
 

คําแนะนํา การใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับครู 
 
                                              เอกสารประกอบการสอนวิชา ส 33101     สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  เลมที่ 9   เรื่อง การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ   ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่ 10 จํานวน 1 ช่ัวโมง ของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้  เพื่อให
ครูผูสอนไดเตรียมความพรอมกอนจะดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําไปใชให
เหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและครูผูสอนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. ครูควรศึกษารายละเอียดกอนทําการสอนทุกครั้ง 
                      2. พิจารณาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษา
เนื้อหาและเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

    3. ดําเนินการสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนแตละเรื่องตามที่กําหนดไว 
                   4. การวัดและประเมินผลโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค แบบประเมินตนเองกอนเรียน กิจกรรมฝกปฏิบัติ 
แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

   5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการประเมินตนเองกอนเรียนและ 
หลังเรียนลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบสรุปผลการประเมินตนเอง 
กอนเรียนและหลังเรียน 
                  6. ในช่ัวโมงปฏิบัติกิจกรรมใหครูประสานกับหัวหนากลุมหรือรองหัวหนา
กลุมมอบเอกสารประกอบการสอนใหกับสมาชิกภายในกลุมไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบทุกกิจกรรม  

   7. ครูผูสอน เฉลยและตรวจสอบความถูกตอง จากผลงาน ช้ินงาน กิจกรรม 
ฝกปฏิบัติ แบบประเมินตนเองกอนเรียน แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 8. ครูผูสอนสรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผล 
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน 
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการสอนสําหรับนักเรียน 

 
                              เอกสารประกอบการสอนวิชา   ส 33101   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม         หนวย
การเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมที่ 9  เรื่อง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
ใชประกอบการสอนกับแผนการจัดการเรียนรูที่10 จํานวน1 ช่ัวโมง  ของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้ 
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา คนควาความรูทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวยตนเอง สามารถนํา
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนไปใชใหเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
                 1. ศึกษาจุดประสงคการจัดกิจกรรมเพื่อใหทราบวา เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
และเขารวมกิจกรรมแลวไดความรูอะไรบาง 

  2. อานคําแนะนํา คําช้ีแจง การใชเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจตาม
ขั้นตอน 
                 3. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 4. ศึกษาเนื้อหาสาระเลมที่ 9 เรื่อง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ทลีะหัวขอใหเขาใจ
และปฏิบัติกิจกรรมตามทีก่ําหนด 
                 5. ทํากิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 ตามที่กําหนดในกิจกรรมฝกปฏิบัติ  
                 6. ตรวจคําตอบจากเฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที่ 1-2 พรอมทั้งฟงครูอธิบาย 
                 7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน จํานวน10 ขอ โดยตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่ครูผูสอนแจกให 
                 8. ตรวจคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน-หลังเรียนจากเฉลยทายเลม 
                 9. สรุปผลคะแนนที่ไดรับลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและ 
การพัฒนาของผูเรียน 
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เลมที่ 9 

 กฎหมายที่สําคัญของประเทศ 
เรื่อง การตรวจสอบการใชอํานาจรฐั   

 

 
 
สาระการเรียนรู 
   ตอนท่ี 1  ศาลรัฐธรรมนูญ 

     ตอนท่ี 2  ศาลปกครอง 
               ตอนท่ี 3  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
               ตอนท่ี 4  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

 
 
 
 



 

 
 

4 

 
  แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

เร่ือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ                                              ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน                                                                  เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
   คําช้ีแจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 
ขอ 1. การไตสวนเพื่อถอดถอนผูดํารง 
          ตําแหนงทางการเมืองเปนหนาที่ของใคร 

ก. ศาลปกครอง 
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 

ขอ 3. องคกรใดทีม่ีอํานาจควบคุมกฎหมาย 
          มิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

ก. ศาลปกครอง 
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ค. ผูตรวจการแผนดิน 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 

ขอ 2. องคกรใดที่มีอํานาจหนาที่ในการ 
          พิจารณาพิพากษาคดีขอพิพาทระหวาง 
          ประชาชนกับหนวยงานของรัฐ 

ก. ศาลยุติธรรม 
ข. ศาลปกครอง 
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 
 

ขอ 4. องคกรใดจะสอบสวนทรัพยสินผูดํารง   
          ตําแหนงทางการเมือง/เจาหนาที่ของรัฐ 

ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
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ขอ 5. กฎหมายกําหนดระยะเวลาการฟอง 
         ของศาลปกครองภายในกําหนดใด 

ก. 30  วัน 
ข. 45  วัน 
ค. 60  วัน 
ง. 90  วัน 

 

ขอ 8. คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจเงิน  
          แผนดินมีวาระดํารงตําแหนงคราวละกี่ป 

ก.  วาระละ 3 ป 
ข.  วาระละ 5 ป 
ค.  วาระละ  6 ป 
ง. วาระละ  9  ป 

 
 

ขอ 6. ในกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
          พนจากตําแหนง  ตองยื่นบัญชีแสดง 
          ทรัพยสินภายในกี่วัน 

ก. 30  วัน 
ข. 45  วัน 
ค. 60  วัน 
ง. 90  วัน 

 

ขอ 9. คําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
          เปนองคคณะทุกคนใหประกาศลงใน 
          ขอใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชกําหนด 
ค. พระราชกิจจานุเบกษา 
ง. บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

 
ขอ 7. องคกรใดที่มีอํานาจหนาที่ในสอบสวน 
           คํารองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่หรือ 
           ละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ก. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 

ขอ 10. คณะกรรมการใดที่มีหนาที่ในการ 
            พิจารณาการใชจายเงินของรัฐ 

ก. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
ง. คณะกรรมการปองกันและ 

               ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
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การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 
 
สาระสําคัญ 

                   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณในการคุมครองของสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน แตการละเมิดสิทธิเสรีภาพนอกจากนั้นหนวยงานและเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งเปนผูใชอํานาจก็อาจจะเปนผูละเมิดหรือสรางความเสียหายเดือดรอนกับ
ประชาชนเสียเอง ดังนั้น จึงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง     
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและการจัดตั้งองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ                     

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                มีความรู ความเขาใจในองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและตระหนักถึง
ความสําคัญที่จะตองปฏิบัติตนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
จุดประสงคการเรียนรู 
                1. บอกบทบาทหนาที่องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได 
                2. อธิบายสาระสําคัญขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
                3. ตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองปฏิบัติตนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได 

สาระการเรียนรู 
  ตอนที่ 1  ศาลรัฐธรรมนูญ 

    ตอนที่ 2  ศาลปกครอง 
                ตอนที่ 3  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
                ตอนที่ 4  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 
 
 



 

 
 

7 

 
   ตอนที่ 1 ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
                    ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) เปนองคกรอิสระที่จัดตัง้ขึ้นมา 
ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แทนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ที่ยุบเลิกไป และมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ  
แตไมมีอํานาจหนาที่พิจารณาอรรถคดีทั่วไปองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 

        ศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 

 
 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาจาก 
 (1)  ผูพิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา 

และไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ   จํานวน 3 คน 
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 (2)  ตุลาการในศาลปกครองช้ันสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ   จํานวน 2 คน 

 (3)  ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร    จํานวน 2 คน 
 (4)  ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร    จํานวน 2 คน 

                               ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดํารงตําแหนง 9 ป และดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียวอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และกฎหมายอื่นบัญญัติ
ให ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่หลายประการ ดังนี ้
            (1)  พิจารณาวินิจฉัยวา มติหรือขอบังคับในเรื่องของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิกอยูนั้น จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
        (2)  พิจารณาวินิจฉัยวาบุคคล หรือพรรคการเมืองใดการทําการโดยใชสิทธิ 
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
             (3)  พิจารณาวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง 
             (4)  พิจารณาอุทธรณของสมาชิกพรรคการเมืองที่รองขอใหวินิจฉัยเพราะ
เหตุวาพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกนั้น มีมติใหพนจากการเปนสมาชิกภาพ 
                        (5)  พิจารณาวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามหรือการทําการอันตองหาม 
 (6)  พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกผูแทนราษฎรเสนอใหม มีหลักการของ
รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตองยับยั้งไว 
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                        (7)  พิจารณาวินิจฉัยวาการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และราง
พระราชบัญญัต ิ
โอนงบประมาณรายจายของสภาผูแทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ  ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย 
       (8)  พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎขอบังคับ หรือการ
กระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197(1)  มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
    (9)  พิจารณาวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง 
สิ้นสุดลง 
      (10)  พิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอไมเปนไป 
ตามมาตรา ๒๑๘  วรรคหนึ่ง 
       (11)  พิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลวแตนายกรัฐมนตรียังไมไดนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมีขอความขัดแยง 
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตรงขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
  (12)  พิจารณาวินิจฉัยวารางขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  
รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภาและรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ 
    (13)  พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งจะใชบังคับแกคดีใด  
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
           (14)  พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ 
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      (15)  พิจารณาวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใดจงใจไมยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความ 
อันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
     (16)  พิจารณาวินิจฉัยประเด็นหรือปญหาตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดให 
เปนอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เชน ศาลรัฐธรรมนูญมอีํานาจหนาที่จะสั่งยุบพรรค
การเมืองดวยเหตุผลตางๆ ตามที่พระราชบัญญัติที่ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541  บัญญัติไว เปนตน 

 องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
                     องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมายถึง จํานวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญอยางนอยที่สุดรวมในการนั่งพิจารณาและทําคําวินิจฉัย 
        รัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหองคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอย 
กวา 5 คน 

 คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ 
             คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติไวเปน 
อยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี ้
        รัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคน
จะตองทําคําวินิจฉัยในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ คํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนใหลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
                     นอกจากนี้แลวรัฐธรรมนูญยังกําหนดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยาง
นอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหาสรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา 
เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 
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           ผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
                คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึง
คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 
     คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด กลาวคือจะโตแยงมิได รวมทั้งจะ
นําไปฟองรองยังศาลอื่นเพื่อใหกลับคําวินิจฉัยหรือจะอุทธรณ ฎีกาตอไปไมไดทั้งสิ้น 
นอกจากนี้คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ ซึ่งมผีลใหองคกรดังกลาวตองถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
      ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยทีป่ระชุมใหญศาลปกครอง
สูงสุด โดยวิธีลงคะแนนลับจํานวน 2 คน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ                                    
         
  ตอนที่ 2  ศาลปกครอง 
          
              ศาลปกครองเปนองคกรตุลาการที่จัดตั้งขึ้น  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช   2540  ในการตรวจสอบการใชอํานาจของทางราชการเพื่อปกปองสิทธิ
ของประชาชนและคุมครองประโยชนของสวนรวม ดวยการทําหนาที่พิจารณาพิพากษา 
“คดีปกครอง” ซึง่เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ดวยกัน และเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
                  ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพพิาทระหวางหนวย
ราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งอยูในบังคับบัญชา หรือกํากับดูแลของรัฐบาลมีขอพิพาทกับเอกชน หรือคดีที่
พิพาทระหวางหนวยราชการดวยกันเอง ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือละ
เวนการกระทําที่หนวยราชการดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือตองรับผิดชอบ     
                   พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไดจัดตั้ง 
ขึ้นในป พ.ศ. 2542 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
2540 
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                   ศาลปกครองแบงออกเปน 2 ช้ัน ศาลคือ  
     -    ศาลปกครองสูงสุด 
     -   ศาลปกครองช้ันตน 
                  ผูทําหนาที่ตัดสินคดีในศาลปกครองเรียกวา “ตุลาการ” สวนผูทําหนาที่ตัดสิน
คดีในศาลยุติธรรมเรียกวา “ผูพิพากษา” 
             คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ประกอบดวย 
      1.  ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธานกรรมการ 
          2.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 คน ซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครอง และไดรับ
เลือกจากตุลาการศาลปกครองดวยกันเอง 
          3.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภา 2 คน และจาก
คณะรัฐมนตรี อีก 1 คน 
             คดีปกครอง  ไดแกคดีที่มีลักษณะดังนี ้
    1.  การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
                     2.  สัญญาทางปกครอง เชน ผิดสัญญาจาง 
          3.  การกระทําการละเมิดทางการปกครอง เชน การออกคําสั่งปดโรงงานและ
สรางความเสียหายแกโรงงาน 
          4.  การละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร 
            การฟองคดีปกครอง 
          1.  ผูฟองตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน 
          2.  ระยะเวลาการฟองตองฟองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คือภายใน 
90 วันนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟองคด ี
         3.  คําฟองตองใชถอยคําสุภาพ 
         4.  การขอใหแกไขเยียวยาเบื้องตนกอนนําเรื่องมาฟองศาลปกครอง 
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        ตอนที่ 3  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
                   
                   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิไดมาจากการ 
สรรหาของคณะกรรมการสรรหา ใหเปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ 1 คน และคณะกรรมการอื่นอีก  8  คน รวม
เปน 9 คน พระมหากษัตริยเพื่อทรงแตงตั้งโดยมีประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ 
                 คุณสมบัติประการหนึ่งของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิตองเปนผูมีความซื่อสัตยเปนที่ประจักษและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
เคยดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย 
หรือทําการประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตารมกฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวา 30 ป 
กอนการเขาสูคณะกรรมการสรรหา 
               วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
มีกําหนด 9 ป นับตั้งแตที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและใหดํารงตําแหนงเพียงวาระเดียว  
   อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
                 1. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งนําความเห็นเกี่ยวกับการถอด
ถอนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองระดับสูง 
                 2. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งนําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 
                 3. ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐ ตั้งแตระดับผูอํานวยการกองขึ้นไป
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที ่ 
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   ตอนที่ 4  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
                
         องคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ประกอบดวย  ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน                  
                   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือ คตง. (State Audit Commission - SAC) 
เปนคณะกรรมการ ที่กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการตรวจ
เงินแผนดิน พ.ศ. 2542   มีหนาที่กํากับดูแล สํานักงานตรวจการเงินแผนดิน ซึ่งเปนองคกร
อิสระทําหนาที่ตรวจสอบการใชงบประมาณของรัฐบาล                
                  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ 1 คน 
กรรมการอื่น 9 คน พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี   การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง และดานอื่น การบังคับบัญชา  ดําเนินงานโดยการมีหนวยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ มีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน โดยวาระการดํารงตําแหนง คราวละหกปนับ และ
ดํารงตําแหนงไดวาระเดียว 

          คุณสมบัติ 
                    คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก การพนจากตําแหนง 
และอํานาจหนาที ่ เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
                   การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลที่มาดํารงตําแหนงเปนไปเพื่อให
ไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อสัตยสุจริต และเพื่อใหไดหลักประกันความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที ่ 
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        อํานาจหนาที่   
                      
                       การวางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจแผนดิน ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา เสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรอง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนกําหนดโดยทางปกครองและพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง เปนตน  
                    ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา
ดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
จํานวน 10 คน  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยให 
เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ี  
     
       การแตงต้ังคณะกรรมการ 
 
                  มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก9 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา45 ปบริบูรณ 
และมีคุณสมบัติในแตละประเภท ประเภทละสองคน ตามมาตรา 6และตอง 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
                    มาตรา 8 การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
                     (1) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวน15คน 
ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ 
7  คน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จํานวน 
ตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเอง 
ใหเหลือ 5 คนและใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ผูทรง คุณวุฒ ิ
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ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 เปนจํานวนสองเทา
ของแตละประเภทเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยไดรับความยินยอมของผูไดรับการเสนอ 
 

 
                   
ช่ือนั้น ทั้งนี้ ภายใน30วันนับแตวันที่มีเหตุที่ใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง
ดังกลาว มติในการเสนอช่ือตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
สรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 
                   (2) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการ
เสนอช่ือในบัญชีตาม (1) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับการ
เสนอช่ือในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาจํานวนผูไดรับ
เลือกในประเภทใดมีจํานวนไมครบสองคน ใหนํารายช่ือของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือที่
เหลือ อยูทั้งหมดในประเภทนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง 
ในกรณีนี้ใหผูซึ่งไดรับการเสนอช่ือในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปน
กรรมการ ถาในประเภทเดียวกันมีผูไดรับคะแนนเทากัน อันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกิน
สองคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่บัญชีรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิในประเภทใดไมมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ
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เพียงคนเดียว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิในประเภทนั้นตาม (1) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหมอีกครั้งหนึ่งใหผู
ไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (1) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
                   เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและ
ใหถือวาคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึง  
7 คน   
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      ความรูเสริม 
 
           การแตงต้ังคณะกรรมการ  
 
             มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก9 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา45 ปบริบูรณ 
และมีคุณสมบัติในแตละประเภท ประเภทละสองคน ดังตอไปนี้ 
                     (1)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 10 หรือเทียบเทา 
ซึ่งมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน 
                    (2)  เปนผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานการบัญชี การสอบบัญชี 
หรือการตรวจสอบภายใน 
                    (3)  เปนผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน  
การคลัง หรือการบริหารธุรกิจ 
                   (4 )  เปนผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร 
รัฐศาสตร หรือศาสตรสาขาอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน 
                (5)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ 
กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่นของธุรกิจ ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปน
เวลาไมนอยกวา10ปสําหรับบุคคลตาม (2) ถึง (4) ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ดวย 
                 (1)   เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือ 
                 (2)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 10 หรือเทียบเทา  
                 (3)  เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาสิบป 
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                   มาตรา 7 ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี ้
                    (1) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
                    (2) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองในระยะ หนึ่งปกอน
ดํารงตําแหนง 
                     (3) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
                     (4)  กลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                     (5)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
                     (6)  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
                     (7)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
                  (8)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
                     (9)  เปนบุคคลลมละลาย 
                     (10) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                 (11) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ 
                (12) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
                (13) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
            มาตรา 9 ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 
                 ( 1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
                ( 2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
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                  (3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดย
มุงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
                  (4) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการ  เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา 8 (2) ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจากการ
เปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตาม (4) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
ไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ให
ถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการ
ใหมแทน 
              มาตรา 10 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลางและให
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
              กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบตัิหนาที่เมื่อ
สิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมเปนการ
ลวงหนาตามสมควร 
            มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ  
                        (1)  ตาย 
                        (2)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
                        (3)  ลาออก 
                        (4)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
                        (5)  กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 9 
                        (6)  วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 13 
                        (7)  วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 



 

 
 

21 

 
     บทสรุปเร่ือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 
  การใชอํานาจตุลาการ         
                    1.  ศาลเปนสถาบันหนึ่งตามอํานาจอธิปไตย ตามระบอบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ อํานาจตุลาการ สถาบัน
ศาลมีความสําคัญในการพิจารณาตัดสินความ เพื่อใหเกิดความยุติธรรม เกิดความมั่นคงใน
สังคมและประเทศชาต ิ
       2.  ศาลม ี4  ประเภท คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และ 
ศาลทหาร 
             ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยช้ีขาดวา บทบัญญัติของกฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอ
พิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่อยูในกํากับของรัฐบาลมีขอพิพาท 
กับเอกชน แบงออกเปนศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองสูงสุด ศาลยุติธรรม มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาทั้งปวงที่เกี่ยวของกับประชาชน แบงช้ันศาล
ออกเปน ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา  
องคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ประกอบดวย    ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน                  
                  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ 1 คน 
กรรมการอื่น 9 คน พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลัง และดานอื่น การบังคับบัญชา ดําเนินงานโดยการมีหนวยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ มีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน โดยวาระการดํารงตําแหนง คราวละหกปนับ  
และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว 
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  กิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ เร่ือง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 

--------------------------------------------------------------------- 
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง                   
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มีความรู ความเขาใจ ในองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและ  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

องคประกอบ อํานาจหนาท่ี 

วาระในการดํารง การแตงตั้งตั้ง
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...................... 
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  กิจกรรมฝกปฏิบัติที2่ เร่ือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ช่ือ.........................................................เลขที.่.........................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3..... 

--------------------------------------------------------------------- 
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  อธิบายสาระสําคัญขององคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบดวย 

คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ 
ประกอบดวย  
ศาลปกครอง      ประกอบดวย 

วาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการ 

อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง 
 

...........................................................................
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...........................................................................

............................................... ........................... 
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.......................................................................  
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
เร่ือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ                                              ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
คะแนนเต็ม  10 คะแนน                                                                  เวลา  10  นาที 
--------------------------------------------------------------------- 
   คําช้ีแจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
 
ขอ 1. การไตสวนเพื่อถอดถอนผูดํารง 
          ตําแหนงทางการเมืองเปนหนาที่ของใคร 

ก. ศาลปกครอง 
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 

ขอ 3. องคกรใดที่มีอํานาจควบคุมกฎหมาย 
          มิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

ก. ศาลปกครอง 
ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ค. ผูตรวจการแผนดิน 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 

ขอ 2. องคกรใดที่มีอํานาจหนาที่ในการ 
          พิจารณาพิพากษาคดีขอพิพาทระหวาง 
          ประชาชนกับหนวยงานของรัฐ 

ก. ศาลยุติธรรม 
ข. ศาลปกครอง 
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 
 

ขอ 4. องคกรใดจะสอบสวนทรัพยสินผูดํารง   
          ตําแหนงทางการเมือง/เจาหนาที่ของรัฐ 

ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
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ขอ 5. ในกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
          พนจากตําแหนง  ตองยื่นบัญชีแสดง 
          ทรัพยสินภายในกี่วัน 

ก. 30  วัน 
ข. 45  วัน 
ค. 60  วัน 
ง. 90  วัน 

 

ขอ 8. คําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
          เปนองคคณะทุกคนใหประกาศลงใน 
          ขอใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชกําหนด 
ค. พระราชกิจจานุเบกษา 
ง. บทบัญญัตริัฐธรรมนูญ 

 
ขอ 6. องคกรใดที่มีอํานาจหนาที่ในสอบสวน 
           คํารองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่หรือ 
           ละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ก. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 
ง. คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 

ขอ 9. คณะกรรมการใดที่มีหนาที่ในการ 
            พิจารณาการใชจายเงินของรัฐ 

ก. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
ง. คณะกรรมการปองกันและ 

               ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

ขอ 7. กฎหมายกําหนดระยะเวลาการฟอง 
         ของศาลปกครองภายในกําหนดใด 

ก. 30  วัน 
ข. 45  วัน 
ค. 60  วัน 
ง. 90  วัน 

 

ขอ 10. คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจเงิน  
          แผนดินมีวาระดํารงตําแหนงคราวละกี่ป 

ก.  วาระละ 3  ป 
ข.  วาระละ 5  ป 
ค.  วาระละ 6  ป 
ง. วาระละ  9  ป 
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   เฉลย กิจกรรมฝกปฏิบัติที1่ เร่ือง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มีความรู ความเขาใจ ในองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การตรวจเงินแผนดิน 
 

องคประกอบ อํานาจหนาท่ี 

วาระในการดํารง การแตงตั้งตั้ง
รอง

คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน 
คณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธาน
กรรมการ 
 1 คน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีก  
9 คน 

พระมหากษัตริยทรง
แตงต้ังตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา                    
1. ขาราชการใน
ตําแหนงไมตํ่ากวา
ระดับ 10 หรือ
เทียบเทา ซ่ึงมีความ
ชํานาญและ014
ประสบการณดานการ
ตรวจเงินแผนดิน 
 (2)  เปนผูที่มีความ
ชํานาญและประสบ 
ดานการบัญชี การ
สอบบัญชี หรือการ
ตรวจสอบภายใน 

การดํารงตําแหนง
คราวละหกปนับแต
วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงต้ัง
และใหดํารงตําแหนง 
ไดเพียงวาระเดียว 

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินและผูวา
การตรวจเงินแผนดิน 
มีหนาที่ตรวจเงิน
แผนดินเพื่อปองกัน
การประพฤติมิชอบ
เก่ียวกับการใชเงิน 
แผนดิน 
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  เฉลยกิจกรรมฝกปฏิบัติที2่   เร่ือง การตรวจสอบอํานาจรัฐ 
--------------------------------------------------------------------- 

คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  อธิบายสาระสําคัญขององคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบดวย 
 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนํา 
ของวุฒิสภา 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาต ิ ประกอบดวย  

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 

อํานาจหนาที่ของศาลปกครอง 

ประธานคณะกรรมการ  1 คน  และ
คณะกรรมการอื่นอีก  8  คน รวมเปน 9 คน 
พระมหากษัตริยเพ่ือทรงแตงต้ังโดยมีประธาน
วุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ 

กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเปน
อิสระและเปนกลาง และใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงต้ังและใหดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียว 
....................................................................

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเปนขอพิพาท
ระหวางหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งอยูในบังคับบัญชา หรือกํากับ
ดูแลของรัฐบาล  
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอน  เรียน 

เร่ือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
 
 
                                               
 
 
                                               
 
                  
                                              ขอ1. ก  ขอ2. ข     ขอ3. ข     ขอ4. ง     ขอ 5. ง 
                                              ขอ6. ก  ขอ7. ข     ขอ8 ข     ขอ9. ค     ขอ10. ข 
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลัง เรียน 

เร่ือง การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
 
 
                                               
 
 
                                               
 
                  
                                              ขอ1. ง  ขอ2. ข     ขอ3. ข     ขอ4. ข     ขอ 5. ง 
                                              ขอ6. ก  ขอ7. ง     ขอ8.  ง     ขอ9. ค     ขอ10. ข 
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กระดาษคําตอบ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ปกิณกะสาระกฎหมาย 

ชื่อ.........................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3..... 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               สรุปผลการเรียน 
 

 
 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ทดสอบกอนเรียน 
ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ประเมินผล กิจกรรม 
ท่ี 1 

กิจกรรม 
ท่ี 2 

รวม กอนเรียน หลังเรียน พัฒนา 

เต็ม 10 10 20 10 10  
ได       
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แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3...............ปการศึกษา........................... 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  ปกิณกะสาระกฎหมาย เลมท่ี...........เรื่อง......................................... 
วิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 33101   

 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนเลมที่ 1-9 ลําดับ 
ที่ เลม  

1 
เลม 
2 

เลม 
3 

เลม 
4 

เลม  
5 

เลม 
6 

เลม 
7 

เลม 
8 

เลม 
9 

รวม 
 

กอน
เรียน 

 

หลัง
เรียน 

 

การพัฒนา 
 

1                    
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                     
24                     

25…..                     
รวม     
เฉลีย่     

ลงช่ือ------------------------------------------------------ผูสอน 
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