รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแมบท
ตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
จัดทําโดย นายมนตรี กนกวารี
รหัส 3022
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ประจําป 2554
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

จัดทําโดย นายมนตรี กนกวารี
รหัส 3022

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ประจําป 2554
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ประวัติผูเขียน
ชื่อและนามสกุล
วุฒิการศึกษา

ประสบการณรับราชการ

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

หนวยงาน

นายมนตรี กนกวารี

- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- เจาพนักงานปกครอง 7 กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
พ.ศ. 2546
- ผูอํานวยการกลุมงานประสานงานศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและ
วิเทศสัมพันธ (เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว) พ.ศ. 2547
- ผูอํานวยการกลุมงานประสานงานศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและ
วิเทศสัมพันธ (เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 9 ชช) พ.ศ. 2551
- ผูอํานวยการกลุมงานประสานงานศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและ
วิเทศสัมพันธ (เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 9 ชช) รักษาการผูอํานวยการ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา พ.ศ. 2554

ผูอํานวยการกลุมงานประสานงานศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและ
วิเทศสัมพันธ (เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 9 ชช) รักษาการผูอํานวยการ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา พ.ศ. 2554

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ. พิมพครั้ง
ที่ 2. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2536.
สมพงศ ชูมาก. ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโนม). พิมพ
ครั้งที่ 1 .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542.
สมบัติ ธํารงธัญวงศ. นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะหและกระบวนการ. พิมพครั้งที่
6 .กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม. 2544.
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ขอความคิดวาดวย
การสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่วาดวยความสําคัญ
ของการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผน
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 กรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผน
ของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย
3.2 กรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผน
ของหนวยงานศาลตางประเทศ
3.3 แนวทางการจัดทําแผนแมบทการตางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4 สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
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ภาคผนวก
ก. รายชื่อศาลรัฐธรรมนูญและองคกรที่มีสถานะเทียบเทาในโลก
ข. ขอมูลหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภายในที่รับผิดชอบ
ประวัติผูเขียน
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ภาคผนวก ก
รายชื่อศาลรัฐธรรมนูญและองคกรที่มีสถานะเทียบเทาในโลก
ขอมูลองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
จํานวนองคกรควบคุม
ในโลกประเทศและรูปแบบขององคกรศาล
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
1.ทวีปแอฟริกา
1.1.ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต
1.2.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเบนิน
รูปแบบองคกรศาลในทวีปแอฟริกาที่สําคัญมี
1.3.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศบูรกิ ดังตอไปนี้
นาฟาโซ
1.ศาลรัฐธรรมนูญ
1.4.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศบุรุนดี
จํานวน 14 ประเทศ
1.5.ศาลสูงแหงประเทศแคเมอรูน
2.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.6.ศาลสูงแหงประเทศเคปเวิรด
จํานวน 9 ประเทศ
1.7.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศแอฟริกากลาง 3.ศาลสูง หรือศาลฎีกา
1.8.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศคอโมโรส
จํานวน 7 ประเทศ
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
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ขอมูลองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ในโลกประเทศและรูปแบบขององคกรศาล
1.22.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศ
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.ศาลเลือกตั้งสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
คอสตาริกา
2.7.ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกา
2.8.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเม็กซิโก
2.9.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐนิการากัว
2.10.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเปรู
2.11.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศกัวเตมาลา

จํานวนองคกรควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

รูปแบบองคกรศาลในทวีปอเมริกาเหนือ-ใต ที่
สําคัญมีดังตอไปนี้
1.ศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวน 4 ประเทศ
2.ศาลสูง หรือ ศาลฎีกา จํานวน
9 ประเทศ
3.สภาที่ปรึกษาตุลาการสูงสุด จํานวน 1
ประเทศ
4.ศาลเลือกตั้งสูงสุด
จํานวน 1 ประเทศ
5.สภาผูแทนราษฎร
จํานวน 2 ประเทศ
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ขอมูลองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ในโลกประเทศและรูปแบบขององคกรศาล
2.12.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเวเนซุเอลา
2.13.ศาลฎีกาแหงประเทศเฮติ
2.14.ศาลสูงแหงประเทศโดมินิกัน
2.15.ศาลสูงแหงประเทศเซนตลูเซีย
2.16.สภาผูแทนราษฎรแหงประเทศเซนตโทมัส
ปริ้นชิเปล
2.17.คณะกรรมาธิการรัฐสภาแหงประเทศ
อุรุกวัย
3.ทวีปเอเชียและแปซิฟกใต
3.1.ศาลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3.2.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลีใต
3.3.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐอิสราเอล
3.4.ศาลสูงแหงประเทศญี่ปุน
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

จํานวนองคกรควบคุม
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

รูปแบบองคกรศาลในทวีปเอเชียที่สําคัญมี
ดังตอไปนี้
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
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.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศส
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

หมายเหตุ

รูปแบบองคกรศาลในทวีปยุโรปที่สําคัญ มี
ดังตอไปนี้
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
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ประเทศและรูปแบบขององคกรศาล
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

หมายเหตุ
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4.45.ศาลสูงแหงสาธารณรัฐเอสโตเนีย
4.46.ศาลรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐรัสเซีย
4.47.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศทาจิกิสถาน
4.48.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศตุรกี
4.49.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศเติรกเมนิสถาน
4.50.ศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศอุซเบกิสถาน

หมายเหตุ

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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ขอมูลหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภายในที่รับผิดชอบ
หนวยงาน
1) สํานักราชเลขาธิการ
2) สํานักพระราชวัง
3) สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ
4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโดยการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
6) ราชบัณฑิตยสถาน
7) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
8) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9) สํานักงานอัยการสูงสุด
10) สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
11) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
12) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

13) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14)
15)
16)
17)

ธนาคารแหงประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ

18) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
19) สํานักผูตรวจการแผนดิน
20) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

-

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการตางประเทศ
กองการตางประเทศ
กองการตางประเทศ
กองกลาง
กลุมวิเทศสัมพันธ

- ภารกิจการตางประเทศ
- สํานักงานเลขานุการกรม
- ฝายตางประเทศ
- กองกลาง
- สํานักงานตางประเทศ
- กองกลาง
- สํานักอํานวยกิจการ
- สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ
- สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ
- สํานักการตางประเทศ
- สํานักการระหวางประเทศ
- สํานักการตางประเทศ
- สํานักวิเคราะหและการตางประเทศ
- กองการตางประเทศ
- สํานักบริหารทั่วไป
- สํานักองคการระหวางประเทศ
- สํานักความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
- ฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ
- สํานักอํานวยการ
- สํานักบริหารกลาง
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แหงชาติ
21) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

22) สํานักงานศาลยุติธรรม
23) สํานักงานศาลปกครอง
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

สถาบันพระปกเกลา
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลางโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการตางประเทศ

32) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
33) กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
34) กระทรวงแรงงาน
35) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

36) กระทรวงคมนาคม
37) กระทรวงพาณิชย
38) กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการตางประเทศ
- สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา กลุมประสานงาน
ศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศและวิเทศ
สัมพันธ
- กองการตางประเทศ
- สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
และสารนิเทศ
- สํานักงานเลขาธิการ
- สํานักอํานวยการ
- สํานักการตางประเทศ
- กองกลาง
- สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักปลัดกระทรวง
- สํานักบริหารกลาง
- สํานักปลัดกระทรวง
- สํานักงานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ
- กรมพิธีการทูต
- กองกลาง สํานักปลัดกระทรวง
- สํานักการเกษตรตางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง
- สํานักปลัดกระทรวง
- สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
- สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง
- สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง
- สํานักบริหารกิจการตางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง
- กองการตางประเทศ สํานักปลัดกระทรวง
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39) กระทรวงยุติธรรม
40) กระทรวงวัฒนธรรม
41) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
42) กระทรวงศึกษาธิการ
43) กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการตางประเทศ
- กองการตางประเทศ สํานักปลัดกระทรวง
- สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานัก
ปลัดกระทรวง
- สวนความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศ
สัมพันธ สํานักปลัดกระทรวง
- สํานักความสัมพันธตางประเทศ
- สํานักการสาธารณสุขระหวางประเทศ

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภารกิจดานการตางประเทศถือเปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอหนวยงาน ดังจะเห็นได
ว า เมื่ อ พิ จ ารณาในมิ ติ ข องในระดั บ ประเทศจะมี ก ระทรวงการต า งประเทศเป น หน ว ยงานที่
รับผิดชอบในดําเนินงานดานการตางประเทศ และเมื่อพิจ ารณาในแตละหนวยงานภายในประเทศ
จะพบวามีการแบงสวนงานที่รับผิดชอบในดานการตางประเทศอยางชัดเจน อันถือไดวา ภารกิจใน
ดานการตางประเทศเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอทุกองคกร แตอยางไรก็ดี เมื่อเราพิจารณาถึงการ
ดําเนินงานในดานการตางประเทศของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ กลับพบวา ยังคงเปนการยึด
ติดต อกรอบการดําเนินการในลั กษณะของงานในเชิ งธุรการ อาทิ การโตตอบหรือแปลเอกสาร
ภาษาตางประเทศ การประสานการเดินทางของผูบริหารในองคกร การรับรองการเยือนขององคกร
ระหวางประเทศ เปนตน ซึ่งภาพเหลานี้ไดสะทอนถึงปญหาประการหนึ่ งของการดําเนินภารกิจใน
ดานการตางประเทศ โดยเฉพาะปญหาในดานการเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและใช
ประโยชนจากความสัมพันธในการสนับสนุนใหองคกรดําเนินงานโดยบรรลุเปาหมายหรือทิศทางที่
ตองการ ซึ่งแนวทางหรือเครื่องมือในการกําหนดทิศทางในการดําเนินการดานการต างประเทศของ
องคกรที่เปนประโยชนตอองคกรอันหนึ่ง ก็คือ การจัดทําแผนแมบทในดานการตางประเทศ เพื่อ
การนําไปสูการขับเคลื่อนภารกิจในดานการตางประเทศของหนวยงานตางๆ ใหบรรลุผลตอการ
ดําเนินงานในดานการตางประเทศอยางแทจริง
นับตั้งแตการกอตั้ งศาลรัฐธรรมนูญขึ้ นเมื่อป 2542 ศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงานความ
รวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศอยางสืบเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งการดําเนินงานที่ผาน
มาของศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงานความรวมมือในมิติของความรวมมือใน 2 มิติ คือ
1) มิติของความรวมมือภายในประเทศ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินงานความ
รวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศที่มีสํานักงานอยูในประเทศไทย โดยการดําเนิน
โครงการความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูเ ชี่ยวชาญตางประเทศ
การแลกเปลี่ ย นการศึ ก ษาดู ง านระหว า งองค ก ร เป น ต น ซึ่ ง องค ก รความร วมมื อต า งประเทศที่
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินความรวมมือที่ผานมาและเสริม สรางความรวมมือมาจนถึง
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ปจจุบัน ไดแก มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย
2) มิติ ของความร วมมื อในตางประเทศ สํานั กงานศาลรั ฐธรรมนูญไดดํา เนินงาน
ความรวมมือกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ โดยการดําเนินการจัดสัมมนาและประชุม
รวมกับองคกรพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญในลักษณะของทวิภาคีและในลักษณะพหุภาคี
อาทิ การประชุ ม ระหวา งคณะตุ ลาการศาลรั ฐธรรมนูญไทยและคณะตุ ล าการรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมประจําปของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชีย
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดดําเนินภารกิจของความรวมมือระหวางประเทศ องคกรความ
รวมมือระหวางองคกรศาลรัฐธรรมนูญประเทศตาง ๆ แตยังคงเปนลักษณะของการดําเนินการใน
เชิงรับ อาทิ การจัดการศึกษาดูงาน การรับรองการเขาเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตตางประเทศ
ประจําประเทศไทย การโตตอบเอกสารและการแปล อันเปนการดําเนินการในกรอบการดําเนินงาน
ในรูปแบบเดิมที่ไมสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ความ
รวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียที่นําไปสูที่การกอตั้งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญ ใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือการเคลื่อนไหวในการกอตั้ง องคกรความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในโลก
ในรูปแบบของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญโลก
การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแมบทการตางประเทศของหนวยงานภาครัฐและองคกรที่
เกี่ยวของ จะเปนพื้นฐานในการริเริ่มและเสริมสรางใหเกิดความรวมมือ ในดานการตางประเทศ อัน
จะมี สวนสํา คัญต อการกํ าหนดทิ ศทางของการสรา งความรวมมือกับองค กรระหวางประเทศใน
อนาคตของศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทย ในฐานะที่เปนองคกรซึ่ง มีสวนสําคัญตอการสรางเวทีของ
ความร วมมื อระหวา งศาลรัฐธรรมนูญในภู มิ ภาคเอเชี ยในระดั บหนึ่ ง และได รับการยอมรั บ ใน
กระบวนการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญไทยจากองคกรความรวมมือตางประเทศในภูมิภาคตางๆ
ที่จะมีบทบาทและแนวทางในอนาคตในการสรางความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาค
เอเชียในรูปแบบขององคกรความรวมมือในภูมิภาคเอเชียและการสรางความรวมมือกับองคกรความ
รวมมือในภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อการศึกษาแนวทางของการจัดทําแผนแมบทในดานการตางประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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1.2.2 เพื่อการพัฒนาและการริเริ่มในการนําเสนอรางแนวทางการจัดทําแผนแมบทในดาน
การตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
1.2.3 เพื่อนําเสนอขอคิดเห็นและการพัฒนาการศึกษาวิจัยในการจัดทําแผนแมบทในดาน
การตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้จะศึกษาเบื้องตนในมิติของแนวทางการจัดทําแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยศึกษาปจจัยและองคประกอบที่สําคัญตอ แนวทางการจัดทําแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยระเบียบวิธีการศึกษาจะศึกษาจากเอกสารโดยการศึกษาจากเอกสารในดานยุทธศาสตรหรือการ
วางแผนหน วยงานภาครั ฐในด า นการต า งประเทศและในด า นอื่ นๆ และการศึ ก ษาจากเอกสาร
กรณีศึกษาการจัดทําแผนแมบทขององคกรตางประเทศ
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 เปนประโยชนสําหรับการจัดทําแผนแมบทดานการตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
ในอนาคต
1.4.2 เปนประโยชนตอการการยอมรับจากตางประเทศและองคกรภายนอกอื่นในฐานะที่
เปนองคกรที่มีมาตรฐานในการบริหารงาน
1.4.3 เปนประโยชนตอการเสริมสรางความเขาใจและความรูสึกอันดีตอสาธารณะและ
บุคคลภายนอกตอการดําเนินงานการตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ นับเปนยุทธศาสตรที่สําคัญขององคกร
ตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรตางๆ ที่มีการดํา เนินงานใน
ลักษณะที่คลายคลึงกัน อันจะเปนประโยชนในการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของ
แนวคิดและประสบการณในการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ รวมทั้งการพัฒนาและปรับใช
ใหสอดคลองในบริบทของประเทศตางๆ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนับเปนองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
บทบาทของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ โดยที่
การทําหนาที่ดังกลาวจําเปนจะตองเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ อันจะเปนการพัฒนา
ระบบและกระบวนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเปนการเสริมสรางการยอมรับตอ
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยในเวทีตางประเทศ ทั้งนี้ ในฐานะที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปน
หนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีพันธกิจในการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
จึ ง จํ า เป น ต อ งกํ า หนดแผนการต า งประเทศเพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาความร ว มมื อ
ศาลรัฐธรรมนูญระหวางประเทศในอนาคตเพื่อรองรับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1.1 ขอความคิดวาดวยการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
ขอความคิดวาดวยการสรางความสัมพันธระหวางประเทศเปนขอความคิดที่สําคัญ
ตอแนวทางขององคกรในการดําเนินงานความรวมมื อระหวางประเทศ ซึ่ง มีขอความคิด วาดวย
ความสัมพันธระหวางประเทศที่สําคัญ 2 แนวความคิดหลัก คือ
1) แนวคิดโครงสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวา งรั ฐด วยกันแล ว ยั งมี องคก รระหวา งประเทศที่รัฐเขา รวมเปนสมาชิก หรือประกอบดวย
องคกรขามชาติ หรือความสัมพันธของบุคคลที่มีสวนรวมในความสัมพันธระหวางประเทศ เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะดังกลาว จะมีโครงสรางของความสัมพันธตางๆ ดังนี้
1.1) ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ ความสัมพันธที่เปนพื้นฐานของความสัมพันธ
1

มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. เอกสารการสอนชุ ด วิ ช า ความสั ม พัน ธ ร ะหว า งประเทศ. พิม พ ค รั้ ง ที่ 2.
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2536. หนา 21-23.
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ระหว า งประเทศในฐานะที่ รั ฐ ที่ มี เ อกราชและมี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ โดยอาจมี
ความสัมพันธที่เปนทางการระหวางกันโดยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในรูปของสนธิสัญญา
ระหวางรัฐตอรัฐ ในรูปแบบของความสัมพันธแบบทวิภาคี (Bilateral) โดยการสงตัวแทนทางการ
ทู ต ไปประจํ า ซึ่ ง กั น และกั น และมี ก ารแลกเปลี่ ย นหรื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น ในทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การคา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากการมีความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐใน
รูปแบบทวิภาคีแลว รัฐหลายรัฐอาจมีความสัมพันธรวมกันหลายฝาย ซึ่งโดยทั่วไปกระทําในรูป
สนธิสัญญาพหุภาคี (multilateral) อาทิ การรวมกันในการดําเนิ นการในองคการระหวางประเทศ
หรือรวมปฏิบัติการในภารกิจทางทหารรวมกัน
1.2) ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ
เปรียบเสมือนนิติบุคคลที่รัฐตกลงจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกันไปแลวแตวัตถุประสงคของ
การจัดตั้ ง อาทิ วัตถุ ประสงค ทางการเมื อง (องคการสหประชาชาติ อาเซีย น) วัตถุ ประสงค ทาง
เศรษฐกิจ (ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป องคการการคาโลก) หรือวัตถุประสงคอื่นๆ (องคการอาหาร
และการเกษตร องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ) นอกจากนี้ยังอาจมีองคกรอื่นๆ ซึ่งรัฐอาจ
มิไดรวมจัดตั้ง แตยอมใหเกิดขึ้น อาทิ องคกรรวมมือทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร
ซึ่งมั กเปนกลุม สมาคมวิช าชีพ ระหวา งประเทศ เปนต น ทั้ งนี้ รัฐอาจมีค วามสัม พันธกับ องคก ร
ระหวางประเทศในรูปของสนธิสัญญาหรือขอตกลงเปนทางการ อาทิ สนธิสัญญายอมรับอํานาจ
พิพากษาคดีของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และรัฐอาจใชองคกรระหวางประเทศเปนเครื่องมือ
ในทางการเมืองหรือการรวมมือเพื่อชวยเหลือรัฐอื่นๆ อาทิ การใชสหประชาชาติแกไขความขัดแยง
ระหวางรัฐ หรือการใชธนาคารโลกเปนสื่อในการพัฒนารัฐที่ยากจน
1.3) ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรขามชาติ องคกรขามชาติเปนการวมกลุม
ของคณะบุคคลเพื่อทํากิจกรรมในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ อาทิ บรรษัท
ขามชาติในรูปแบบของธนาคาร บริษัทคอมพิวเตอร หรือองคกรศาสนา ทั้งนี้ การดําเนินการของ
องค ก รเหล า นี้ จ ะดํ า เนิ น การในประเทศใดจะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ ที่ เ ป นเจ า บ า น ซึ่ ง
ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรดังกลาวจะเปนลักษณะของการเอื้อประโยชนตอกัน คือ รัฐได
ประโยชนจากการลงทุนหรือการดําเนินกิจกรรมขององคการขามชาติ และในขณะเดียวกันองคการ
ขา มชาติ ก็ไ ด ผลประโยชน จากการอนุ ญาตของรั ฐ ความสัม พั นธ จึงขึ้ นอยู กั บพื้ นฐานของความ
รวมมือเปนหลัก แตอาจมีองคการขามชาติบางลักษณะซึ่งอาศัยวิธีการทางการเมืองในการดําเนิน
กิจการ อาทิ การโคนลมรัฐบาลที่ไมสนับสนุนองคกรของตน
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1.4) ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล แมโดยปกติแลวความ สัมพันธ
แบบนี้จะไมมีความสําคัญในมิติของความสัมพันธระหวางประเทศ แตในบางกรณีอาจมีความสําคัญ
ต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศหากความสั ม พั น ธ ระหว า งบุ ค คลที่ มุ ง ผลทางการเมื อ งหรื อ
กอใหเกิดผลตอความมั่นคงปลอดภัย ความสงบสุข หรือความสัมพันธตามปกติระหวางประเทศ
อาทิ การดําเนินการของขบวนการกอการรายระหวางประเทศ
1.5) ความสัมพันธประเภทอื่น ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางรัฐ องคกรระหวาง
ประเทศ องค ก รข า มชาติ บุ ค คล ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น และกั น แต ค วามสั ม พั น ธ นี้ มั ก เป น
ความสั ม พั น ธ ใ นทางธุ ร กิ จ ทางวิ ช าการ หรื อ ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม และไม ส ง ผลกระทบต อ
ความสัมพันธระหวางประเทศมากนัก
2) แนวทางการรวมกลุมประเทศ เปนผลจากการพัฒนาของการรวมกลุมประเทศ
ในยุ โรปตะวั นตก ทํ า ให เ กิ ดการสร า งแนวคิ ดในการอธิ บ ายการรวมกลุ ม ประเทศ (Integration
Theory) อันเปนแนวทางของความพยายามในการสรางคงวามสัมพันธของประชาชนที่อยูคนละ
ประเทศ และเปนการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ ซึ่งมีแนวคิดในการอธิบายการ
สรางการรวมกลุมดังกลาว ดังนี้2
2.1) แนวคิดพหุนิยม (Pluralism) แนวคิดนี้อางถึงความจําเปนในการพึ่งพาอาศัย
กันและกัน (Interdependence) โดยเฉพาะในประเด็นดานความสัมพันธทางเศรษฐกิ จ ซึ่งเชื่อวา
เปาหมายทางเศรษฐกิจบางประการที่มักรวมเรียกวา “เรื่องสวัสดิการหรือความมั่นคง” (Wealth –
Welfare Issue) ที่จะทําใหเปนผลขึ้นมาไดก็แตอาศัยความรวมมือมากขึ้นระหวางรัฐ (State) กับตัว
แสดงที่ไมใชรัฐ (Non – State Actors) โดยกลุม pluralist มองวาในยุคปจจุบันรัฐ (State) จําเปนตอง
รวมเขาไปอยูในระบบโลก (Global System) มากขึ้น ซึ่งเปนสภาพที่สอดคลองกับแนวคิดของกลุม
ที่ยืนยันวาระบบการเมืองโลกเปนระบบที่มีตัวแสดงผสมผสาน (Mixed Actors) และการใหคํา
นิย ามตั วแสดง (Actor) จึ ง ดู ที่ ค วามเป นอิ ส ระ (Autonomy) มากกว าการดู ที่ อํา นาจอธิ ป ไตย
(Sovereignty) และขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมที่ตนเกี่ยวของอยู (Issue Area)
2.2) แนวคิดสหพันธรัฐนิยม (Federalism) แนวคิดนี้มีมุมมองในเรื่องการอธิบาย
หรือเสนอแนะหนทางที่จะนําไปสูความสําเร็จ ในการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางรั ฐ
สมพงศ ชูม าก. ความสั มพันธร ะหวางประเทศยุคปจ จุ บัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโน ม ). พิ มพครั้ง ที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542. หนา 17-50
2
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อธิปไตยตางๆ นอกเหนือจากความหมายของระบบการปกครองที่มีการแบงอํา นาจกันระหวาง
รัฐบาลกลางกับ รั ฐที่ เป นสมาชิ กของสหพั นธ (Federal Government state) สํ าหรั บแนวคิ ด
Federalism ในฐานทฤษฎีการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับภูมิภาค (Regional Integration)
หรือระดับโลก (Global Integration) ก็มาจากการมองเห็นประโยชนของ Federalism ในฐานะระบบ
การปกครอง ซึ่ง ยืนยันวาความตึงเครียดเปนลั กษณะธรรมชาติ ระหวา งอํานาจหน าที่รวมเขา สู
สวนกลางกับอํานาจที่ตองการแยกออกไปจากสวนกลาง และหลัก “Unity Through Diversity” เปน
ขอสมมติฐานสําหรับการพยายามในการรวมตัวกันระหวางรัฐ ซึ่งตัวอยางที่แนวคิดในกลุมนี้หยิบ
ยกขึ้นมาเปนตัวอยาง คือ ยุโรปตะวันตก หลังจากป ค.ศ. 1945 ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในหมูสาธารณชน มีความเห็นวาประสบการณในประวัติศาสตรที่ผานมาชี้ใหเห็ นถึงความ
จําเปนที่จะตองวางแผนในการมุงไปสู “ความอยูเหนือขอบเขตของชาติ ” ในอนาคต โดยเฉพาะการ
กอตั้งประชาคมยุโรป (European Union) ซึ่งนักคิดกลุมนี้พยายามแสวงหาหลักการพื้นฐานของการ
รวมมือใหกวางขวางขึ้น โดยใหมีการเลือกตั้งรัฐสภา (Parliament) โดยตรงและใหมีรัฐสภาที่มี
อํานาจควบคุมที่เปนของประชาชนอยางแทจริง แตนักคิดกลุมนี้ประสบความสําเร็จอยางจํากัดใน
เรื่องนี้ เนื่องจากการถูกขัดขวางจากสภารัฐมนตรี (Council of Ministers) ที่มีอํานาจเหนือกวาชาติ
ของประชาคม นอกจากนี้แนวคิดนี้ยังคงเปนทฤษฎีทดสอบเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในภูมิภาค (Regional Integration) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ประสานความเปนเอกภาพ (Unity) กับ
ความหลากหลาย (Diversity) และโดยนัยยะแลวทฤษฎีนี้ยังเปนทฤษฎีวาดวยรัฐบาลที่มีอํานาจจํากัด
(Theory of Limited Government) อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ยั งคงเผชิญกับความขั ดแยงกันของ
ประเด็นปญหาที่สําคัญ 2 ประเด็นในเรื่องอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) กับ ผลประโยชนของชาติ
(National Interest) ในการเจรจาตอรองเรื่องการแบงอํานาจในรัฐธรรมนูญ
2.3) แนวคิดวาดวยภารกิจนิยม (Functionalism) แนวคิดนี้ในชวงแรกได เสนอวา
การสนองความจําเปนรวมกัน (The Provision of Common Needs) สามารถรวมประชาชนชาติตางๆ
ขามพรมแดนได กลุมนี้จึงเนนมุมมองดานสวัสดิการเพื่อความอยูดีกินดีในการเมืองโลก (Wealth Welfare Dimensional) มากกวาที่จะเนนเรื่องการเมืองระดับสูง (High Politics) เพื่อหลีกเลี่ยงใน
เรื่องที่เปนประเด็นปญหา จึงเนนถึงประเด็นของการรวมเปนอันหนึ่ งอันเดียวกันของประชาชนและ
รัฐ แทนที่จะเปนการแบงแยกระหวางประชาชนและรัฐ โดยแนวคิดนี้เชื่อวา ควรจะเปลี่ยนความ
จงรักภักดีตอชาติไปเปนความจงรั กภักดีตอองคการตามภาระหนาที่ (Functional Organization)
ความจงรักภักดีเชนนี้จะเกิ ดขึ้นไดเพราะประชาชนมองเห็นวา การจัดหาสินคาและบริการนี้ขึ้นอยู
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กับความรวมมือขามชาติ (Transnational Cooperation) และตามการคํานวณโดยถือประโยชนเปน
สําคัญ (Utilitarian Calculus) โดยประชาชนจะเห็นวา ผลประโยชนสูงสุดของตนกําลังจะไดรับ
บริการจากองคการดังกลาว สําหรับผูนําทางการเมืองและประสบการณของการทํางานในกรอบของ
ความรวมมือกับฝายอื่นยอมสงเสริมใหเกิดการแสดงการยอมรับซึ่งกันและกันในอนาคต
2.4) แนวคิ ดภารกิจนิ ย มใหม (Neo – Functionalism) แนวคิ ดของกลุ ม
Functionalism ยังไดพัฒนาไปสูแนวคิดของการบูรณาการในระดับภูมิภาค (Regional Integration)
มากกวาจะพูดถึงการเปนทฤษฎีของการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระดับโลก (Global Integration)
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากอธิบายกรณีของความสําเร็จของยุโรปตะวันตกในการรวมเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันตั้งแตป ค.ศ. 1945 นอกจากนั้น กลุม Neo – Functionalism จะเนนในเรื่องการสราง
สถาบัน (Institution Building) โดยมีจุดยืนและขอเสนอแนะในเรื่องความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วา
เมื่ อ กระบวนการเริ่ ม ต น ขึ้ น การรวมเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ในกิ จ กรรมเรื่ อ งหนึ่ ง (Section
Integration) จะสงผลใหเกิดการไหลลน (Spillover Effect) ไปสูกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกั น โดยเฉพาะ
กิจกรรม (Issue Areas) ที่มีระดับการพึ่งพาซึ่งกันและกันสูงในขณะนั้น หรือที่อาจจะมีการพึ่งพาซึ่ง
กั นและกั น สู ง ในอนาคต ดั ง นั้ น การรวมเป นอั นหนึ่ ง อั นเดี ย วกั น ที่ เ กิ ดจากการไหลล นไปสู กั น
(Spillover integration) ยอมไมมีอะไรมาขัดขวางได และยิ่ งไปกวานั้นเมื่อกลุ มผลประโยชน
(Interest Groups) ภายในรัฐสมาชิกเริ่มเห็นถึงประโยชนที่ชัดเจนของกระบวนการ พวกเขาจะเริ่ม
กาวไปสูการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวในขั้นตอไป (Further Integration) เพราะฉะนั้น การไหลลน
(Spillover) อาจเปนเรื่องของกึ่งอัตโนมัติ (Semi – Automatic) หรือเปนเรื่องที่เกิดจากการกระทํา
ของบุคคล
เหตุการณในยุโรปในชวงทศวรรษ 1950 เปนการตอกย้ําความสําคัญของทฤษฎีนี้
การกอตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุ โรป (ESSC) เปนตัวอยางของการเริ่มตนในการ
พยายามที่ จ ะสร า งการรวมเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ในกิ จ กรรมด า นอื่ น ต อ ไป และการก อ ตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community – EEC) และการกอตั้งประชาคม
พลังงานปรมาณูแหงยุโรป (European Atomic Energy Community – Euratom) ที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.
1958 ถือเปนการอธิบายปรากฏการณดังกลาวของแนวคิดกลุมนี้ไดเปนอยางดี ตลอดจนโครงสราง
ภายในของประชาคมยุโรป กลุมแนวคิดนี้ไดใหความเชื่อมั่นตอองคกรที่เรียกวาคณะกรรมาธิการ
(Commission) มากที่สุ ด เนื่องจากคณะกรรมาธิ การประกอบดวยกรรมการที่แต งตั้ งมาจากรั ฐ
สมาชิกที่ถือเปนผูแทนขององคก รเหนือชาติ (Supranational) มากกวาที่จะเปนผูถูกควบคุมโดยรัฐ
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การริเริ่มเพื่อการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการยอมรับแนวทางแหงการไหลลน (Spillover
Tendencies) จะมาจากคณะกรรมาธิ ก าร นอกจากนั้ น การริ เ ริ่ ม ให รั ฐ สภายุ โ รป (European
Parliaments) มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงยิ่ ง เพิ่ ม ความแข็ ง แกร ง ตามภารกิ จ (Functionalist
Institution) มากขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
2.5) แนวคิดวาดวยความสัมพันธขามชาติ (Transnationalism) ความสัมพันธขาม
ชาติ เป นคํ า ที่ ใ ช อ ย า งกว า งขวางในทางการเมื องระหว า งประเทศในป จจุ บั น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ (Relations) การติดตอธุรกิจ (Transaction) ที่เกี่ยวของกับองคการ(Organizations)
และคําวา Transnational ยังใชในความหมายของกิจกรรมที่ขามพรมแดนของรั ฐ (activities across
State boundaries) โดยสรุปความสัมพันธขามชาติ (Transnational Relations) จึงขึ้นอยูกับความ
เคลื่อนไหว 3 ชนิด คือ ความเคลื่อนไหวของวัตถุทางกายภาพ (Physical Objects) รวมทั้งประชากร
มนุษย ความเคลื่อนไหวของขาวสาร (Information) และความคิด (Idea) ความเคลื่อนไหวของเงิน
และสินเชื่อ (Credit)
การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไมไดเปนเรื่องใหมหรือเปนเรื่องเฉพาะของระบบระหวาง
ประเทศในป จ จุ บั น ทั้ ง ระบบมาตรฐานทองคํ า การโยกย า ยประชาชาติ ต า งๆ ในยุ โ รปไปยั ง
สหรัฐอเมริกา และการแพรขายความคิดในเรื่องชาตินิยม (Nationalism) ออกไปในที่ตางๆ ที่เกิดขึ้น
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 แลว แตในปจจุบันเราเรียกสิ่งนี้วาเปน Transnational ความเจริญเติบโต
ของการติดตอขามชาติ (Transnational Linkage) ไดกลายเปนสวนสําคัญของการเมืองโลกใน
ปจจุบันของเงื่อนไขทางการเมืองมหภาค (Macropolitical Conditions) 2 ประการ ที่มีความสําคัญตอ
การเจริญเติบโตของการติดตอขามชาติ ไดแก ความเจริญทางเทคโนโลยีดานการคมนาคมและการ
ขนสง และการขยายตัวของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางตัวแสดงตาง ๆ การปฏิวัติดานการ
คมนาคมในศตวรรษที่ 20ได ทําใหตัวแสดงขา มชาติ สามารถควบคุ มกิจกรรมของตนที่ มีอยู ใ น
ภูมิภาคตางๆ ในขณะที่การขยายตัวของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไดสรางบรรยากาศผอนคลาย
ให Transnationalism ขยายตัวมากขึ้น
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่วาดวยความสําคัญของการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ขอความคิ ดของแนวคิดของความสัมพั นธ ระหว างประเทศที่ก ลา วไปแลว เมื่ อนํ ามาปรั บใชกั บ
สภาพการณ ที่ ป รากฏขึ้ น ในบริ บ ทของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ได ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศ ดังนี้
1) พัฒนาการและปรากฏการณในบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศ สภาวะ
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ของบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศที่เกิดขึ้น ไดนําไปสูการสรางแนวคิดและทฤษฎี เพื่อ
อธิบายสภาพการณดังกลาวที่เกิดขึ้นในบริบทของความสัมพันธของรัฐตางๆ หรือความสัมพันธ
ระหวางองคกรภายในรัฐตางๆ ในภูมิภาค นั้น วามีการรวมกลุมหรือสรางความรวมมือที่เกิ ดจาก
ฐานแนวคิดของการสรางความสัมพันธในรูปแบบใดไดบางและมีฐานความคิดใดที่สนับสนุนตอ
การอธิบายการสรางความรวมมือดังกลาว ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ในรูปแบบขององคกรความรวมมือระหวางประเทศของรัฐสภา องคกรความรวมมือศาลปกครอง
ระหวางประเทศ หรือการรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ดังเชนในกรณีของสหภาพยุโรป
เปนการเนนย้ํ าถึงความความสําคัญของความรวมมือที่เกิดขึ้นในสภาพการณของความสัมพันธ
ระหวา งประเทศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวโน มของการเกิ ดขึ้นขององคก รความร วมมื อระหวา ง
ประเทศในแตละภูมิภาคที่มีการเชื่อมโยงกันจนไปสูการสรางความรวมมือขององคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศในระดับโลก ดังเชนกรณีของการประชุมทางวิชาการศาลรัฐธรรมนูญโลก ที่ไดจัด
ขึ้ น ในช ว งปลายเดื อ นมกราคม 2552 ที่ ผ า นมา อั น เป น การสะท อ นให เ ห็ น ปรากฏการณ ข อง
ความสําคัญของการสรางความรวมมื อระหวางองคกรภายในภูมิภาคไปสูการสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศในระดับโลก
2) การเสริมสรางพัฒนาการขององคกรที่เปนสมาชิกในองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ กรณีที่เปนตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ กรณี การประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในสหภาพยุโรป
ที่เริ่มตนตั้งแตป 1976 ที่ไดมีหยิบยกปญหาที่แตกตางกั นในแตละครั้งของการประชุม และการให
ความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศสมาชิกที่ เริ่มตนกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิ่งนี้ไดชวยทําให
พลเมืองของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปเขา ใจถึงหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และความเขาใจ
รวมกันตอการใหคุณคาตอเสถียรภาพและความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐ และประชาชนในประเทศ
ซึ่งการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะเปนการอภิปรายภายในเชิงปฏิบัติการโดยการมีสวนรวม
ของตุลาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในฐานะผูดําเนินการประชุม พรอมทั้ง
มีการสงรายงานจากประเทศที่เขารวม และการสรุปรายงานทั่วไป ซึ่ง เมื่อระยะเวลาตอมามีประเทศ
เขารวมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปนสวนที่ชวยใหเกิดทิศทางในการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวาง
ศาลรั ฐธรรมนู ญในยุ โรปให มี ค วามเข า ใจร วมกันและมี ค วามเป นอิ ส ระเพี ย งพอ ซึ่ ง ทํ า ให ศ าล
รัฐธรรมนูญเกิดการรวมตัวในระยะเวลาอันสั้นในชวงเริ่มตน และพัฒนาการของยุโรปไดแสดงให
เห็นวาความแตกตางของศาลรัฐธรรมนูญได นําไปสูการพัฒนาความสงางาม ความเปนอิสระ และ
ความรับผิดชอบรวมกันของศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคยุโรปในชวงตลอดเวลาที่ผานมา
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3) การเสริมสรางสังคมแหงความรู ในปจจุบันการพัฒนาองคกรตางๆ จําเปนจะตอง
ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในองคกร ซึ่งความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค
ที่เชื่อมโยงไปสูระดับโลกในองคกรศาลรัฐธรรมนูญ จะนําไปสูการเสริมสรางการสรางสังคมแหง
ความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูและประสบการณในการเผชิญวิกฤติการณของ
แตละองคกร อันเปนแนวทางในการเสริมสรางการพัฒนาและเสริมสรางมูลคาของทรัพยากรมนุษย
ในองค กรที่เข ามาสร างความรวมมือระหวางกัน ทั้งในดานการเสริ มสรางการประชุมทั้ง ในเชิ ง
วิชาการหรือในเชิงปฏิบั ติการของบุคลากรที่ปฏิ บัติงานในองคก ร หรือการเสริ มสรางการสรา ง
ฐานขอมูลความรูขององคกรที่จะเปนการเชื่อมโยงองคกรตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งจะเปนสวนสําคัญ
ของการเสริ ม สร า งให ท รั พ ยากรมนุ ษ ย ข ององค ก รมี ศั ก ยภาพและความรู ค วามสามารถในการ
ดําเนินงานใหกับองคกรของตน อันเปนการเสริม สรางและการพัฒนาที่สําคัญของการสรางความรู
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
เกิ ดขึ้ นจากการปฏิบั ติต ามแผนโดยจะกํา หนดเป นหน วยนับ ที่ วัดผลไดเชิง ปริ ม าณ และกํ าหนด
3

สมบัติ ธํ ารงธัญ วงศ . นโยบายสาธารณะ แนวความคิ ด การวิ เคราะหและกระบวนการ. พิ มพค รั้งที่ 6 .
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม. 2544. หนา 73-93.
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ระยะเวลาที่จะบรรลุผลสําเร็จนั้นดวย
1.2) วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เปนองคประกอบที่เกิดจาก
การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดเปนทางเลือก (Alternative) สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ
หรือกลวิธี (Strategy) ใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว จากนั้นจะถายทอดออกมาเปนแผนงาน
(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
อยางหนึ่งในการวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ ซึ่งผูวางแผน
จะตองระบุใหชัดเจนและมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ
1.4) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบที่แ สดงถึง
กรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends)
ที่กําหนดไว ซึ่งขั้นตอนนี้จะตองอาศัยกลยุทธหลายอยางทั้งกลยุทธภายในองคการและกลยุทธ
ภายนอกองคการ
1.5) การประเมิ นผลแผน (Evaluation) เป นองค ป ระกอบที่แสดงถึ ง การ
ตรวจสอบการควบคุม และการวัดผลการปฏิ บัติตามแผนเพื่อให ทราบถึ ง ความก า วหน า หรื อ
ขอบกพรองหรือขอจํากัดของแผนนั้นๆ เพื่อจะไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2) ระดั บของการวางแผน การแบง ระดับ ของการวางแผนตามลั กษณะของการ
บริหารงานในองคการ สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
2.1) การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เปนแผนระดับสูงสุดของ
องคการ มักจะระบุแนวทางอยางกวางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดแผนชนิดอื่นๆ 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 ขั้นตอนการปฏิ บัติ
งบประมาณ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แผนใช
ประจํา (Standing Plans) และแผนใชเฉพาะครั้ง (Single - use Plans)
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการตรวจสอบแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศจะพบวา มีการ
จั ด ทํ า แผนในลั ก ษณะนี้ ค อ นข า งน อ ย ซึ่ ง จากการสํ า รวจพบว า มี ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก าร
ตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ ไดมีการจัดทํายุ ทธศาสตรหรือการวางแผนกล
ยุทธการบริหาร
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งจะเห็ น ได ว า แนวทางการจั ด ทํ า แผนแม บ ทการ
ตางประเทศจะเปนแนวทางที่สําคัญในการที่องคกรศาลรัฐธรรมนูญจะกําหนดยุทธวิธีในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบของความรวมมือขององคกรศาลรัฐธรรมนูญในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลกตอไป โดนการวางแผนแมบทการตางประเทศจะเปนเครื่องมือสําคัญตอ
ศาลรัฐธรรมนูญในการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในอนาคตตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผูวิจัยได ศึกษาวิจัยเอกสารการกํา หนดยุทธศาสตรและการวางแผนในดา นตา งประเทศ
ในกรณีศึกษาจากหนวยงานภาครัฐในประเทศไทยและหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ ซึ่งผลของ
การศึกษามีดังนี้
3.1 กรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผนของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย
จากการศึกษาของผูวิจัยในหนวยงานภาครัฐของไทยมีหนวยงานที่ดําเนินการวางแผนดาน
ต า งประเทศอยู 2 หน ว ยงาน คื อ แผนยุ ท ธศาสตร ด า นต า งประเทศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2550-2552 ซึ่งจัดทําโดยสํานักความสัมพันธตางประเทศ
สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และแผนยุ ท ธศาสตร ค วามร วมมื อ
ระหวางประเทศและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งจัดทํา
โดยสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งรูปแบบของการจัดทําแผนของทั้งสอง
หนวยงานมีขอเปรียบเทียบในจุดรวมและขอแตกตางที่สําคัญของทั้งสองหนวยงาน ดังนี้
3.1.1 แนวทางการดําเนินงานและเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ทั้งสองหนวยงานไดกําหนด
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนและมีเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ดังนี้
1) การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อการจัดทําแผน ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดมี
คํา สั่ ง สํ านั ก งานปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ 26/2550 ลงวั นที่ 16 มกราคม 2550 เรื่ อง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให
สามารถแข ง ขั น ในเวที โ ลก โดยอ า งฐานที่ ม าตามยุ ท ธศาสตร ข องกร ะทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
แผนปฏิบัติการของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นชอบใหสํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 3.10
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือกับตางประเทศและนําไปสูการปฏิบัติ
ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบดวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝายตางประเทศ ที่ปรึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ หัวหนากลุมงานในสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ และเจาหนาที่ของสํานักความสัมพันธตางประเทศ โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ในการศึกษาและรวบรวมองคค วามรู และทักษะความชํานาญการขององคกรระหวางประเทศที่

15
ประเทศไทยเปนสมาชิก และจากประเทศตางๆทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งในกรณีของ
หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษารวบรวมความตองการและความจําเปนในการ
พั ฒนาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะทิ ศ ทางและการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ฯ การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ และการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและรายงานผลการดําเนินการตอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
กรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหเหตุผลในการเลือกวิธี การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรโดยไมไดวาจางที่ปรึกษาในการจัดทําแผน ดวยเหตุผลของความเชื่อมั่นตอศักยภาพของ
บุคลากรดานวิเทศสัมพันธและเจาหนาที่ในหนวยงานดานการวางแผนของหนวยงาน ซึ่งสามารถ
ประหยัดงบประมาณไดเปนจํานวนมากและยังเปนการเสริมสรางการเรียนรูและความเขา ใจ การมี
ส ว นร วมในการจั ดทํ า แผน และยั ง เป น การเพิ่ ม ขี ดความสามารถให กั บ บุ ค ลากรของงานวิ เ ทศ
สัมพันธ ซึ่งในการจัดทําแผนดังกลาวไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีปลัดกระทรวง
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เป นที่ ปรึ กษา ที่ ปรึ กษาด านวิ ทยาสาสตร และเทคโนโลยี เป นประธาน
ประกอบดวยเจาหนาที่วิเทศสัมพันธเปนผูแทนหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงาน ผูแทนสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร โดยมีเจาหนาที่สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ เปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 20 คน มีหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ รวบรวม
ขอมูลและการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จะเห็ นได ว า ทั้ ง สองหน ว ยงานจะใช วิ ธี ก ารจั ด ทํ า โดยอาศั ย บุ ค ลากรภายในหน ว ยงาน
ดําเนินการจัดทําแผน โดยมุงเนนที่การมี สวนรวมและการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของ
บุคลากรในดานการตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับหนวยงานทั้งหลายที่จะนําไปปรับใชในการระดม
บุคลากรที่มีความรูและความสามารถเขามาพัฒนาและจัดทําแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ได ดัง
ในเหตุผลที่ไดกลาวไวในกรณีของขั้นตอนการจัดทําแผนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) การสํ า รวจสภาพแวดล อมในการจั ดทํ า แผน ทั้ ง สองหน วยงานได วิ เคราะห
สภาพแวดล อมในด านการดํ า เนิ นงานความรวมมือกั บ ตา งประเทศ โดยในกรณี ข องสภาพและ
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 ความรวมมือกับประเทศญี่ปุน
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ความรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน นอกจากนั้นยังไดวิเคราะหสภาวะแวดลอมในการ
ดําเนินความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบันโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) โดยอธิบายในดานจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุ ป สรรค ในด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยกํ า หนดเป น กรอบยุ ท ธศาสตร ด า น
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) การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั นธกิ จ วั ตถุ ป ระสงค ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง สอง
หนวยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และประเด็นของยุทธศาสตร โดยในกรณี
ของกระทรวงศึ ก ษาได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร จํ า นวน 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ได แ ก
ยุทธศาสตรการแสวงหาองคความรูและความชํานาญการจากตางประเทศและนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาบุค ลากรทางการศึก ษา ยุ ทธศาสตร การขยายเครือขา ยและพั ฒนากลไกความรวมมื อ
ระหว า งหน ว ยงานภายในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ
หนวยงาน/องคการของตางประเทศ ยุทธศาสตรการระดมและจัดสรรทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้ ง
ในและตางประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
และผลักดันใหมีการดําเนินการตามกรอบความตกลงและใหมีการติดตามประเมินผล
ในกรณีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร จํานวน
2 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็น ยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ทั นสมั ย และประเด็นยุ ทธศาสตรการเพิ่ ม
ศักยภาพการบริหารจัดการดานความรวมมือตางประเทศของกระทรวงไปสูสากล
4) การกํ า หนดประเด็ นยุ ท ธศาสตร โ ดยมี ก รอบแนวคิ ด เป า หมาย มาตรการ ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยมีแนวคิด เปาประสงค
แนวทาง/มาตรการ และตัวชี้วัด แตในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
โดยมีคําอธิบายประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และมาตรการ แตไมไดกําหนดตัวชี้วัดไว
5) การกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของยุทธศาสตรในทิศทางเดียวกัน อาทิ
งบประมาณ การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ความรวมมือระหวางหนวยงานในกระทรวงเปนตน
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3.1.2 แนวทางการดําเนินงานและเนื้อหาที่แตกตางกัน ทั้งสองหนวยงานไดกําหนด
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนและมีเนื้อหาที่แตกตางกัน ดังนี้
1) กระบวนการในการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร กรณี ข องกระทรวงวิ ท ยาศาสตร ที่ มี
กระบวนการขั้นตอนในการจัดทํายุทธศาสตรที่มีกระบวนการดําเนินการที่มีความละเอีย ดและเนน
การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งการมีสวนรวมจากบุคลากรภายในองคกรโดยมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการรับฟงขอคิดเห็น จํานวน 5 ครั้ง
ในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการเปนการดําเนินการในลักษณะของการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ แตยั งขาดมิติของการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณของบุคลากรในหนวยงาน
2) การวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มโยงแผนในระดั บ ต า งๆ ในกรณี ข องกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรในระดับหรือมิติตางๆ
โดยการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแมบท แผนหลัก สภาวะแวดลอม เพื่อนําไปสู แผนยุทธศาสตร
ความรวมมือระหวางประเทศ แตในกรณีของกระทวงศึกษาธิการไมไดวิเคราะหความเชื่อมโยงของ
แผนในมิติของแผนในระดับตางๆ
3) การกํ าหนดกลยุ ทธ ของประเด็ นยุ ทธศาสตร กรณีของกระทรวงวิ ทยาศาสตร ได กํ าหนด
องคประกอบของยุทธศาสตร โดยกําหนดตัวชี้วัดและกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร ในกรณีของประเด็น
ยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ไดกําหนดตัวชี้วัด จํานวน4 ตัวชี้วัด คือ ลําดับดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยเลื่อนลําดับขึ้น 3 ลําดับ จํา นวนขอ เสนอแนะความรว มมือ ระหวา งประเทศที่ไ ดศึก ษา
วิเ คราะหส าขาที่ตอ งการและประเทศที่มีศัก ยภาพสูง จํา นวนโครงการความรว มมือ ระหวา ง
ประเทศที่มีแผนและผลการนํา เนินงานอยา งเปนรูป ธรรมในเชิง คุณภาพ และจํา นวนประเทศ/
หนว ยงานตา งประเทศที่ตอบสนองชองทางการเผยแพรป ระชาสัม พัน ธแ ละสนใจรว มมือกับ
หนวยงานของกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีกลยุทธ จํานวน3 กลยุทธ คือ กลยุทธการ
สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ
กลยุทธการสรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศใหประเทศเปนศูนยในการขยายความรวมมือไป
ยังประเทศเพื่อนบาน และกลยุทธประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุกของหนวยงานใน
กระทรวง ในสวนของประเด็นยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานความรวมมือตางประเทศของ
กระทรวงไปสู สากล ได กําหนดตั วชี้ วั ด จํ านวน 2 ตั วชี้ วั ด คื อ จํ า นวนบุค ลากรดา นความรว มมือ กับ
ตางประเทศที่ผานการศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาทํางานตามสายงาน และจํานวนขอตกลงความ
รว มมือ ระหวา งประเทศที่จัด เก็บ ในฐานขอ มูล เพื่อ ใชป ระโยชนรว มกัน 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
การผลักดันการดํา เนินการตามขอตกลง การศึกษาความเชี่ ยวชาญของประเทศคูรวมมือ และการ
ดําเนินการติดตามประเมินผล นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดเรื่องการประเมินผล
ไวดวย
แตในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไมไดกําหนดประเด็นเหลานี้ไวในแผนยุทธศาสตร ซึ่ง
การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ เ ป น หั ว ข อ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ แต อ ย า งไรก็ ดี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําเสนอตัวอยางแนวทาง/กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรของกระทรวงไวในแตละกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร
3.2 กรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผนของหนวยงานศาลตางประเทศ
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษากรณีการกําหนดยุทธศาสตรหรือการวางแผนกลยุทธของศาล
รัฐธรรมนูญหรือองคกรควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของตางประเทศ พบวา หนวยงานเหลานี้
มักจะไมไดกําหนดแผนแมบทของหนวยงานในดานตางประเทศ แตจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
หรือแผนกลยุทธในแผนยุทธศาสตรของหนวยงานในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีประเด็นในกรณีศึกษาของ
องคกรตางๆ เหลานี้ ดังนี้
3.2.1 กรณีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต แนวทางในการพัฒนาเจาหนาที่
กฎหมายจากชาวตางประเทศและชาวแอฟริกาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการฝกงานในดานสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณีของผูที่สําเร็จการศึกษากฎหมายชาวตางประเทศที่จะ
เขามารับการฝกงานจําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในดานคาใชจาย
ตางๆ อันสะทอนถึงความประสงคที่จะสงเสริมความรวมมือกับศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต และนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางผูเขารับการฝกงานและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐแอฟริกาใตในอนาคต นอกจากนั้นวัตถุประสงคอีกประการที่สําคัญคือ การรองรับตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแอฟริกาใตที่บัญญัติใหการวินิจฉัยคดีของ
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ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใตในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญนอกจากจะตอ
คํานึงถึง รัฐธรรมนูญแลวยังจะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงกฎหมายตางประเทศอีกดวย ดังนั้น คํา
วินิจฉัยใน
กรณีของตางประเทศจึงมักจะถูกอางถึงในการตอสูคดีและศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใตก็
ไดมีการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของบทบาทของนักวิจัยในดานกฎหมายจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนการทําหนาที่ของผูพิพากษาในดานการศึกษาวิจัย อันเปนสวนสําคัญที่จะไดรับจาก
การจัดใหมีนักศึกษาดานกฎหมายจากตางประเทศตามแนวทางดังกลาว
เราจะพบวาในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต ไดใหความสําคัญตอการ
พั ฒ นาเจ า หน า ที่ ด า นกฎหมาย ในรู ป แบบของการฝ ก หั ด ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด า นกฎหมายจาก
ภายในประเทศและผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ซึ่งแนวทางดังกลาวจะเปนประโยชนทั้งใน
สวนของผูเขารับการฝกงานและการสนับสนุนตอการสรางองคความรูในดานกฎหมายตางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต อันเปนประเด็นกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในดาน
กฎหมายและการเสริ ม สร า งความร วมมื อระหว า งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สาธารณรั ฐแอฟริ ก าใต กั บ
หนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยของตางประเทศ
3.2.2 กรณีของศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักร ไดกําหนดแนวทางดานตางประเทศ โดย
กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารงานขององคกร โดยจะพัฒนาความสัมพันธกับศาลอื่นๆ ใน
ยุโรป สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นกับ
ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี
เราจะพบไดวา ในกรณีของศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักรไดกําหนดทิศทางของ
กรอบกลยุทธในรูปแบบที่ชัดเจนตอการเสริมสรางความสัมพันธกับองคกรตางประเทศและสะทอน
ต อ การตอบสนองต อ ระบบการควบคุ ม ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของศาลสู ง สุ ด แห ง
สหราชอาณาจักร
นอกจากนั้น ในดานความสัมพันธกับตางประเทศ ศาลสูงสุดแหง สหราชอาณาจักร
ก็ไดกําหนดในหมวด 5 ของแผนขององคกร ไดกลาวถึงสภาพการดําเนินงานดานการตางประเทศ
ในดานของเปาหมายของการสรางความสัมพันธดานตางประเทศ เพื่อการเสริมสรางประโยชนตอ
การพัฒนาในดา นกฎหมายรัฐธรรมนูญและการวินิจฉัยคดีเปนสํ าคัญ นอจากนั้น ยังได กลาวถึ ง
รูปแบบการดําเนินของการรับรองและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางศาลสูงสุดแหงสหภาพยุโรป
และศาลสู ง สุ ด แห ง อิ ส ราเอล หรื อ การแลกเปลี่ ย นการเยื อ นจากองค ก รศาลรั ฐ ธรรมนู ญยุ โ รป
ตะวันออก หรือการรับรองการเยือนจากผูพิพากษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวาแนวทางของศาลสูงสุดแหงสหราชอาณาจักรไดให
ความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือกับองคศาลในภูมิภาคตางๆ ในรูปแบบตางๆ อันเปน
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กรณีที่สามารถนํามาปรับใชตอการเสริมสรางความสัมพันธในลักษณะของการรับรองการเยือน
หรือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน อันจะเปนสวนสําคัญ ตอการเสริมสรางการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณที่หลากหลายทั้งในระดับตุลาการหรือในระดับเจาหนาที่ตอไปในอนาคต
3.2.3 กรณี ศ าลสู ง สุ ด แห ง แลตเวี ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แลตเวี ย ได กํ า หนดเป า หมาย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวเนื่องในดานตางประเทศ โดยกําหนดเปาหมายของการเคารพตอสิ ทธิมนุษยชน
ในการกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญ อาทิ การสงผูพิพากษาและ
ผูชวยผูพิพากษาของศาลเขารับการอบรมในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และการตรวจสอบการบังคับ
ใชของธรรมนูญของสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และการวินิจฉัยคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
กรณี ข องศาลสู ง สุ ด แห ง ลั ต เวี ย ได ส ะท อ นต อ กลยุ ท ธ ใ นการคํ า นึ ง สภาพ
ความสําคัญตอประเด็นที่สําคัญตอความรวมมือในระดับภูมิภาคยุโรป โดยการใหความสําคัญตอสิ่ง
ที่เปนคุณคาสําคัญตอความรวมมือในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในดานสิทธิมนุษยชนของพลเมือง
ยุโรป
3.2.4 กรณี ศาลรั ฐธรรมนู ญแห ง โคโซโว ศาลรั ฐธรรมนู ญแห ง โคโซโว ได กํ า หนด
เป า ประสงค ข องกลยุ ท ธ ด า นต า งประเทศในด า นของการสื่ อ สาร โดยกํ า หนดมาตรการการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศไว 4 มาตรการ คือ
1) มาตรการเสริมสรางการติดตอกับตางประเทศเพื่อเสริมสรางใหศาลรัฐธรรมนูญ
โคโซโวมีทิศทางที่สอดคลองกับองคกรศาลในภูมิภาคและรูปแบบอื่นๆในดานตางประทศ โดยมี
กิจกรรมของการจัดการเดินทางเยือนและรับรองการเยือนศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคยุโรปหรือ
ภูมิภาคอื่นๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และการเขารวมการประชุมตางประเทศที่จัดขึ้นสําหรับศาล
รัฐธรรมนูญหรือสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน การอภิปราย และการใหขอเสนอแนะ ที่มี
การจัดขึ้นในภูมิภาคยุโรปหรือภูมิภาคอื่นๆ อยางนอยปละ 3 ครั้ง
2) มาตรการการดํ า เนิ นการและการมี ส วนร วมในระดั บ ภู มิ ภ าคและระหว า ง
ประเทศ โดยมีกิจกรรมการจัดการสัมมนาหรือการประชุมประจํา ป โดยศาลรัฐธรรมนูญแหงโคโซ
โวเปนเจาภาพในประเด็นในดานรัฐธรรมนูญ และกิจกรรมการสงเสริมใหตุลาการและผูบริหาร
ระดับสูงของสํานักงานเขารวมการสัมมนาหรือการประชุมในระดับภูมิภาคหรือระหวางประเทศ
อยางนอยปละ 3 ครั้ง
3) มาตรการจัดตั้งสวนราชการดานความสัมพันธตางประเทศ โดยมีกิจกรรมการ
ร า ง ข อ เ ส น อ ก า ร ก อ ตั้ 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
กิ จ จรรมการเชิ ญผู เ ชี่ ย วชาญภายนอกเพื่ อพั ฒนาแนวคิ ดและการวางแผนสํ า หรั บ ส วนราชการ
ความสัมพันธระหวางประเทศ กิจกรรมการนําปฏิบัติตามแผน กิจกรรมการฝกอบรมเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ กิจกรรมการกํากับและตรวจสอบการดําเนินงาน และการดําเนินการกิจกรรมในป คศ.
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4) มาตรการลงนามข อ ตกลงความร ว มมื อ และบั น ทึ ก ความเข า ใจกั บ ศาล
รัฐธรรมนูญอื่นๆ ในภูมิภาค ในสหภาพยุโรป และในโลก โดยมีกิจกรรมการเตรียมการขอตกลง
ระหว า งประเทศกั บ ศาลอื่น หรื อศาลที่ มี ป ระสบการณ และกิ จกรรมการลงนามข อตกลงความ
รวมมือหรือบันทึกความเขาใจกับศาลรัฐธรรมนูญอื่นๆ ในภูมิภาค และตางประเทศ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญระหวางกัน
3.2.5 กรณีศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรั ฐเกาหลี
ไมไดกําหนดยุทธศาสตรตางประเทศของศาล แตไดดําเนินกิจกรรมในดานการตางประเทศจํานวน
4 กิจกรรม ไดแก
1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและการลงนามบันทึกความเขาใจ ศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลีไดเขารวมการประชุมในตางประเทศในรูปแบบของการประชุมขององคกรศาล
ตางประเทศหรือสมาคมในดานกฎหมาย การเดินทางไปเยือนศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ และการ
เตรียมการลงนามบันทึกความเขาใจในการรวมมือและการแลกเปลี่ยนระหวางศาลรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐเกาหลีกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ
2) กิจกรรมในคณะกรรมาธิการเวนิซ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเกาหลี ได
เขาไปเปนสมาชิกขององคกรความรวมมือในภูมิภาคยุโรป (Venice Commission) เมื่อป 2006
3) ความพยายามในการกอตั้งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชีย การเขาไปมี
สวนรวมกับการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโลกในฐานะผูแทนของศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาค
เอเชีย จากบทบาทดานตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีในความรวมมือและความ
พยายามในสองสวนที่กลาวมาขางตน
4) การจัดการสัมมนาครบรอบ 20 ป แหงการกอตั้งศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยเชิญศาลรัฐธรรมนูญกวา 40 ประเทศ เขารวมการสัมมนา รวมทั้งเชิญศาลสูง สุดแหง
สหราชอาณาจักร ศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา เขารวมการสัมมนาดังกลาว
จากกิ จ กรรมทั้ ง สี่ ป ระการจะเห็ น ได ว า เป นพั ฒนาการที่ ไ ด ดํ า เนิ น การมาอย า ง
ตอเนื่องของสาธารณรัฐเกาหลีอันเปนสวนสําคัญตอการดําเนินการดานการตางประเทศขององคกร
จนเปนนําไปสูการเปนประธานของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียในสมัยแรก
3.3 แนวทางการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษากรณีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการตางประเทศของหนวยงานภาครัฐของไทย
ซี่งเปนหนวยงานที่เทียบเทากับกรณีของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในฐานะหนวยงานในระดับ
กระทรวง และการศึกษาจากกรณีของหนวยงานศาลในตางประเทศ ซึ่งนํามาปรับใชกับแนวทาง
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ของการจัดทําแผนแมบทดานการตางประเทศในประเด็นตางๆ ดังนี้
3.3.1 การแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนแมบทการตางประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเรีย นเชิญตุ ลาการศาลรัฐธรรมนูญเป นที่ป รึก ษาการจั ดทํ าแผนแม บทการ
ตางประเทศ เนื่องจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองทานเคยดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตและ
ประสบการณในดานตางประเทศของทานจะเปนประโยชนทั้งในดานแนวคิดและการนําไปปฏิบัติ
ตอไป
นอกจากนั้ น วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ระหว า งปร ะเทศ
จะใชบุคลากรในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดวยศักยภาพของบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ เจาหนาที่
แผนและวิ ท ยากรของหน ว ยงานในสํ า นั ก งานแทนการว า จ า งที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง สามารถประหยั ด
งบประมาณไดจํานวนมาก ที่สําคัญคือ บุคลากรดานวิเทศสัมพันธสามารถเรียนรูและเขาใจการ
จัดทําแผน รวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ ฯลฯ ในรูปของคณะทํางาน
ตลอดจนมีความสามารถที่จะปรับปรุงแผนเปนระยะ ๆ เมื่ออาศัยหลักการดังกลาวจึงไดนํามาสูการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการโดยมีความรับผิดชอบในการพิจารณาการจัดทําแผน
แมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ การใหคําปรึกษา แนะนํา ในระบบ รูปแบบ กระบวนการ และ
วิธีการ ตลอดจนการปรับปรุงแกไขปละพัฒนาการดําเนินการจัดทําแผนแมบทดังกลาว และการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญและ
รายงานผลการดําเนินการตอที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
3.3.2 หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนแม บ ทต า งประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณา
1) หลักการและเหตุผล กระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเปน ที่ยอมรับวาเปน
ปจจัยที่สําคัญในการเสริมสรางหลักนิติธรรม การคุมครองสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งการพัฒนากระบวนการดังกลาวอาศัยทั้งศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ
ภายในประเทศและความรวมมือเรียนรูประสบการณจากตางประเทศเปนสําคัญ นอกจากนี้ ความ
รวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ ยังเปนกลไกในการสราง
ความสัมพันธและมิตรไมตรีระหวางประเทศไดเปนอยางดี
ความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศเปนกล
ยุทธหนึ่งที่สนับสนุนยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญ และสงผลลัพธตอการดําเนินการตางประเทศ
ของประเทศ การริ เริ่ ม จั ดทํ า แผนแม บ ทต า งประเทศของศาลรั ฐธรรมนู ญ จะเป นประโยชน แก
หนวยงานในสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานความรวมมือกับ ศาลรัฐธรรมนูญ
ตางประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในดานการตางประเทศให
เจริญรุดหนาทัดเทียมตางประเทศ
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2) วัตถุประสงค
1) เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศของศาล
รัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ มีเปาหมาย กรอบแนวทางที่ชัดเจนเปนเอกภาพ
รวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด
2) เพื่ อ ให ก ารบริ หารจั ด การความร ว มมื อ ระหว า งประเทศและงานวิ เ ทศ
สัมพันธ ของหนวยงานในสํานักงาน มีความเขมแข็ง มีการพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
3) เพื่อใหหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ ไดนําแผนแมบทตางประเทศสามารถ
แปลงไปสูแผนปฏิบัติการและจัดทําคําของบประมาณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน
3.3.3 กระบวนการจัดทําแผนแมบท
1) จัดตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยมีตุล าการศาลรัฐธรรมนู ญที่มี ประสบการณดา นการตางประเทศเปน ที่ป รึกษา
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนประธานกรรมการ ประกอบดวยรองเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญที่ รับ ผิ ดชอบด า นงานต า งประเทศ ผู บ ริ หารหน วยงานในสั ง กั ด ทุ ก หน ว ยงาน
ผูอํา นวยการกลุม งานศาลรัฐธรรมนู ญระหว า งประเทศและวิ เทศสั มพั นธ เป นเลขานุก าร โดยมี
เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญที่รับผิดชอบดานงานตางประเทศเปน ผูชวยเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 11 คน
มีหนาที่จัดทําแผนแมบทตางประเทศฯ รวบรวมขอมูลและการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาสาระสําคัญของแผนแมบทและ
แผนหลัก เพื่อการจัดทํา SWOT ประกอบดวย
2.1) การบรรยายให ค วามรู ส าระสํ า คั ญของแผนยุ ท ธศาสตร และแผน
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 ครั้งที่ 1
3) การปรั บ ปรุ ง (ร า ง) ประเด็ น แผนแม บ ทต า ง ประเทศ ครั้ ง ที่ 2
โดยการศึกษาจากวิธีการจัดทําและสาระประเด็นยุทธศาสตรหรือแผนแมบทของกระทรวงตาง ๆ
ซึ่งมีประสบการณในการจัดทํายุทธศาสตร หรือแผนแมบทตางประเทศ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อเรียนรูจากกระทรวงตาง ๆ รวม 5 กระทรวง ไดแก กระทรวงการ
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ตางประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลปกครอง
4) จัดประชุมโตะกลม เพื่อวิพากษแผนแมบทตางประเทศ เพื่อปรับปรุง (ราง)
แผนแมบทตางประเทศฯ ครั้งที่ 3 โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานแผนยุทธศาสตรและผูเกี่ยวของ 3
หนวยงาน คือ
4.1) ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในดานการจัดทํายุทธศาสตรหนวยงาน
ภาครัฐ
4.2) ผู แทนจากกระทรวงการต า งประเทศที่รับ ผิ ดชอบในด านภู มิ ภาค
ตางๆ
4.3) ผูแทนจากสํานักพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
5) การพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ
ขอรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนแมบทการตางประเทศ ครั้งที่ 4
6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําประชาพิจารณ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งเปนครั้งสุดทาย
3.3.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร การวิเคราะห SWOT โดยอาศัยขอมูล
จากการวิเคราะหในการจัดทํายุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีประเด็นสภาวะ
แวดลอมขององคกรที่เกี่ยวของกับการตางประเทศดังนี้
1) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็ง (Strength) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็งของศาล
รัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังนี้
1.1) คณะตุล าการศาลรั ฐธรรมนู ญมี อํา นาจออกระเบี ยบกฎเกณฑ หรื อ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน
และการดําเนินการอื่นๆ ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได
1.2) ยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
นานาชาติ
1.3) ตุลาการและผูบริหารของศาลรัฐธรรมนูญมีจุดมุงหมายสูงสุดของ
ศาลไปในทิศทางเดียวกันคือทําใหสังคมมีความเปนธรรม
1.4) องคกรมีขนาดเล็กทําใหเกิดผลดีตอการลดขั้นตอนการทํางานการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกรรวดเร็วไมซับซอน
1.5) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมี
ที่มาตางกันทําใหมีประสบการณทํางานที่หลากหลาย
1.6) ตุลาการและผู บริหารของศาลรัฐธรรมนูญศรัทธาการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย
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1.7) บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีค วามรู
ความสามารถและศักยภาพคอนขางสูง
1.8) มีหนวยงานตางประเทศหลายหนวยงานใหความสนใจในการสราง
รวมมือระหวางประเทศ
1.9) มี ระบบโครงสร า งพื้ นฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ฐานข อมู ล
เชื่อมโยงระหวางภายในประเทศและภายนอกประเทศ
1.10) การเป นองค ก รที่ เกิ ดขึ้ นใหม ทํ า ให ศ าลรั ฐธรรมนู ญ สามารถวาง
ระบบงานที่ทันสมัยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมและวัฒนธรรมในองคกรที่เขมแข็ง
2) ประเด็นสําคัญดานจุดออน (Weakness) ประเด็นสําคัญดานจุดออนของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังนี้
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 มีดังนี้
3.1) รั ฐธรรมนู ญบั ญญั ติให ศาลรัฐธรรมนู ญมี อิสระในการบริ หารงาน
บุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหสามารถบริหารงานได
อยางคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2) บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกร
ที่สามารถสรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑทางการเมือง เพื่อใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
3.3) เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมีความกาวหนาและแพรหลายใน
สังคมไทย สามารถใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญไดมากยิ่งขึ้น
3.4) ภาพลักษณขององคกรเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอกวาเปนองคกร
ที่นาทํางานและเปนองคกรที่มีศักดิ์ศรี
3.5) แนวโนมของความรวมมือของศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียและ
ในระดั บ โลกมี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การเสริ ม สร า งการยอมรั บ และการสร า งภาพลั ก ษณ ใ นเวที ศ าล
รัฐธรรมนูญระหวางประเทศ
3.6) ศาลรัฐธรรมนูญไดรับการสนับสนุนบุคลากรรวมทั้งองคความรูทาง
วิชาการจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศอยางตอเนื่อง
4) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคาม (Threats) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคามของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ มีดังนี้
4.1) ผลกระทบทางการเมื อ งและข า วเกี่ ย วกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี
ผลกระทบตอภาพลักษณของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในทางลบ
4.2) ประชาชนและสื่อมวลชนยังขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอ
ศาลรั ฐธรรมนู ญ ในการเป น องค ก รที่ ส ามารถคุ ม ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพของประชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ
4.3) ประชาชนทั่วไปยังไมเขาใจตอการปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนู
4.4) ความไม แ น น อนทางการเมื องในกรณี ข องการยกเลิ ก หรื อแก ไ ข
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
4.5) การขาดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายในดานการดําเนินงาน
ตางประเทศเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและผูบริหาร
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) การกํ าหนดกลยุท ธ เชิ ง รุก ระยะยาว ได แก การสร า งความ
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) การกํ า หนดกลยุ ทธ เชิง รั บ ระยะยาว ไดแก การสร า งความ
รวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการศึกษาเพื่อกําหนด
หัวขอความรวมมือทางวิชาการที่ชัดเจน จากฐานความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงานหรือ
จากความไดเปรียบหรือจุดแข็งของประเทศไทย
5.2.2) การกํ า หนดกลยุ ท ธ เชิ ง รั บ ระยะสั้ น ได แก การสร า งความ
รวมมือระหวางประเทศ โดยการประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทราบถึงหนาที่และศักยภาพของหนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ การพัฒนาเว็บไซต
6) การวิ เคราะห ค วามเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร และแผนแม บ ท สภาวะ
แวดลอมสูยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ
ตารางการวิเคราะหการเชื่อมโยงแผนแมบท สภาวะแวดลอม กับยุทธศาสตร ตางประเทศ
แผนหลัก
ประเด็นสาระสําคัญ ประเด็นยุทธศาสตร/
SWOT/TOWS
ที่เกี่ยวของกับ
กลยุทธ
งานตางประเทศ
แนวนโยบายพื้นฐาน 1) การวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร 1 การ
การสรางความรวมมือ
แหงรัฐ ป 2550
กฎหมายรัฐธรรมนูญ แสวงหาความรวมมือ ระหวางประเทศดาน
และศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางประเทศในการ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
พัฒนาดานกฎหมาย
และศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญและศาล S+O
รัฐธรรมนูญ
1. สนับสนุนใหเกิด
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ยุทธศาสตร
ศาลรัฐธรรมนูญ

ประเด็นสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ
งานตางประเทศ
2) การพัฒนา
กําลังคน

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

กลยุทธ 1 สรางความ
รวมมือดานกําหมาย
รัฐธรรมนูญและ
3) การสรางความรู ศาลรัฐธรรมนูญ
ดานกฎหมาย
กลยุทธ 2 สรางความ
รัฐธรรมนูญและ
รวมมือกับเครือขาย
ศาลรัฐธรรมนูญ
พันธมิตรตางประเทศ
ใหเปนหุนสวน
4) การพัฒนานโยบาย กลยุทธ 3
ดานกฎหมาย
ประชาสัมพันธเผยแพร
รัฐธรรมนูญและ
บทบาทหนาที่และ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศักยภาพของหนวยงาน

SWOT/TOWS

ความรวมมือทาง
วิชาการกับ
ตางประเทศเพื่อเปน
Resource Center
ขององคกร
2. สรางความรวมมือ
ในการดึงองคกร
ตางประเทศที่มี
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
ความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อบาน
3. การประชาสัมพันธ
เพื่อใหหนวยงานทั้ง
5) เครือขายความ
ยุทธศาสตรที่ 2 การ
ภายในและภายนอก
รวมมือที่เขมแข็ง
เพิ่มศักยภาพการ
ประเทศรับทราบถึง
ระหวางรัฐ
บริหารจัดการดาน
หนาที่และศักยภาพ
สถาบันการศึกษา และ ความรวมมือระหวาง ของหนวยงานภายใน
หนวยงานตางประเทศ ประเทศ
องคกร
กลยุทธ 1 สรางระบบ การสรางความ
ฐานขอมูลและ
เขมแข็ง/ความสามารถ
เครือขายวิเทศสัมพันธ ของเจาหนาที่วิเทศ
กลยุทธ 2 สรางกลไก สัมพันธ W+O
เชิงรุกสนับสนุนการ 4. พัฒนาบุคลากรดาน
สรางความรวมมือ
วิเทศสัมพันธ ความรู
ระหวางประเทศ
ดานภาษาที่สาม ดาน
กลยุทธ 3 พัฒนา
การจัดทําแผน
บุคลากรดานความ
5. การสรางแหลงรวม
รวมมือระหวาง
ขอมูลดานภารกิจ
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ประเด็นสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ
งานตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ
ประเทศ

SWOT/TOWS

ตางประเทศ

3.3.4 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
1) วิสัยทัศน 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
รุ ก
มี ก ารพั ฒ นาควบคู กั บ กิ จ กรรมความร ว มมื อ ระหว า งประเทศด า นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ศาลรัฐธรรมนูญ
3.3) เพื่อใหหนวยงานในสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ไดนําแผนแมบทตางประเทศดาน
รั ฐธรรมนู ญและศาลรั ฐธรรมนู ญของศาลรั ฐธรรมนู ญแปลงไปสู แผนปฏิ บั ติ และการจั ดทํ าคํ าขอ
งบประมาณโครงการ
3.3.5 การกํ า หนดประเด็ นยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ตั ว ชี้ วั ด มาตรการของแผนแม บ ท
ตางประเทศ ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การแสวงหาความรวมมื อระหวา งประเทศในการ
พัฒนาดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
1.1) แนวคิด : ศาลรัฐธรรมนูญกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 นับเปนองคกรที่
กอตั้งขึ้นมาใหม ทําใหฐานความรูและประสบการณ ยังไมสามารถเทียบเทากับศาลรัฐธรรมนูญ
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ในตา งประเทศ การพัฒ นาอยา งกา วกระโดดโดยการแสวงหาความรว มมือ กับ พัน ธมิต ร
ตา งประเทศที่มีศัก ยภาพสูง ซึ่ง ตองใหค วามสํา คัญและพยายามชัก ชวนรวมเปนพันธมิตรทาง
วิช าการ เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถและความเขม แข็ง ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ
สําหรับประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพใกลเคีย งหรือต่ํา กวา จะใช ฐานความรูและประสบการณ
ในดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสรางสายสัมพันธ
1.2) เปา ประสงค : ความรว มมือ ระหวา งประเทศ สามารถเพิ่ม ศัก ยภาพ
และความเขมแข็งในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเห็นผลอยางชัดเจน ทําให ไดรับการยอมรับจากในประเทศและตางประเทศที่ ดีขึ้นกวาเดิม
1.3) แนวทาง/มาตรการสนับ สนุน ยุท ธศาสตรข องแผนแมบ ทของศาล
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล มีดังนี้
1.3.1) นํ า ยุท ธศาสตรข องแผนแมบ ทของศาลรัฐ ธรรมนูญ เปน
แนวทาง เพื ่อ วางกรอบแนวทางความรว มมือ ระหวา งประเทศใน เชิง รุก เพื ่อ สนับ สนุน
ยุท ธศาสตร ข องแผนแมบ ทของศาลรัฐ ธรรมนูญ พรอ มทั ้ง รวบรวม ฐานความรู แ ละ
ประสบการณ ที่มีค วามสํา คัญ และที่เ ปน ความตอ งการของหนว ยงานในศาลรัฐ ธรรมนูญ และ
ของประเทศ
1.3.2) ศึก ษาและวิเ คราะหหนว ยงานในตา งประเทศ ที่มีค วามเปน
เลิศ ในสาขากฎหมายรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ ที่ห นว ยงานของศาลรัฐ ธรรมนูญ และ
ประเทศไทยตองการ เพื่อกําหนดเปนเปาหมายการทํา งานเชิง รุก ในการแสวงหาวิธีก ารที่จะให
เกิดความรวมมือ
1.3.3) สง เสริม บทบาทและความสํา คัญ ของที่ป รึก ษาผูเ ชี่ย วชาญ
ผูท รงคุณ วุฒิ ของประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ และคณะตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ ทํา งานอยา ง
ใกลชิดกับหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดหาขอมูล ที่หนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ
ความตองการองคค วามรูใ นภูมิภาคตา งๆและในโลก รวมทั้ง ประสานงานเชิง รุก ใหเกิดความ
รวมมือกับตางประเทศ
1.3.4) เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่และขี ดความสามารถ
ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ การเขารวมการประชุม และสัม มนาในเวทีโ ลกเพื่อแสวงหา
เครือขายพันธมิตร
1.4) ตัวชี้วัด
1.4.1) จํา นวนขอ เสนอแนะความรว มมือ ระหวา งประเทศที่ไดศึกษา
วิเคราะหในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญที่ตองการและประเทศที่มีศักยภาพสูง
1.4.2) จํานวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่มีแผนและผลการนํา
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เนินงานอยางเปนรูปธรรม ในเชิงคุณภาพ
1.4.3) จํานวนประเทศ/หน วยงานตางประเทศที่ ตอบสนองช องทาง การ
เผยแพรประชาสัมพันธและสนใจรวมมือกับหนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญ
1.5) กลยุท ธ 1 การสรา งความรว มมือดา นกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาล
รัฐธรรมนูญกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ โดยการดําเนินการรวบรวมความ
ตอ งการความรว มมือ ดา นกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ กับ ตา งประเทศของ
หนว ยงานภายในศาลรัฐ ธรรมนูญ โดยจะตอ งนํา ผลการศึก ษาวิเ คราะห ป ระเด็น ที่ตอ งการ
เรง ดว น ประเทศไทยที่มีศัก ยภาพสูง เชน สิท ธิแ ละเสรีภ าพ พรรคการเมือ ง วิธีพิจ ารณาคดี
ฯลฯ ลําดับความสํา คัญ ของประเด็นทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อกํา หนด
เปาหมายการประสานความรวมมือกับตางประเทศของหนวยงานในสัง กัดทิศ ทางเดีย วกันโดย
อาศัยความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงาน
1.5.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ดานความรวมมือดานการพัฒนากําลังคน
ดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการเพิ่มอํานาจตอรองการจัดสงนักเรียน
ทุนไปเรียนตางประเทศ ความรวมมือดานการสรางความรูความเขาใจดานรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี
ศาลรัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการถายทอดความรูดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาล
รัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการจัดทํานโยบายและแผนแมบทตางประเทศ
1.5.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.6) กลยุท ธ 2 สรา งความรวมมือ กับ เครือขา ยพันธมิตรตา งประเทศ ให
ประเทศเปน ศูน ยใ นการขยายความรว มมือไปยัง ประเทศเพื่อ นบา น โดยใหป ระเทศไทยเปน
ศูนยกลางสรางและขยายความรวมมือในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
ผานประเทศไทยไปสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคใกลเคียง
1.6.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การสรางความ
รวมมือกับคณะกรรมาธิการเวนิ ส1 การสรางความรวมมือในการเปนสมาชิกหรือเครือขาย
1

คณะกรรมาธิการเวนิส (Venice Commission) คณะกรรมาธิการเวนิสนี้ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1990 โดยในครั้งนั้น
คณะกรรมาธิการเวนิ ส ประกอบดวยกรรมาธิการที่เปนตัวแทนของ 18 ประเทศที่เปนสมาชิกของสภายุโรป
คณะกรรมาธิการเวนิสได ขยายฐานสมาชิกของตนออกไปอีกโดยเปดโอกาสใหประเทศอื่นที่อยูนอกเหนือจาก
ประเทศ ในสหภาพยุโรปเขามาเปนสมาชิกประเภทผูสังเกตการณ (observateur) ได โดยในปจจุบันมีประเทศทีเ่ ขา
มาเปนผูสังเกตการณอยูหลายประเทศเชน อาเจนตินา แคนนาดา อิสราแอล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและ
เกาหลี
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องคกรความรวมมือระหวางศาลในระดับนานาชาติ หรือไดรับความชวยเหลือจากศาล
รัฐธรรมนูญตางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดานกระบวนวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ดานสิทธิมนุษยชน ดานหลักนิติธรรม ดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดานนโยบาย ฯลฯ
1.6.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.7) กลยุท ธ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุก
ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ โดยประชาสัม พันธเผยแพรบ ทบาทหนา ที่และศัก ยภาพของ
หนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ โดยใชสื่อเปนชองทางทุกรูปแบบใหเกิดความรวมมือที่จะเกิดประ
เกิดแกหนวยงาน โดยมีก ลุม เปา หมายหนวยงานภายนอกประเทศ ทั้ง ชองทางอินเตอรเน็ต การ
จัดประชุมสัมมนาฯลฯ
1.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การจัดทําสื่ อ
ประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ การพัฒนา web site ภาษาอังกฤษ กิจกรรมประชาสัมพันธ
(เชน education, museum, training) การจัดประชุมวิชาการและ Symposium สื่อ
ประชาสัมพันธ (เชน annual report งานดานวิเทศของหนวยงานศาลรัฐธรรมนูญ)
1.7.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
2) ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 2 : การเพิ่ม ศัก ยภาพการบริห ารจัดการดา นความ
รวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ไปสูสากล
2.1) แนวคิด : ความรวมมือ ระหวา งประเทศดา นกฎหมายรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการเวนิสประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญที่มีความเปนอิสระทางดานกฎหมายและรัฐศาสตร ซึ่งสวนใหญ
แลวจะเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่สอนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระหวางประเทศ หรืออาจเปนผูพิพากษาศาล
สูงหรือศาลรัฐธรรมนูญ หรืออาจมาจากสมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการเวนิสไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศของตน
มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป และมีอิสระในการทํางาน คณะกรรมาธิการเวนิสมีหนาที่สําคัญๆ 3 ประการ
ประการแรก คือการใหความเห็นทางดานรัฐธรรมนูญในกรณีที่เกิดปญหาที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญของประเทศ
สมาชิก ซึ่งคณะกรรมาธิการเวนิสสามารถใหความชวยเหลือประเทศสมาชิ กในการรางหรือแกไขรัฐธรรมนูญ
รวมไปถึงการใหความเห็นตอรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของยุโรป
หนาที่ประการที่สอง การทําหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่คณะกรรมาธิการเวนิสมี
หนาที่ดูแลใหการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเปนประชาธิปไตยมากที่สุด โดยคณะกรรมาธิการสามารถ
ใหความเห็นและคําแนะนําตอกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของประเทศสมาชิก
รวมทั้งยังจัดสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเพื่อใหการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเปนประชาธิปไตยครับ หนาที่ประการที่สาม การเปนศูนยกลางความ
รวมมือระหวางองคกรศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่คลายศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการจัดสัมมนากับ
ศาลรัฐะรรมนูญของประเทศสมาชิก
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และศาลรัฐ ธรรมนูญ จํา เปนตองใชบุค ลากรมืออาชีพ เพราะนอกจากจะมีพื้นฐานดา นภาษา
แลว ยัง ตอ งเขา ใจดา นพิธีก าร วัฒ นธรรม แนวคิด ของแตล ะประเทศ รวมทั้ง เนื้อ หาวิช าการ
นโยบายและแผน กระบวนการจัดการความรู ศาลรัฐธรรมนูญ มีคา ใชจา ยดา นการดํา เนินการ
ความรว มมือ ตา งประเทศ ปล ะไมน อ ยกวา 15 ลา นบาท (ตัว เลขป 2554 โดยประมาณ) และ
งบประมาณจะเพิ่ม ขึ้น เรื่อ ย ๆ การวางแผนการใชจา ยงบประมาณใหเ กิด ประโยชนคุม คา ใน
ระยะยาวและการวางแผนระบบฐานขอมูลที่จะสนับสนุนการทํางานและการพัฒนาบุคลากรจึง
มีความจําเปน ควบคูกับยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือกับ ตางประเทศ
2.2) เปา ประสงค : ระบบการบริห ารจัด การดา นตา งประเทศอยา งมือ
อาชีพ มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสมรรถนะสูง
2.3) แนวทาง/มาตรการ : เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล ดังนี้
2.3.1) การจัดทํา ฐานขอมูล ขอ ตกลง บันทึก ความรวมมือ ตัวอยา ง
รูป แบบขอ ตกลงความรว มมือ รูป แบบการจัด ประชุม ฐานขอ มูล ผู เ ชี ่ย วชาญดา นการ
ตางประเทศ รวมทั้งแหลงทุนภายในและตางประเทศ
2.3.2) การสรา งเครือ ขา ยพัน ธมิต รอยา งใกลชิด กับ หนว ยราชการ
กระทรวงการตา งประเทศและกระทรวงอื ่น ๆ สถานเอกอัค รราชทูต ประจํ า ประเทศไทย
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่มีผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
2.3.3) สรางกลไก เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในมิติตาง ๆ เชน
โครงสรา งหนว ยงานที ่จ ะเปน ศูน ยก ลางเริ ่ม ตน เฝา ติด ตามสถานการณโ ลก ดูแ ลปญ หาที่
ออนไหวที่จะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ โอกาสการริเริ่มความสัมพันธประเทศเกิด
ใหม รูป แบบความรว มมือ ใหม ๆ ที่มีค วามคลอ งตัว และมาตรการและสิ่ง จูง ใจใหเ กิด ความ
รวมมือ ฯลฯ
2.3.4) สงเสริมการพัฒนาบุค ลากรใหมีทุนการศึก ษาตอปริญญาโท
เอกและฝกอบรมในสาขาวิชาที่จะสงเสริมความรอบรูทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหบุค ลากรมี
เสนทางกาวหนาในอาชีพ
2. 4) ตัวชี้วัด
2.4.1) จํ า นวนบุค ลากรดา นความรว มมือ กับ ตา งประเทศที ่ผา น
การศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาทํางานตามสายงาน
2.4.2) จํา นวนขอ ตกลงความรว มมือ ระหวา งประเทศที่จัด เก็บ ใน
ฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
2.5) กลยุท ธ 1 จัดทํา ฐานขอมูล และระบบเครือขา ยวิเทศสัม พันธรวมกัน
ภายในศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒ นาฐานขอมูล ความรวมมือ ระหวา งประเทศ ดา นการวิจัย และ
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พัฒ นา ดา นการสรา งความตระหนัก ดา นการสรา งการจัด การความรู ดา นกํ า ลัง คน ดา น
โครงสรางพื้นฐาน ดานนโยบาย ดานนวัตกรรม ฯลฯ ฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศ เชน MOU สัญญา บันทึกความเขาใจ แนวทางการการประชุมหารือ รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
แหลง ทุน แหลง ขอ มูล ทางวิช าการเทคโนโลยี ฯลฯ โดยใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศอยา งมี
ประสิทธิภาพ
2.5.1) ตัว อยา งแนวทาง/กิจกรรม/โครงการ : ฐานขอมูล ขอตกลง
ความรวมมือระหวางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ฐานขอมูลตัวอยาง MOU บันทึกความเขาใจ
จดหมาย การติดตอ ตา งประเทศ ฐานขอมูล ทํา เนีย บบุค ลากร ผูเ ชี่ย วชาญดา นการตา งประเทศ
ฐานขอมูล ทํา เนี ย บบุค ลากรผูเ ชี่ย วชาญตา งประเทศ แหลง ทุน ที่ ศ าลรัฐ ธรรมนูญ ไดเ คยติดตอ
กิจกรรมเครือขายวิเทศสัมพันธของศาลรัฐธรรมนูญ และระหวางหนวยงานภาครัฐอื่นๆ
2.5.2 หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน
2.6 กลยุทธ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือระหว าง
ประเทศแบบบูรณาการภายในศาลรัฐธรรมนูญ โดยสรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความ
รวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ระหวา งประเทศ บูรณาการกิจกรรมใน
รูป คณะกรรมการความรว มมือ ระหวา งประเทศของศาลรัฐ ธรรมนูญ ที่ส ามารถวางแผนและ
เสนอขอมูลสําหรับการตัดสินใจปญหาเรงดวน การรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรและปรับปรุง
สู ก ารปฏิบ ัต ิ โดยมีม าตรการและแรงจูง ใจในการทํ า งานรว มกัน เพื ่อ การสนับ สนุน การ
ประสานงานความรวมมือตางประเทศ การจัดประชุมและติดตามประเมินผล เปนตน
2.6.1) ตัวอยาง/ กิจกรรม/ โครงการ : สนับสนุนการจัดทําสัญญา
รูปแบบสัญญา ขอมูลที่ไดทาํ การวิเคราะห นโยบายและเปาหมายการประสานงาน ระบบการ
สงตองานและติดตามงาน การระดมสรรพกําลังรวมกันทํางานสําคัญระดับชาติ การจัดทําแผน
แมบทตางประเทศและการแปลงไปสูภาคปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในเชิงรุกที่จะนําไปสูการ
สรางความรวมมือ เชน เครือขายนักการทูต ดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากสถานทูตในประเทศ
ไทย การจัดการประชุม และเครือขายความรวมมือรวมกับตางประเทศ
2.6.2 หนว ยงานรับ ผิด ชอบ สถาบัน รัฐ ธรรมนูญ ศึก ษาและ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ
2.7) กลยุทธ 3 พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศใหมีศักยภาพ
และประสิท ธิภ าพสูง โดยการพัฒนาบุค ลากรใหมี ความรูความสามารถหลัก ที่เหมาะสมและ
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) และปรับ ปรุง กรอบ
อัตรากําลัง การวิเคราะหสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคคลากรดานวิเทศสัมพันธ
2.7.2) หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3.6 การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพนั้น เห็นควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1) การประสานงานอยางใกลชิดกั บหนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
2) การสงเสริมใหมีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานในศาล
รัฐธรรมนูญใหมากขึ้น
3) กระตุนใหหนวยงานเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การ
ดําเนินงานระหวางกันเพื่อไมใหเกิดการดําเนินงานที่ซ้ําซ อน
4) การสรางและขยายเครือขายความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาล
รัฐธรรมนูญ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ
5) ผลักดันใหมีการดําเนินการตามความตกลงที่มีอยู และพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับ การใชประโยชนจากความตกลงและบันทึกความเข าใจที่มีอยูใหมากขึ้น และหากความตก
ลงใด ไมสามารถดําเนินการไดก็ควรพิจารณาหาทางปรับปรุงหรือยุติขอตกลงนั้นๆ
6) การศึกษาความเชี่ยวชาญของประเทศคูรวมมือที่เปนประโยชนตองานของศาล
รัฐธรรมนูญ
7) การดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
3.3.7 การกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของแผนแมบท แผนแมบทตางประเทศ (พ.ศ.
2551 – 2554) ของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแลว ถือเปนความสําเร็จขั้นตนเพียงการจัดทําแผน การใชประโยชนของ
แผนจะตองประกอบดวยปจจัย ดังตอไปนี้
1) การยอมรับแผนแมบทตางประเทศของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ นับแต
ผูบริหาร เจาหนาที่แผนและเจาหนาที่ดานความรวมมือตางประเทศของหนวยงานในสังกัด จะได
เห็นความสําคัญของประโยชนที่ไดรับ พรอมรวมผลักดันจากการมีแผนแมบทตางประเทศ ไปสูการ
ปฏิบัติจริง
2) สํา นั กงบประมาณได รับ ทราบและสนับ สนุ นแผนงาน/กิ จกรรม/โครงการ
ภายใตแผนแมบทตางประเทศ เพื่อใหยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงานดานตางประเทศ ของ
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ศาลรัฐธรรมนูญบังเกิดผลตามเปาหมาย
3) โครงการดานความรวมมือระหวางประเทศ ที่หนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) ปรับเขาตามแผนแมบทตางประเทศ
สําหรับโครงการใหมตามแผนแมบทตางประเทศ ใหมีการประชุมหารือการทําแผนปฏิบัติ เพื่ อ
หนวยงานตั้งของบประมาณในปตอ ๆ ไป
4) แผนแมบทการตางประเทศมีการทบทวน ปรับปรุงตามนโยบายของแผนหลัก
นโยบายรัฐบาล นโยบายของศาลรัฐธรรมนูญและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเปนระยะๆ โดย
ลดบทบาทงานที่ไมสําคัญออกไป เพิ่มบทบาทใหมของงานสําคัญเรงดวน
3.3.8 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนแม บ ท ติ ด ตามประเมิ น ผลจากการดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ง นี้ เป นการศึ ก ษาวิจัย ที่เกิ ดขึ้ นจากสภาพปญหาของการสรา งความ
รวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญที่ยังไมมีทิศทางในการดําเนินการในเชิงรุก เปนแตเพียงการ
ดํา เนินงานในเชิ ง รับ อาทิ การจั ดการศึ ก ษาดู ง าน การรั บรองการเยื อน การเข าร วมประชุม ทาง
วิชาการตามที่ไดรับเชิญ เปนตน แตในขณะที่ความรวมมือระหวางศาลรัฐธรรมนูญไดพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ นับตั้งแตการกอตั้งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียในปที่แลว การพยายามกอตั้ง
สมาคมศาลรัฐธรรมนูญโลก หรือการเกิดความรวมมือของสมาคมหรือองคกรความรวมมือของ
ศาลรั ฐธรรมนู ญในภู มิภาคต างๆ ซึ่ง เป นสภาวะแวดลอมที่ ทํา ให ศาลรั ฐธรรมนูญจํา เป นจะต อง
กําหนดทิศทางของความรวมมือระหวางประเทศโดยใชแผนแมบทเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจตางประเทศ
กรณี การศึก ษาจากประสบการณข องหนวยงานภาครั ฐในประเทศไทยมีการจั ดทํา แผน
ยุทธศาสตรตางประเทศในมิติตางๆ ซึ่งกรณีของกระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ตางประเทศในดานของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และในกรณีของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ซึ่ ง มี ค วามคล า ยคลึ ง และความแตกต า งกั น ในประเด็ น ต า งๆ ของ
ยุทธศาสตรของทั้งสองหนวยงาน นอกจากนั้น ในกรณีของหนวยงานศาลของตางประเทศยังไมได
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรตางประเทศ แตไดกําหนดภารกิจดานการตางประเทศในแผนกลยุทธ
หรื อ แผนยุ ท ธศาสตร ข องหน วยงาน ซึ่ ง มี ป ระเด็ นและมิ ติ ใ นด า นการเสริ ม สร า งความร ว มมื อ
ในดานตางประเทศที่แตกตางกันไป โดยขอเปรียบเทียบตางๆและประสบการณจากหนวยงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศไดนํามาปรับใชกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญในการจัดทํารางแผนแมบท
ตางประเทศ
การจั ด ทํ า ร า งแผนแม บ ทต า งประเทศของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินการ โดยมีหัวขอของแผนแมบท ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
4.1.1 การแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนแมบ ทการตางประเทศ
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยเรี ย นเชิ ญ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สองท า นที่ เ คยดํ า รงตํ า แหน ง
เอกอั ค รราชทู ตเป นที่ ป รึ ก ษาการจั ดทํ า แผนแม บ ทการต า งประเทศ และอาศั ย ความร ว มมื อกั บ
ผูบริหารของสํานักงานและบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ ในรูปของคณะทํางาน
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4.1.2 หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนแม บ ทต า งประเทศของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาถึงเหตุผลในเรื่องความสําคัญของแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทาง
รั ฐ ธรรมนู ญ แนวคิ ด เรื่ อ งความร ว มมื อ ระหว า งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ใน
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งดานความรวมมือกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศไปในทิศทาง
เดียวกันและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในดานการตางประเทศใหเจริญรุดหนาทัดเทียมอารยะ
ประเทศ
ทั้งนี้ ในดานของวัตถุประสงคไดคํานึงถึงการดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศที่ เปนเอกภาพรวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย การบริหารจัดการความรวมมือระหวางประเทศและงานวิเทศสัมพันธ ของหนวยงาน
ในสํานักงานใหมีความเขมแข็งและพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศของศาล
รัฐธรรมนูญ รวมทั้ ง เพื่อใหหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ ไดนํา แผนแมบทตา งประเทศสามารถ
แปลงไปสูแผนปฏิบัติการและจัดทําคําของบประมาณ
4.1.3 กระบวนการจั ด ทํ า แผนแม บ ท ประกอบด วยขั้ น ตอนต า งๆ คื อ การจั ดตั้ ง
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ การจัดการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาสาระสํ า คั ญ ของแผนแม บ ทและแผนหลั ก และการจั ด ทํ า SWOT
การปรับปรุง (ราง) ประเด็นแผนแมบทตางประเทศ การจัดประชุมโตะกลมเพื่อวิพากษแผนแมบท
ตางประเทศ เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนแมบทตางประเทศฯ การพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนแมบท
การต า งประเทศ และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร จั ด ทํ า ประชาพิ จ ารณ ผู มี ส วนได ส ว นเสี ย
เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ฯ
4.1.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร การวิเคราะห SWOT โดยอาศัยขอมูล
จากการวิเคราะหในการจัดทํายุทธศาสตรศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีประเด็นสภาวะ
แวดลอมขององคกรที่เกี่ยวของกับการตางประเทศดังนี้
1) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็ง (Strength) ประเด็นสําคัญดานจุดแข็งของศาล
รัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบ
กฎเกณฑหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน
และทรั พ ย สิ น และการดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ของสํ า นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได ยุ ท ธศาสตร ข อง
ศาลรัฐธรรมนูญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ เปนตน
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2) ประเด็นสําคัญดานจุดออน (Weakness) ประเด็นสําคัญดานจุดออนของศาล
รัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ ปญหาระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรการบูร
ณาการภายในหนวยงานที่ยังขาดพลังในการไดรับประโยชนจากความรวมมือตางประเทศ เปนตน
3) ประเด็นสําคัญดานโอกาส (Opportunities) ประเด็นสําคัญดานโอกาสของ
ศาลรัฐธรรมนูญเรียงลําดับตามความสําคัญ อาทิ รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระใน
การบริ หารงานบุ ค คล การงบประมาณ และการดํ า เนิ นการอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายบั ญญั ติ ทํ า ให
สามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเปด
โอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่สามารถสรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑทางการเมือง เพื่อให
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ เปนตน
4) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคาม (Threats) ประเด็นสําคัญดานภัยคุกคามของ
ศาลรั ฐธรรมนู ญเรี ย งลํ า ดั บตามความสํ า คัญ อาทิ ผลกระทบทางการเมื องและข าวเกี่ ย วกั บ ศาล
รัฐธรรมนูญมีผลกระทบตอภาพลักษณของศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญในทาง
ลบ ประชาชนและสื่อมวลชนยังขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในการเปน
องคกรที่สามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
5) การกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของศาลรัฐธรรมนูญ การกําหนดตําแหนง
ยุทธศาสตรในเชิงรุก มีแนวทาง 2 แนวทาง คือ
5.1) การกําหนดกลยุทธเชิงรุก ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ
5.1.1) การกํ า หนดกลยุ ท ธ เชิ ง รุ ก ระยะยาว อาทิ การสร า งความ
รวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญกับตางประเทศ การสนับสนุนใหเกิด ความ
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) การกําหนดกลยุท ธเชิงรับระยะยาว อาทิ การสรางความ
รวมมือระหวางประเทศดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการศึกษาเพื่อกําหนด
หัวขอความรวมมือทางวิชาการที่ชัดเจน จากฐานความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงานหรือ
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จากความไดเปรียบหรือจุดแข็งของประเทศไทย
5.2.2) การกํ า หนดกลยุ ท ธ เชิ ง รั บ ระยะสั้ น อาทิ การสร า งความ
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 โดยกําหนดถอยคําไวดังนี้
1) วิสัยทัศน ศาลรัฐธรรมนูญเปนหุนสวนสําคัญกับพันธมิตรตางประเทศ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
2) พันธกิจ ประกอบดวยการแสวงหาความรวมมือและเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศที่ทาทาย การเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางฐานขอมูลขอตกลงความ
ร ว มมื อ ระหว า งประเทศ ข อ มู ล ยุ ท ธศาสตร ด า นต า งประเทศ และข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
การพัฒนาบุคลกรดานวิเทศสัมพันธใหมีความพรอมในการดําเนินภารกิจดานตางประเทศ
3) วัตถุประสงค ประกอบดวยการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ
ด า นรั ฐ ธรรมนู ญ และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยคํ า นึ ง ถึ ง แนวทางชั ด เจน
ความเปนเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย การดําเนินงานวิเทศสัมพันธของศาลรัฐธรรมนูญ
ให มี ค วามเข ม แข็ ง ในเชิ ง รุ ก และมี ก ารพั ฒนาควบคู กั บ กิ จกรรมความร วมมื อระหว า งประเทศ
ด านรั ฐธรรมนู ญและศาลรั ฐธรรมนู ญ และการนํ าแผนแม บทต างประเทศด านรั ฐธรรมนู ญและ
ศาลรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญแปลงไปสูแผนปฏิบัติและการจัดทําคําของบประมาณโครงการ
4.1.6 การกํ า หนดประเด็ นยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ตั วชี้ วั ด มาตรการของแผนแม บ ท
ตางประเทศ ดังนี้
1) ประเด็น ยุท ธศาสตรที่ 1 การแสวงหาความรว มมื อ ระหวา งประเทศใน
การพัฒนาดานรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวย
1.1) แนวคิด : ศาลรัฐธรรมนูญนับ เปนองคก รที่กอตั้ง ขึ้นมาใหม ทํา
ใหฐานความรู และประสบการณ ยังไมสามารถเทียบเทากับศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศ การ
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พัฒนาอยางกาวกระโดดของศาลรัฐธรรมนูญในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
โดยการแสวงหาความรวมมือกับพันธมิตรต า งประเทศที่มีศัก ยภาพสูง และใหค วามสํา คัญและ
พยายามชักชวนรวมเปนพันธมิตรทางวิชาการ
1.2) เปา ประสงค : ความรว มมือ ระหวา งประเทศสามารถเพิ ่ม
ศักยภาพและความเขมแข็งในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ขององคก ร
และทําใหไดรับการยอมรับจากในประเทศและตางประเทศที่ ดีขึ้น
1.3) แนวทาง/มาตรการสนับ สนุน ยุท ธศาสตรข องแผนแมบ ทของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล มีดังนี้
1.3.1) นํายุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญเปน
แนวทางความรวมมือระหวางประเทศในเชิงรุก พรอมทั้งรวบรวมฐานความรูและ
ประสบการณ ที่มีความสําคัญและที่เปนความตองการของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญและ
ของประเทศ
1.3.2) ศึก ษาและวิเ คราะหห นว ยงานในตา งประเทศที่มีค วาม
เปนเลิศในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ที่หนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญ
1.3.3) สงเสริมบทบาทและความสําคัญของที่ปรึกษาผูเชี่ย วชาญ
ผูท รงคุณ วุฒิ ของประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ และคณะตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ ทํา งานอยา ง
ใกลชิดกับหน วยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.3.4) เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่และขี ดความ
สามารถของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ การเขารวมการประชุมและสัมมนาในเวทีโลก เพื่อ
แสวงหาเครือขายพันธมิตร
1.4) ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1.4.1) จํานวนขอเสนอแนะความรวมมือระหวางประเทศที่ไดศกึ ษา
วิเคราะหในดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญที่ตองการและประเทศที่มีศักยภาพสูง
1.4.2) จํานวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่มีแผนและผลการ
นําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ในเชิงคุณภาพ
1.4.3) จํานวนประเทศ/หนวยงานตางประเทศที่ตอบสนองชองทาง การ
เผยแพรประชาสัมพันธและสนใจรวมมือกับหนวยงานของศาลรัฐธรรมนูญ
1.5) กลยุท ธ 1 การสรา งความรวมมือ ดา นกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ กับตางประเทศที่บัง เกิดผลประโยชนแกป ระเทศ โดยการดํา เนินการรวบรวม
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ความตองการความรวมมือดา นกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ กับ ตา งประเทศของ
หนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ
1.5.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรของแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ ดานความรวมมือดานการพัฒนากําลังคน
ดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากฎหมาย
รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน
1.5.2)หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.6) กลยุท ธ 2 สรา งความรว มมือกับ เครือขา ยพัน ธมิตรตา งประเทศ
ใหป ระเทศไทยเปนศูนย ก ลางสรา งและขยายความรวมมือในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ ผานประเทศไทยไปสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคใกลเคียง
1.6.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การสรางความ
รวมมือกับคณะกรรมาธิการเวนิซ การสรางความรว มมือในการเปนสมาชิกหรือเครือขา ย
องคกรความรวมมือระหวางศาลในระดับนานาชาติ เปนตน
1.6.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.7) กลยุทธ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุก
ของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
1.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การจัดทําสื่ อ
ประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ การพัฒนา web site ภาษาอังกฤษ กิจกรรมประชาสัมพันธ
(เชน education, museum, training) การจัดประชุมวิชาการและ Symposium สื่อ
ประชาสัมพันธ (เชน annual report งานดานวิเทศของหนวยงานศาลรัฐธรรมนูญ) เปนตน
1.7.2) หนวยงานรับผิดชอบคือทุกหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ
2) ประเด็น ยุท ธศาสตรที่ 2 : การเพิ่ม ศัก ยภาพการบริห ารจัด การดา นความ
รวมมือตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ไปสูสากล
2.1) แนวคิด : ความรวมมือระหวางประเทศดา นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และศาลรัฐธรรมนูญ จําเปนตองใชบุคลากรมืออาชีพ การวางแผนการใชจายงบประมาณใหเกิด
ประโยชนคุ มคาในระยะยาวและการวางแผนระบบฐานขอมูล ที่จะสนับ สนุนการทํา งาน และ
การพัฒ นาบุค ลากรจึง มีค วามจํ า เปน ควบคู ก ับ ยุท ธศาสตรก ารแสวงหาความรว มมือ กับ
ตางประเทศ
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2.2) เปา ประสงค : ระบบการบริหารจัดการดา นตา งประเทศอยา งมือ
อาชีพ มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสมรรถนะสูง
2.3) แนวทาง/ มาตรการ : เพื่อใหเปาประสงคบรรลุผล ดังนี้
2.3.1) การจัด ทํ า ฐานขอ มูล ขอ ตกลง บัน ทึก ความรว มมือ
ขอตกลงความรวมมือ ในดานตางๆ
2.3.2) การสรา งเครือ ขา ยพัน ธมิต รอยา งใกลช ิด กับ หนว ย
ราชการกระทรวงการตา งประเทศและกระทรวงอื่น ๆ สถาบันการศึก ษา แล ะภาคเอกชนที่มี
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
2.3.3) สรางกลไก เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในมิติตา ง ๆ
เชน โครงสรา งหนว ยงานที่จ ะเปนศูนยก ลางเริ่ม ตน เฝา ติดตามสถานการณโ ลก ดูแ ลปญหาที่
ออนไหวที่จะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
2.3.4) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทุนการศึก ษาตอปริญญา
โท เอกและฝกอบรมในสาขาวิชาที่จะสงเสริมความรอบรูทั้งในและตางประเทศ
2. 4) ตัวชี้วัด
2.4.1) จํานวนบุคลากรดานความรวมมือกับตางประเทศที่ผาน
การศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาทํางานตามสายงาน
2.4.2) จํา นวนขอ ตกลงความร ว มมือ ระหวา งประเทศที่จัด เก็บ
ในฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนรวมกัน
2.5) กลยุทธ 1 จัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธรวมกัน
ภายในศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒ นาฐานขอมูล ความรวมมือ ระหวา งประเทศ ดา นการวิจัย และ
พัฒ นา ดา นการสรา งความตระหนัก ดา นการสรา งการจัด การความรู  ดา นกํ า ลัง คน ดา น
โครงสรางพื้นฐาน ดานนโยบาย ดานนวัตกรรม เปนตน
2.5.1) ตัวอยางแนวทาง / กิจกรรม /โครงการ : ฐานขอมูล
ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ฐานขอมูลตัวอยาง MOU บันทึก
ความเขาใจ จดหมาย การติดตอตางประเทศ ฐานขอมูลทํา เนียบบุคลากร ผูเชี่ยวชาญดานการ
ตางประเทศ เปนตน
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2.5.2 หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงาน
2.6) กลยุท ธ 2 สรา งกลไกเชิง รุก สนับ สนุน การสรา งความรว มมือ
ระหวา งประเทศแบบบูร ณาการภายในศาลรัฐ ธรรมนูญ โดยสรา งกลไกเชิง รุก สนับ สนุนการ
สรางความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ระหวางประเทศ เปนตน
2.6.1) ตัว อยา ง/ กิจ กรรม/ โครงการ : สนับ สนุน การจัด ทํา
สัญ ญา รูป แบบสัญ ญา ขอ มูล ที่ไ ดทํา การวิเ คราะห นโยบายและเปา หมายการประสานงาน
ระบบการสงตองานและติดตามงาน การระดมสรรพกําลังรวมกันทํางานสํา คัญระดับ ชาติ การ
จัด ทํา แผนแมบ ทตา งประเทศและการแปลงไปสูภ าคปฏิบัติ การจัด กิจ กรรมในเชิง รุก ที่จ ะ
นําไปสูการสรางความรวมมือ เปนตน
2.6.2 หนว ยงานรับ ผิด ชอบ สถาบัน รัฐ ธรรมนูญ ศึก ษาและ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ
2.7) กลยุท ธ 3 พัฒ นาบุค ลากรดา นความรว มมือ ตา งประเทศใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพสูง
2.7.1) ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : การพัฒนาบุคคลากร เชน
การฝกอบรมระยะสั้น การดูงาน การศึกษาตอ การวิเคราะหภาระงาน (Workload) และปรับ ปรุง กรอบ
อัต รากํา ลัง การวิเคราะหสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคคลากรดานวิเทศ
สัมพันธ
2.7.2) หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1.7 การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพนั้น เห็นควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการในดานของการประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในศาลรัฐธรรมนูญ การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานในศการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสรางและขยายเครือขายความรวมมือดานกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความตกลงและบันทึกความ
เขาใจที่มีอยูใหมากขึ้น การศึกษาความเชี่ยวชาญของประเทศคูรว มมือที่เปนประโยชนตองานของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และการดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
4.1.8 การกําหนดเงื่อนไขความสําเร็จของแผนแมบท แผนแมบทตางประเทศ (พ.ศ.
2551 – 2554) ของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแลว การใชประโยชนของแผนจะตองประกอบดวยปจจัย การยอมรับแผน
แมบทตางประเทศของหนวยงานในศาลรัฐธรรมนูญ ปจจัยในดานของสํานักงบประมาณในการ
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ได รั บ ทราบและสนั บ สนุ น แผนงาน/กิ จ กรรม/โครงการภายใต แ ผนแม บ ทต า งประเทศ
การปรับโครงการเขาตามแผนแมบทตางประเทศ และการพิจารณาทบทวนแผนแมบทตางประเทศ
ตามนโยบายของแผนหลั ก นโยบายรั ฐ บาล นโยบายของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเปนระยะๆ
4.1.9 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนแม บ ท ติ ด ตามประเมิ น ผลจากการดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การใหความสําคัญตอการจัดทําแผนแมบทดานตางประเทศของคณะตุลการศาล
รัฐธรรมนู ญและผู บ ริ หารระดั บ สู ง ของสํ า นั ก งานศาลรั ฐธรรมนู ญต อ การขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น
ภารกิ จ ด า นการต า งประเทศ โดยใช แ ผนแม บ ทต า งประเทศเป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให เ กิ ด
แรงขับเคลื่อนในภารกิจดานการตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
2) การใหการสนับสนุนของคณะตุลาการศาลในการพิจารณาทั้งในดานงบประมาณ
และจํานวนอัตรากําลังในการจัดทําแผนแมบทตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
3) การแกไขระเบียบของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่เปนขอจํากัดตอการเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศ และการรางระเบียบที่มีสวนสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทําแผน
แม บ ทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และการสร า งความร ว มมื อ ระหว า งประเทศกั บ หน ว ยงานศาล
รัฐธรรมนูญระหวางประเทศและสถาบันการศึกษาในดานของความรวมมือทางวิชาการ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) การสํารวจการจัดทําแผนที่จําเปนของศาลรัฐธรรมนูญ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในปจจุบันของศาลรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดแผนแมบทในแตละดานไว อาทิ การจัดทํายุทธศาสตร
ศาลรัฐธรรมนูญ การริเริ่มการจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนต น การกําหนดแผน
แม บ ทของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ค วรจะมี ใ นองค ก รจะเป น การสร า งมาตรฐานที่ สํ า คั ญ ของศาล
รัฐธรรมนูญอันนําไปสูการยอมรับในการทํางานที่เปนมืออาชีพของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
2) การจัดการประชุมหรือสัมมนาองคความรูในการจัดทําแผนแมบท การจัดทําแผน
แม บ ทต า งประเทศยั ง มี ก ารศึ ก ษาหรื อ การจั ด ทํ า อยู น อ ยมากในประเทศไทย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
จึงจําเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนและยุทธศาสตรของประเทศ
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3) การจัดทําคูมือการจัดทําแผนแมบทตางประเทศ ประสบการณและแนวทางที่ ไดรับ
จากการจั ดทํา ยุ ทธศาสตรค วามร วมมื อต า งประเทศหรื อยุ ท ธศาสตร การตา งประเทศหน วยงาน
ภาครัฐหรือกรณีของตางประเทศ สามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางหรือมาตรฐานในการจัดทําแผน
แมบทในลักษณะของคูมือการจัดทําแผนแมบทของศาลรัฐธรรมนูญ อันจะเปนเอกสารที่สําคัญใน
การดําเนินการจัดทําแผนแมบทตางประเทศสําหรับศาลรัฐธรรมนูญที่ยังมิไดมีการจัดทําแผนแมบท
ดังกลาว
4) การเสริมสรางการสรางเครือขายตางประเทศดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสริมสรางพลังของเครือขายความรวมมือ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญระหวา งประเทศ โดยการสรางฐานขอมูลหรือความรูทาง
วิชาการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางกัน อันจะเปนสวนเสริมสรางที่สําคัญของความรวมมือใน
อนาคต

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต ของกระทรวงการตางประเทศ

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

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

ลงชื่อ..................................................................
(เอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ)
อาจารยที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การศึกษาแนวทางการจัดทําแผนแมบทตางประเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญ” เกิดจากสภาพการดําเนินงานดานภารกิจตางประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ
ในปจจุบันในเชิงรับ ประกอบกับสภาพแวดลอมดานความรวมมือในตางประเทศที่พัฒนาขึ้นใน
ระหวางองคกรศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญยังขาดเครื่องมือและมาตรฐานของ
การกําหนดทิศทางในการดําเนินการงานตางประเทศขององคกร จึงนําไปสูความจําเปนที่จะตอง
จัดทํา แผนแมบ ทต า งประเทศของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ งนี้ การศึ กษาไดสํ ารวจแนวทางการจัดทํ า
ยุทธศาสตรตางประเทศของหนวยงานของรัฐในประเทศและองคกรศาลรัฐธรรมนูญตางประเทศใน
มิติของการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อนําไปปรับใชกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญของไทย
ผลการศึกษาพบวาแนวทางการจัดทําแผนแมบทดังกลาว จะประกอบดวย 1) การแตงตั้ง
ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนแม บ ทการต างประเทศของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
2) กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนแมบท 3) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร (SWOT
Analysis)และการกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรในเชิงรุกและเชิงรับ 4) การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด มาตรการของแผนแมบทตางประเทศ
อาทิ ประเด็น ยุท ธศาสตร ก ารแสวงหาความรว มมื อ ระหวา งประเทศในการพัฒ นาดา น
รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นยุท ธศาสตร ก ารเพิ่ม ศัก ยภาพการบริหารจัดการดา น
ความรวมมือ ตา งประเทศของศาลรัฐ ธรรมนูญ ไปสูส ากล 4) การกําหนดเงื่อนไขสูความสําเร็จ
5) การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ ทั้งในดานของการประสานงานและบูรณาการระหวาง
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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