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ภาคผนวก ก
รายชื่อศาลรัฐธรรมนูญและองคกรท่ีมีสถานะเทียบเทาในโลก

ขอมูลองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ในโลกประเทศและรูปแบบขององคกรศาล

จํานวนองคกรควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

1.ทวีปแอฟริกา
1.1.ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต
1.2.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเบนิน
1.3.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศบูรกิ
นาฟาโซ
1.4.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศบุรุนดี
1.5.ศาลสูงแหงประเทศแคเมอรูน
1.6.ศาลสูงแหงประเทศเคปเวิรด
1.7.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศแอฟริกากลาง
1.8.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศคอโมโรส
1.9.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศคองโก
1.10.ศาลสูงแหงประเทศซาอีร
1.11.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
โกตดิวัวร1.12.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหง
ประเทศจิบูติ
1.13.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศอียิปต
1.14.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศกาบอง
1.15.ศาลฎีกาแผนกคดีความทางรัฐธรรมนูญ
แหงประเทศกินี
1.16.ศาลสูงแหงประเทศกินีบิสเซา
1.17.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศอิเควทอเรียล
กินี
1.18.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศมาดากัสการ
1.19.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศมาลี
1.20.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
โมร็อกโก

รูปแบบองคกรศาลในทวีปแอฟริกาที่สําคัญมี
ดังตอไปน้ี
1.ศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน 14 ประเทศ
2.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จํานวน 9 ประเทศ
3.ศาลสูง หรือศาลฎีกา
จํานวน 7 ประเทศ
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มอริเตเนีย
1.23.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศไนเจอร
1.24.ศาลสูงแหงประเทศรวันดา
1.25.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
เซเนกัล
1.26.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเซเชลส
1.27.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศชาด
1.28.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศโตโก
1.29.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
แอลจีเรีย
1.30.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
ตูนิเซีย
2.ทวีปอเมริกาเหนือ-ใต
2.1.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐอารเจนตินา
2.2.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐโบลิเวีย
2.3.ศาลสูงแหงสมาพันธรัฐบราซิล
2.4.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐชิลี
2.5.สภาที่ปรึกษาตุลาการสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
โคลัมเบีย
2.6.ศาลเลือกต้ังสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
คอสตาริกา
2.7.ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกา
2.8.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเม็กซิโก
2.9.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐนิการากัว
2.10.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเปรู
2.11.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศกัวเตมาลา

รูปแบบองคกรศาลในทวีปอเมริกาเหนือ-ใต ที่
สําคัญมีดังตอไปน้ี
1.ศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน 4 ประเทศ
2.ศาลสูง หรือ ศาลฎีกา จํานวน
9 ประเทศ
3.สภาที่ปรึกษาตุลาการสูงสุด  จํานวน 1
ประเทศ
4.ศาลเลือกต้ังสูงสุด
จํานวน 1 ประเทศ
5.สภาผูแทนราษฎร
จํานวน 2 ประเทศ
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ขอมูลองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ในโลกประเทศและรูปแบบขององคกรศาล

จํานวนองคกรควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

2.12.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเวเนซุเอลา
2.13.ศาลฎีกาแหงประเทศเฮติ
2.14.ศาลสูงแหงประเทศโดมินิกัน
2.15.ศาลสูงแหงประเทศเซนตลูเซีย
2.16.สภาผูแทนราษฎรแหงประเทศเซนตโทมัส
ปร้ินชิเปล
2.17.คณะกรรมาธิการรัฐสภาแหงประเทศ
อุรุกวัย
3.ทวีปเอเชียและแปซิฟกใต
3.1.ศาลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3.2.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลีใต
3.3.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐอิสราเอล
3.4.ศาลสูงแหงประเทศญ่ีปุน
3.5.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
กัมพูชา
3.6.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
เลบานอน
3.7.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศมองโกเลีย
3.8.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศซีเรีย
3.9.คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรแหง
ประเทศลาว
3.10.สภาผูแทนราษฎรแหงประเทศเวียดนาม
3.11.ศาลสูงแหงประเทศวานูอาตู
3.12.ศาลสูงแหงประเทศออสเตรเลีย
3.13.ศาลสูงแหงประเทศนิวซีแลนด
3.14.ศาลสูงแหงประเทศฟลิปปนส

รูปแบบองคกรศาลในทวีปเอเชียที่สําคัญมี
ดังตอไปน้ี
1.ศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน 14 ประเทศ
2.ศาลสูง หรือ ศาลฎีกา
จํานวน 13 ประเทศ
3.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จํานวน 2 ประเทศ
4.คณะกรรมาธิการผูแทนราษฎร หรือ สภา
ผูแทนราษฎร
จํานวน 3 ประเทศ
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ประเทศและรูปแบบขององคกรศาล หมายเหตุ
3.15.ศาลสูงแหงประเทศอินเดีย
3.16.ศาลสูงแหงประเทศปากีสถาน
3.17.ศาลสูงแหงประเทศสิงคโปร
3.18.ศาลสูงแหงประเทศจอรแดน
3.19.ศาลสูงแหงประเทศคูเวต
3.20.ศาลสูงแหงประเทศซาอุดีอาระเบีย
3.21.ศาลสูงแหงประเทศบาหเรน
3.22.สภานิติบัญญัติแหงฮองกง
3.23.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศอินโดนีเซีย

4.ทวีปยุโรป
4.1.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศแอลเบเนีย
4.2.ศาลชี้ขาดสูงสุดแหงประเทศเบลเยียม
4.3.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศบัลแกเรีย
4.4.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝร่ังเศส
4.5.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศมอลโดวา
4.6.ศาลสูงแหงประเทศโมนาโก
4.7.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศโรมาเนีย
4.8.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศสโลวีเนีย
4.9.ศาลสมาพันธรัฐแหงประเทศสวิตเซอรแลนด
4.10.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศอันดอรรา
4.11.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศลักเซมเบิรก
4.12.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศมาซิโดเนีย
4.13.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศโปแลนด
4.14.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี
4.15.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐออสเตรีย
4.16.ศาลสูงแหงประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
4.17.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐโครเอเชีย

รูปแบบองคกรศาลในทวีปยุโรปที่สําคัญ มี
ดังตอไปน้ี
1.ศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน 24 ประเทศ
2.ศาลสูง หรือ ศาลฎีกา
จํานวน 11 ประเทศ
3.ศาลชี้ขาดสูงสุด
จํานวน 1 ประเทศ
รัฐธรรมนูญ
4.คณะตุลาการจํานวน 1 ประเทศ
5.ศาลสมาพันธรัฐ
จํานวน 1 ประเทศ
6.ศาลปกครองสูงสุด
จํานวน 1 ประเทศ
7.สภาขุนนาง
จํานวน 1 ประเทศ
8.ศาลสิทธิมนุษยชน
จํานวน 1 ศาล



52

ประเทศและรูปแบบขององคกรศาล หมายเหตุ
4.18.ศาลสูงแหงราชอาณาจักรเดนมารก
4.19.ศาลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสเปน
4.20.ศาลปกครองสูงสุดแหงราชอาณาจักร
ฟนแลนด
4.21.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฮังการี
4.22.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐไอรแลนด
4.23.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐไอซแลนด
4.24.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี
4.25.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐมอลตา
4.26.ศาลสูงแหงราชอาณาจักรนอรเวย
4.27.ศาลสูงแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
4.28.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐโปรตุเกส
4.29.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอารเมเนีย
4.30.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
อาเซอรไบจาน
4.31.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศจอรเจีย
4.32.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศคาซัคสถาน
4.33.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศคีรกิซ
4.34.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเช็ก
4.35.สภาขุนนางแหงสหราชอาณาจักร
4.36.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสโลวัก
4.37.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเบลารุส
4.38.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเซอรเบีย
4.39.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศยูเครน
4.40.ศาลสูงแหงสหภาพยุโรป
4.41.ศาลสิทธิมนุษยชนแหงสหภาพยุโรป
4.42.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศตุรกี
4.43.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐลัตเวีย
4.44.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐลิทัวเนีย
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ประเทศและรูปแบบขององคกรศาล หมายเหตุ
4.45.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเอสโตเนีย
4.46.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐรัสเซีย
4.47.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศทาจิกิสถาน
4.48.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศตุรกี
4.49.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเติรกเมนิสถาน
4.50.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศอุซเบกิสถาน

รวมศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก
จํานวนทั้งสิ้น 56 ประเทศ

ที่มาขอมูล
- www.accpuf.org
- www.en.wikipedia.org
- www.doc-iep.univ-lyon2.fr
- www.conseil-constitutionnel.fr
ณ  วันที่ 29 มิถุนายน 2554
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ภาคผนวก ข
ขอมูลหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบ

หนวยงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการตางประเทศ
1) สํานักราชเลขาธิการ -  กองการตางประเทศ
2) สํานักพระราชวัง -  กองการตางประเทศ
3) สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ -  กองกลาง
4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโดยการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

-  กลุมวิเทศสัมพันธ

5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ -  ภารกิจการตางประเทศ
6) ราชบัณฑิตยสถาน -  สํานักงานเลขานุการกรม
7) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ - ฝายตางประเทศ
8) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน -  กองกลาง
9) สํานักงานอัยการสูงสุด -  สํานักงานตางประเทศ
10) สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย -  กองกลาง
11) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน -  สํานักอํานวยกิจการ
12) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร -  สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ

-  สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
-  สํานักการตางประเทศ

13) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา -  สํานักการระหวางประเทศ
-  สํานักการตางประเทศ

14) ธนาคารแหงประเทศไทย -  สํานักวิเคราะหและการตางประเทศ
15) กรุงเทพมหานคร -  กองการตางประเทศ
16) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง -  สํานักบริหารทั่วไป
17) สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ
-  สํานักองคการระหวางประเทศ
-  สํานักความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ

18) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

-  ฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ

19) สํานักผูตรวจการแผนดิน -  สํานักอํานวยการ
20) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน -  สํานักบริหารกลาง
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หนวยงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการตางประเทศ
แหงชาติ

21) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ -  สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  กลุมประสานงาน
ศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและวิเทศ
สัมพันธ

22) สํานักงานศาลยุติธรรม -  กองการตางประเทศ
23) สํานักงานศาลปกครอง -  สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ

และสารนิเทศ
24) สถาบันพระปกเกลา -  สํานักงานเลขาธิการ
25) สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง -  สํานักอํานวยการ
26) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี -  สํานักการตางประเทศ
27) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี -  กองกลาง
28) กระทรวงกลางโหม -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักปลัดกระทรวง
29) กระทรวงการคลัง -  สํานักบริหารกลาง
30) กระทรวงอุตสาหกรรม -  สํานักปลัดกระทรวง
31) กระทรวงการตางประเทศ -  สํานักงานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ
-  กรมพิธีการทูต
-  กองกลาง สํานักปลัดกระทรวง

32) กระทรวงเกษตรและสหกรณ -  สํานักการเกษตรตางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง

33) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร -  สํานักปลัดกระทรวง
34) กระทรวงแรงงาน -  สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
35) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม -  สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง

36) กระทรวงคมนาคม -  สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง

37) กระทรวงพาณิชย -  สํานักบริหารกิจการตางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง

38) กระทรวงมหาดไทย -  กองการตางประเทศ สํานักปลัดกระทรวง
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หนวยงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการตางประเทศ
39) กระทรวงยุติธรรม -  กองการตางประเทศ สํานักปลัดกระทรวง
40) กระทรวงวัฒนธรรม -  สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานัก

ปลัดกระทรวง
41) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  สวนความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศ

สัมพันธ สํานักปลัดกระทรวง
42) กระทรวงศึกษาธิการ -  สํานักความสัมพันธตางประเทศ
43) กระทรวงสาธารณสุข -  สํานักการสาธารณสุขระหวางประเทศ



บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภารกิจดานการตางประเทศถือเปนภารกิจหน่ึงที่มีความสําคัญตอหนวยงาน ดังจะเห็นได

วาเมื่อพิจารณาในมิติของในระดับประเทศจะมีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบในดําเนินงานดานการตางประเทศ และเมื่อพิจารณาในแตละหนวยงานภายในประเทศ
จะพบวามีการแบงสวนงานที่รับผิดชอบในดานการตางประเทศอยางชัดเจน อันถือไดวา ภารกิจใน
ดานการตางประเทศเปนเร่ืองที่มีความสําคัญตอทุกองคกร  แตอยางไรก็ดี เมื่อเราพิจารณาถึงการ
ดําเนินงานในดานการตางประเทศของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ กลับพบวา ยังคงเปนการยึด
ติดตอกรอบการดําเนินการในลักษณะของงานในเชิงธุรการ อาทิ การโตตอบหรือแปลเอกสาร
ภาษาตางประเทศ การประสานการเดินทางของผูบริหารในองคกร การรับรองการเยือนขององคกร
ระหวางประเทศ เปนตน  ซึ่งภาพเหลาน้ีไดสะทอนถึงปญหาประการหน่ึงของการดําเนินภารกิจใน
ดานการตางประเทศ โดยเฉพาะปญหาในดานการเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและใช
ประโยชนจากความสัมพันธในการสนับสนุนใหองคกรดําเนินงานโดยบรรลุเปาหมายหรือทิศทางที่
ตองการ  ซึ่งแนวทางหรือเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางในการดําเนินการดานการตางประเทศของ
องคกรที่เปนประโยชนตอองคกรอันหน่ึง ก็คือ การจัดทําแผนแมบทในดานการตางประเทศ เพื่อ
การนําไปสูการขับเคลื่อนภารกิจในดานการตางประเทศของหนวยงานตางๆ ใหบรรลุผลตอการ
ดําเนินงานในดานการตางประเทศอยางแทจริง

นับต้ังแตการกอต้ังศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเมื่อป 2542  ศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงานความ
รวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศอยางสืบเน่ืองมาโดยตลอด  ซึ่งการดําเนินงานที่ผาน
มาของศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงานความรวมมือในมิติของความรวมมือใน 2 มิติ คือ

1)  มิติของความรวมมือภายในประเทศ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงานความ
รวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่มีสํานักงานอยูในประเทศไทย โดยการดําเนิน
โครงการความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ  การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหวางองคกร เปนตน ซึ่งองคกรความรวมมือตางประเทศที่
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินความรวมมือที่ผานมาและเสริมสรางความรวมมือมาจนถึง
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ปจจุบัน ไดแก มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ประจําประเทศไทย

2)  มิติของความรวมมือในตางประเทศ  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงาน
ความรวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ  โดยการดําเนินการจัดสัมมนาและประชุม
รวมกับองคกรพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญในลักษณะของทวิภาคีและในลักษณะพหุภาคี
อาทิ  การประชุมระหวางคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทยและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมประจําปของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชีย

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินภารกิจของความรวมมือระหวางประเทศ  องคกรความ
รวมมือระหวางองคกรศาลรัฐธรรมนูญประเทศตาง ๆ  แตยังคงเปนลักษณะของการดําเนินการใน
เชิงรับ อาทิ การจัดการศึกษาดูงาน การรับรองการเขาเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตตางประเทศ
ประจําประเทศไทย การโตตอบเอกสารและการแปล อันเปนการดําเนินการในกรอบการดําเนินงาน
ในรูปแบบเดิมที่ไมสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ความ
รวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียที่นําไปสูที่การกอต้ังสมาคมศาลรัฐธรรมนูญใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือการเคลื่อนไหวในการกอต้ังองคกรความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในโลก
ในรูปแบบของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญโลก

การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแมบทการตางประเทศของหนวยงานภาครัฐและองคกรที่
เกี่ยวของ จะเปนพื้นฐานในการริเร่ิมและเสริมสรางใหเกิดความรวมมือในดานการตางประเทศ อัน
จะมีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทางของการสรางความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศใน
อนาคตของศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทย ในฐานะที่เปนองคกรซึ่งมีสวนสําคัญตอการสรางเวทีของ
ความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียในระดับหน่ึง  และไดรับการยอมรับใน
กระบวนการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญไทยจากองคกรความรวมมือตางประเทศในภูมิภาคตางๆ
ที่จะมีบทบาทและแนวทางในอนาคตในการสรางความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาค
เอเชียในรูปแบบขององคกรความรวมมือในภูมิภาคเอเชียและการสรางความรวมมือกับองคกรความ
รวมมือในภูมิภาคอ่ืน ๆ ตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อการศึกษาแนวทางของการจัดทําแผนแมบทในดานการตางประเทศของ

ศาลรัฐธรรมนูญ
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1.2.2 เพื่อการพัฒนาและการริเร่ิมในการนําเสนอรางแนวทางการจัดทําแผนแมบทในดาน
การตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

1.2.3 เพื่อนําเสนอขอคิดเห็นและการพัฒนาการศึกษาวิจัยในการจัดทําแผนแมบทในดาน
การตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาน้ีจะศึกษาเบื้องตนในมิติของแนวทางการจัดทําแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยศึกษาปจจัยและองคประกอบที่สําคัญตอแนวทางการจัดทําแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยระเบียบวิธีการศึกษาจะศึกษาจากเอกสารโดยการศึกษาจากเอกสารในดานยุทธศาสตรหรือการ
วางแผนหนวยงานภาครัฐในดานการตางประเทศและในดานอ่ืนๆ และการศึกษาจากเอกสาร
กรณีศึกษาการจัดทําแผนแมบทขององคกรตางประเทศ

1.4  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 เปนประโยชนสําหรับการจัดทําแผนแมบทดานการตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

ในอนาคต
1.4.2 เปนประโยชนตอการการยอมรับจากตางประเทศและองคกรภายนอกอ่ืนในฐานะที่

เปนองคกรที่มีมาตรฐานในการบริหารงาน
1.4.3 เปนประโยชนตอการเสริมสรางความเขาใจและความรูสึกอันดีตอสาธารณะและ

บุคคลภายนอกตอการดําเนินงานการตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ



บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1  แนวคิดทฤษฎี
แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ  นับเปนยุทธศาสตรที่สําคัญขององคกร

ตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรตางๆ ที่มีการดําเนินงานใน
ลักษณะที่คลายคลึงกัน อันจะเปนประโยชนในการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองของ
แนวคิดและประสบการณในการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่  รวมทั้งการพัฒนาและปรับใช
ใหสอดคลองในบริบทของประเทศตางๆ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนับเปนองคกรหน่ึงที่มีความสําคัญตอ
บทบาทของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ โดยที่
การทําหนาที่ดังกลาวจําเปนจะตองเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ อันจะเปนการพัฒนา
ระบบและกระบวนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเปนการเสริมสรางการยอมรับตอ
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยในเวทีตางประเทศ  ทั้งน้ี ในฐานะที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปน
หนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีพันธกิจในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
จึงจําเปนตองกําหนดแผนการตางประเทศเพื่อ เปน แนวทางในการพัฒนาความรวมมือ
ศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศในอนาคตเพื่อรองรับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี

2.1.1 ขอความคิดวาดวยการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
ขอความคิดวาดวยการสรางความสัมพันธระหวางประเทศเปนขอความคิดที่สําคัญ

ตอแนวทางขององคกรในการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ  ซึ่งมีขอความคิดวาดวย
ความสัมพันธระหวางประเทศที่สําคัญ 2  แนวความคิดหลัก  คือ

1) แนวคิดโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางรัฐดวยกันแลว ยังมีองคกรระหวางประเทศที่รัฐเขารวมเปนสมาชิก หรือประกอบดวย
องคกรขามชาติ หรือความสัมพันธของบุคคลที่มีสวนรวมในความสัมพันธระหวางประเทศ เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะดังกลาว จะมีโครงสรางของความสัมพันธตางๆ ดังน้ี

1.1) ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ ความสัมพันธที่เปนพื้นฐานของความสัมพันธ

1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2536. หนา 21-23.
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ระหวางประเทศในฐานะที่ รัฐที่มี เอกราชและมีความสามารถในการตัดสินใจ โดยอาจมี
ความสัมพันธที่เปนทางการระหวางกันโดยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในรูปของสนธิสัญญา
ระหวางรัฐตอรัฐ ในรูปแบบของความสัมพันธแบบทวิภาคี (Bilateral) โดยการสงตัวแทนทางการ
ทูตไปประจํา ซึ่งกันและกัน และมีการแลกเปลี่ยนหรือมีปฏิสัมพันธตอกันในทางการเมือง
เศรษฐกิจ การคา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากการมีความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐใน
รูปแบบทวิภาคีแลว รัฐหลายรัฐอาจมีความสัมพันธรวมกันหลายฝาย ซึ่งโดยทั่วไปกระทําในรูป
สนธิสัญญาพหุภาคี (multilateral) อาทิ การรวมกันในการดําเนินการในองคการระหวางประเทศ
หรือรวมปฏิบัติการในภารกิจทางทหารรวมกัน

1.2) ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรระหวางประเทศ  องคกรระหวางประเทศ
เปรียบเสมือนนิติบุคคลที่รัฐตกลงจัดต้ังขึ้น ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกันไปแลวแตวัตถุประสงคของ
การจัดต้ัง อาทิ วัตถุประสงคทางการเมือง (องคการสหประชาชาติ อาเซียน) วัตถุประสงคทาง
เศรษฐกิจ (ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  องคการการคาโลก) หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ (องคการอาหาร
และการเกษตร องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ) นอกจากน้ียังอาจมีองคกรอ่ืนๆ ซึ่งรัฐอาจ
มิไดรวมจัดต้ัง แตยอมใหเกิดขึ้น อาทิ องคกรรวมมือทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร
ซึ่งมักเปนกลุมสมาคมวิชาชีพระหวางประเทศ เปนตน  ทั้งน้ี รัฐอาจมีความสัมพันธกับองคกร
ระหวางประเทศในรูปของสนธิสัญญาหรือขอตกลงเปนทางการ อาทิ สนธิสัญญายอมรับอํานาจ
พิพากษาคดีของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และรัฐอาจใชองคกรระหวางประเทศเปนเคร่ืองมือ
ในทางการเมืองหรือการรวมมือเพื่อชวยเหลือรัฐอ่ืนๆ อาทิ การใชสหประชาชาติแกไขความขัดแยง
ระหวางรัฐ หรือการใชธนาคารโลกเปนสื่อในการพัฒนารัฐที่ยากจน

1.3) ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรขามชาติ องคกรขามชาติเปนการวมกลุม
ของคณะบุคคลเพื่อทํากิจกรรมในเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ อาทิ บรรษัท
ขามชาติในรูปแบบของธนาคาร บริษัทคอมพิวเตอร หรือองคกรศาสนา  ทั้งน้ี การดําเนินการของ
องคกรเหลา น้ีจะดําเนินการในประเทศใดจะตองได รับอนุญาตจากรัฐที่ เป นเจาบาน ซึ่ง
ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรดังกลาวจะเปนลักษณะของการเอ้ือประโยชนตอกัน คือ รัฐได
ประโยชนจากการลงทุนหรือการดําเนินกิจกรรมขององคการขามชาติ และในขณะเดียวกันองคการ
ขามชาติก็ไดผลประโยชนจากการอนุญาตของรัฐ ความสัมพันธจึงขึ้นอยูกับพื้นฐานของความ
รวมมือเปนหลัก แตอาจมีองคการขามชาติบางลักษณะซึ่งอาศัยวิธีการทางการเมืองในการดําเนิน
กิจการ อาทิ การโคนลมรัฐบาลที่ไมสนับสนุนองคกรของตน
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1.4) ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล แมโดยปกติแลวความ สัมพันธ
แบบน้ีจะไมมีความสําคัญในมิติของความสัมพันธระหวางประเทศ แตในบางกรณีอาจมีความสําคัญ
ตอความสัมพันธระหวางประเทศหากความสัมพันธระหวางบุคคลที่มุงผลทางการเมืองหรือ
กอใหเกิดผลตอความมั่นคงปลอดภัย ความสงบสุข หรือความสัมพันธตามปกติระหวางประเทศ
อาทิ การดําเนินการของขบวนการกอการรายระหวางประเทศ

1.5) ความสัมพันธประเภทอ่ืน ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางรัฐ องคกรระหวาง
ประเทศ องคกรขามชาติ บุคคล ที่มีความสัมพันธตอกันและกัน แตความสัมพันธน้ีมักเปน
ความสัมพันธในทางธุรกิจ ทางวิชาการ หรือทางสังคมวัฒนธรรม และไมสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศมากนัก

2) แนวทางการรวมกลุมประเทศ เปนผลจากการพัฒนาของการรวมกลุมประเทศ
ในยุโรปตะวันตก ทําใหเกิดการสรางแนวคิดในการอธิบายการรวมกลุมประเทศ (Integration
Theory) อันเปนแนวทางของความพยายามในการสรางคงวามสัมพันธของประชาชนที่อยูคนละ
ประเทศ และเปนการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ ซึ่งมีแนวคิดในการอธิบายการ
สรางการรวมกลุมดังกลาว ดังน้ี2

2.1) แนวคิดพหุนิยม (Pluralism) แนวคิดน้ีอางถึงความจําเปนในการพึ่งพาอาศัย
กันและกัน (Interdependence) โดยเฉพาะในประเด็นดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อวา
เปาหมายทางเศรษฐกิจบางประการที่มักรวมเรียกวา “เร่ืองสวัสดิการหรือความมั่นคง”  (Wealth –
Welfare Issue) ที่จะทําใหเปนผลขึ้นมาไดก็แตอาศัยความรวมมือมากขึ้นระหวางรัฐ (State) กับตัว
แสดงที่ไมใชรัฐ (Non – State Actors) โดยกลุม pluralist มองวาในยุคปจจุบันรัฐ (State) จําเปนตอง
รวมเขาไปอยูในระบบโลก (Global  System) มากขึ้น ซึ่งเปนสภาพที่สอดคลองกับแนวคิดของกลุม
ที่ยืนยันวาระบบการเมืองโลกเปนระบบที่มีตัวแสดงผสมผสาน (Mixed Actors) และการใหคํา
นิยามตัวแสดง (Actor) จึงดูที่ความเปนอิสระ (Autonomy) มากกวาการดูที่อํานาจอธิปไตย
(Sovereignty) และขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมที่ตนเกี่ยวของอยู (Issue  Area)

2.2) แนวคิดสหพันธรัฐนิยม (Federalism) แนวคิดน้ีมีมุมมองในเร่ืองการอธิบาย
หรือเสนอแนะหนทางที่จะนําไปสูความสําเร็จ ในการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางรัฐ

2สมพงศ  ชูมาก. ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโนม). พิมพครั้งที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542. หนา 17-50
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อธิปไตยตางๆ  นอกเหนือจากความหมายของระบบการปกครองที่มีการแบงอํา นาจกันระหวาง
รัฐบาลกลางกับรัฐที่เปนสมาชิกของสหพันธ (Federal Government state) สําหรับแนวคิด
Federalism ในฐานทฤษฎีการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในระดับภูมิภาค (Regional Integration)
หรือระดับโลก (Global Integration) ก็มาจากการมองเห็นประโยชนของ Federalism ในฐานะระบบ
การปกครอง  ซึ่งยืนยันวาความตึงเครียดเปนลักษณะธรรมชาติ ระหวางอํานาจหนาที่รวมเขาสู
สวนกลางกับอํานาจที่ตองการแยกออกไปจากสวนกลาง และหลัก “Unity Through Diversity” เปน
ขอสมมติฐานสําหรับการพยายามในการรวมตัวกันระหวางรัฐ ซึ่งตัวอยางที่แนวคิดในกลุมน้ีหยิบ
ยกขึ้นมาเปนตัวอยาง คือ ยุโรปตะวันตก หลังจากป ค.ศ. 1945 ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในหมูสาธารณชน มีความเห็นวาประสบการณในประวัติศาสตรที่ผานมาชี้ใหเห็นถึงความ
จําเปนที่จะตองวางแผนในการมุงไปสู “ความอยูเหนือขอบเขตของชาติ” ในอนาคต โดยเฉพาะการ
กอต้ังประชาคมยุโรป (European Union) ซึ่งนักคิดกลุมน้ีพยายามแสวงหาหลักการพื้นฐานของการ
รวมมือใหกวางขวางขึ้น โดยใหมีการเลือกต้ังรัฐสภา (Parliament) โดยตรงและใหมีรัฐสภาที่มี
อํานาจควบคุมที่เปนของประชาชนอยางแทจริง แตนักคิดกลุมน้ีประสบความสําเร็จอยางจํากัดใน
เร่ืองน้ี เน่ืองจากการถูกขัดขวางจากสภารัฐมนตรี (Council of Ministers) ที่มีอํานาจเหนือกวาชาติ
ของประชาคม นอกจากน้ีแนวคิดน้ียังคงเปนทฤษฎีทดสอบเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันในภูมิภาค (Regional  Integration) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ประสานความเปนเอกภาพ (Unity) กับ
ความหลากหลาย (Diversity) และโดยนัยยะแลวทฤษฎีน้ียังเปนทฤษฎีวาดวยรัฐบาลที่มีอํานาจจํากัด
(Theory of Limited Government) อยางไรก็ตามแนวคิดน้ียังคงเผชิญกับความขัดแยงกันของ
ประเด็นปญหาที่สําคัญ 2 ประเด็นในเร่ืองอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) กับ ผลประโยชนของชาติ
(National  Interest) ในการเจรจาตอรองเร่ืองการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญ

2.3) แนวคิดวาดวยภารกิจนิยม (Functionalism) แนวคิดน้ีในชวงแรกไดเสนอวา
การสนองความจําเปนรวมกัน (The Provision of Common Needs) สามารถรวมประชาชนชาติตางๆ
ขามพรมแดนได กลุมน้ีจึงเนนมุมมองดานสวัสดิการเพื่อความอยูดีกินดีในการเมืองโลก (Wealth -
Welfare Dimensional) มากกวาที่จะเนนเร่ืองการเมืองระดับสูง (High Politics) เพื่อหลีกเลี่ยงใน
เร่ืองที่เปนประเด็นปญหา จึงเนนถึงประเด็นของการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของประชาชนและ
รัฐ แทนที่จะเปนการแบงแยกระหวางประชาชนและรัฐ โดยแนวคิดน้ีเชื่อวา ควรจะเปลี่ยนความ
จงรักภักดีตอชาติไปเปนความจงรักภักดีตอองคการตามภาระหนาที่ (Functional Organization)
ความจงรักภักดีเชนน้ีจะเกิดขึ้นไดเพราะประชาชนมองเห็นวา การจัดหาสินคาและบริการน้ีขึ้นอยู
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กับความรวมมือขามชาติ (Transnational  Cooperation) และตามการคํานวณโดยถือประโยชนเปน
สําคัญ (Utilitarian  Calculus) โดยประชาชนจะเห็นวา ผลประโยชนสูงสุดของตนกําลังจะไดรับ
บริการจากองคการดังกลาว สําหรับผูนําทางการเมืองและประสบการณของการทํางานในกรอบของ
ความรวมมือกับฝายอ่ืนยอมสงเสริมใหเกิดการแสดงการยอมรับซึ่งกันและกันในอนาคต

2.4) แนวคิดภารกิจนิยมใหม (Neo – Functionalism) แนวคิดของกลุม
Functionalism ยังไดพัฒนาไปสูแนวคิดของการบูรณาการในระดับภูมิภาค (Regional Integration)
มากกวาจะพูดถึงการเปนทฤษฎีของการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระดับโลก (Global Integration)
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากอธิบายกรณีของความสําเร็จของยุโรปตะวันตกในการรวมเปนอันหน่ึง
อันเดียวกันต้ังแตป  ค.ศ. 1945 นอกจากน้ัน กลุม Neo – Functionalism จะเนนในเร่ืองการสราง
สถาบัน (Institution Building) โดยมีจุดยืนและขอเสนอแนะในเร่ืองความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันวา
เมื่อกระบวนการเร่ิมตนขึ้น การรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในกิจกรรมเร่ืองหน่ึง (Section
Integration) จะสงผลใหเกิดการไหลลน (Spillover Effect) ไปสูกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน โดยเฉพาะ
กิจกรรม (Issue Areas) ที่มีระดับการพึ่งพาซึ่งกันและกันสูงในขณะน้ัน หรือที่อาจจะมีการพึ่งพาซึ่ง
กันและกันสูงในอนาคต ดังน้ันการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันที่เกิดจากการไหลลนไปสูกัน
(Spillover integration) ยอมไมมีอะไรมาขัดขวางได และยิ่งไปกวาน้ันเมื่อกลุมผลประโยชน
(Interest Groups) ภายในรัฐสมาชิกเร่ิมเห็นถึงประโยชนที่ชัดเจนของกระบวนการ พวกเขาจะเร่ิม
กาวไปสูการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวในขั้นตอไป (Further  Integration) เพราะฉะน้ัน การไหลลน
(Spillover) อาจเปนเร่ืองของกึ่งอัตโนมัติ (Semi – Automatic) หรือเปนเร่ืองที่เกิดจากการกระทํา
ของบุคคล

เหตุการณในยุโรปในชวงทศวรรษ 1950  เปนการตอกย้ําความสําคัญของทฤษฎีน้ี
การกอต้ังประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (ESSC) เปนตัวอยางของการเร่ิมตนในการ
พยายามที่จะสรางการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในกิจกรรมดานอ่ืนตอไป และการกอต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community – EEC) และการกอต้ังประชาคม
พลังงานปรมาณูแหงยุโรป (European Atomic Energy Community – Euratom) ที่เกิดขึ้นในป  ค.ศ.
1958  ถือเปนการอธิบายปรากฏการณดังกลาวของแนวคิดกลุมน้ีไดเปนอยางดี ตลอดจนโครงสราง
ภายในของประชาคมยุโรป กลุมแนวคิดน้ีไดใหความเชื่อมั่นตอองคกรที่เรียกวาคณะกรรมาธิการ
(Commission) มากที่สุด เน่ืองจากคณะกรรมาธิการประกอบดวยกรรมการที่แตงต้ังมาจากรัฐ
สมาชิกที่ถือเปนผูแทนขององคกรเหนือชาติ (Supranational) มากกวาที่จะเปนผูถูกควบคุมโดยรัฐ
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การริเร่ิมเพื่อการรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและการยอมรับแนวทางแหงการไหลลน (Spillover
Tendencies) จะมาจากคณะกรรมาธิการ นอกจากน้ันการริเร่ิมใหรัฐสภายุโรป (European
Parliaments) มาจากการเลือกต้ังโดยตรงยิ่ งเพิ่มความแข็งแกรงตามภารกิจ (Functionalist
Institution) มากขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

2.5) แนวคิดวาดวยความสัมพันธขามชาติ (Transnationalism) ความสัมพันธขาม
ชาติ  เปนคําที่ใชอยางกวางขวางในทางการเมืองระหวางประเทศในปจจุ บัน ในเร่ืองเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ (Relations) การติดตอธุรกิจ(Transaction) ที่เกี่ยวของกับองคการ(Organizations)
และคําวา Transnational ยังใชในความหมายของกิจกรรมที่ขามพรมแดนของรัฐ (activities across
State boundaries) โดยสรุปความสัมพันธขามชาติ (Transnational Relations) จึงขึ้นอยูกับความ
เคลื่อนไหว 3 ชนิด คือ ความเคลื่อนไหวของวัตถุทางกายภาพ (Physical Objects) รวมทั้งประชากร
มนุษย  ความเคลื่อนไหวของขาวสาร (Information) และความคิด (Idea) ความเคลื่อนไหวของเงิน
และสินเชื่อ (Credit)

การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไมไดเปนเร่ืองใหมหรือเปนเร่ืองเฉพาะของระบบระหวาง
ประเทศในปจจุบัน ทั้งระบบมาตรฐานทองคํา การโยกยายประชาชาติตางๆ ในยุโรปไปยัง
สหรัฐอเมริกา และการแพรขายความคิดในเร่ืองชาตินิยม (Nationalism) ออกไปในที่ตางๆ ที่เกิดขึ้น
ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 19 แลว แตในปจจุบันเราเรียกสิ่งน้ีวาเปน Transnational ความเจริญเติบโต
ของการติดตอขามชาติ (Transnational Linkage) ไดกลายเปนสวนสําคัญของการเมืองโลกใน
ปจจุบันของเงื่อนไขทางการเมืองมหภาค (Macropolitical Conditions) 2 ประการ ที่มีความสําคัญตอ
การเจริญเติบโตของการติดตอขามชาติ ไดแก ความเจริญทางเทคโนโลยีดานการคมนาคมและการ
ขนสง และการขยายตัวของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางตัวแสดงตาง ๆ  การปฏิวัติดานการ
คมนาคมในศตวรรษที่ 20ไดทําใหตัวแสดงขามชาติ สามารถควบคุมกิจกรรมของตนที่มีอยูใน
ภูมิภาคตางๆ ในขณะที่การขยายตัวของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไดสรางบรรยากาศผอนคลาย
ให Transnationalism ขยายตัวมากขึ้น

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่วาดวยความสําคัญของการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ขอความคิดของแนวคิดของความสัมพันธระหวางประเทศที่กลาวไปแลว เมื่อนํามาปรับใชกับ
สภาพการณที่ปรากฏขึ้นในบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศ ไดสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศ ดังน้ี

1) พัฒนาการและปรากฏการณในบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศ สภาวะ
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ของบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศที่เกิดขึ้น ไดนําไปสูการสรางแนวคิดและทฤษฎี เพื่อ
อธิบายสภาพการณดังกลาวที่เกิดขึ้นในบริบทของความสัมพันธของรัฐตางๆ หรือความสัมพันธ
ระหวางองคกรภายในรัฐตางๆ ในภูมิภาค น้ัน วามีการรวมกลุมหรือสรางความรวมมือที่เกิดจาก
ฐานแนวคิดของการสรางความสัมพันธในรูปแบบใดไดบางและมีฐานความคิดใดที่สนับสนุนตอ
การอธิบายการสรางความรวมมือดังกลาว  ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ในรูปแบบขององคกรความรวมมือระหวางประเทศของรัฐสภา องคกรความรวมมือศาลปกครอง
ระหวางประเทศ หรือการรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ดังเชนในกรณีของสหภาพยุโรป
เปนการเนนย้ําถึงความความสําคัญของความรวมมือที่เกิดขึ้นในสภาพการณของความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวโนมของการเกิดขึ้นขององคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศในแตละภูมิภาคที่มีการเชื่อมโยงกันจนไปสูการสรางความรวมมือขององคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศในระดับโลก ดังเชนกรณีของการประชุมทางวิชาการศาลรัฐธรรมนูญโลก ที่ไดจัด
ขึ้นในชวงปลายเดือนมกราคม 2552 ที่ผานมา อันเปนการสะทอนใหเห็นปรากฏการณของ
ความสําคัญของการสรางความรวมมือระหวางองคกรภายในภูมิภาคไปสูการสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศในระดับโลก

2)  การเสริมสรางพัฒนาการขององคกรที่เปนสมาชิกในองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ  กรณีที่เปนตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ กรณีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในสหภาพยุโรป
ที่เร่ิมตนต้ังแตป 1976 ที่ไดมีหยิบยกปญหาที่แตกตางกันในแตละคร้ังของการประชุม และการให
ความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศสมาชิกที่ เร่ิมตนกอต้ังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิ่งน้ีไดชวยทําให
พลเมืองของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปเขาใจถึงหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และความเขาใจ
รวมกันตอการใหคุณคาตอเสถียรภาพและความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐและประชาชนในประเทศ
ซึ่งการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเปนการอภิปรายภายในเชิงปฏิบัติการโดยการมีสวนรวม
ของตุลาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในฐานะผูดําเนินการประชุม พรอมทั้ง
มีการสงรายงานจากประเทศที่เขารวม  และการสรุปรายงานทั่วไป  ซึ่งเมื่อระยะเวลาตอมามีประเทศ
เขารวมเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงเปนสวนที่ชวยใหเกิดทิศทางในการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวาง
ศาลรัฐธรรมนูญในยุโรปใหมีความเขาใจรวมกันและมีความเปนอิสระเพียงพอ  ซึ่งทําใหศาล
รัฐธรรมนูญเกิดการรวมตัวในระยะเวลาอันสั้นในชวงเร่ิมตน  และพัฒนาการของยุโรปไดแสดงให
เห็นวาความแตกตางของศาลรัฐธรรมนูญไดนําไปสูการพัฒนาความสงางาม ความเปนอิสระ และ
ความรับผิดชอบรวมกันของศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคยุโรปในชวงตลอดเวลาที่ผานมา
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3)  การเสริมสรางสังคมแหงความรู ในปจจุบันการพัฒนาองคกรตางๆ จําเปนจะตอง
ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร ซึ่งความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค
ที่เชื่อมโยงไปสูระดับโลกในองคกรศาลรัฐธรรมนูญ จะนําไปสูการเสริมสรางการสรางสังคมแหง
ความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูและประสบการณในการเผชิญวิกฤติการณของ
แตละองคกร อันเปนแนวทางในการเสริมสรางการพัฒนาและเสริมสรางมูลคาของทรัพยากรมนุษย
ในองคกรที่เขามาสรางความรวมมือระหวางกัน ทั้งในดานการเสริมสรางการประชุมทั้งในเชิง
วิชาการหรือในเชิงปฏิบัติการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร หรือการเสริมสรางการสราง
ฐานขอมูลความรูขององคกรที่จะเปนการเชื่อมโยงองคกรตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญ
ของการเสริมสรางใหทรัพยากรมนุษยขององคกรมีศักยภาพและความรูความสามารถในการ
ดําเนินงานใหกับองคกรของตน อันเปนการเสริมสรางและการพัฒนาที่สําคัญของการสรางความรู
ใหกับองคกร อันจะเปนการเสริมสรางและการยกระดับการทํางานขององคกรตางๆในฐานะที่เปน
สมาชิกขององคกรความรวมมือระหวางประเทศใหไปสูมาตรฐานในการบริหารงานขององคกรใน
อนาคต

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผน3 ซึ่งประกอบดวย
1) องคประกอบของการวางแผน องคประกอบของการวางแผนที่สําคัญ คือ

1.1) การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ตองการบรรลุ ซึ่งมีหลายระดับ  คือ
1.1.1) จุดมุงหมายหรือเปาประสงค (Goals) เปนการแสดงถึงความ

คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาขางหนา ซึ่งมักจะมองในรูปของผลลัพธ (Outcomes)
ในอนาคตกําหนดอยางกวางๆ

1.1.2) วัตถุประสงค (Objective) เปนองคประกอบที่เปนผลมาจากการ
แปลงจุดมุงหมาย (Goal) ใหเปนรูปธรรมมากขึ้นเพื่องายในการนําไปปฏิบัติ วัตถุประสงคจึงเปน
การกําหนดผลผลิต (Output) ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นอยางกวางๆ แตชัดเจน และสามารถปฏิบัติได

1.1.3) เปาหมาย (Targets) เปนองคประกอบที่เปนผลมาจากการแปลง
วัตถุประสงคใหเปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น เปาหมายจึงเปนการกําหนดผลลัพธสุดทายที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนโดยจะกําหนดเปนหนวยนับที่วัดผลไดเชิงปริมาณ และกําหนด

3 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ. นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ. พิมพครั้งที่ 6 .
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม. 2544. หนา 73-93.
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ระยะเวลาที่จะบรรลุผลสําเร็จน้ันดวย
1.2) วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เปนองคประกอบที่เกิดจาก

การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดเปนทางเลือก (Alternative) สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ
หรือกลวิธี (Strategy) ใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว จากน้ันจะถายทอดออกมาเปนแผนงาน
(Programs) และโครงการ (Projects) ที่เชื่อมโยงกันโดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก
คือ

1.2.1) กลวิธีการปฏิบัติหรือมาตรการ (Strategy) เปนการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหบรรลุจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

1.2.2) แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เปนการกําหนด
แนวทางการกระทําที่เปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประเด็นในการเขียนที่
ชัดเจน ครอบคลุม และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ

1.3) ทรัพยากร (Resources) และคาใชจาย (Cost) เปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหน่ึงในการวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ ซึ่งผูวางแผน
จะตองระบุใหชัดเจนและมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ

1.4) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบที่แสดงถึง
กรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends)
ที่กําหนดไว ซึ่งขั้นตอนน้ีจะตองอาศัยกลยุทธหลายอยางทั้งกลยุทธภายในองคการและกลยุทธ
ภายนอกองคการ

1.5) การประเมินผลแผน (Evaluation) เปนองคประกอบที่แสดงถึงการ
ตรวจสอบการควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหทราบถึง ความกาวหนาหรือ
ขอบกพรองหรือขอจํากัดของแผนน้ันๆ เพื่อจะไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว

2) ระดับของการวางแผน การแบงระดับของการวางแผนตามลักษณะของการ
บริหารงานในองคการ สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ

2.1) การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เปนแผนระดับสูงสุดของ
องคการ มักจะระบุแนวทางอยางกวางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดแผนชนิดอ่ืนๆ สวนใหญจะ
เปนแผนระยะยาว (Long - Range Plan) เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9

2.2) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนการวางแผนหลอมรวม
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ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดขององคการ หรือแผนงานใหญขององคการ โดยจะระบุไว “อยางกวาง”
และ “มองไกล” ไปพรอมๆกัน ซึ่งมักจะเปนแผนระยะยาว 5 – 10 ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผน
ระดับนโยบาย

2.3) แผนปฏิบัติการ หรือแผนดําเนินงาน (Operation Plan) เปนการวางแผนที่
กําหนดจุดมุงหมายระยะสั้น ระยะเวลา ไมเกิน 1 ป ซึ่งถายทอดมาจากแผนกลยุทธ องคประกอบ
ของแผนปฏิบัติการจะประกอบดวย วัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ
งบประมาณ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ แผนใช
ประจํา (Standing Plans) และแผนใชเฉพาะคร้ัง (Single - use Plans)

  2.2  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จากการตรวจสอบแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศจะพบวา มีกา ร

จัดทําแผนในลักษณะน้ีคอนขางนอย ซึ่งจากการสํารวจพบวา มีการจัดทํายุทธศาสตรการ
ตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรหรือการวางแผนกล
ยุทธการบริหาร

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของจะเห็นไดวาแนวทางการจัดทําแผนแมบทการ
ตางประเทศจะเปนแนวทางที่สําคัญในการที่องคกรศาลรัฐธรรมนูญจะกําหนดยุทธวิธีในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบของความรวมมือขององคกรศาลรัฐธรรมนูญในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลกตอไป โดนการวางแผนแมบทการตางประเทศจะเปนเคร่ืองมือสําคัญตอ
ศาลรัฐธรรมนูญในการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในอนาคตตอไป



บทท่ี 3
ผลการศึกษา

ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเอกสารการกําหนดยุทธศาสตรและการวางแผนในดานตางประเทศ
ในกรณีศึกษาจากหนวยงานภาครัฐในประเทศไทยและหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ ซึ่งผลของ
การศึกษามีดังน้ี

3.1  กรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผนของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย
จากการศึกษาของผูวิจัยในหนวยงานภาครัฐของไทยมีหนวยงานที่ดําเนินการวางแผนดาน

ตางประเทศอยู 2 หนวยงาน คือ แผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2550-2552 ซึ่งจัดทําโดยสํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งจัดทํา
โดยสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งรูปแบบของการจัดทําแผนของทั้งสอง
หนวยงานมีขอเปรียบเทียบในจุดรวมและขอแตกตางที่สําคัญของทั้งสองหนวยงาน ดังน้ี

3.1.1 แนวทางการดําเนินงานและเน้ือหาที่คลายคลึงกัน  ทั้งสองหนวยงานไดกําหนด
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนและมีเน้ือหาที่คลายคลึงกัน ดังน้ี

1) การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อการจัดทําแผน  ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดมี
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 26/2550 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษ าให
สามารถแขงขันในเวทีโลก โดยอางฐานที่มาตามยุทธศาสตรของกร ะทรวงศึกษาธิการและ
แผนปฏิบัติการของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นชอบใหสํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3.10
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศและนําไปสูการปฏิบัติ
ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบดวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝายตางประเทศ ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ หัวหนากลุมงานในสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ และเจาหนาที่ของสํานักความสัมพันธตางประเทศ โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ในการศึกษาและรวบรวมองคความรูและทักษะความชํานาญการขององคกรระหวางประเทศที่
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ประเทศไทยเปนสมาชิก และจากประเทศตางๆทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งในกรณีของ
หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษารวบรวมความตองการและความจําเปนในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําขอเสนอแนะทิศทางและการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ฯ การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ และการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและรายงานผลการดําเนินการตอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

กรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหเหตุผลในการเลือกวิธีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรโดยไมไดวาจางที่ปรึกษาในการจัดทําแผน ดวยเหตุผลของความเชื่อมั่นตอศักยภาพของ
บุคลากรดานวิเทศสัมพันธและเจาหนาที่ในหนวยงานดานการวางแผนของหนวยงาน ซึ่งสามารถ
ประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนมากและยังเปนการเสริมสรางการเรียนรูและความเขา ใจ การมี
สวนรวมในการจัดทําแผน และยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากรของงานวิเทศ
สัมพันธ ซึ่งในการจัดทําแผนดังกลาวไดจัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี เปนประธาน
ประกอบดวยเจาหนาที่วิเทศสัมพันธเปนผูแทนหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงาน  ผูแทนสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร โดยมีเจาหนาที่สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 20 คน มีหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ รวบรวม
ขอมูลและการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จะเห็นไดวาทั้งสองหนวยงานจะใชวิธีการจัดทําโดยอาศัยบุคลากรภายในหนวยงาน
ดําเนินการจัดทําแผน โดยมุงเนนที่การมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของ
บุคลากรในดานการตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับหนวยงานทั้งหลายที่จะนําไปปรับใชในการระดม
บุคลากรที่มีความรูและความสามารถเขามาพัฒนาและจัดทําแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ได ดัง
ในเหตุผลที่ไดกลาวไวในกรณีของขั้นตอนการจัดทําแผนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2) การสํารวจสภาพแวดลอมในการจัดทําแผน  ทั้งสองหนวยงานไดวิเคราะห
สภาพแวดลอมในดานการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ โดยในกรณีของสภาพและ
สภาวะแวดลอมของการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ไดสํารวจ
สภาพแวดลอมในมิติของสภาพการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการใน
2 มิติ คือ มิติของความรวมมือในกรอบพหุภาคี จํานวน 7 องคกร อาทิ ความรวมมือกับยูเนสโก
ความรวมมือกับยูนิเซฟ ความรวมมือกับอาเซียน เปนตน และมิติของความรวมมือในกรอบทวิภาคี
อาทิ ความรวมมือความรวมมือในกรอบทวิภาคี จํานวน 10 กรอบความรวมมือ อาทิ ความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบาน ความรวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ความรวมมือกับประเทศญ่ีปุน
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ความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน นอกจากน้ันยังไดวิเคราะหสภาวะแวดลอมในการ
ดําเนินความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบันโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) โดยอธิบายในดานจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค ในดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยกําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
ความรวมมือระหวางประเทศขององคกร โดยนอกจากจะใชเทคนิคการวิเคราะห สภาวะแวดลอม
(SWOT Analysis) โดยอธิบายจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค แลวยังไดใชเทคนิคเทาวเมท
ริกซ (TOWS matrix) เพื่อใชในการวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรในเชิงตําแหนงยุทธศาสตรของ
หนวยงานทั้งในการวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุกในระยะยาวและระยะสั้น (Quest (S+O) & Venture
(W+O)) รวมทั้งยุทธศาสตรเชิงรับในระยะยาวและระยะสั้น (Sega (S+T) &Parlay (W+T))

3) การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ทั้งสอง
หนวยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และประเด็นของยุทธศาสตร โดยในกรณี
ของกระทรวงศึกษาไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรการแสวงหาองคความรูและความชํานาญการจากตางประเทศและนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรการขยายเครือขายและพัฒนากลไกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการกับ
หนวยงาน/องคการของตางประเทศ ยุทธศาสตรการระดมและจัดสรรทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้ ง
ในและตางประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
และผลักดันใหมีการดําเนินการตามกรอบความตกลงและใหมีการติดตามประเมินผล

ในกรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร จํานวน
2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย และประเด็นยุทธศาสตรการเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการดานความรวมมือตางประเทศของกระทรวงไปสูสากล

4) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยมีกรอบแนวคิด เปาหมาย มาต รการ ซึ่ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยมีแนวคิด เปาประสงค
แนวทาง/มาตรการ และตัวชี้วัด แตในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
โดยมีคําอธิบายประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และมาตรการ แตไมไดกําหนดตัวชี้วัดไว

5) การกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของยุทธศาสตรในทิศทางเดียวกัน อาทิ
งบประมาณ การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ความรวมมือระหวางหนวยงานในกระทรวงเปนตน



17
3.1.2  แนวทางการดําเนินงานและเน้ือหาที่แตกตางกัน ทั้งสองหนวยงานไดกําหนด

แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนและมีเน้ือหาที่แตกตางกัน ดังน้ี
1) กระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตร กรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรที่มี

กระบวนการขั้นตอนในการจัดทํายุทธศาสตรที่มีกระบวนการดําเนินการที่มีความละเอียดและเนน
การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในองคกรโดยมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการรับฟงขอคิดเห็น จํานวน 5 คร้ัง

ในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการเปนการดําเนินการในลักษณะของการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ แตยังขาดมิติของการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณของบุคลากรในหนวยงาน

2) การวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนในระดับตางๆ ในกรณีของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรในระดับหรือมิติตางๆ
โดยการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแมบท แผนหลัก สภาวะแวดลอม เพื่อนําไปสูแผนยุทธศาสตร
ความรวมมือระหวางประเทศ แตในกรณีของกระทวงศึกษาธิการไมไดวิเคราะหความเชื่อมโยงของ
แผนในมิติของแผนในระดับตางๆ

3) การกําหนดกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร กรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรไดกําหนด
องคประกอบของยุทธศาสตร โดยกําหนดตัวชี้วัดและกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร ในกรณีของประเด็น
ยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ไดกําหนดตัวชี้วัด จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ ลําดับดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยเลื่อนลําดับขึ้น 3 ลําดับ จํานวนขอเสนอแนะความรวมมือระหวางประเทศที่ไดศึกษา
วิเคราะหสาขาที่ตองการและประเทศที่มีศักยภาพสูง จํานวนโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีแผนและผลการนําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในเชิงคุณภาพ และจํานวนประเทศ/
หนวยงานตางประเทศที่ตอบสนองชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธและสนใจรวมมือกับ
หนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีกลยุทธ จํานวน3 กลยุทธ คือ กลยุทธการ
สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ
กลยุทธการสรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศใหประเทศเปนศูนยในการขยายความรวมมือไป
ยังประเทศเพื่อนบาน และกลยุทธประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุกของหนวยงานใน
กระทรวง ในสวนของประเด็นยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานความรวมมือตางประเทศของ
กระทรวงไปสูสากล ไดกําหนดตัวชี้วัด จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ จํานวนบุคลากรดานความรวมมือกับ
ตางประเทศที่ผานการศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาทํางานตามสายงาน และจํานวนขอตกลงความ
รวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บในฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน โดยมีกลยุทธ จํานวน3
กลยุทธ คือ กลยุทธการจัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธรวมกันภายในกระทรวง กลยุทธการ
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สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางประเทศแบบบูรณาการภายในกระทรวง และการ
พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง

ในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไมไดกําหนดตัวชี้วัดและกลยุทธของแผนยุทธศาสตรไว
ซึ่งกรณีของตัวชี้วัดนับเปนมิติที่สําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินแผนยุทธศาสตรประสบ
ผลสัมฤทธิ์

4) การกําหนดประเด็นของการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและ การประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเด็นของการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการทั้งในดานของการประสานงานอยางใกลชิด การสงเสริมการบูรณาการระหวาง
หนวยงาน การกระตุนหนวยงานใหเห็นถึงความสําคัญ การสรางและขยายเครือขายความรวมมือ
การผลักดันการดําเนินการตามขอตกลง การศึกษาความเชี่ยวชาญของประเทศคูรวมมือ และการ
ดําเนินการติดตามประเมินผล  นอกจากน้ันกระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดเร่ืองการประเมินผล
ไวดวย

แตในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไมไดกําหนดประเด็นเหลาน้ีไวในแผนยุทธศาสตร ซึ่ง
ก า รแ ป ล ง แ ผน ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ เป นหั ว ขอ ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ  แต อย า ง ไ ร ก็ ดี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําเสนอตัวอยางแนวทาง/กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรของกระทรวงไวในแตละกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร

3.2  กรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผนของหนวยงานศาลตางประเทศ
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษากรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผนกลยุทธของศาล

รัฐธรรมนูญหรือองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของตางประเทศ พบวา หนวยงานเหลาน้ี
มักจะไมไดกําหนดแผนแมบทของหนวยงานในดานตางประเทศ แตจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
หรือแผนกลยุทธในแผนยุทธศาสตรของหนวยงานในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีประเด็นในกรณีศึกษาของ
องคกรตางๆ เหลาน้ี ดังน้ี

3.2.1 กรณีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต แนวทางในการพัฒนาเจาหนาที่
กฎหมายจากชาวตางประเทศและชาวแอฟริกาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการฝกงานในดานสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณีของผูที่สําเร็จการศึกษากฎหมายชาวตางประเทศที่จะ
เขามารับการฝกงานจําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในดานคาใชจาย
ตางๆ อันสะทอนถึงความประสงคที่จะสงเสริมความรวมมือกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต และนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางผูเขารับการฝกงานและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐแอฟริกาใตในอนาคต นอกจากน้ันวัตถุประสงคอีกประการที่สําคัญคือ การรองรับตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแอฟริกาใตที่บัญญัติใหการวินิจฉัยคดีของ
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ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใตในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญนอกจากจะตอ
คํานึงถึง รัฐธรรมนูญแลวยังจะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงกฎหมายตางประเทศอีกดวย ดังน้ัน คํา
วินิจฉัยใน
กรณีของตางประเทศจึงมักจะถูกอางถึงในการตอสูคดีและศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใตก็
ไดมีการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของบทบาทของนักวิจัยในดานกฎหมายจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนการทําหนาที่ของผูพิพากษาในดานการศึกษาวิจัย อันเปนสวนสําคัญที่จะไดรับจาก
การจัดใหมีนักศึกษาดานกฎหมายจากตางประเทศตามแนวทางดังกลาว

เราจะพบวาในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใตไดใหความสําคัญตอการ
พัฒนาเจาหนาที่ดานกฎหมาย ในรูปแบบของการฝกหัดผูสําเร็จการศึกษาดานกฎหมายจาก
ภายในประเทศและผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะเปนประโยชนทั้งใน
สวนของผูเขารับการฝกงานและการสนับสนุนตอการสรางองคความรูในดานกฎหมายตางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต อันเปนประเด็นกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในดาน
กฎหมายและการเสริมสรางความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใตกับ
หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยของตางประเทศ

3.2.2  กรณีของศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักร ไดกําหนดแนวทางดานตางประเทศ โดย
กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารงานขององคกร โดยจะพัฒนาความสัมพันธกับศาลอ่ืนๆ ใน
ยุโรป สหภาพยุโรป และประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นกับ
ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี

เราจะพบไดวา ในกรณีของศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักรไดกําหนดทิศทางของ
กรอบกลยุทธในรูปแบบที่ชัดเจนตอการเสริมสรางความสัมพันธกับองคกรตางประเทศและสะทอน
ตอการตอบสนองตอระบบการควบคุมความชอบดวย รัฐธรรมนูญของศาลสูงสุดแหง
สหราชอาณาจักร

นอกจากน้ัน ในดานความสัมพันธกับตางประเทศ ศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักร
ก็ไดกําหนดในหมวด 5 ของแผนขององคกร ไดกลาวถึงสภาพการดําเนินงานดานการตางประเทศ
ในดานของเปาหมายของการสรางความสัมพันธดานตางประเทศ เพื่อการเสริมสรางประโยชนตอ
การพัฒนาในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและการวินิจฉัยคดีเปนสําคัญ นอจากน้ัน ยังไดกลาวถึ ง
รูปแบบการดําเนินของการรับรองและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางศาลสูงสุดแหงสหภาพยุโรป
และศาลสูงสุดแหงอิสราเอล หรือการแลกเปลี่ยนการเยือนจากองคกรศาลรัฐธรรมนูญยุโรป
ตะวันออก หรือการรับรองการเยือนจากผูพิพากษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวาแนวทางของศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักรไดให
ความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือกับองคศาลในภูมิภาคตางๆ ในรูปแบบตางๆ อันเปน
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กรณีที่สามารถนํามาปรับใชตอการเสริมสรางความสัมพันธในลักษณะของการรับรองการเยือน
หรือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน อันจะเปนสวนสําคัญตอการเสริมสรางการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณที่หลากหลายทั้งในระดับตุลาการหรือในระดับเจาหนาที่ตอไปในอนาคต

3.2.3  กรณีศาลสูงสุดแหงแลตเวีย ศาลรัฐธรรมนูญแลตเวียไดกําหนดเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองในดานตางประเทศ โดยกําหนดเปาหมายของการเคารพตอสิทธิมนุษยชน
ในการกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญ อาทิ การสงผูพิพากษาและ
ผูชวยผูพิพากษาของศาลเขารับการอบรมในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และการตรวจสอบการบังคับ
ใชของธรรมนูญของสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และการวินิจฉัยคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

กรณีของศาลสูงสุดแหงลัตเวีย  ไดสะทอนตอกลยุทธในการคํานึงสภาพ
ความสําคัญตอประเด็นที่สําคัญตอความรวมมือในระดับภูมิภาคยุโรป โดยการใหความสําคัญตอสิ่ง
ที่เปนคุณคาสําคัญตอความรวมมือในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในดานสิทธิมนุษยชนของพลเมือง
ยุโรป

3.2.4  กรณีศาลรัฐธรรมนูญแหงโคโซโว ศาลรัฐธรรมนูญแหงโคโซโว ไดกําหนด
เปาประสงคของกลยุทธดานตางประเทศในดานของการสื่อสาร โดยกําหนดมาตรการการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศไว 4 มาตรการ คือ

1) มาตรการเสริมสรางการติดตอกับตางประเทศเพื่อเสริมสรางใหศาลรัฐธรรมนูญ
โคโซโวมีทิศทางที่สอดคลองกับองคกรศาลในภูมิภาคและรูปแบบอ่ืนๆในดานตางประทศ โดยมี
กิจกรรมของการจัดการเดินทางเยือนและรับรองการเยือนศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคยุโรปหรือ
ภูมิภาคอ่ืนๆ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง และการเขารวมการประชุมตางประเทศที่จัดขึ้นสําหรับศาล
รัฐธรรมนูญหรือสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน การอภิปราย และการใหขอเสนอแนะ ที่มี
การจัดขึ้นในภูมิภาคยุโรปหรือภูมิภาคอ่ืนๆ อยางนอยปละ 3 คร้ัง

2) มาตรการการดําเนินการและการมีสวนรวมในระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ  โดยมีกิจกรรมการจัดการสัมมนาหรือการประชุมประจําป โดยศาลรัฐธรรมนูญแหงโคโซ
โวเปนเจาภาพในประเด็นในดานรัฐธรรมนูญ และกิจกรรมการสงเสริมใหตุลาการและผูบริหาร
ระดับสูงของสํานักงานเขารวมการสัมมนาหรือการประชุมในระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศ
อยางนอยปละ 3 คร้ัง

3) มาตรการจัดต้ังสวนราชการดานความสัมพันธตางประเทศ โดยมีกิจกรรมการ
ร า ง ข อ เ ส น อ ก า ร ก อ ต้ั ง ส ว น ร า ช ก า ร ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ศ า ล
กิจจรรมการเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อพัฒนาแนวคิดและการวางแผนสําหรับสวนราชการ
ความสัมพันธระหวางประเทศ กิจกรรมการนําปฏิบัติตามแผน กิจกรรมการฝกอบรมเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ กิจกรรมการกํากับและตรวจสอบการดําเนินงาน และการดําเนินการกิจกรรมในป คศ .
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4) มาตรการลงนามขอตกลงความรวมมือและบันทึกความเขาใจกับศาล
รัฐธรรมนูญอ่ืนๆ ในภูมิภาค ในสหภาพยุโรป และในโลก โดยมีกิจกรรมการเตรียมการขอตกลง
ระหวางประเทศกับศาลอ่ืน หรือศาลที่มีประสบการณ และกิจกรรมการลงนามขอตกลงความ
รวมมือหรือบันทึกความเขาใจกับศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนๆ ในภูมิภาค และตางประเทศ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญระหวางกัน

3.2.5  กรณีศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี  ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลี
ไมไดกําหนดยุทธศาสตรตางประเทศของศาล แตไดดําเนินกิจกรรมในดานการตางประเทศจํานวน
4 กิจกรรม ไดแก

1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและการลงนามบันทึกความเขาใจ  ศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลีไดเขารวมการประชุมในตางประเทศในรูปแบบของการประชุมขององคกรศาล
ตางประเทศหรือสมาคมในดานกฎหมาย การเดินทางไปเยือนศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ และการ
เตรียมการลงนามบันทึกความเขาใจในการรวมมือและการแลกเปลี่ยนระหวางศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลีกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ

2) กิจกรรมในคณะกรรมาธิการเวนิซ  ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลี ได
เขาไปเปนสมาชิกขององคกรความรวมมือในภูมิภาคยุโรป (Venice Commission) เมื่อป 2006

3) ความพยายามในการกอต้ังสมาคมศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชีย การเขาไปมี
สวนรวมกับการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลกในฐานะผูแทนของศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาค
เอเชีย จากบทบาทดานตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีในความรวมมือและความ
พยายามในสองสวนที่กลาวมาขางตน

4) การจัดการสัมมนาครบรอบ 20 ป แหงการกอต้ังศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยเชิญศาลรัฐธรรมนูญกวา 40 ประเทศ เขารวมการสัมมนา รวมทั้งเชิญศาลสูงสุดแหง
สหราชอาณาจักร ศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา เขารวมการสัมมนาดังกลาว

จากกิจกรรมทั้งสี่ประการจะเห็นไดวาเปนพัฒนาการที่ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเน่ืองของสาธารณรัฐเกาหลีอันเปนสวนสําคัญตอการดําเนินการดานการตางประเทศขององคกร
จนเปนนําไปสูการเปนประธานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียในสมัยแรก

3.3  แนวทางการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษากรณีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของหนวยงานภาครัฐของไทย

ซี่งเปนหนวยงานที่เทียบเทากับกรณีของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหนวยงานในระดับ
กระทรวง และการศึกษาจากกรณีของหนวยงานศาลในตางประเทศ ซึ่งนํามาปรับใชกับแนวทาง
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ของการจัดทําแผนแมบทดานการตางประเทศในประเด็นตางๆ ดังน้ี

3.3.1 การแตงต้ังที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนแมบทการตางประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ  โดยเรียนเชิญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนที่ปรึกษาการจัดทําแผนแมบทการ
ตางประเทศ เน่ืองจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองทานเคยดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตและ
ประสบการณในดานตางประเทศของทานจะเปนประโยชนทั้งในดานแนวคิดและการนําไปปฏิบัติ
ตอไป

นอกจากน้ัน วิธีกา รจัดทํ าแผนยุทธศ าสตรความรวมมือระหว างปร ะเท ศ
จะใชบุคลากรในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดวยศักยภาพของบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ เจาหนาที่
แผนและวิทยากรของหนวยงานในสํานักงานแทนการวาจางที่ปรึกษา ซึ่งสามารถประหยัด
งบประมาณไดจํานวนมาก ที่สําคัญคือ บุคลากรดานวิเทศสัมพันธสามารถเรียนรูและเขาใจการ
จัดทําแผน รวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ ฯลฯ ในรูปของคณะทํางาน
ตลอดจนมีความสามารถที่จะปรับปรุงแผนเปนระยะ ๆ เมื่ออาศัยหลักการดังกลาวจึงไดนํามาสูการ
จัดทําคําสั่งแตงต้ังที่ปรึกษาและคณะกรรมการโดยมีความรับผิดชอบในการพิจารณาการจัดทําแผน
แมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ การใหคําปรึกษา แนะนํา ในระบบ รูปแบบ กระบวนการ และ
วิธีการ ตลอดจนการปรับปรุงแกไขปละพัฒนาการดําเนินการจัดทําแผนแมบทดังกลาว และการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญและ
รายงานผลการดําเนินการตอที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

3.3 .2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของแผนแมบทตางประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณา

1) หลักการและเหตุผล กระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเปนที่ยอมรับวาเปน
ปจจัยที่สําคัญในการเสริมสรางหลักนิติธรรม การคุมครองสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งการพัฒนากระบวนการดังกลาวอาศัยทั้งศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ
ภายในประเทศและความรวมมือเรียนรูประสบการณจากตางประเทศเปนสําคัญ นอกจากน้ี ความ
รวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ ยังเปนกลไกในการสราง
ความสัมพันธและมิตรไมตรีระหวางประเทศไดเปนอยางดี

ความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศเปนกล
ยุทธหน่ึงที่สนับสนุนยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญ และสงผลลัพธตอการดําเนินการตางประเทศ
ของประเทศ การริเร่ิมจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ จะเปนประโยชนแก
หนวยงานในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานความรวมมือกับศาลรัฐธรรมนูญ
ตางประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในดานการตางประเทศให
เจริญรุดหนาทัดเทียมตางประเทศ



23
2) วัตถุประสงค

1) เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ของศาล
รัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ มีเปาหมาย กรอบแนวทางที่ชัดเจนเปนเอกภาพ
รวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด

2) เพื่อใหการบริหารจัดการความรวมมือระหวางประเทศและงานวิเทศ
สัมพันธ ของหนวยงานในสํานักงาน มีความเขมแข็ง มีการพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

3) เพื่อใหหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ ไดนําแผนแมบทตางประเทศสามารถ
แปลงไปสูแผนปฏิบัติการและจัดทําคําของบประมาณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน

3.3.3 กระบวนการจัดทําแผนแมบท
1) จัดต้ังที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาล

รัฐธรรมนูญ โดยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีประสบการณดานการตางประเทศเปนที่ปรึกษา
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนประธานกรรมการ ประกอบดวยรองเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่รับผิดชอบดานงานตางประเทศ ผูบริหารหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงาน
ผูอํานวยการกลุมงานศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ เปนเลขานุการ โดยมี
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญที่รับผิดชอบดานงานตางประเทศเปนผูชวยเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 11 คน
มีหนาที่จัดทําแผนแมบทตางประเทศฯ รวบรวมขอมูลและการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ

2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาสาระสําคัญของแผนแมบทและ
แผนหลัก เพื่อการจัดทํา SWOT ประกอบดวย

2.1)  การบรรยายใหความรูสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรและแผน
แมบท

- แผนยุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2555 - 2559)
- แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (2555 - 2559)

2.2)  การนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจและกิจกรรม/โครงการความรวมมือ
ตางประเทศ ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ

2.3) วิธีการและการระดมความคิดเห็นการจัดทํา SWOT
2.4)   การจัดทํา (ราง) ประเด็นแผนแมบทตางประเทศฯ คร้ังที่ 1

3 )  ก า รป รั บ ป รุ ง (ร า ง ) ป ระ เ ด็น แผน แม บ ท ต า ง ป ระ เท ศ  ค ร้ัง ที่ 2
โดยการศึกษาจากวิธีการจัดทําและสาระประเด็นยุทธศาสตรหรือแผนแมบทของกระทรวงตาง ๆ
ซึ่งมีประสบการณในการจัดทํายุทธศาสตรหรือแผนแมบทตางประเทศ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อเรียนรูจากกระทรวงตาง ๆ  รวม 5 กระทรวง ไดแก กระทรวงการ
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ตางประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลปกครอง

4) จัดประชุมโตะกลม เพื่อวิพากษแผนแมบทตางประเทศ เพื่อปรับปรุง (ราง)
แผนแมบทตางประเทศฯ คร้ังที่ 3 โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานแผนยุทธศาสตรและผูเกี่ยวของ 3
หนวยงาน คือ

4.1) ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในดานการจัดทํายุทธศาสตรหนวยงาน
ภาครัฐ

4.2) ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบในดานภูมิภาค
ตางๆ

4.3) ผูแทนจากสํานักพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
5)  การพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ

ขอรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนแมบทการตางประเทศ คร้ังที่ 4
6)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําประชาพิจารณ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ฯ คร้ังที่ 5 ซึ่งเปนคร้ังสุดทาย
3.3.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร การวิเคราะห SWOT โดยอาศัยขอมูล

จากการวิเคราะหในการจัดทํายุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีประเด็นสภาวะ
แวดลอมขององคกรที่เกี่ยวของกับการตางประเทศดังน้ี

1) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็ง (Strength) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็งของศาล
รัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังน้ี

1.1) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบกฎเกณฑหรือ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน
และการดําเนินการอ่ืนๆ ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได

1.2) ยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
นานาชาติ

1.3) ตุลาการและผูบริหารของศาลรัฐธรรมนูญมีจุดมุงหมายสูงสุดของ
ศาลไปในทิศทางเดียวกันคือทําใหสังคมมีความเปนธรรม

1.4) องคกรมีขนาดเล็กทําใหเกิดผลดีตอการลดขั้นตอนการทํางานการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกรรวดเร็วไมซับซอน

1.5) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมี
ที่มาตางกันทําใหมีประสบการณทํางานที่หลากหลาย

1.6) ตุลาการและผูบริหารของศาลรัฐธรรมนูญศรัทธาการปกครองใน
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ระบอบประชาธิปไตย

1.7) บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความรู
ความสามารถและศักยภาพคอนขางสูง

1.8) มีหนวยงานตางประเทศหลายหนวยงานใหความสนใจในการสราง
รวมมือระหวางประเทศ

1.9)  มีระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีฐานขอมูล
เชื่อมโยงระหวางภายในประเทศและภายนอกประเทศ

1.10) การเปนองคกรที่เกิดขึ้นใหมทําใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถวาง
ระบบงานที่ทันสมัยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมและวัฒนธรรมในองคกรที่เขมแข็ง

2) ประเด็นสําคัญดานจุดออน (Weakness) ประเด็นสําคัญดานจุดออนของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังน้ี

2.1) ปญหาระบบการบริหารงานบุคคลขององคกร
2.2) การบูรณาการภายในหนวยงานที่ยังขาดพลังในการไดรับประโยชน

จากความรวมมือตางประเทศ
2.3) การขาดการรับชวงหรือการถายทอดจากเจาหนาที่ที่ยายงาน
2.4) ระดับขีดความสามารถที่มีขอจํากัดเปนอุปสรรในการติดตอกับ

ประเทศที่พัฒนา
2.5) ความสามารถการใชภาษาอังกฤษยังไมถึงระดับการนําเสนอในเวที

โลก
2.6) บางหนวยงานไมมีเจาหนาที่ฝายความรวมมือตางประเทศและวิเทศ

สัมพันธ เพื่อการประสานงานตางประเทศโดยตรง
2.7) การขาดความรูในกระบวนการจัดทําแผนและการเสนอขอ

งบประมาณประจําป
2.8) เจาหนาที่ดานความรวมมือและวิเทศสัมพันธไมไดเขารวมประชุม

และรับรูงานในโครงการที่ไดรับมอบหมาย
2.9) การขาดแคลนนักวิชาการและนักกฎหมายที่จะพัฒนาถายทอดองค

ความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่
2.10) การจัดโครงสรางของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญยังไมสามารถ

รองรับภารกิจใหมๆทําใหไมสามารถทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3) ประเด็นสําคัญดานโอกาส (Opportunities) ประเด็นสําคัญดานโอกาสของ
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ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังน้ี

3.1) รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหสามารถบริหารงานได
อยางคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3.2) บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร
ที่สามารถสรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑทางการเมือง เพื่อใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

3.3) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมีความกาวหนาและแพรหลายใน
สังคมไทย สามารถใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญไดมากยิ่งขึ้น

3.4) ภาพลักษณขององคกรเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอกวาเปนองคกร
ที่นาทํางานและเปนองคกรที่มีศักด์ิศรี

3.5) แนวโนมของความรวมมือของศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียและ
ในระดับโลกมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางการยอมรับและการสรางภาพลักษณในเวทีศาล
รัฐธรรมนูญระหวางประเทศ

3.6) ศาลรัฐธรรมนูญไดรับการสนับสนุนบุคลากรรวมทั้งองคความรูทาง
วิชาการจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศอยางตอเน่ือง

4) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคาม (Threats) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคามของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังน้ี

4.1) ผลกระทบทางการเมืองและขาวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญมี
ผลกระทบตอภาพลักษณของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในทางลบ

4.2) ประชาชนและสื่อมวลชนยังขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญในการเปนองคกรที่สามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.3) ประชาชนทั่วไปยังไมเขาใจตอการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนู

4.4) ความไมแนนอนทางการเมืองในกรณีของการยกเลิกหรือแกไข

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

4.5) การขาดความตอเน่ืองในการดําเนินนโยบายในดานการดําเนินงาน
ตางประเทศเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและผูบริหาร

4.6) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีจํากัด
5) การกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญ การกําหนดตําแหนง
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ยุทธศาสตรในเชิงรุก มีแนวทาง 2 แนวทาง คือ

5.1) การกําหนดกลยุทธเชิงรุก ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ
5.1.1)  การกําหนดกลยุทธเชิงรุกระยะยาว ไดแก การสรางความ

รวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับตางประเทศ การสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการเพื่อเปน Resource Center ของศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ฐานขอมูลความรวมมือ
ฐานขอมูลงานวิชาการและนักวิชาการ และการสรางความรวมมือในการสรางความรวมมือเพื่อ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

5.1.2) การกําหนดกลยุทธเชิงรุกระยะยาว ไดแก การพัฒนาบุคลากร
ดานวิเทศสัมพันธ (ดานภาษาที่สาม ดานการบริหารโครงการดานวิชาการ) การวิเคราะหโครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศ การศึกษาดูงาน ฯลฯ และการสราง Contact Point เกี่ยวกับภารกิจ
หนาที่ของแตละหนวยงาน

5.2) การกําหนดกลยุทธเชิงรับ ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ
5.2.1)  การกําหนดกลยุทธเชิงรับระยะยาว ไดแก การสรางความ

รวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการศึกษาเพื่อกําหนด
หัวขอความรวมมือทางวิชาการที่ชัดเจน จากฐานความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงานหรือ
จากความไดเปรียบหรือจุดแข็งของประเทศไทย

5.2.2)  การกําหนดกลยุทธเชิงรับระยะสั้น ไดแก การสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ โดยการประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทราบถึงหนาที่และศักยภาพของหนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ การพัฒนาเว็บไซต

6) การวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สภาวะ
แวดลอมสูยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ

ตารางการวิเคราะหการเชื่อมโยงแผนแมบท สภาวะแวดลอม กับยุทธศาสตรตางประเทศ
แผนหลัก ประเด็นสาระสําคัญ

ท่ีเกี่ยวของกับ
งานตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

SWOT/TOWS

แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ป 2550

1) การวิจัยและพัฒนา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร 1 การ
แสวงหาความรวมมือ
ระหวางประเทศในการ
พัฒนาดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและศาล
รัฐธรรมนูญ

การสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศดาน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ
S+O
1. สนับสนุนใหเกิด
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แผนหลัก ประเด็นสาระสําคัญ

ท่ีเกี่ยวของกับ
งานตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

SWOT/TOWS

ยุทธศาสตร
ศาลรัฐธรรมนูญ

2) การพัฒนา
กําลังคน

กลยุทธ 1 สรางความ
รวมมือดานกําหมาย
รัฐธรรมนูญและ

ความรวมมือทาง
วิชาการกับ
ตางประเทศเพื่อเปน

3) การสรางความรู
ดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ 2 สรางความ
รวมมือกับเครือขาย
พันธมิตรตางประเทศ

Resource Center
ขององคกร
2. สรางความรวมมือ

ในการดึงองคกร
ใหเปนหุนสวน ตางประเทศที่มี

4) การพัฒนานโยบาย
ดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ

กลยุทธ 3
ประชาสัมพันธเผยแพร
บทบาทหนาที่และ
ศักยภาพของหนวยงาน

ศักยภาพเพื่อพัฒนา
ความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อบาน
3. การประชาสัมพันธ
เพื่อใหหนวยงานทั้ง

5) เครือขายความ
รวมมือที่เขมแข็ง
ระหวางรัฐ
สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 การ
เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการดาน
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ

ภายในและภายนอก
ประเทศรับทราบถึง
หนาที่และศักยภาพ
ของหนวยงานภายใน
องคกร

กลยุทธ 1 สรางระบบ
ฐานขอมูลและ
เครือขายวิเทศสัมพันธ
กลยุทธ 2 สรางกลไก

การสรางความ
เขมแข็ง/ความสามารถ
ของเจาหนาที่วิเทศ
สัมพันธ W+O

เชิงรุกสนับสนุนการ
สรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ
กลยุทธ 3 พัฒนา

4. พัฒนาบุคลากรดาน
วิเทศสัมพันธ ความรู
ดานภาษาที่สาม ดาน
การจัดทําแผน

บุคลากรดานความ
รวมมือระหวาง

5. การสรางแหลงรวม
ขอมูลดานภารกิจ
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แผนหลัก ประเด็นสาระสําคัญ

ท่ีเกี่ยวของกับ
งานตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

SWOT/TOWS

ประเทศ ตางประเทศ

3.3.4 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
1) วสิัยทัศน  ศาลรัฐธรรมนูญเปนหุนสวนสําคัญกับพันธมิตรตางประเทศ เพื่อ

สงเสริมและพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
2) พันธกิจ

2.1) แสวงหาความรวมมือและเครือขายความรวมมือระหวางประเทศที่ทา
ทาย เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญ

2.2) เผยแพร ประชาสัมพันธเชิงรุกใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ
2.3) สรางฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ ขอมูลยุทธศาสตร

ดานตางประเทศ และขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อการบริหารจัดการและการสนับสนุนการทํางาน
2.4) พัฒนาบุคลกรดานวิเทศสัมพันธ  ใหมีความพรอมในการดําเนินภารกิจ

ดานตางประเทศ
3) วัตถุประสงค

3.1) เพื่อใหการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศดานรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญมีแนวทางชัดเจน เปนเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

3.2) เพื่อใหการดําเนินงานวิเทศสัมพันธของศาลรัฐธรรมนูญ มีความเขมแข็งในเชิง
รุก มีการพัฒนาควบคู กับกิจกรรมความรวมมือระหว างประเทศด าน รัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ

3.3)  เพื่อใหหนวยงานในสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ไดนําแผนแมบทตางประเทศดาน
รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญแปลงไปสูแผนปฏิบัติและการจัดทําคําขอ
งบประมาณโครงการ

3.3.5 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด มาตรการของแผนแมบท
ตางประเทศ ดังน้ี

1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการ
พัฒนาดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ

1.1) แนวคิด : ศาลรัฐธรรมนูญกอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 นับเปนองคกรที่
กอต้ังขึ้นมาใหม ทําใหฐานความรูและประสบการณยังไมสามารถเทียบเทากับศาลรัฐธรรมนูญ
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ในตางประเทศ การพัฒนาอยางกาวกระโดดโดยการแสวงหาความรวมมือกับพันธมิต ร
ตางประเทศที่มีศักยภาพสูง ซึ่งตองใหความสําคัญและพยาย ามชักชวนรวมเปนพันธมิตรทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความเขมแข็ง ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
สําหรับประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพใกลเคียงหรือตํ่ากวาจะใชฐานความรูและประสบการณ
ในดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสรางสายสัมพันธ

1.2) เปาประสงค : ความรวมมือระหวางประเทศ สามารถเพิ่มศักยภาพ
และความเขมแข็งในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเห็นผลอยางชัดเจน ทําใหไดรับการยอมรับจากในประเทศและตางประเทศที่ ดีขึ้นกวาเดิม

1.3) แนวทาง/มาตรการสนับสนุนยุทธศาสตรของแผนแมบทของศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล มีดังน้ี

1.3.1) นํายุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ เปน
แนวทาง เพื ่อวางกรอบแนวทางความรวมมือระหวางประเทศใน เชิงรุก เพื ่อสนับสนุน
ย ุท ธ ศ า ส ตร ข อ ง แผ นแ มบ ท ข อ ง ศ า ล ร ัฐธ ร รม นูญ  พ ร อม ทั ้ง ร วบ ร วม ฐา น ค ว า ม รู แล ะ
ประสบการณที่มีความสําคัญและที่เปนความตองการของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญและ
ของประเทศ

1.3.2) ศึกษาและวิเคราะหหนวยงานในตางประเทศ ที่มีความเปน
เลิศในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญที่หนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญและ
ประเทศไทยตองการ เพื่อกําหนดเปนเปาหมายการทํางานเชิงรุกใ นการแสวงหาวิธีการที่จะให
เกิดความรวมมือ

1.3.3) สงเสริมบทบาทและความสําคัญของที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทํางานอยาง
ใกลชิดกับหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อจัดหาขอมูลที่หนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญระบุ
ความตองการองคความรูในภูมิภาคตางๆและในโลก รวมทั้งประสานงานเชิงรุกใหเกิดความ
รวมมือกับตางประเทศ

1.3.4) เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่และขีดความสามารถ
ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ การเขารวมการประชุมและสัมมนาในเวทีโลกเพื่อแสวงหา
เครือขายพันธมิตร

1.4) ตัวชี้วัด
1.4.1) จํานวนขอเสนอแนะความรวมมือระหวางประเทศที่ไดศึกษา

วิเคราะหในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญที่ตองการและประเทศที่มีศักยภาพสูง
1.4.2) จํานวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่มีแผนและผลการนํา
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เนินงานอยางเปนรูปธรรม ในเชิงคุณภาพ

1.4.3) จํานวนประเทศ/หนวยงานตางประเทศที่ตอบสนองชองทาง การ
เผยแพรประชาสัมพันธและสนใจรวมมือกับหนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญ

1.5) กลยุทธ 1 การสรางความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาล
รัฐธรรมนูญกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ โดยการดําเนินการรวบรวมความ
ตองการความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ กับตางประเทศของ
หนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะตองนําผลการศึกษาวิเคราะหประเด็นที่ตองการ
เรงดวน ประเทศไทยที่มีศักยภาพสูง เชน สิทธิและเสรีภาพ พรรคการเมือง วิธีพิจารณาคดี
ฯลฯ ลําดับความสําคัญของประเด็นทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนด
เปาหมายการประสานความรวมมือกับตางประเทศของหนวยงานในสังกัดทิศทางเดียวกันโดย
อาศัยความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงาน

1.5.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ  ดานความรวมมือดานการพัฒนากําลังคน
ดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการเพิ่มอํานาจตอรองการจัดสงนักเรียน
ทุนไปเรียนตางประเทศ ความรวมมือดานการสรางความรูความเขาใจดานรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
ศาลรัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการถายทอดความรูดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาล
รัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการจัดทํานโยบายและแผนแมบทตางประเทศ

1.5.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.6) กลยุทธ 2 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ ให

ประเทศเปนศูนยในการขยายความรวมมือไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางสรางและขยายความรวมมือในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
ผานประเทศไทยไปสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคใกลเคียง

1.6.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การสรางความ
รวมมือกับคณะกรรมาธิการเวนิส1 การสรางความรวมมือในการเปนสมาชิกหรือเครือขาย

1 คณะกรรมาธิการเวนิส (Venice  Commission) คณะกรรมาธิการเวนิสนี้ตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1990 โดยในครั้งนั้น
คณะกรรมาธิการเวนิส ประกอบดวยกรรมาธิการที่เปนตัวแทนของ 18 ประเทศที่เปนสมาชิกของสภายุโรป
คณะกรรมาธิการเวนิสไดขยายฐานสมาชิกของตนออกไปอีกโดยเปดโอกาสใหประเทศอื่นที่อยูนอกเหนือจาก
ประเทศ ในสหภาพยุโรปเขามาเปนสมาชิกประเภทผูสังเกตการณ (observateur) ได โดยในปจจุบันมีประเทศทีเ่ขา
มาเปนผูสังเกตการณอยูหลายประเทศเชน อาเจนตินา แคนนาดา อิสราแอล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและ
เกาหลี
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องคกรความรวมมือระหวางศาลในระดับนานาชาติ หรือไดรับความชวยเหลือจากศาล
รัฐธรรมนูญตางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญดานสิทธิมนุษยชน ดานหลักนิติธรรม ดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดานนโยบาย ฯลฯ

1.6.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.7) กลยุทธ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุก

ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ โดยประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพของ
หนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ โดยใชสื่อเปนชองทางทุกรูปแบบใหเกิดความรวมมือที่จะเกิดประ
เกิดแกหนวยงาน โดยมีกลุมเปาหมายหนวยงานภายนอกประเทศ ทั้งชองทางอินเตอรเน็ต การ
จัดประชุมสัมมนาฯลฯ

1.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ การพัฒนา web site ภาษาอังกฤษ กิจกรรมประชาสัมพันธ
(เชน education, museum, training) การจัดประชุมวิชาการและ Symposium สื่อ
ประชาสัมพันธ (เชน annual report งานดานวิเทศของหนวยงานศาลรัฐธรรมนูญ)

1.7.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานความ

รวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญไปสูสากล
2.1) แนวคิด : ความรวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการเวนิสประกอบดวย ผูเช่ียวชาญที่มีความเปนอิสระทางดานกฎหมายและรัฐศาสตร ซ่ึงสวนใหญ
แลวจะเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่สอนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระหวางประเทศ หรืออาจเปนผูพิพากษาศาล
สูงหรือศาลรัฐธรรมนูญ หรืออาจมาจากสมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการเวนิสไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศของตน
มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป และมีอิสระในการทํางาน คณะกรรมาธิการเวนิสมีหนาที่สําคัญๆ 3 ประการ
ประการแรก คือการใหความเห็นทางดานรัฐธรรมนูญในกรณีที่เกิดปญหาที่เก่ียวของกับรัฐธรรมนูญของประเทศ
สมาชิก ซ่ึงคณะกรรมาธิการเวนิสสามารถใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกในการรางหรือแกไขรัฐธรรมนูญ
รวมไปถึงการใหความเห็นตอรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของยุโรป
หนาที่ประการที่สอง การทําหนาที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่คณะกรรมาธิการเวนิสมี
หนาที่ดูแลใหการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเปนประชาธิปไตยมากที่สุด โดยคณะกรรมาธิการสามารถ
ใหความเห็นและคําแนะนําตอกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายเก่ียวกับการออกเสียงประชามติของประเทศสมาชิก
รวมทั้งยังจัดสัมมนาที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเพ่ือใหการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเปนประชาธิปไตยครับ หนาที่ประการที่สาม การเปนศูนยกลางความ
รวมมือระหวางองคกรศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่คลายศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการจัดสัมมนากับ
ศาลรัฐะรรมนูญของประเทศสมาชิก
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และศาลรัฐธรรมนูญจําเปนตองใชบุคลากรมืออาชีพ เพราะนอกจากจะมีพื้นฐานดานภาษา
แลว ยังตองเขาใจดานพิธีการ วัฒนธรรม แนวคิดของแตละประเทศ รวมทั้งเนื้อ หาวิชาการ
นโยบายและแผน กระบวนการจัดการความรู ศาลรัฐธรรมนูญ มีคาใชจายดานการดําเนินการ
ความรวมมือตางประเทศ ปละไมนอยกวา 15 ลานบาท (ตัวเลขป 2554 โดยประมาณ) และ
งบประมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การวางแผนการใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนคุมคาใน
ระยะยาวและการวางแผนระบบฐานขอมูลที่จะสนับสนุนการทํางานและการพัฒนาบุคลากรจึง
มีความจําเปน ควบคูกับยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ

2.2)  เปาประสงค : ระบบการบริหารจัดการดานตางประเทศอยางมือ
อาชีพ มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสมรรถนะสูง

2.3) แนวทาง/มาตรการ : เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล ดังน้ี
2.3.1) การจัดทําฐานขอมูล ขอตกลง บันทึกความรวมมือ ตัวอยาง

ร ูปแบบขอตกลงค วามรวม มือ  ร ูป แบบการจัดประช ุม  ฐานขอมูลผู เ ชี ่ยวชาญดานกา ร
ตางประเทศ รวมทั้งแหลงทุนภายในและตางประเทศ

2.3.2) การสรางเครือขายพันธมิตรอยางใกลชิดกับหนวยราชการ
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงอื่น ๆ สถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่มีผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

2.3.3) สรางกลไก เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในมิติตาง ๆ เชน
โครงสรางหนวยงานที ่จะเปนศูนยกลางเริ ่มตนเฝาติดตามสถานการณโลก ดูแลปญหาที่
ออนไหวที่จะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ โอกาสการริเร่ิมความสัมพันธประเทศเกิด
ใหม รูปแบบความรวมมือใหม ๆ ที่มีความคลองตัว และมาตรการและสิ่งจูงใจใหเกิดความ
รวมมือ ฯลฯ

2.3.4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทุนการศึกษาตอปริญญาโท
เอกและฝกอบรมในสาขาวิชาที่จะสงเสริมความรอบรูทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหบุคลากรมี
เสนทางกาวหนาในอาชีพ

2. 4)  ตัวชี้วัด
2.4.1) จํานวนบุคลากรดานความรวมมือกับตางประเทศที ่ผาน

การศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาทํางานตามสายงาน
2.4.2) จํานวนขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บใน

ฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
2.5) กลยุทธ 1 จัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธรวมกัน

ภายในศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ดานการวิจัยและ
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พัฒนา ดานการสรางความตระหนัก ดานการ สรางการจัดการความรู ดานกําลังคน ดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ดานนโยบาย ดานนวัตกรรม ฯลฯ ฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศ เชน MOU สัญญา บันทึกความเขาใจ แนวทางการการประชุมหารือ รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
แหลงทุน แหลงขอมูลทางวิชาการเทคโนโลยี ฯลฯ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

2.5.1) ตัวอยางแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ : ฐานขอมูลขอตกลง
ความรวมมือระหวางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ฐานขอมูลตัวอยาง MOU บันทึกความเขาใจ
จดหมาย การติดตอตางประเทศ ฐานขอมูลทําเนียบบุคลากร ผูเชี่ยวชาญดานการตางประเทศ
ฐานขอมูลทําเนียบบุคลากรผูเชี่ยวชาญตางประเทศ แหลงทุน ที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยติดตอ
กิจกรรมเครือขายวิเทศสัมพันธของศาลรัฐธรรมนูญและระหวางหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ

2.5.2 หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน
2.6 กลยุทธ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศแบบบูรณาการภายในศาลรัฐธรรมนูญ โดยสรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความ
รวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางประเทศ บูรณาการกิจกรรมใน
รูปคณะกรรมการความรวมมือระหวางประเทศของ ศาลรัฐธรรมนูญที่สามารถวางแผนและ
เสนอขอมูลสําหรับการตัดสินใจปญหาเรงดวน การรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรและปรับปรุง
สู การปฏิบัติ โดยมีมาตรการและแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน เพื ่อการสนับสนุนการ
ประสานงานความรวมมือตางประเทศ การจัดประชุมและติดตามประเมินผล  เปนตน

2.6.1) ตัวอยาง/ กิจกรรม/ โครงการ : สนับสนุนการจัดทําสัญญา
รูปแบบสัญญา ขอมูลที่ไดทาํการวิเคราะห นโยบายและเปาหมายการประสานงาน ระบบการ
สงตองานและติดตามงาน การระดมสรรพกาํลังรวมกันทํางานสาํคัญระดับชาติ การจัดทําแผน
แมบทตางประเทศและการแปลงไปสูภาคปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในเชิงรุกที่จะนําไปสูการ
สรางความรวมมือ เชน เครือขายนักการทูตดานกฎหมายรัฐธรรมนูญจากสถานทูตในประเทศ
ไทย การจัดการประชุม และเครือขายความรวมมือรวมกับตางประเทศ

2. 6 . 2 หนวยง านร ับผ ิดช อบ ส ถา บันร ัฐธ รรมนูญศ ึกษ า แล ะ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.7) กลยุทธ 3  พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพสูง   โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถหลักที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เชน การพัฒนาความรูทางดานภาษาที่สาม, ความรู
ทางดานการบริหารโครงการทางดานเทคโนโลยี  การวิเคราะหโครงการดานความรวมมือ  เปนตน
รวมไปถึงการวิเคราะหภาระงาน (Workload) เพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากําลังและการวิเคราะหสาย
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ความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคคลากรดานวิเทศสัมพันธ

2.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การพัฒนาบุคคลากร เชน การ
ฝกอบรมระยะสั้น การดูงาน การศึกษาตอ การวิเคราะหภาระงาน (Workload) และปรับปรุงกรอบ
อัตรากําลัง การวิเคราะหสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคคลากรดานวิเทศสัมพันธ

2.7.2) หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3.6 การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิภาพน้ัน เห็นควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี
1) การประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํา

แผนงานโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
2) การสงเสริมใหมีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานในศาล

รัฐธรรมนูญใหมากขึ้น
3) กระตุนใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การ

ดําเนินงานระหวางกันเพื่อไมใหเกิดการดําเนินงานที่ซ้ําซอน
4) การสรางและขยายเครือขายความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาล

รัฐธรรมนูญ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ
5) ผลักดันใหมีการดําเนินการตามความตกลงที่มีอยู และพิจารณาทบทวน

เกี่ยวกับ การใชประโยชนจากความตกลงและบันทึกความเขาใจที่มีอยูใหมากขึ้น และหากความตก
ลงใด ไมสามารถดําเนินการไดก็ควรพิจารณาหาทางปรับปรุงหรือยุติขอตกลงน้ันๆ

6) การศึกษาความเชี่ยวชาญของประเทศคูรวมมือที่เปนประโยชนตองานของศาล
รัฐธรรมนูญ

7) การดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
3.3.7 การกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของแผนแมบท แผนแมบทตางประเทศ (พ.ศ.

2551 – 2554) ของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแลว ถือเปนความสําเร็จขั้นตนเพียงการจัดทําแผน การใชประโยชนของ
แผนจะตองประกอบดวยปจจัย ดังตอไปน้ี

1) การยอมรับแผนแมบทตางประเทศของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ นับแต
ผูบริหาร เจาหนาที่แผนและเจาหนาที่ดานความรวมมือตางประเทศของหนวยงานในสังกัด จะได
เห็นความสําคัญของประโยชนที่ไดรับ พรอมรวมผลักดันจากการมีแผนแมบทตางประเทศ ไปสูการ
ปฏิบัติจริง

2) สํานักงบประมาณไดรับทราบและสนับสนุนแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ภายใตแผนแมบทตางประเทศ เพื่อใหยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงานดานตางประเทศ ของ
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ศาลรัฐธรรมนูญบังเกิดผลตามเปาหมาย

3) โครงการดานความรวมมือระหวางประเทศ ที่หนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) ปรับเขาตามแผนแมบทตางประเทศ
สําหรับโครงการใหมตามแผนแมบทตางประเทศ ใหมีการประชุมหารือการทําแผนปฏิบัติ เพื่อ
หนวยงานต้ังของบประมาณในปตอ ๆ ไป

4) แผนแมบทการตางประเทศมีการทบทวน ปรับปรุงตามนโยบายของแผนหลัก
นโยบายรัฐบาล นโยบายของศาลรัฐธรรมนูญและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเปนระยะๆ โดย
ลดบทบาทงานที่ไมสําคัญออกไป เพิ่มบทบาทใหมของงานสําคัญเรงดวน

3.3.8 การติดตามและประเมินผลแผนแมบท ติดตามประเมินผลจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ



บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นจากสภาพปญหาของการสรางความ

รวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญที่ยังไมมีทิศทางในการดําเนินการในเชิงรุก เปนแตเพียงการ
ดําเนินงานในเชิงรับ อาทิ การจัดการศึกษาดูงาน การรับรองการเยือน การเขารวมประชุมทาง
วิชาการตามที่ไดรับเชิญ เปนตน แตในขณะที่ความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไดพัฒนาขึ้น
เร่ือยๆ นับต้ังแตการกอต้ังสมาคมศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียในปที่แลว  การพยายามกอต้ัง
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญโลก หรือการเกิดความรวมมือของสมาคมหรือองคกรความรวมมือของ
ศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคตางๆ ซึ่งเปนสภาวะแวดลอมที่ทําใหศาลรัฐธรรมนูญจําเปนจะตอง
กําหนดทิศทางของความรวมมือระหวางประเทศโดยใชแผนแมบทเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจตางประเทศ

กรณีการศึกษาจากประสบการณของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทยมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรตางประเทศในมิติตางๆ ซึ่งกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตางประเทศในดานของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และในกรณีของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีความคลายคลึงและความแตกตางกันในประเด็นตางๆ ของ
ยุทธศาสตรของทั้งสองหนวยงาน  นอกจากน้ัน ในกรณีของหนวยงานศาลของตางประเทศยังไมได
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรตางประเทศ แตไดกําหนดภารกิจดานการตางประเทศในแผนกลยุทธ
หรือแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน ซึ่งมีประเด็นและมิติในดานการเสริมสรางความรวมมือ
ในดานตางประเทศที่แตกตางกันไป โดยขอเปรียบเทียบตางๆและประสบการณจากหนวยงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศไดนํามาปรับใชกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญในการจัดทํารางแผนแมบท
ตางประเทศ

การจัดทํารางแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ โดยมีหัวขอของแผนแมบท ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี

4.1.1 การแตงต้ังที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนแมบทการตางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเรียนเชิญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสองทาน ที่ เคยดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตเปนที่ปรึกษาการจัดทําแผนแมบทการตางประเทศ และอาศัยความรวมมือกับ
ผูบริหารของสํานักงานและบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ ในรูปของคณะทํางาน
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4.1.2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของแผนแมบทตางประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองความสําคัญของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทาง
รัฐธรรมนูญ แนวคิดเร่ืองความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญใน
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานความรวมมือกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศไปในทิศทาง
เดียวกันและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในดานการตางประเทศใหเจริญรุดหนาทัดเทียมอารยะ
ประเทศ

ทั้งน้ี ในดานของวัตถุประสงคไดคํานึงถึงการดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศที่ เปนเอกภาพรวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย การบริหารจัดการความรวมมือระหวางประเทศและงานวิเทศสัมพันธ ของหนวยงาน
ในสํานักงานใหมีความเขมแข็งและพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศของศาล
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญไดนําแผนแมบทตางประเทศสามารถ
แปลงไปสูแผนปฏิบัติการและจัดทําคําของบประมาณ

4.1.3 กระบวนการจัดทําแผนแมบท ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การจัดต้ัง
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ การจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสาระสําคัญของแผนแมบทและแผนหลัก และการจัดทํา SWOT
การปรับปรุง (ราง) ประเด็นแผนแมบทตางประเทศ การจัดประชุมโตะกลมเพื่อวิพากษแผนแมบท
ตางประเทศ เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนแมบทตางประเทศฯ การพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนแมบท
การตางประเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําประชาพิจารณ ผูมีส วนไดสวนเสีย
เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ฯ

4.1.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร  การวิเคราะห SWOT โดยอาศัยขอมูล
จากการวิเคราะหในการจัดทํายุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีประเด็นสภาวะ
แวดลอมขององคกรที่เกี่ยวของกับการตางประเทศดังน้ี

1) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็ง (Strength) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็งของศาล
รัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบ
กฎเกณฑหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน
และทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืนๆ ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได ยุทธศาสตรของ
ศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ เปนตน
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2) ประเด็นสําคัญดานจุดออน (Weakness) ประเด็นสําคัญดานจุดออนของศาล
รัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ ปญหาระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรการบูร
ณาการภายในหนวยงานที่ยังขาดพลังในการไดรับประโยชนจากความรวมมือตางประเทศ เปนตน

3) ประเด็นสําคัญดานโอกาส (Opportunities) ประเด็นสําคัญดานโอกาสของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทําให
สามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเปด
โอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่สามารถสรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑทางการเมือง เพื่อให
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ เปนตน

4) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคาม (Threats) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคามของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ ผลกระทบทางการเมืองและขาวเกี่ยวกับศาล
รัฐธรรมนูญมีผลกระทบตอภาพลักษณของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในทาง
ลบ ประชาชนและสื่อมวลชนยังขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในการเปน
องคกรที่สามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน

5) การกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญ  การกําหนดตําแหนง
ยุทธศาสตรในเชิงรุก มีแนวทาง 2 แนวทาง คือ

5.1) การกําหนดกลยุทธเชิงรุก ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ
5.1.1) การกําหนดกลยุทธเชิงรุกระยะยาว อาทิ การสรางความ

รวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับตางประเทศ การสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือทางวิชาการเพื่อเปน Resource Center ของศาลรัฐธรรมนูญ

5.1.2) การกําหนดกลยุทธเชิงรุกระยะยาว อาทิ การพัฒนาบุคลากร
ดานวิเทศสัมพันธ (ดานภาษาที่สาม ดานการบริหารโครงการดานวิชาการ) การวิเคราะหโครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศ การศึกษาดูงาน ฯลฯ และการสราง Contact Point เกี่ยวกับภารกิจ
หนาที่ของแตละหนวยงาน

5.2) การกําหนดกลยุทธเชิงรับ ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ
5.2.1) การกําหนดกลยุทธเชิงรับระยะยาว อาทิ การสรางความ

รวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการศึกษาเพื่อกําหนด
หัวขอความรวมมือทางวิชาการที่ชัดเจน จากฐานความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงานหรือ
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จากความไดเปรียบหรือจุดแข็งของประเทศไทย
5.2.2) การกําหนดกลยุทธเชิงรับระยะสั้น อาทิ การสรางความ

รวมมือระหวางประเทศ โดยการประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทราบถึงหนาที่และศักยภาพของหนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ การพัฒนาเว็บไซต

6) การวิเคราะหความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรและแผนแมบท สภาวะแวดลอมสู
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ โดยเชื่อมโยงระหวางแผนหลัก ประเด็นสาระสําคัญที่
เกี่ยวของกับงานตางประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรหรือกลยุทธ การวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร
โดยในการคํานึงถึงจุดแข็งและโอกาส (การกําหนดกลยุทธสรางความรวมมือระหวางประเทศดาน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ) หรือการคํานึงถึงจุดออนกับโอกาส (การกําหนดกลยุทธ
การสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรวิเทศสัมพันธ)

4.1.5 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค โดยกําหนดถอยคําไวดังน้ี
1) วิสัยทัศน  ศาลรัฐธรรมนูญเปนหุนสวนสําคัญกับพันธมิตรตางประเทศ เพื่อ

สงเสริมและพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
2) พันธกิจ  ประกอบดวยการแสวงหาความรวมมือและเครือขายความรวมมือ

ระหวางประเทศที่ทาทาย การเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางฐานขอมูลขอตกลงความ
รวมมือระหวางประเทศ ขอมูลยุทธศาสตรดานตางประเทศ และขอมูลที่ เกี่ยวของ และ
การพัฒนาบุคลกรดานวิเทศสัมพันธใหมีความพรอมในการดําเนินภารกิจดานตางประเทศ

3) วัตถุประสงค  ประกอบดวยการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ
ดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ของศาลรัฐธรรมนูญโดยคํานึงถึงแนวทางชัดเจน
ความเปนเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย การดําเนินงานวิเทศสัมพันธของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหมีความเขมแข็งในเชิงรุกและมีการพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ  และการนําแผนแมบทตางประเทศดานรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญแปลงไปสูแผนปฏิบัติและการจัดทําคําของบประมาณโครงการ

4.1.6 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด มาตรการของแผนแมบท
ตางประเทศ ดังน้ี

1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศใน
การพัฒนาดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวย

1.1) แนวคิด : ศาลรัฐธรรมนูญนับเปนองคกรที่กอตั้งขึ้นมาใหม ทํา
ใหฐานความรูและประสบการณยังไมสามารถเทียบเทากับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ การ
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พัฒนาอยางกาวกระโดดของศาลรัฐธรรมนูญในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
โดยการแสวงหาความรวมมือกับพันธมิตรตางประเทศที่มีศักยภาพสูงและใหความสําคัญและ
พยายามชักชวนรวมเปนพันธมิตรทางวิชาการ

1.2) เปาประสงค : ความรวมมือระหวางประเทศสามารถเพิ ่ม
ศักยภาพและความเขมแข็งในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญขององคกร
และทําใหไดรับการยอมรับจากในประเทศและตางประเทศที่ ดีขึ้น

1.3) แนวทาง/มาตรการสนับสนุนยุทธศาสตรของแผนแมบทของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล มีดังน้ี

1.3.1) นํายุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญเปน
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศในเชิงรุก พรอมทั้งรวบรวมฐานความรูและ
ประสบการณที่มีความสําคัญและที่เปนความตองการของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญและ
ของประเทศ

1.3.2) ศึกษาและวิเคราะหหนวยงานในตางประเทศที่มีความ
เปนเลิศในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญที่หนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญ

1.3.3) สงเสริมบทบาทและความสําคัญของที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทํางานอยาง
ใกลชิดกับหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ

1.3.4) เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่และขีดความ
สามารถของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ การเขารวมการประชุมและสัมมนาในเวทีโลก เพื่อ
แสวงหาเครือขายพันธมิตร

1.4) ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1.4.1) จํานวนขอเสนอแนะความรวมมือระหวางประเทศที่ไดศกึษา

วิเคราะหในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญที่ตองการและประเทศที่มีศักยภาพสูง
1.4.2) จํานวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่มีแผนและผลการ

นําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ในเชิงคุณภาพ
1.4.3) จํานวนประเทศ/หนวยงานตางประเทศที่ตอบสนองชองทาง การ

เผยแพรประชาสัมพันธและสนใจรวมมือกับหนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญ
1.5) กลยุทธ 1 การสรางความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

ศาลรัฐธรรมนูญกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ โดยการดําเนินการรวบรวม
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ความตองการความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับตางประเทศของ
หนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ

1.5.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ดานความรวมมือดานการพัฒนากําลังคน
ดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากฎหมาย
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน

1.5.2)หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.6) กลยุทธ 2 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสรางและขยายความรวมมือในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ ผานประเทศไทยไปสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคใกลเคียง

1.6.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การสรางความ
รวมมือกับคณะกรรมาธิการเวนิซ การสรางความรวมมือในการเปนสมาชิกหรือเครือขาย
องคกรความรวมมือระหวางศาลในระดับนานาชาติ เปนตน

1.6.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.7) กลยุทธ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชงิรุก

ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ การพัฒนา web site ภาษาอังกฤษ กิจกรรมประชาสัมพันธ
(เชน education, museum, training) การจัดประชุมวิชาการและ Symposium สื่อ
ประชาสัมพันธ (เชน annual report งานดานวิเทศของหนวยงานศาลรัฐธรรมนูญ) เปนตน

1.7.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานความ

รวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญไปสูสากล
2.1) แนวคิด : ความรวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ

และศาลรัฐธรรมนูญจําเปนตองใชบุคลากรมืออาชีพ การวางแผนการใชจายงบประมาณใหเกิด
ประโยชนคุมคาในระยะยาวและการวางแผนระบบฐานขอมูลที่จะสนับสนุนการทํางาน และ
การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปน ควบคู ก ับยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือกับ
ตางประเทศ
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2.2)  เปาประสงค : ระบบการบริหารจัดการดานตางประเทศอยางมือ
อาชีพ มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสมรรถนะสูง

2.3) แนวทาง/ มาตรการ : เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล ดังน้ี
2.3.1) การจัดทําฐานขอมูล ขอตกลง บันทึกความรวมมือ

ขอตกลงความรวมมือในดานตางๆ
2.3 .2) การสราง เครือขายพันธมิตรอยางใกลช ิดกับหนวย

ราชการกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงอื่น ๆ สถาบันการศึกษา แล ะภาคเอกชนที่มี
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

2.3.3) สรางกลไก เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในมิติตาง ๆ
เชน โครงสรางหนวยงานที่จะเปนศูนยกลางเริ่มตนเฝาติดตามสถานการณโลก ดูแลปญหาที่
ออนไหวที่จะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน

2.3.4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทุนการศึกษาตอปริญญา
โท เอกและฝกอบรมในสาขาวิชาที่จะสงเสริมความรอบรูทั้งในและตางประเทศ

2. 4)  ตัวชี้วัด
2.4.1) จํานวนบุคลากรดานความรวมมือกับตางประเทศที่ผาน

การศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาทํางานตามสายงาน
2.4.2) จํานวนขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บ

ในฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
2.5) กลยุทธ 1 จัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธรวมกัน

ภายในศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ดานการวิจัยและ
พัฒนา ดานการสรางความตระหนัก ดานการ สรางการจัดการความรู ดานกําลังคน ดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ดานนโยบาย ดานนวัตกรรม เปนตน

2.5.1) ตัวอยางแนวทาง / กิจกรรม /โครงการ : ฐานขอมูล
ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ฐานขอมูลตัวอยาง MOU บันทึก
ความเขาใจ จดหมาย การติดตอตางประเทศ ฐานขอมูลทําเนียบบุคลากร ผูเชี่ยวชาญดานการ
ตางประเทศ เปนตน
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2.5.2 หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน
2.6) กลยุทธ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศแบบบูรณาการภายในศาลรัฐธรรมนูญ โดยสรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการ
สรางความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศ เปนตน

2.6.1) ตัวอยาง/ กิจกรรม/ โครงการ : สนับสนุนการจัดทํา
สัญญา  รูปแบบสัญญา ขอมูลที่ไดทําการวิเคราะห นโยบายและเปาหมายการประสานงาน
ระบบการสงตองานและติดตามงาน การระดมสรรพกําลังรวมกันทํางานสําคัญระดับชาติ การ
จัดทําแผนแมบทตางประเทศและการแปลงไปสูภาคปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในเชิงรุกที่จะ
นําไปสูการสรางความรวมมือ เปนตน

2.6.2 หนวยงานรับผิดชอบ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.7) กลยุทธ 3  พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพสูง

2.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การพัฒนาบุคคลากร เชน
การฝกอบรมระยะสั้น การดูงาน การศึกษาตอ การวิเคราะหภาระงาน (Workload) และปรับปรุงกรอบ
อัตรากําลัง การวิเคราะหสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคคลากรดานวิเทศ
สัมพันธ

2.7.2) หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1.7 การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิภาพน้ัน เห็นควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการในดานของการประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานในศการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสรางและขยายเครือขายความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความตกลงและบันทึกความ
เขาใจที่มีอยูใหมากขึ้น การศึกษาความเชี่ยวชาญของประเทศคูรวมมือที่เปนประโยชนตองานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ

4.1.8 การกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของแผนแมบท แผนแมบทตางประเทศ (พ.ศ.
2551 – 2554) ของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแลว การใชประโยชนของแผนจะตองประกอบดวยปจจัยการยอมรับแผน
แมบทตางประเทศของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ ปจจัยในดานของสํานักงบประมาณในการ
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ได รับทราบและสนับสนุนแผนงาน /กิจกรรม/โครงการภายใตแผนแมบทตางประเทศ
การปรับโครงการเขาตามแผนแมบทตางประเทศ และการพิจารณาทบทวนแผนแมบทตางประเทศ
ตามนโยบายของแผนหลัก นโยบายรัฐบาล นโยบายของศาลรัฐธรรมนูญและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเปนระยะๆ

4.1.9 การติดตามและประเมินผลแผนแมบท ติดตามประเมินผลจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) การใหความสําคัญตอการจัดทําแผนแมบทดานตางประเทศของคณะตุลการศาล
รัฐธรรมนูญและผูบริหารระดับสูงของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตอการขับเคลื่อนการดําเนิน
ภารกิจด านก ารต าง ประ เท ศ โดยใชแผนแมบทต าง ประ เทศ เปน เค ร่ือง มือ เพื่ อให เกิ ด
แรงขับเคลื่อนในภารกิจดานการตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

2) การใหการสนับสนุนของคณะตุลาการศาลในการพิจารณาทั้งในดานงบประมาณ
และจํานวนอัตรากําลังในการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

3) การแกไขระเบียบของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เปนขอจํากัดตอการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศ และการรางระเบียบที่มีสวนสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทําแผน
แมบทของศาลรัฐธรรมนูญและการสรางความรวมมือระหวางประเทศกับหนวยงาน ศาล
รัฐธรรมนูญระหวางประเทศและสถาบันการศึกษาในดานของความรวมมือทางวิชาการ

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) การสํารวจการจัดทําแผนที่จําเปนของศาลรัฐธรรมนูญ การจัดทําแผนยุทธศาสตร

ในปจจุบันของศาลรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดแผนแมบทในแตละดานไว อาทิ การจัดทํายุทธศาสตร
ศาลรัฐธรรมนูญ การริเร่ิมการจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน การกําหนดแผน
แมบทของศาลรัฐธรรมนูญที่ควรจะมีในองคกรจะเปนการสรางมาตรฐานที่สําคัญของ ศาล
รัฐธรรมนูญอันนําไปสูการยอมรับในการทํางานที่เปนมืออาชีพของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต

2) การจัดการประชุมหรือสัมมนาองคความรูในการจัดทําแผนแมบท  การจัดทําแผน
แมบทตางประเทศยังมีการศึกษาหรือการจัดทําอยูนอยมากในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงจําเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนและยุทธศาสตรของประเทศ
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3) การจัดทําคูมือการจัดทําแผนแมบทตางประเทศ ประสบการณและแนวทางที่ไดรับ
จากการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือตางประเทศหรือยุทธศาสตรการตางประเทศหนวยงาน
ภาครัฐหรือกรณีของตางประเทศ สามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางหรือมาตรฐานในการจัดทําแผน
แมบทในลักษณะของคูมือการจัดทําแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ อันจะเปนเอกสารที่สําคัญใน
การดําเนินการจัดทําแผนแมบทตางประเทศสําหรับศาลรัฐธรรมนูญที่ยังมิไดมีการจัดทําแผนแมบท
ดังกลาว

4) การเสริมสรางการสรางเครือขายตางประเทศดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรางพลังของเครือขายความรวมมือ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศ โดยการสรางฐานขอมูลหรือความรูทาง
วิชาการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางกัน อันจะเปนสวนเสริมสรางที่สําคัญของความรวมมือใน
อนาคต



เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี อนุมัติใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต ของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ..................................................................
(ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน  ค้ําชู)

อาจารยที่ปรึกษา

ลงชื่อ..................................................................
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล)

อาจารยที่ปรึกษา

ลงชื่อ..................................................................
         (เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ ชลารักษ)

    อาจารยที่ปรึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง “การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแมบทตางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญ” เกิดจากสภาพการดําเนินงานดานภารกิจตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปจจุบันในเชิงรับ ประกอบกับสภาพแวดลอมดานความรวมมือในตางประเทศที่พัฒนาขึ้นใน
ระหวางองคกรศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญยังขาดเคร่ืองมือและมาตรฐานของ
การกําหนดทิศทางในการดําเนินการงานตางประเทศขององคกร จึงนําไปสูความจําเปนที่จะตอง
จัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี การศึกษาไดสํารวจแนวทางการจัดทํา
ยุทธศาสตรตางประเทศของหนวยงานของรัฐในประเทศและองคกรศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศใน
มิติของการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อนําไปปรับใชกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญของไทย

ผลการศึกษาพบวาแนวทางการจัดทําแผนแมบทดังกลาว จะประกอบดวย 1) การแตงต้ัง
ที่ป รึกษาและคณะกรรมการเพื่อ จัดทําแผนแมบทการต างประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
2) กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนแมบท 3) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร (SWOT
Analysis)และการกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรในเชิงรุกและเชิงรับ 4) การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด มาตรการของแผนแมบทตางประเทศ
อาทิ ประเด็นยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนา ดาน
รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดาน
ความรวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญไปสูสากล 4) การกําหนดเงื่อนไขสูความสําเร็จ
5) การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติทั้งในดานของการประสานงานและบูรณาการระหวาง
หนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ การสรางและขยายเครือขายความรวมมือดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความตกลงและ
บันทึกความเขาใจ การศึกษาความเชี่ยวชาญของประเทศคูรวมมือที่เปนประโยชนตองานของศาล
รัฐธรรมนูญ และ 5) การประเมินผลและติดตามแผนจากจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ซึ่งขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษา คือ การใหความสําคัญตอ
การจัดทําแผนแมบทดานตางประเทศของคณะตุลการศาลรัฐธรรมนูญและผูบริหารระดับสูงของ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในดานตางๆ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจดานการตางประเทศ
โดยใชแผนแมบท และขอเสนอแนะในการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ คือ การจัดทําระบบแผน
แมบทที่จําเปนของศาลรัฐธรรมนูญ การจัดการประชุมหรือสัมมนาองคความรูในการจัดทําแผน
แมบท  และการจัดทําคูมือการจัดทําแผนแมบทตางประเทศ  และการเสริมสรางการสรางเครือขาย
ศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กิตติกรรมประกาศ

ผูศึกษาขอขอบคุณศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน  ค้ําชู  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล
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ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํารายงานฉบับน้ีใหมีความสมบูรณ
นอกจากน้ีผูเขียนขอขอบคุณผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และครอบครัว ที่มีสวนในการสนับสนุน
สําคัญในระหวางการจัดทํารายงานฉบับน้ี

ผูเขียนขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
และเจาหนาที่ของสถาบันทุกทานที่ใหความอนุเคราะหเอ้ือเฟอสถานที่และทรัพยากรที่จําเปนแก
การจัดทํารายงาน รวมทั้งการใหความชวยเหลือในการใหคําแนะนํารูปแบบและการตรวจทาน
รายงานตนฉบับใหมีความสมบูรณมากขึ้น
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