู้ เกี่ ยวกับ คดี รัฐ ธรรมนู ญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพของประชาชน รวมถึง การเสริมสร้างภาพลั กษณ์และ
ความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(12) สถาบั น รั ฐ ธรรมนู ญ ศึ ก ษา มี ผู้ อ านวยการสถาบั น เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ ก าหนดประเด็ น ในการวิ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ คดี รั ฐ ธรรมนู ญ และศาลรั ฐ ธรรมนูญ เพื่อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
(ข) จัดทาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เผยแพร่
ต่อสาธารณะ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ หน่วยงาน
ยุ ติธ รรมระหว่ างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครื อข่ายพันธมิต รความร่ว มมื อ
ทางวิชาการและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ง) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายมหาชน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย และการส่ ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรม รวมถึ ง การ ด าเนิ น เกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว
(จ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การสั ม มนาทางวิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
รั ฐ ธรรมนู ญ คดีรั ฐ ธรรมนู ญ และศาลรั ฐ ธรรมนูญ โดยความร่ว มมือ ระหว่า งศาลรั ฐ ธรรมนูญ ส านัก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอื่น
(ฉ) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การสร้างความร่ว มมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงานกับ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นในภูมิภาค ในภารกิจของศาลรั ฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ที่มาของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญ และแผนปฏิบัติการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64
ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ใ ช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ และแผนปฏิ บั ติ ก าร
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564 เป็นกรอบทิศทางการขั บเคลื่อนองค์กรในระยะเวลา 5 ปี
แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ สภาพแวดล้ อ ม และบริ บ ทต่ า งๆ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจั ดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
ได้กาหนดให้ มีการจั ดทากรอบในการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูปยุทธศาสตร์ช าติซึ่งทุกหน่วยงาน
ต้องปฏิบัติตาม ต่อมามีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) จานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนการปฏิรูปประเทศ จานวน 11 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 23 ฉบับ ประกอบกับ
ที่ป ระชุ มคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 12 มีน าคม 2562 ได้มี มติ ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ปรับ ปรุ งแผนระดั บ 3
ในความรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งหมวด 3 ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี (วาระแรกจัดทาระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2565) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอรัฐมนตรีเจ้า สังกัดให้ความเห็นชอบ เพื่อ
รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณตามแผนฯ ดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการดาเนินการ
จัดทา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
นาแผนดังกล่าวเข้าสู่ ร ะบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านการอนุมัติจากหั วหน้าส่ว น
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ราชการ และดาเนินการรายงานแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนของระบบติดตามฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้ว ยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 จึงมีความจาเป็นต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญและแผนปฏิบัติการ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ
(วาระแรกระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ
วิสั ย ทั ศ น์ พัน ธกิ จ เปู า หมายที่ กาหนดไว้ และเพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทาค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข อง
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ การกาหนดแผนงาน โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่นเกี่ยวข้องต่อไป
6. ขั้น ตอนการจั ด ทาแผนปฏิบัติ ร าชการ 5 ปี ของศาลรั ฐ ธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 –
2565)
6.1 พระราชบัญญัติการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้รายงานผลการ
ดาเนินการต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการต่อสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2561
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดาเนินการติดตามความคืบหน้าการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ดาเนินการจัดทาแผนงานและ/หรือโครงการ เพื่อให้สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการ
ดาเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศในส่ ว นที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ ส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนงานและ/หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก.
6.2 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มี คาสั่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 126/๒๕61 ลงวันที่
30 พฤษภาคม ๒๕61 แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญและแผนปฏิบัติ
การส านั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2560-2564 เพื่ อพิจ ารณาทบทวนแผนปฏิ บัติก ารส านัก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุงแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญและให้การดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข.
6.3 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ จัดสัมมนาเรื่อง “การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติและ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศของส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ช าติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แก่บุคลากรของ
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ส านั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ มีความเข้าใจในหลั ก การและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อไป
6.4 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมและรีสอร์ท ชาโต เดอ
เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา
ดังกล่าว ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญและการทบทวนแผนปฏิบัติการ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564” และ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ” การสั ม มนาฯ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนาฯ ได้ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประเด็น รายละเอีย ดที่มีก ารทบทวนที่ ส าคั ญ ได้แ ก่ 1) วิสั ย ทัศน์ 2) พั นธกิ จ 3) เปูา ประสงค์
และ 4) ประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ ส านั กงานศาลรัฐ ธรรมนูญได้จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐ ธรรมนู ญและแผน
ปฏิบัติการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .2560-2564 ที่ได้จากการสรุปประเด็นในการสัมมนาดังกล่าว
โดยระบุร่ างแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3-2564 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศ รวมทั้ง
แผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และได้จัดทาแผนภาพการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศร่างแผนแม่บท
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สู่แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนู ญ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
6.5 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาสั่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 184/๒๕62 ลงวันที่ 18
มิถุน ายน 2562 แต่งตั้งคณะทางานคณะย่อยจัดทาแผนแม่บทสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25632565 เพื่อให้การพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564 และจัดทาแผน
แม่ บ ทศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2563 - 2565 เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย
ตามระยะเวลาที่กาหนด รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค.
6.6 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕61 ณ ห้องประชุม 4/2 สานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทราบแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และกาหนดกรอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – 2564 และ
แผนปฏิบัติการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
6.7 จัดประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญและแผนปฏิบัติการ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุม
4/2 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทบทวนรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และทบทวนแผนปฏิบัติการ

23
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยปรับปรุงแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ
6.8 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑/๒๕62 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ ห้องประชุม 4/4 สานักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ พิ จ ารณาแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม ของส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ และด าเนิ น การรายงานผลการด าเนิ น งานในระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR)
6.9 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕62 ณ ห้องประชุม 4/4
ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการจั ด ท า/ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งาน
ศาลรั ฐธรรมนู ญให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ คณะทางานพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญและแผนปฏิบัติการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนจากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และผู้แทนจากสานักงบประมาณร่วมพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะด้วย
6.10 จัดประชุมคณะทางานคณะย่อยจัดทาแผนแม่บทสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563
- 2565 ครั้งที่ ๑/๒๕61 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุม 4/4 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565) และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕62 ได้ขอความ
อนุเคราะห์ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะทางาน พิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างแผนดังกล่าว
6.11 จัดประชุมคณะทางานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญและแผนปฏิบัติ
การสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุม 4/4
ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิบั ติ ร าชการ 5 ปี ของศาลรั ฐธรรมนู ญ
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565) โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน ส านั ก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ที่ ปรึ ก ษาคณะท างาน เข้า ร่ ว มประชุ ม
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแผนดังกล่าว
6.12 ด าเนิ น การน าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 5 ปี ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ (ระยะแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563-2565) เสนอประชุมคณะตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิง บริห าร) เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) ได้มีมติเมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 อนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) เพื่อให้ ทุกหน่ว ยงานในสั งกัด
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
6.13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 2565) รวมทั้ ง ด าเนิ น การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต่ อ ไป
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง.
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7. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 –
2565)
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565)
ได้ น าแนวทางการวางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์ ต ามเกณฑ์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA)
มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ การวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต้
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ เพื่อบรรลุ วิสั ย ทัศน์ที่ต้องการ โดยต้องศึกษาข้อมูล สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณา โดยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ควรเป็นไปในลักษณะของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติที่ได้
พัฒนาขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ อีกช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ ผลกระทบ
จากบริ บ ทและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ย นแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ย่อมทาให้ ส่ว นราชการต้องมีการ
ทบทวนและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2) การวางแผนยุทธศาสตร์จะพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) กระบวนการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ว ยกระบวนการที่ ส าคั ญ 4 ขั้ นตอน ได้แ ก่
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การกาหนดทิศทางองค์กร การกาหนดยุทธศาสตร์ และการนายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกาหนดทิศทางองค์กร โดยการวิเคราะห์
SWOT เป็นเครื่องมือพื้นฐาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ดรี วดเร็ว และและมีประสิทธิภาพ
(2) การกาหนดทิศทางองค์กร เป็นการกาหนดทิศทางที่องค์การต้องการมุ่งไปสู่ เปรียบเสมือน
เป็นผลลัพธ์ระดับสูงที่องค์กรต้องการบรรลุ ได้แก่ การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เปูาประสงค์ การกาหนดทิศทาง
องค์กร ซึ่งจะบ่งชี้ว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด
(3) การกาหนดยุทธศาสตร์ เป็นการกาหนดแนวทาง วิธี การ และสิ่ งที่องค์กรจะมุ่งเน้น
ให้ความสาคัญ เป็นการวางแผนเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ
(4) การนายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ หมายถึง การสื่ อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย สาหรับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้มีการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี ของศาลรั ฐธรรมนู ญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565) ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ส านั กงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงได้ดาเนินการตามกรอบแนวคิดในการดาเนินการ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

วิสัยทัศน์ (สิ่งที่อยากให้หน่วยงานเป็นภายใน ๓.-.๕ ปีข้างหน้า)
พันธกิจ (กรอบและขอบเขตการดาเนินงานของหน่วยงาน)
ยุทธศาสตร์ (ประเด็นที่ต้องพัฒนาและต้องมุ่งเน้น)
เปูาประสงค์ (สิ่งที่หน่วยงานอยากจะบรรลุ)
ตัวชี้วัด (สิ่งที่หน่วยงานสามารถบรรลุเปูาประสงค์)
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(6) เปูาหมาย (ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง)
(7) กลยุทธ์ (สิ่งที่หน่วยงานอยากจะทาเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์)
นอกจากนี้ ตามเกณฑ์พัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่ ง มีวัต ถุประสงค์
ให้ส่วนราชการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทางานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล
โดยได้กาหนดเกณฑ์ไว้ ๗ หมวด ซึง่ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้กรอบแนวคิด
ตามหมวด ๑ การน าองค์กร หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด ๓ การให้ ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ ได้มีการกาหนดทิศทางขององค์กร โดยการทบทวนผลการดาเนินงาน
ที่ผ่ านมาพร้ อมทั้งได้กาหนดวิสั ย ทัศน์ พันธกิจ โดยผู้ บริห ารและบุคลากรของส านักงานศาลรัฐ ธรรมนูญ
พร้อมทั้งได้มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด
เพื่อนาไปถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติ ราชการ พร้อมทั้งกาหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ตง้ั ไว้
8. ประมวลข้ อมู ลปั จจั ยส าคั ญที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 5 ปี ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565)
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565)
ได้รวบรวมและประมวลข้อมูลปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) กฎหมาย ระเบียบ แผนและนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 65 ได้กาหนดให้รัฐ จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กาหนดให้ดาเนินการปฏิรูประเทศ และให้ดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กาหนด โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
1.2 พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ ได้แก่
(1) หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยมี หน้ าที่ ด าเนินการเพื่ อให้ บรรลุ เปู าหมายตามที่ ไ ด้
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)
(2) ให้ความร่วมมือกับสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ในการประสานงานเกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (มาตรา 22 (3))
(3) ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเวลาและตามรายการที่สานักงานกาหนด (มาตรา 24)
(4) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม)
(5) ด าเนิ นการแก้ ไขกรณี ความปรากฏว่ าการด าเนิ นการใดของหน่ วยงานของรั ฐ
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท (มาตรา 26)

26
1.3 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 ให้ มี แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ ก าหนดกลไกวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการ
ดาเนินการปฏิรู ปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ล ะด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที
๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
๕) บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
1.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประเด็น การต่างประเทศ
- แผนย่ อ ยการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บมาตรฐานสากลและพัน ธกรณีร ะหว่ า ง
ประเทศ
2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
5) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม

27
1.6 แผนการปฏิรูปประเทศ
1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
1.1 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจั ดทาและเสนอ ร่างกฎหมายหรือกฎ
ที่มีความสาคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
1.2 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือ การตีความกฎหมาย หรือ
กฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
2.1 การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
๒.2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมจัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุ้มครอง
2.3 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
1.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ระบบการบริ ห ารจัดการในภาครัฐ ที่ขาดประสิ ทธิภ าพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา
ประเทศที่สาคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่ องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุ
เปูาประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้
ประชาชนได้มีส่ว นร่ว มในการตัดสิ นใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ทาให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญ
ที่ต้องเร่ งปฏิรู ปการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ให้เกิดผลสั มฤทธิ์อย่างจริงจังเพื่อให้ เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญ
ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง
ภูมิภาคและท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙
1.8 ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)
ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)
อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารงานยุติธ รรมแห่งชาติ 4 ประเด็นหลักๆ ที่สาคัญ ได้แก่ คุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปูองกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม บาบัดฟื้นฟู
ผู้กระทาผิด และสร้างทางเลือกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
เป็นพื้นฐานสนับสนุนการดาเนินงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กาหนด และเพื่อให้บรรลุ
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เปู า หมายในการด าเนิ น งาน จึ ง ก าหนดกรอบทิ ศ ทางและแนวทางในการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :การส่ งเสริ มและพั ฒ นากระบวนการไกล่ เ กลี่ ยระงับ ข้อพิ พาท
ทั้งทางอาญา ทางแพ่งและพาณิชย์ และทางปกครอง
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม
4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
5) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล
1.9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
1) แผนระดั บที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ นเปู าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว
2) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน...
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
3) แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ
1.10 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐ ดาเนินการสนับสนุน พัฒนาและบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.11 พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 16 ให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี
ให้ ส อดคล้องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.12 ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล การด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
ข้อ 6 กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและระยะเวลาที่สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด โดยสานักงานฯ กาหนดให้รายงานผลการดาเนินการ
แผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นรายไตรมาสโดยให้รายงาน
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ
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2) ผลการวิเคราะห์ SWOT ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งจะเป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเครื่องมือ/เทคนิคที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง คือ การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดี
ที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก าร เช่ น จุ ด แข็ ง ด้ า นบุ ค ลากร ซึ่ ง องค์ ก ารจะต้ อ งน าจุ ด แข็ ง มาใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
W มาจาก.Weaknesses.หมายถึ ง จุ ดด้ อ ยหรือ จุ ดอ่ อ น ซึ่ งเป็น ผลมาจากปั จ จัย ภายใน
เป็นปัญหา/อุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งองค์การจะต้องดาเนินการ
หาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O. มาจาก Opportunities.หมายถึง .โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก.เป็นผลจากการ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์ การ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats.หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก.เป็นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก.ซึ่งองค์การจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ
และภัยคุกคามให้การทางานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้นาเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคขององค์ กร เพื่ อช่ ว ยให้ ท ราบถึง การเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ที่เ กิ ดขึ้ น และแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมและรีสอร์ท ชาโต เดอเขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จัง หวัด
นครราชสีมา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นวิทยากร สรุปรายละเอียด SWOT ได้ดังนี้
2.1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการทางาน มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. มีสายบังคับบัญชาสั้น มีความคล่องตัวสูง
3. มีองค์กรเครือข่ายภายในและต่างประเทศ
4. สานักงานมีอิสระในการบริหารงานภายในองค์กร
5. มีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
6. ค าวิ นิ จ ฉั ย มี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลช่ ว ยลดความ
ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่
ต่างชาติ
7. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้โดยตรง

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีระบบอุปถัมภ์
2. บุคลากรขาดประสบการณ์
3. ทางานไม่ตรงกับสายงานที่สาเร็จการศึกษามา
4. บุคลากรเติบโตไม่ทันในสายงาน
5. ระบบบริหารงานบุคคลไม่เข็มแข็ง
6 ระบบพัฒนามาตรฐานทางด้านคดียังไม่เสถียร
7. ขาดบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
8. ขาดระบบการถ่ายทอดความรู้
9. แผนยุทธศาสตร์ของสานักงานยังไม่สอดคล้องกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ขาดเอกภาพในการบริหารงาน
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จุดแข็ง (Strengths)
8. มีความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพที่ชัดเจน
9. มีการกระจายอานาจที่ดี
10. ผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานสามารถ
สนับสนุนงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญในทุก
ภารกิจ
11. มี ก ารติ ด ตามงบประมาณที่ ดี มี ร ะบบงานที่
สนับสนุนด้านบริหารที่ดี
12. มีวัฒนธรรมธรรมองค์กรที่ดี

จุดอ่อน (Weaknesses)
10. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน
11. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร
12. ขาดการติดตามและประเมินผลที่ดี
13. ระบบงานมีความซ้าซ้อนไม่ชัดเจน
14. ระบบไอที ยั ง ขาดการเชื่ อ มโยงทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร
15. ระบบไอทียังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถสนับสนุนการ
ทางานด้านคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. เ นื้ อ ห า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ม่ มี
ภาษาต่างประเทศ
17. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ดี
18. การเลื่อนระดับยังไม่มีความชัดเจน

2.2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ)
โอกาส (Opportunities)
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับสากล
2. การทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
3. คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร
4. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
5. สั ง คมสนใจและติ ด ตามค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญ
6. รั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ใหม่ก าหนดบทบาทหน้า ที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น
7. การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และเข้าถึงประชาชน

อุปสรรค (Threats)
1. กลุ่มการเมืองประชาชนยังไม่รู้จักศาลรัฐธรรมนูญ
2. คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมี ผลกระทบต่อสังคม
โดยตรง มีการแทรกแซงและต่อต้านคาวินิจฉัย
ของศาล
3. บ้ า นเมื อ งยั ง ไม่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประชาธิ ป ไตยโดย
สมบู ร ณ์ ท าให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพยั ง ไม่
สมบูรณ์
4. เกิดการจลาจลและการประท้วง
5. กฎหมายกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ
6. อาคารที่ ตั้ง ของส านัก งานของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ไม่เหมาะสม
7. ความรู้ ค วามเข้ า ใจของประชาชนที่ มี ต่ อ ศาล
รัฐธรรมนูญ ไม่ถูกต้อง
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ในการนี้ได้นาผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทายุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการกาหนดยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ทาการวิเคราะห์ไว้ โดยมีทางเลือก ดังนี้
1. SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร หมายถึง
การกาหนดยุทธศาสตร์ โดยนาเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมี เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน หรือนาไปสู่การพัฒนา
2. WO Strategies คือ ลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น หมายถึง การกาหนดยุทธศาสตร์
โดยอาศั ย โอกาสขององค์ ก ร เพื่ อ เป็ น ตั ว เสริ ม ในการลบล้ า ง แก้ ไ ข หรื อ ปรั บ ปรุ ง จุ ด อ่ อ นที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่
ให้ลดน้อยลง
3. ST Strategies คือ หลีกเลี่ยงข้อจากัดโดยอาศัยจุดแข็ง หมายถึง การกาหนดยุทธศาสตร์
ในการหลีกเลี่ยงข้อจากัดที่องค์กรเผชิญจากจุดแข็งที่มีอยู่
4. WT Strategies คือ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจากัด หมายถึง การกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจากัดในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ ในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพิจารณา
แล้วควรเลือกยุทธศาสตร์การดาเนินการแบบ SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็ง
ภายในองค์กร หมายถึง การกาหนดยุทธศาสตร์ โดยนาเอาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมี
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือนาไปสู่การพัฒนา เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอานาจ
ที่เพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ
(๑) การวินิจฉัยคดีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๖
(๒) การวิน ิจ ฉัย คดีค วามชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของการกระท าตามค าร้อ งของบุค คล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘
(๓) การวิน ิจ ฉัย คดีที่ ป ระชาชนหรือ ชุม ชนฟูอ งหน่ว ยงานรัฐ อัน เนื่อ งมาจากได้รับ ความ
เสี ยหายจากการไม่ป ฏิบั ติห น้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕
(๔) การวิ นิ จ ฉั ย คดี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ ก ระท าการ หรื อ อนุ มั ติ ใ ห้ ก ระท าการ หรื อ รู้ ว่ า
มีการกระทาแต่มิได้สั่งยับยั้ง ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทาการ
เพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายร่าย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔
อีกประการหนึ่งคือหน้าที่และอานาจที่มีเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ คือ การวินิจฉัยคดีความชอบด้วยกฎหมายของมติของคณะรัฐมนตรีหรือการดาเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ปัจจุบัน ส านักงานศาลรัฐ ธรรมนูญ อยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณาเสนอ
ปรั บปรุ งการแบ่ งโครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ของส่ วนราชการภายในของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ อันเนื่อง
มาจากภารกิจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
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ที่ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจเพิ่ ม ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย ซึ ่ง สามารถแบ่ง ภารกิจ ของส านัก งานศาล
รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน ออกได้เป็น ๔ ภารกิจหลัก ดังนี้
(๑) ภารกิจด้านคดีรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านคดีรัฐธรรมนูญของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คือ มีข้าราชการสานั กงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในการรับคา
ร้องคดี การดาเนินกระบวนพิจารณาคดี การรวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริง การเสนอข้อมูลและความเห็นในทาง
วิชาการเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ
ภารกิจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญที่มีเพิ่มขึ้น สามารถสะท้อนให้เห็นจากจานวนคดีต่อปี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีเพิ่มขึ้น ดังนี้
๑) คดีรั ฐธรรมนู ญตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙)
จานวน ๔๙๖ คดี คิดเป็น ๕๒.๑๑ คดีต่อปี
๒) คดีรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๙ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ –
๒๕๕๐) จานวน ๑๒ คดี คิดเป็น ๖ คดีต่อปี
๓) คดีรั ฐธรรมนู ญตามรั ฐธรรมนู ญ ฉบั บพุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗)
จานวน ๕๘๖ คดี คิดเป็น ๘๓.๗๑ คดีต่อปี
๔) คดี รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๗ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐) จานวน ๕.๓๓ คดีต่อปี
๕) คดี รั ฐธรรมนู ญตามรั ฐธรรมนู ญ ฉบั บพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
จานวน ๑๑๙ คดี คิดเป็น ๑๑๙ คดีต่อปี
นอกจากจ านวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มขึ้นแล้ ว ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙ บัญญัติกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาคดีในกรณีที่มีการยื่นเป็นคาร้องว่า จะรับคาร้องนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งเป็นการกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาคาร้องของศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก กล่าวคือ เมื่อมีผู้ยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย ให้สานักงานศาลรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้คณะตุลาการที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งภายใน ๒ วันนับแต่วันที่
ได้รับคาร้อง และให้คณะตุลาการฯ มีอานาจตรวจและมีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยภายใน ๕ วันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องจากสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่คณะตุลาการฯ มีความเห็นควรสั่งไม่รับคาร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
คณะตุลาการฯ ดังกล่าว จึงถือเป็นงานหรือภารกิจที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องเร่งรัดถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
(2) ภารกิจด้านวิชาการ
๑) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น
มา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ทาการศึกษาวิจัยสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อ การ
พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้ว จานวน 37 เรื่อง
๒) การศึกษาจั ด ทาบรรทัด ฐานคดีรั ฐ ธรรมนูญ ส านัก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้จั ดท า
บรรทัดฐานคดีรัฐธรรมนูญแยกเป็นประเภทคดี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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๓) การจัดสัมมนาทางวิชาการ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
องค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ
๔) การสร้างความร่วมมือในทางวิชาการกับหน่วยงานธุรการของศาลและองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และสถาบันการศึกษาภายในประเทศ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตกลงความร่วมมือ
ในทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน และร่วมกันสร้างความรู้
ความเข้า ใจให้ก ับ ประชาชน เกี่ย วกับ การคุ ้ม ครองสิท ธิเ สรีภ าพ หลัก ประชาธิป ไตยและหลัก นิติธ รรม
ซึ่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ตกลงความร่วมมือในทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว จานวน 10 หน่วยงาน
๕) การจั ด การศึกษาอบรม ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดการศึกษาอบรมหลั กสู ตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักให้กับผู้บริหารระดับสูงในการนา
หลักนิติธรรมไปใช้ในการบริหารงานของรัฐ ซึ่งสานักงานศาลรัฐ ธรรมนูญได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว จานวน 7 รุ่น
(3) ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
๑) ภารกิจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญไทยกับสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ
สถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions : AACC)
๒) ภารกิจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศาลรัฐธรรมนูญไทยที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลก
(World Conference on Constitutional Justice : WCCJ)
๓) ภารกิจเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือในทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญไทยกับ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ จานวน ๖ ประเทศ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐตุรกี ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐออสเตรีย ศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐชิลี ศาลสูงสุดสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๔) ภารกิจเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือน รับการเยือน การศึกษาดูงานของประธานศาล
รัฐ ธรรมนูญและตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญไทย ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของ
ต่างประเทศ รวมถึงการเยี่ ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญไทยของทูต และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ
(๔) ภารกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร
๑) ภารกิจด้านบริหารงานบุคคล
- ปั จจุ บั นส านั กงานศาลรัฐธรรมนูญมีบุคลากรรวม จานวน ๓๑๔ อัตรา ประกอบด้วย
ข้าราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๑๖๙ อัตรา ลูกจ้างประจา ๓๕ อัตรา พนักงานราชการ ๒๐ อัตรา และ
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ๙๐ อัตรา
- มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล จานวน ๓ คณะ ประกอบด้วย (๑)
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลในสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2557 (๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลลูกจ้างสานักงานศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามระเบียบ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยลูกจ้างสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และ (๓) คณะกรรมการพนักงานราชการ
ตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยพนักงานราชการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
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- มีข้า ราชการสานัก งานศาลรัฐ ธรรมนูญ ประเภทบริห ารระดับ สูง ๓ อัต รา ได้แ ก่
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และรองเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จานวน ๒ อัตรา
๒) ภารกิจด้านงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพื่อการบริหารงานในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จานวน 223,695,700 บาท
๓) ภารกิจด้านนิติการ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานธุรการของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ
ออกออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
รวมถึ ง ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ คดี แ พ่ ง คดี อ าญา และคดี ป กครองที่ ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ฟูองคดีและผู้ถูกฟูองคดี
๔) ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานั กงานศาลรั ฐธรรมนูญมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญเพื่อให้ บุคคลทั่วไป
สามารถค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญได้
- ศาลรัฐ ธรรมนูญมีที่ทาการแห่ง เดีย ว ณ อาคารราชบุรีดิเ รกฤทธิ์ ถนนแจ้ง วัฒ นะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในระหว่างการวางระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ยื่นคาร้องและหลักฐานที่เกี่ยวกับคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย
๕) ภารกิจเกี่ยวกับพระราชพิธีและรัฐพิธี
- ส านั กงานศาลรั ฐ ธรรมนู ญเป็ น ผู้ ส นั บ สนุน ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญและตุล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
2.3) แนวคิดสาหรับกาหนดทิศทางและแนวทางที่ต้องดาเนินการจากการวิเคราะห์ SWOT
บทสรุ ป สถานการณ์ จ ากการวิ เ คราะห์ SWOT และแนวคิ ด ส าหรั บ ก าหนดทิ ศ ทาง
และแนวทางที่ต้องดาเนิ น การจากการวิเคราะห์ SWOT สามารถนามาใช้กาหนดทิศทางของแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) โดยแนวคิดสาหรับกาหนดทิศทาง
และแนวทางที่ต้องดาเนินการจากการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย
แนวคิดสาหรับกาหนดทิศทาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนงานของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

แนวทางที่ต้องดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ SWOT
- สร้าง/พัฒนางานข้อมูลและงานวิจัย เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร
งานวิชาการ

2. ระบบการบริหารจัดการงานภายในองค์กร

-

พัฒนาระบบ e-Office
พัฒนาระบบ e-Court
พัฒนาระบบ e-Library
ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลตลอดจน
การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- กาหนดความรับผิดชอบและมอบหมายภารกิจงาน
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แนวคิดสาหรับกาหนดทิศทาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
3. ระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

-

4. การขับเคลื่อนงานผ่านทางเครือข่ายและ
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU และการ
ประชาสัมพันธ์

-

แนวทางที่ต้องดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ SWOT
ในองค์กรให้ชัดเจน
การจัดการด้านความปลอดภัยของสถานที่ และการ
เตรียม พร้อมในภาวะที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมือง
จัดทาแม่บท คู่มือ แผนผังและกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานภายใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
มาตรฐาน และมีความโปร่งใสความเป็นธรรม
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ
ความรู้และความสามารถ เช่น ด้านประชาสัมพันธ์
ด้านงานคดี องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านงาน IT
ด้านภาษาต่างประเทศ คุณธรรมและจริยธรรม
การขยายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สร้างความเข้าใจต่อคาวินิจฉัยของประชาชนและ
การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ
การเผยแพร่คาวินิจฉัยตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น

9. แนวทางการพัฒนาของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
9.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ๑) ณ อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานประจาปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ สรุปประเด็น
ที่สาคัญได้ดังนี้
1) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญควรประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง
กรมต่าง ๆ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการละเมิดอานาจศาล
โดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีคดีสาคัญๆ อีกหลายคดีที่จะเกิดขึ้น ทาให้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะถูกข่มขู่
คุกคาม และถูกกดดันได้
2) ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ควรสร้ า งความชั ด เจนให้ ป ระชาชนหรื อ คู่ ก รณี ท ราบว่ า เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นลั ก ษณะใดที่ ส ามารถยื่ น ค าร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ได้ ซึ่ ง ก็ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
3) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรส่งผลงานวิจัย หรือผลการศึกษา ให้วุฒิสภาได้รับทราบด้วย
เพราะว่าในรัฐบาลมีนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนข้อ ๑๒ ได้กาหนดให้มีการที่จะพิจารณาการศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าได้ข้อมูลมาจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
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มาใช้ประกอบการพิจารณา จะทาให้ มีองค์ความรู้ มากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมหากรัฐ บาลเสนอ
ให้มีการตั้งกรรมการแก้ไข พิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมา
4) ให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความสาคัญกับการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้กับ
ประชาชนให้กว้างขวางขึ้น และให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และพิจารณาแนวทางในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางขึ้น
ศาลรัฐธรรมนูญอาจเสนอให้เป็นหลักสูตรการเรียนในกระทรวงศึกษาธิการ
5) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้งบประมาณน้อยไป หากจะตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจา
มากกว่านี้จะเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
6) ในการทาแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญอยากเห็นแผนยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ยั่ งยื น มีความชัดเจนในอนาคตข้างหน้ า เพราะฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ศ าลรัฐ ธรรมนูญ น่าจะมี ๒ ส่ ว น
ส่วนหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องทาหน้าที่สาคัญตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ
ไว้ที่เป็นหลักการสาคัญว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ตั้งขึ้นมาแล้วทาหน้าที่ดังกล่าว มีพันธกิจหรือเปูาประสงค์ที่เป็น
หลั ก การส าคั ญ ของการท าหน้ า ที่ ข องศาล ไม่ ว่ า เวลาจะเปลี่ ย นไปอย่ า งไรก็ ต ามในหลั ก การส าคั ญ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็คงยืนหลักนี้ไว้
7) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญควรให้ ความส าคั ญกั บ การชี้ แจงให้ ส าธารณชน การประชาสั มพั นธ์ และ
การทาความเข้าใจกับประชาชนในการทางานของศาลรัฐธรรมนูญ
8) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาเชื่อมั่ นของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปในทิศทางที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความรู้สูง มีความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรขั้นสูงที่มีการให้การศึกษาต่อผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์กรต่างๆ
ที่มีความจ าเป็ นจะต้องมีความรู้พวกนี้ อาจจะยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการที่จะมีส่วนช่วยในการนาเอา
ความรู้และประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีจากการมีศาลรัฐธรรมนูญมาดาเนินกิจกรรมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาเชื่อมั่ นของประชาชน
ต่อศาลรัฐธรรมนูญยังคงอยู่ในกลุ่มของบุคคลชั้นสูง บุคคลที่มีความรู้ ยังไม่เชื่อมต่อลงไปถึงประชาชน
9) ควรมีกระบวนการและกลไกใช้ทั้งพันธมิตร ใช้ทั้งกลไกในการให้ความรู้ ใช้ทั้งกลไกในการไปถึง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงการได้รับสิทธิเสรีภาพที่เต็มและสมบูรณ์
และสุดท้ายก็คือไม่ถูกเอาความไม่สมดุลในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด
10) ควรให้ประชาชนเข้าถึง การเรียนรู้ การอบรม การสัมมนา ให้ความรู้เป็นสิ่งที่จาเป็น ดังนั้น
อาจต้องปรับปรุงช่องทางการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และทบทวนช่องทางการให้ความรู้ จะสามารถทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาร้องที่ประชาชนสามารถยื่นโดยตรงต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ
11) ให้ศาลรัฐธรรมนูญจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก เข้าถึงการ
ทางานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ให้ประชาชนทราบถึงปัจเจกบุคคลหรือชุมชนสามารถฟูองร้องหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ถูกต้อง
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12) การดาเนินงานที่มีการบริหารจัดการคดี และให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับทราบ
กระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และถ้าไม่สามารถตัดสินคดีได้ตามแผน
ที่กาหนดไว้ทางศาลรัฐธรรมนูญควรมีกระบวนการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
13) การเผยแพร่คาวินิจฉัย ควรทาให้ เข้าใจง่าย ผ่านสื่อที่เหมาะสมกับประชาชน ให้ประชาชน
เข้าใจการทางานของศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น และเป็นไปอย่างทั่วถึง
14) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรนาเอาคาวินิจฉัยในอดีตในคดีสาคัญ นามาจัดหมวดหมู่ สืบค้น
ได้ส ะดวก ใช้รู ป แบบการสื่ อที่ห ลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีความส าคัญในระดับที่ อาจจะเป็นการยับยั้ง
ความรุนแรง หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้
15) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ควรใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ทดแทนก าลั ง คนที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านต่ อ ไป
ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะทาให้องค์กรเล็ก กะทัดรัด ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
16) ควรให้ประชาชนทั่วประเทศรู้ถึงกิจกรรม บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะทาให้ ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้าถึงความเป็นธรรมมากขึ้น
17) ให้มีการเผยแพร่สื่อกิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น กระชับมากขึ้น อาจจะต้องมีการ
เพิ่มงบประมาณในด้านสื่อประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้มากขึ้น
18) ควรมีการรายงานความคืบหน้าของกระบวนการต่างๆ ก่อนมีคาพิพากษาให้ประชาชนได้รับ
ทราบ และเมื่อประชาชนทั่วไปได้รับทราบแล้วก็จะได้เข้าใจถึงขั้นตอน เข้าใจถึงเหตุผล เข้าใจถึงหลักและ
ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยเมื่อมีคาวินิจฉัยมาถึงเป็นแต่ละขั้นตอนแล้วประชาชนก็จะสามารถเข้าใจต่อเหตุผล
และขั้นตอนในการดาเนินต่างๆ ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายสถานการณ์ในทางการเมือง
9.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่ 1) ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานประจาปี 2560
ศาลรัฐธรรมนูญ สรุปประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
1) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และควรทาการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
3) ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ควรท าการค้ น คว้ า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ เขตอ านาจขององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แล้วจัดส่งผลการค้นคว้าวิจัยให้กับทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เพื่อนาไปใช้เป็นตารา
ในการเรียนการสอน
4) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญควรนาวิสัยทัศน์มาดาเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น การยกระดับ
คาวินิจฉัยของศาลสู่สากล เพื่อลดปัญหาเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์และจะเป็นการนาความรู้ไปสู่ประชาชนด้วย
(นายองอา 5) สานักงานศาลรัฐธรรมนูญควรเผยแพร่ผลงานของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้น และระบุรายละเอียด
ผลการดาเนิน งานเกี่ย วกับคดีรัฐ ธรรมนูญ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่ วน คือ ๑) ผู้ร้องเรียน ๒) ข้อเท็จจริง
๓) ผลการพิจารณาวินิจฉัย
๖) ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ควรเผยแพร่ อธิ บ าย และสร้ า งความเข้ า ใจในเจตนารมณ์
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๖๐ กับประชาชน เพื่อให้ การตีความและสร้า ง
ความเข้าใจที่ตรงกัน
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10. การกาหนดสิ่งที่ต้องดาเนินการในแผนปฏิบัติ ราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563 – 2565)
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 –
2565) มีสิ่งที่จาเป็นต้องดาเนินการให้บรรลุ ทั้งหมด 3 เรื่องหลัก ควบคู่ไปกั บเงื่อนไขที่ต้องบรรลุผลลัพธ์
สอดคล้องตามประเด็นชี้นาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1) การคุ้ ม ครองความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งบรรลุ คื อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานกระบวนการวิ นิ จ ฉั ย คดี แ ละ
มาตรฐานการพิจารณาคดีสู่ระดับสากล
ประเด็นชี้นาเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลและงานวิจัยเชิงความรู้ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงและ
พัฒนางานคดีของศาลศาลรัฐธรรมนูญและของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประเด็ น ชี้น าเชิ ง คุณ ภาพ คื อ ความพึง พอใจของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลัก
นิติธรรม
เงื่อนไขที่ต้องบรรลุ คือ การพิจารณาวินิ จฉัยคดี รัฐ ธรรมนูญเพื่อ คุ้มครองสิ ท ธิและเสรีภ าพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็น ชี้ น าเชิงปริ มาณ คือ ความส าเร็จ ในการพั ฒ นาและปรับปรุง ระบบการบริห ารงาน
เพื่อให้ ป ระชาชนเข้าถึ งกระบวนการยุ ติธ รรมได้โ ดยสะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่ อมล้ าและได้รับ ความ
เป็นธรรมอย่างเสมอภาค ได้แก่
1. ระบบ e-Court
2. ระบบ e-Office
3. ระบบ e-Library
4. ระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
ประเด็นชี้น าเชิงคุณภาพ คือ การบริห ารกระบวนการยุติ ธ รรมที่มีประสิ ทธิภ าพการบริห าร
จั ดการองค์กรที่มีร ะบบเทคโนโลยี ดิจิ ทัล สนับสนุน การพั ฒ นางานตามมาตรฐานการปฏิบั ติงานในแต่ล ะ
กระบวนงาน บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม และมีสมรรถนะสูง
3) การสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยความถูกต้อง
และเป็นธรรม
เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งบรรลุ คื อ การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และความเชื่ อ มั่ น แก่ ป ระชาชนต่ อ
การปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ประเด็น ชี้น าเชิงปริ มาณ คือ จานวนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดทา
ข้อตกลงความร่วมมือ MOU และจานวนเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์
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ประเด็นชี้นาเชิงคุณภาพ คือ
1. เครือข่ายความร่วมมือที่มีการดาเนินงานตามข้อตกลง
2. การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อภารกิจ
3. ความเชื่อมั่นของประชาชน
จากข้อมูลปั จจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565) ทาให้แนวคิดในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2565 ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
เพื่อสนับสนุนงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบบการบริหารจัดการงานภายใน ระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนงานผ่านทางเครือข่ายและข้อตกลงความร่วมมือ MOU
และการประชาสั ม พั น ธ์ ภาพลั ก ษณ์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้ แ นวคิ ด
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น สถาบั น หลั ก ที่คุ้ ม ครองความเป็น กฎหมายสู ง สุ ดของรั ฐ ธรรมนู ญตามหลั ก นิ ติ ธ รรม
สร้ างความเชื่อมั่น แก่ป ระชาชน โดยมีกลไกสนับสนุนงานที่มีประสิ ทธิภ าพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
โดยมีสาระชี้นาทิศทางของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - 2564 และแนวทางที่ต้องดาเนินการจากการวิเคราะห์ SWOT สรุปได้เป็น
4 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) ประเด็นที่ 1 ด้านภารกิจ/งาน
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานงานด้ านงานคดี งานบริห าร งานวิช าการ เพื่ อสนั บสนุ น
คณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยการจั ดการข้อมู ล และงานวิ จัยให้ มีคุณภาพ สามารถใช้ส นับสนุ นงาน
ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) ประเด็นที่ 2 ด้านระบบ/เทคโนโลยี
ปรับปรุงและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรและ
องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้ นการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานให้มีมาตรฐานและเหมาะสม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Library ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาระบบ
การติดตามการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3) ประเด็นที่ 3 ด้านบุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมี
ทัศนคติ ค่านิย ม เป็น ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร โดยดาเนินการกาหนดแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง
บทบาทหน้าที่ กรอบอัตรากาลัง และกาหนดสมรรถนะ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อม
ด้ า นภาษาและระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยมี ก ารจั ด ระดั บ การพั ฒ นา การประเมิ น และการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับบุคลากร
4) ประเด็นที่ 4 ด้านเครือข่าย/ประชาสัมพันธ์
ทบทวนและส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศและด้านการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ โดยดาเนินการส่งเสริมและ
ขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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และเพิ่มขึ้นในอนาคต ปรับปรุงและพัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับ
ทุกพื้นที่ มีการกาหนดแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ ยกระดับสถานที่ และ
คุ ณ ภาพการให้ 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
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 – 2564 และข้อมูลปัจจัยสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดทิศทางของแผนปฏิบัติราชการของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเด็นดังกล่าว
และสามารถสรุปเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. ๒๕63 – 2565)
ได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันนาที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล”
2. พันธกิจ (Mission)
คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรี ภาพของประชาชน โดยยึดหลัก
นิติธรรม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
3. เป้าประสงค์ (Goal)
3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่สากล
3.2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง
3.3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
3.4 ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญ
4. ค่านิยมหลัก (Core Values)
“ยึดหลักนิติธรรม ค้าจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานงาน ด้ า นงานคดี งานบริ ห าร งานวิ ช าการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้ส นับสนุนงานศาลรัฐ ธรรมนูญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 เสริ ม สร้ า งระบบการบริ ห ารจั ดการภายในที่ มี ธ รรมาภิบ าล ก้ า วทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะตุ ล าการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส และให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2.2 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ระบบ e-Library
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒ นาระบบการติ ดตามการปฏิบัติ ง าน ควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใสและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 บุคลากรมี ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดระดับการพัฒนาและการประเมินให้สอดคล้องกับบุคลากรภายใน
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความ
เป็นทีม
กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดทาข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่ ง เสริ ม และขยายการพั ฒ นางานให้ ค รอบคลุ ม ตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4.4 ยกระดั บ สถานที่ และคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
11. แผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ ใช้เป็นเครื่อง
นาทางหรือปรับทิศทางของงาน โดยเปลี่ยนพันธกิจ และกลยุทธ์ให้เป็นชุดการวัดผลงาน มีกรอบการวัดและ
การบริหารกลยุทธ์ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน ด้วยการปรับโครงการและกระบวนการ กาหนดแผนการใช้
งบประมาณ การวางหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
แผนที่ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Kaplan และ Norton (2004) ได้พัฒนาแผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อใช้อธิบายและความเชื่อมโยงและความสั มพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect
relationships) ของปัจจัยต่างๆ ตามมุมมองทั้ง 4 มิติของ Balanced Scorecard อันได้แก่
มิติที่ 1 มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)
มิติที่ 2 มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)
มิติที่ 3 มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective)
มิติที่ 4 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
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Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความความสาเร็จขององค์ กร โดยการวัดจาก
การบรรลุวัตถุประสงค์ของมิติทั้ง 4 ขององค์กรแล้ว Balanced Scorecard ยังสามารถใช้ในการแปลง
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ
สาหรับในระบบราชการไทย Balanced Scorecard ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
โดยที่สานักงานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดาเนินการในการประยุกต์แนวคิด Balanced
Scorecard ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) มีหลักการให้ส่วนราชการ
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่น ผลสาเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) มีหลักการให้ส่วนราชการแสดง
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการให้การให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) มีหลักการให้
ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาการให้บริการ
และความคุ้มค่าของการใช้เงิน เป็นต้น
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (Capacity Building) มีหลักการให้ส่วนราชการแสดง
ความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การลดอัตรากาลังหรือการจัดสรร
อัตรากาลังให้คุ้มค่า การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงาน เป็นต้น
กระบวนการดาเนินการสาหรับการจัดทาแผนที่ ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) นั้น จะต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ขององค์การ ประเด็น
ยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ภายใต้แต่ ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน และกันโดย
กระบวนการในการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์นั้น มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 คือ การยืนยันยุทธศาสตร์จะเป็นการยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนาที่ องค์กรมีความ
มุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นหรือเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร ซึ่งการ
ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกฝุายในองค์กรจะช่วยให้การพั ฒนากลยุทธ์ รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร
ตลอดจนถึงบุคคลภายนอกมีเข้าใจภาพขององค์การได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 คือ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์
หมายถึง สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นประเด็นหลักในการนาไปสู่วิสั ยทัศน์ ดังนั้น จึงต้องกาหนดประเด็นที่สาคัญใน
การดาเนินการพัฒนา เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง ก็ไม่ควรมีจานวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ มาก
เกินไป เพราะจะทาให้ไม่ มีจุดเน้นขององค์กร การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนต่อพันธกิจ
(Mission) ให้นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรในท้ายที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 คือ การกาหนดเปูาประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการ
กาหนดเปูาประสงค์นั้น ควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคาถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติทั้ง 4 ด้าน และ
ควรระบุเปูาประสงค์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์

43
แผนภาพการเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ
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จากแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของความส าเร็จของมิติทั้ ง 4 ด้ าน อย่ างเป็น เหตุเป็ นผลจาก
ด้านล่างสุ ด มิติด้านการเรีย นรู้ และพัฒนาองค์การ ไปสู่ มิติด้านประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติราชการและ
ไปสู่มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และไปสู่มิติด้านประสิทธิผล และไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ในด้านบนสุด ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานงาน ด้ า นงานคดี งานบริ ห าร งานวิ ช าการ
เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมให้เป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เสริ มสร้ างระบบการบริ ห ารจัดการภายในที่มี ธ รรมาภิบาล ก้าวทั นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้ างและพั ฒ นาเครือ ข่ายความร่ว มมื อกับ องค์ กรทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ กล่าวคือ
มิติที่ 1 มิติด้ านประสิทธิผล โดยผลของความสาเร็จของมิติที่ 1 นี้คือ ประสิ ทธิผลที่เกิดขึ้นของ
องค์การทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ข้อมูลงานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 ประกอบด้ ว ย (1) ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสนั บสนุ นงานและพัฒ นางาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญ (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อความโปร่งใสและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์องค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย (1) ประชาชนมีความเชื่ อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ (2) การพัฒนา
ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
มิติ ที่ 2 มิ ติ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บริ การ โดยผลของความส าเร็จ ของมิ ติที่ 2 นี้คื อ คุ ณภาพการ
ให้ บ ริ การหรือการสร้ างความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ให้ เกิดขึ้นแก่ ผู้ รับบริการ หรือผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยกับ
องค์การ มีรายละเอียดดังนี้
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ประกอบด้ ว ย (1) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นางานข้ อ มู ล และงานวิ จั ย
(2) ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนแม่บท กรอบมาตรฐานและผังกระบวนการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย (1) ระดับความสาเร็จองระบบ e-Court และระบบสารสนเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (2) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการด้าน e-Librarary (3) การพัฒนาระบบมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย (1) บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพตามระดับสมรรถนะที่กาหนด
(2) บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ที่สอดคล้ องกับสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (3) การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
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- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย (1) ระดับความสาเร็จในการบูรณาการในด้านการประชาสัมพันธ์
และการให้ ค วามรู้ ใ ห้ ป ระชาชน (2) ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ (3) ระดั บ
ความสาเร็จในการทบทวนและส่งเสริมการดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยผลของความส าเร็ จ ของมิ ติ ที่ 3 นี้
คือ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประกอบด้วย (1) การวิจัยด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
(2) การเผยแพร่งานการศึกษาวิจัยและบทความวิช าการ (3) การจัดทาแผนแม่บท กรอบมาตรฐานและ
ผังกระบวนการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบ e-Filing และ e-Service System (2) การ
พัฒนาบริหารจัดการคดี และ e-Courtroom (3) การพัฒนาระบบ e-Library (4) การจัดทาระบบมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย (1) การจัดทาระบบพัฒนาบุคลากรตามระดับสมรรถนะ (2) การ
จัดทาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (3) การจัดทาแผนแม่บทศาลรัฐธรรมนูญ (4) การจัดทาระบบประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับหน่วยงานภายใน/บุคคล
- ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประกอบด้ว ย (1) การประชาสั มพันธ์เชิงรุกและประชาสั มพันธ์ผ่านสื่ อต่าง ๆ
(2) การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ (3) การจัดทาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ มิติด้านนี้เน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านการเรียนรู้เพื่อให้มีความ
พร้อมเพื่อสร้างองค์ การให้เติบโต ดังนั้นผลความสาเร็จของมิติด้านที่ 4 ขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมี
รายละเอียดดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย (1) จัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
(2) จั ด สั ม มนาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นคดี (3) การสนั บ สนุ น ทุ น
เพื่อศึกษาวิจัย เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการและบทความวิชาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย (1) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยง่านศาลและกระบวนการ
ยุติธรรม (2) การบริหารจัดการองค์ความรู้ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (3) การส่งเสริมมาตรฐานการและ
ความโปร่งในการดาเนินงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย (1) การพัฒ นาศักยภาพบุคลากรและการสร้างเครือข่ายของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (2) การเสริมสร้างคุ ณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์ของ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ประกอบด้ ว ย (1) การจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละวิ ท ยาลั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
(2) การอบรมหลักสู ตร “หลั กนิ ติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) (3) การอบรมหลักสู ตร “การพัฒ นา
ประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ” (ระดับกลาง)
โดยทั้งนี้ถ้าในมิติที่ 1 นี้ สามารถบรรลุความสาเร็จได้ครบถ้วนสมบูรณก็แสดงว่าองค์กรสามารถบรรลุ
เปู าประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 นี้ได้ และแสดงว่าจะบรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์การได้ในท้ายที่สุ ดนั่นเอง
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ
(ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระยะ 5 ปี ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
และในแต่ ละปี งบประมาณให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอรัฐมนตรีเจ้า สังกัดให้ ความเห็ นชอบ
เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนฯ ดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการดาเนินการ
จัดทา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
นาแผนดังกล่าวเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก าหนดไว้ ส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อเป็นการแปลงแผน
และนโยบายสาคัญของชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการตามแนวกลยุทธ์ มีการกาหนดแผนงาน
โครงการ กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของส านั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ทิ ศ ทางชั ด เจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องพิจารณาแนวทางการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยมีการ
มอบหมายผู้ รั บ ผิ ดชอบและกาหนดเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน และกากับเร่งรัดให้มีการดาเนินงาน
ตามแผนต่อไป โดยรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปูาหมาย และงบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการ
5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) มีดงั นี้
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
1.วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ

“เป็นสถาบันนาที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญในระดับสากล”
“คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักนิติธรรม
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

3. เป้าประสงค์
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาคดีสู่สากล
2) เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง
3) บุคลากรมีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาลรัฐธรรมนูญ
4. ค่านิยมหลัก

“ยึดหลักนิติธรรม ค้าจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1

ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานสากล
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Library ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 3.1
กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.3

บุคลากรมี ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีการจัดระดับการพัฒนาและการประเมินให้สอดคล้องกับบุคลากรภายองค์กร
ปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความเป็นทีม
จัดทาข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ

50

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1
กลยุทธ์ที่ 4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3
กลยุทธ์ที่ 4.4

ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นในอนาคต
พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
ยกระดั บ สถานที่ และคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หอจดหมายเหตุ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
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6. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน ด้านงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็น
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 1.1

ข้อมูลและงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถใช้สนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของข้อมูลและงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนงานศาลรัฐธรรมนูญ หรือสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(เป้าหมายร้อยละ 70 ต่อปี)
แผนงานที่ 1.1.1 สร้าง/พัฒนาข้อมูลและงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้สนับสนุนงานของศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนางานข้อมูลและงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมาย 3 เรื่อง ต่อปี)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
1) โครงการศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย
3 เรื่อง
3 เรื่อง
5 เรื่อง
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
13.4040 ลบ. 13.0000 ลบ. 20.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
พิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รัฐธรรมนูญ
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
2) โครงการเผยแพร่รายงานการ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ศึกษาวิจัยและบทความทางวิชาการ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ

3 เรื่อง
0.6000 ลบ.

3 เรื่อง
1.0000 ลบ.

5 เรื่อง
2.5000 ลบ.

3 เรื่อง
1.0000 ลบ.

3 เรื่อง
1.0000 ลบ.

5 เรื่อง
2.5000 ลบ.

ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

3) โครงการศึกษาค้นคว้าด้านการวิจัย 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และพัฒนาในวงวานศาลรัฐธรรมนูญ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ของไทยและต่างประเทศ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
4) โครงการให้ทุนสนับสนุนการ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลงานทางวิชาการและบทความทาง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
วิชาการ

3 เรื่อง
1.0000 ลบ.

3 เรื่อง
1.0000 ลบ.

5 เรื่อง
2.0000 ลบ.

1 กิจกรรม
13.4040 ลบ.

1 กิจกรรม
2 กิจกรรม
13.0000 ลบ. 15.0000 ลบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

5) โครงการจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
มหาชนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล
รัฐธรรมนูญและการสร้างความ
มั่นคงต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
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- แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา (กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ) (โครงการ 1-5)
แผนงานที่ 1.1.2 การพัฒนาระบบงานคดี งานบริหาร งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จานวนแผนแม่บทงาน กรอบมาตรฐานงานและแผนผังกระบวนงานภายในของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมาย 3 หน่วยงาน)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
6) โครงการพัฒนาความสัมพันธ์และ
3 โครงการ
3 โครงการ
5 โครงการ
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
3.7094 ลบ. 4.0000 ลบ. 6.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ร่างคาวินิจฉัยของศาลและความเห็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ส่วนตนและระบบบริหารงานของศาล
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
รัฐธรรมนูญและสานักงาน
โปร่งใส
ศาลรัฐธรรมนูญ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
7) โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความรู้ทางวิชาการระหว่าง
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ กับสานักคดี
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และกลุ่มงานคดีในสานักคดี 1-5 ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกับ
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ เรื่อง การ
โปร่งใส
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประชาชนและชุมชนโดยสานักงานศาล
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
รัฐธรรมนูญ

1 กิจกรรม
0.6242 ลบ.

1 กิจกรรม
0.6000 ลบ.
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3 กิจกรรม
2.0000 ลบ.

1 กิจกรรม
1.2400 ลบ.

1 กิจกรรม
1.2400 ลบ.

2 กิจกรรม
2.0000 ลบ.

3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

8) โครงการสัมมนาประเด็นรัฐธรรมนูญ
ระหว่างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ประจาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

9) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคดี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

1 กิจกรรม
0.8500 ลบ.

1 กิจกรรม
1.0000 ลบ.

2 กิจกรรม
2.0000 ลบ.

1 กิจกรรม
3.4154 ลบ.

1 กิจกรรม
3.5000 ลบ.

2 กิจกรรม
5.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

10) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านคดี
รัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาการกาหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวในคดี
รัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ (โครงการ 6-8) ,สานักคดี 1-5 (โครงการ 9-10)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของสานั กงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 2.1

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของกระบวนงานทั้งหมดที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานและพัฒนางานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในแต่ละกระบวนงาน (เป้าหมายร้อยละ 100)
แผนงานที่ 2.1.1 การพัฒนาระบบ e-Court ของศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ e-Court ของศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
11) โครงการพัฒนาระบบรับคาร้องและ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
1.9569 ลบ.
2.0000 ลบ. 3.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ให้บริการประชาชนทาง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and eประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
Service System)
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
ด้วยดิจิทัล

12) โครงการจัดทาระบบบริหารจัดการคดี 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(Case Management System)
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ

1 ระบบ
10.0000 ลบ.

1 ระบบ
15.0000 ลบ.

1 ระบบ
10.0000 ลบ.

1 ระบบ
15.0000 ลบ.

ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
ด้วยดิจิทัล

13) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อจัดทาห้องพิจารณาคดี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom)

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม

1 ระบบ
10.0000 ลบ.
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- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
ด้วยดิจิทัล

14) โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานองค์กรศาลและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

1 ระบบ
5.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
ด้วยดิจิทัล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) (โครงการ 11-14)

1 ระบบ
8.0000 ลบ.
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แผนงานที่ 2.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
15) โครงการบูรณาการเทคโนโลยี
1 โครงการ
2 โครงการ
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
สารสนเทศร่วมกับองค์กรศาลและ
1.0000 ลบ. 2.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยดิจิทัล

16) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส

1 ระบบ
10.0000 ลบ.

3 ระบบ
20.0000 ลบ.
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยดิจิทัล

17) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาระบบศาลดิจิทัลของ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2569)

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยดิจิทัล

1 แผน
3.0000 ลบ.

18) โครงการพัฒนาระบบแอพลิเคชั่น
บน Smart devices ของสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้บริการ
ประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

1 แอพลิเคชั่น
2.0000 ลบ.
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2 แอพลิเคชั่น
4.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยดิจิทัล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) (โครงการ 15-18)
แผนงานที่ 2.1.3 การบูรณาการความร่วมมือด้านระบบ e-Library ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ร้อยละความสาเร็จของการบูรณาการความร่วมมือด้านระบบ e-Library ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
19) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
1 กิจกรรม
2 กิจกรรม
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
ระบบ e-Library ภายในประเทศ (ส่วน
1.0000 ลบ. 2.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ราชการ/มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ)
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ) (โครงการ 19)
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e-Library
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละขององค์ความรู้ในระบบ e-Library ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในภารกิจงานของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี)
แผนงานที่ 2.2.1 การจัดทาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
20) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
1 ระบบ
2 ระบบ
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
การจัดการองค์ความรู้เชื่อมโยงกับ
1.0000 ลบ. 2.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ระบบ e-Library
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

21) โครงการโสตทัศนจดหมายเหตุ
อิเล็กทรอนิกส์

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

1 ระบบ
0.1000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

22) โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากร 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สารสนเทศด้วย RFID Technology
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส

1 ระบบ
1.1600 ลบ.
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ) (โครงการ 20-22)
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความโปร่งใสและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
แผนงานที่ 2.3.1 การสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการสร้างความโปร่งใส มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลระดับบุคคล
(เป้าหมายร้อยละ 100)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
23) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการ
2 กิจกรรม
3 กิจกรรม
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
1.0000 ลบ. 1.5000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และพัฒนา
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อต้านการ
บ้านเมืองที่ดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

24) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาระบบบริหาร (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์) (โครงการ 23-24)

2 กิจกรรม
1.0000 ลบ.

3 กิจกรรม
1.5000 ลบ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ตัวชี้วัดที่ 3 (1) ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับสูง (เป้าหมายร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดที่ 3 (2) ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การสารวจด้านทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ในระดับสูง (เป้า หมายร้อยละ 90)
กลยุทธ์ที่ 3.1

บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดระดับการพัฒนา
และการประเมินให้สอดคล้องกับบุคลากรภายในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินผ่านตามระดับสมรรถนะที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 90)
แผนงานที่ 3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามระดับสมรรถนะที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการพัฒนาบุคลากรตามระดับสมรรถนะที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกาหนด
(เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
25) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
1 โครงการ
1 โครงการ
3 โครงการ
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
องค์ความรู้บุคลากรสานักงาน
3.4982 ลบ.
4.0000 ลบ. 6.0000 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับองค์กรภายนอก
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

26) โครงการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของบุคลากรสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญแบบบูรณาการ

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

1 โครงการ
2.7060 ลบ.

1 โครงการ
3.0000 ลบ.
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2 โครงการ
5.0000 ลบ.

1 โครงการ
1.5961 ลบ.

1 โครงการ
2.0000 ลบ.

2 โครงการ
3.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

27) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การสร้างเครือข่ายของข้าราชการ
ในกระบวนการยุติธรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

28) โครงการความร่วมมือการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

1 โครงการ
4.5110 ลบ.

1 โครงการ
5.0000 ลบ.

2 โครงการ
8.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาระบบบริหาร (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์) (โครงการ 25-27) ,(กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์) (โครงการ 28)
กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับปรุงทัศนคติมุ่งให้บุคลากรภายในมีค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ร่วมกัน มีความเป็นทีม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของผลสารวจความสอดคล้องของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(เป้าหมายร้อยละ 90)
แผนงานที่ 3.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ยึดหลักความสามัคคี หลักคุณธรรมจริยธรรม
และมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)

โครงการ

ความสอดคล้อง

29) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และค่านิยมให้กับบุคลากรสานักงาน
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างจิตสานึก
ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลูกจ้าง สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อต้านการ
และผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
2563
2564
2565
1 โครงการ
1 โครงการ
2 โครงการ
2.7060 ลบ.
3.0000 ลบ. 5.0000 ลบ.

3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาระบบบริหาร (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์) (โครงการ 29)
กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดทาข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์เป้าหมายการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ (เป้าหมายร้อยละ 90)
แผนงานที่ 3.3.1 จัดทาข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาข้อตกลงในประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานภายใน/ระดับบุคคล
(เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
30) โครงการจัดทาแผนแม่บท
1 แผน
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
ศาลรัฐธรรมนูญระยะ 5 ปี
0.9002 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
(พ.ศ. 2565 - 2569)
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
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ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

31) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ
หน่วยงานภายใน/ระดับบุคคล

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาระบบบริหาร (กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์) (โครงการ 30-31)

1 โครงการ
0.5000 ลบ.

2 โครงการ
1.0000 ลบ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4 (1) ร้อยละของการรับรู้และความเข้าใจของเครือข่ายที่มีต่อองค์กรและระบอบประชาธิปไตย (เป้าหมายร้อยละ 85)
ตัวชี้วัดที่ 4 (2) ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 4.1

ส่งเสริมและขยายการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
(เป้าหมายภายในประเทศ 3 MOU และต่างประเทศ 3 MOU เกิดขึ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
แผนงานที่ 4.1.1 ทบทวนและเสริมสร้างการดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จในการทบทวนและส่งเสริมการดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
32) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
1 ครั้ง
สมดุ
ล
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความยุติธรรม
5.0000 ลบ.
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ในทางรัฐธรรมนูญและการเจตนา
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศและ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
องค์กรเทียบเท่า
ประเด็นการต่างประเทศ
- แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

33) โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาคม
ศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียและ
สถาบันเทียบเท่าและองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

1 กิจกรรม
1.8000 ลบ.

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่างประเทศ
- แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

34) โครงการการประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน (Liaison Officer) ของ
ประเทศสมาชิกสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ
และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย
(AACC) และประเทศที่มีข้อตกลงความ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ร่วมมือ(MOU) กับประเทศไทย
ประเด็นการต่างประเทศ

- แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์) (โครงการ 32-34)

1 ครั้ง
0.9404 ลบ.

1 กิจกรรม
2.0000 ลบ.
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2 กิจกรรม
4.0000 ลบ.
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แผนงานที่ 4.1.2 ส่งเสริมการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจงานของศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละความสาเร็จในการส่งเสริมการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจงานของ
ศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
35) โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
3 กิจกรรม
5 กิจกรรม
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
พัฒนางานตามภารกิจงานของ
3.0000 ลบ. 5.0000 ลบ.
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
ศาลรัฐธรรมนูญ (หน่วยงาน
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
ภายในประเทศและต่างประเทศ)
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการต่างประเทศ
- แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา (กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์) (โครงการ 35)
แผนงานที่ 4.1.3 สร้างและพัฒนางานด้านเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ร้อยละความสาเร็จในการสร้างและให้ความรู้กับเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
36) โครงการบูรณาการเสริมสร้าง
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
5 กิจกรรม
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
องค์ความรู้สู่ประชาชนในการ
3.3241 ลบ.
3.5000 ลบ. 5.5000 ลบ.
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ

เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

37) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
รัฐธรรมนูญ

1 กิจกรรม
0.8000 ลบ.

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา (กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ) (โครงการ 36-37)

1 กิจกรรม
1.0000 ลบ.

2 กิจกรรม
2.0000 ลบ.
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กลยุทธ์ที่ 4.2

พัฒนางานเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
แผนงานที่ 4.2.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนภารกิจของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ และเข้าใจของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญและสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
38) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
5 กิจกรรม
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
ศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
1.1200 ลบ.
2.0000 ลบ. 5.0000 ลบ.
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
รัฐธรรมนูญ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

39) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสื่อสารองค์กร

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

3 กิจกรรม
3.0000 ลบ.

3 กิจกรรม
3.0000 ลบ.

5 กิจกรรม
5.0000 ลบ.
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

40) โครงการสัมมนาสื่อมวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

1 กิจกรรม
1.1515 ลบ.

1 กิจกรรม
1.5000 ลบ.

2 กิจกรรม
3.0000 ลบ.

1 กิจกรรม
0.6059 ลบ.

1 กิจกรรม
0.7000 ลบ.

2 กิจกรรม
1.5000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

41) โครงการพัฒนายุวชน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

42) โครงการเปิดรั้วศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

1 ครั้ง
0.3600 ลบ.

1 ครั้ง
0.3600 ลบ.

3 ครั้ง
1.5000 ลบ.

2 กิจกรรม
3.1660 ลบ.

2 กิจกรรม
3.5000 ลบ.

3 กิจกรรม
5.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

43) โครงการนิทรรศการเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในศาล
รัฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญสู่สาธารณชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

44) โครงการประชาสัมพันธ์
ศาลรัฐธรรมนูญและสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

1 กิจกรรม
3.7000 ลบ.

1 กิจกรรม
4.0000 ลบ.
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2 กิจกรรม
6.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

5. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
ด้วยดิจิทัล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์) (โครงการ 38-44)
แผนงานที่ 4.2.2 เสริมสร้างและบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละความสาเร็จของในการดาเนินงานเสริมสร้างและบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม (เป้าหมายร้อยละ 85)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
45) โครงการเสริมสร้างและบูรณาการ
3 กิจกรรม
5 กิจกรรม
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
งานด้านประชาสัมพันธ์ของ
2.0000 ลบ. 5.0000 ลบ.
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกับ
ส่วนรวมของประเทศ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

46) โครงการบูรณาการสานเครือข่าย
ศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : กระบวนการยุตธิ รรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม

1 กิจกรรม
0.9950 ลบ.

1 กิจกรรม
1.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์) (โครงการ 45-46)
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ (เป้าหมายร้อยละ 75 ต่อปี)
แผนงานที่ 4.3.1 บูรณาการและสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินโครงการความรู้ทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน (เป้าหมายร้อยละ 100 ต่อปี)

3 กิจกรรม
3.0000ลบ.

โครงการ

ความสอดคล้อง

47) โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
ประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ
(ระดับกลาง)"

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
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เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
2563
2564
2565
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
4.9055 ลบ.
5.0000 ลบ. 6.0000 ลบ.

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

48) โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติ
ธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุ่งอานวยความยุตธิ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

1 หลักสูตร
9.5130 ลบ.

1 หลักสูตร
10.0000 ลบ.

1 หลักสูตร
12.0000 ลบ.
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา (วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ) (โครงการ 47-48)
กลยุทธ์ที่ 4.4 ยกระดับสถานที่ และคุณภาพการให้บริการห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุ ศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัย
ศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมายร้อยละ 85)
แผนงานที่ 4.4.1 ปรับปรุงสถานที่ทางาน ห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
ให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ทางาน ห้องสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ
หอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ (เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมายและงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ
ความสอดคล้อง
2563
2564
2565
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล
49) โครงการปรับปรุงบ้านเจ้าพระยา
1 แห่ง
1 แห่ง
และพั
ฒ
นาระบบการบริ
ห
ารจั
ด
การภาครั
ฐ
รัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
38.6290 ลบ. 154.5152 ลบ.
เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
- แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักบริหารกลาง (กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย) (โครงการ 49)
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บทที่ 3
การแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
1. การแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
เนื่องจากตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ กาหนดว่า
ส่วนราชการหรือผู้บริหารต้องมีการกาหนดทิศทางการทางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม
เปูาประสงค์หรือผลการดาเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและการนาไป
ปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดาเนินการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ มีแนวทางหรือช่องทาง
ในการสื่อสารทิศทางขององค์กรและระบุผู้รับผิดชอบในการดาเนินการที่ชัดเจน บุคลากรมีการรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางขององค์การ และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล
การกาหนดและสื่อสารทิศทางขององค์การอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การดาเนินงานตามพันธกิจในการคุ้มครอง
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อจะนาสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เป็นเรื่องที่จะต้องดาเนินการพร้อมกันในทุก ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งอาจจะต้อง
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากการดาเนินการในหลายยุทธศาสตร์มีความสลับซับซ้อนและ
ไม่อาจสาเร็จได้ด้วยการดาเนินการหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้บุคลากร
ของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรู้และเข้าใจแผนปฏิบัติราชการของศาลรัฐธรรมนูญ
ร่ ว มกั น และทุ ก หน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สาหรับกรอบแนวทางการแปลง
แผนสู่การปฏิบัติ และเป็นกรอบทิศทางในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี มีแนวทางดังต่อไปนี้
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์
ทุกหน่วยงานจะต้องกาหนดให้บุคลากรในสังกัดทาการศึกษาและทาความเข้าใจยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคลากรทุกคนรับรู้และเข้าใจอันจะนาไปสู่เปูาหมายหรือทิศทางการดาเนินงานที่ถูกต้อง
2) จัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระยะยาวที่บอกถึงทิศทางการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลายหน่วย ดังนั้น
ในยุ ทธศาสตร์ เปู าประสงค์ห รื อตั ว ชี้ วัดใดที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่ว ยงาน ควรมีการบูรณาการเพื่อจัดท า
แผนงานในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ทั้งนี้ จาเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าภาพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม อนึ่ง การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ จาเป็นต้อง
กาหนดกรอบวงเงินที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะดาเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้
๓) สร้างระบบการติดตามและประเมินผล
การวางระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี ทาให้สามารถติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหา ดังนั้น
ทุกหน่ ว ยงานในสั งกัด จึงจาเป็น ต้องกาหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งสรุปรายงาน
ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทราบถึงความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป สาหรับเครื่องมือ
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ที่ใช้ในการติดตามประเมินผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับลักษณะของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
2. การติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จ จาเป็นต้องนาเทคนิ คของกระบวนการ
บริหารจัดการมาใช้ เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยปกติวงจรของการบริหารงาน
ทั่วไป ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ผู้บริหารกาหนดทิศทาง นโยบาย กาหนดเปูาหมาย จากนั้น
จึงดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่กาหนด และเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีระบบการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อนาผลการติดตามและประเมินไปสู่การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการ
ด าเนิ น งานที่ เ หมาะสมต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ร ะบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ ซึ่งกาหนดว่าส่วนราชการหรือผู้บริหารต้องกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญ และกาหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาหรับใช้ในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงานและนาผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลาดั บความสาคัญ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางหรือวิธีการในการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีตัวชี้วัดที่สาคัญประกอบด้วย ตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดงบประมาณ ซึ่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญจะต้องนามาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยจัดทาแนวทางในการประเมิน กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล
ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และนาผลการ
ทบทวนดังกล่าวมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความ
จาเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์
ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ
และสถานการณ์อื่นประกอบกัน ดังนั้น สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล โดยมีผู้แทนจากทุกหน่ วยงานในสังกัดเป็นคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
ด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดแนวทางติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการ
หรื อนโยบายที่สาคัญ และให้ความเห็ น /ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ มีประสิ ทธิภ าพ
โดยควรจัดทาเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผล มีการกาหนดคานิยาม วิธีการดาเนินการ การกาหนด
ค่าเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป ซึ่งทุกหน่วยงานมีหน้าที่รายงานผลการ
ดาเนิ น งาน ความเห็ น พร้ อ มปั ญ หาอุ ป สรรคที่เ กิ ด ขึ้น จากการด าเนิ น งานให้ ค ณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลรับทราบความก้าวหน้า และให้เสนอผู้บริหารสานักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป
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