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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
1.1.1 ความเป็นมา

ในยคุหลงัสงครามเยน็ (ยคุโลกาภิวตัน์)

(non-
traditional security challenges) เช่น อาชญากรรมขา้มชาติรูปแบบต่างๆ (การก่อการร้าย การลกัลอบเขา้
เมือง การคา้มนุษย ์อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โจรสลดั ฯลฯ) ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การทาํลาย

ะประเทศและระหวา่งประเทศ
รับผดิชอบโดยตรงต่อการบริหารจดัการปัจจยัระหวา่งประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ได้

กบัปัญหาดงักล่าว

“กลุ่มงานต่อตา้นการก่อการร้าย” 2547
และในปี 2549
ไดแ้ก่ “ ” อยา่งไรก็ดี กลุ่มงานดงักล่าวยงัมีขอ้อ่อนในเชิง

Ambassador for Counter-
Terrorism บ
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หน่วยงานการต่อตา้นการก่อการร้ายในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ
Counterpart กบั Ambassador for Counter-Terrorism

(พ.ศ. 2546-2550) และ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

1.1.2 ความสาํคญัของปัญหา

(1)
นแตกต่างจากงานของ สนผ. และมีภารกิจ มี

.สนผ.
ความคล่องตวัและประสิทธิภาพการทาํงานของ

.
(2)

ใหรั้บผดิชอบงานดา้นการบริหารบุคลากร งบประมาณและงาน

ระดบัอาํนวยการ (ผ.อ. กอง /ผ.อ.สาํนกั) หรือ Head of Chancery ก่อน เป็นเวลา 2 ปี ทาํใหไ้ม่มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ
(3) คณะกรรมการเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้

(กพต.) ายกรัฐมนตรี จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยมีหวัหนา้หน่วยงานระดบั 9
ภารกิจดา้นการเป็นศูนยป์ระสานราชการ จชต. focal point

(ระดบั 9 ) ในการปฏิบติัภารกิจ

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา

ห และ
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นิวซีแลนด์

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1

บบโครงสร้างของ
Organization Chart

1.3.2

1.4 วธีิดําเนินการศึกษา

1.4.1 29 ธนัวาคม 2551
1.4.2 ยทุธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ สาํหรับปีงบประมาณ 2552
1.4.3 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)
1.4.4 พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
1.4.5 ศึกษาเปรียบเทียบกบัหน่วยงานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

1.5
ขอ้เสน “ ”

สากล (world class) ต่อไป
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1.
(1) นโยบายรัฐบาล
(2) ยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ

2. แนวคิดดา้นการจดัองคก์ร ศึกษาจาก
(1) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)
(2) พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

2.1 ด้านนโยบาย
2.1.1 29 ธนัวาคม 25511

ก)
1) งานดา้นจงัหวดัชายแดนภาคใต้
จดัใหมี้สาํนกังานบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นองคก์รถาวร

หน้
แนวทาง “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ใชก้ระบวนการ ยติุธรรมกบัผูก้ระทาํผดิอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม

สิทธิ
พิเศษดา้นภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล
และหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม

2) การเมืองภายใน ( )

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน บบการบริหารประเทศใหมี้เสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

1 29 ธนัวาคม 2551 www. thaigov.go.th
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และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย
และเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง

ข) นโยบา
ความร่วมมือดา้นการต่อตา้นการก่อการร้าย  เสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาภยั

คุกคามขา้มชาติ
แกไ้ขปัญหา และบงัคบั

ตลอดจนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบันานาประเทศ
และส่งเสริมการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศภายใตก้รอบสหประชาชาติ

ค) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
1) ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รมุสลิมระหวา่ง

ภาคใตข้องไทย
2)

ประโยชน์ต่อประเทศ บปรุงแกไ้ข

3)

ต่างประเทศ
4) อประเทศไทยและการเขา้ถึงระดบั

ประชาชน ต่อการเมืองและ
และสนบัสนุนการเขา้ถึงในระดบั

และประชาคมระหวา่งประเทศมีทศันคติใน
ทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย

2.2.2 ยทุธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ สาํหรับปีงบประมาณ 25522

ก)
1)

มีบทบาทสาํคญัในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทขององคก์รความ

2 “ ยทุธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ สาํหรับปีงบประมาณ 2552” เอกสารสาํนกันโยบายและแผน กระทรวง
การต่างประเทศ
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2)
สาํคญัในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเนน้การเ
ไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษและมีผลประโยชน์ร่วมกนั อาทิ การต่อตา้นการก่อการร้าย การขจดัปัญหา

ตน้ รวมไปถึงการส่งเสริมการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่ง

ข) การส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัประชาคมมุสลิม
1) การแกไ้ขปัญหาภาคใตโ้ดยสันติวธีิ ดว้ยการสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือ

จา OIC
ประเด็นระหวา่งประเทศ

- (มาเลเซีย/อินโดนีเซีย)
ความสัมพนัธ์อนัดีในระดบัผูน้าํ รักษาการติดต่อ/ นมิใหเ้กิด

(JDS, IMT-GT)
- การดาํเนินการในเวที OIC ทาํให้ OIC เขา้ใจนโยบายไทยอย่างถูกตอ้งโดย

การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสาํนกัเลขาธิการ OIC
ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่ OIC การสร้างพนั OIC

OIC เป็นตน้ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาคมระหวา่ง
ประเ

(เช่น เยาวชน)
- ส่งเสริม dialogue กบัโลกอิสลาม การส่งเสริมอิสลามสายกลาง การร่วมในเวที

Dialogue Among Civilizations และ Interfaith Dialogue ต่างๆ เช่น AMED (Asia Middle-east Dialogue)

2) การเสริมสร้างการมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บันกัศึกษาไทยมุสลิมใน

สนบัสนุนการจั
ค) ภายในประเทศ

- มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องเยาวชนไทยในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นกรอบ JDS และ IMT-GT

- ใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาในจงัหวดัภาคใต ้และจดัโครงการนาํไปทศันศึกษา
กยภาพและขยายโลกทศัน์
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2.2 แนวคิดด้านการจัดองค์กร
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบการบริหาร

ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

2.2.1 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) 3

วสิัยทศัน์
" พฒันาระบบขา้ราชการไทยใหมี้ความเป็นเลิศ สามารถรองรับกบัการพฒันาประเทศใน

ยคุโลกาภิวตัน์ และประโยชน์สุขของประชาชน"
เป้าประสงคห์ลกั

1) (Better Service Quaity)
2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมี้ความเหมาะสม (Rightsizing)
3) ยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงและเทียบเท่า

เกณฑส์ากล (Hight Performance)
4) ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(Democratic Govermance)
2.2.2 พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/14

" มาตรา 3/1
ประชาชน

การกระจายภารกิจ
แ การอาํนวยความสะดวก และการ

โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน
การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่

โดยเฉพาะ
นึงถึงความรับผิดชอบ ของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย

3 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.opdc.go.th
4 พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1(ออนไลน)์ เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.opdc.go.th
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ขอ้มูล ตามความเหมาะสมของแต่ล
ภารกิจ

กาํหนด
หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการปฏิบติั
ได"้

2.3
นคงระหวา่งประเทศ เป็นไปตามแผน บรรลุ

2.3.1 จดัโครงสร้างโดยคาํนึงถึงนโยบายรัฐบาลโดยเนน้ Agenda Based ใหส้อดคลอ้งกบั
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการโดยภาครัฐ สอดรับกบัประเภทของภารกิจและงาน และ

2.3.2
ทาํงานและการตดัสินใจเป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพโดยยงัคงยดึหลกัความ
รับผดิชอบในการบริหารงานดว้ย

2.3.3
ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ
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ระเบียบวธีิการศึกษา

3.1 ระเบียบวธีิการศึกษา
ในการศึกษา

การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยใชร้ะเบียบวธีิการศึกษาประกอบดว้ย
3.1.1 การวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการประมวล รวบรวม และวเิคราะห์

3.1.2
ย คาํนึงถึงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา
3/1 ดว้ย

3.1.3 ศึกษาการ
การต่างประเทศของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปรียบเทียบกบัโครงสร้างปัจจุบนัของกลุ่มงาน

3.2
3.2.1

นกังาน ก.พ. ก.พ.ร.
คณะรัฐมนตรี ฯ ล ฯ

3.2.2 การ

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

3.3 แนวทางการศึกษาวเิคราะห์
ศึกษาเปรียบเทียบกบั

นิวซีแลนด์
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ผลการศึกษา

4.1 กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลยี และ นิวซีแลนด์ 1

ผูแ้ทนประกอบดว้ย ออท.กฤษณา จนัทรประภา (ออท.ดูแลกลุ่มงาน
ประเทศ ) นายจิตติ สุวรรณิก ผ.อ.สาํนกับริหารบุคคล และ นางเพญ็ประภา วงษโ์กวทิ หวัหนา้

/การต่อตา้นการก่อการร้าย กบั จนท.ระดบัสูงของออสเตรเลียและ
17-23 สิงหาคม 2551 โดยสรุปรายงานกา

4.1.1
(1) .อต. และ นซ.

. (2) ประเด็น
การต่อตา้นการก่อการร้ายในภูมิภาค (3)
สถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้

4.1.2 การหารือกบักระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
(1) จนท. ฝ่ายออสเตรเลีย ไดแ้ก่ 1) Mrs. Jennifer Rawson, First Assistant Secretary,

International Security Division 2) Mr. Paul Foley, Assistant Secretary, Counter Terrorism Branch
3) Ms. Lyndall McLean, Assistant Secretary, South-east Asia (North) Branch

(2)
นคงในปัจจุบนั กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

(Department of Foreign Affairs and Trade) ใหล้าํดบัความสาํคญัต่อยทุธศาสตร์ดา้นการต่อตา้นการ
การต่อตา้นลทัธิหวัรุนแรงและขบวนการก่อการ

ร้ายระหวา่งประเทศ ความร่วมมือกบัต่าง ต่อตา้นการ
ใชอ้าวธุเคมีชีวภาพ กมัมนัตรังสี และนิวเคลียร์ และความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาคในการ

มีก
2.1) ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัมิตรประเทศ โดยใหค้วามสาํคญักบัประเทศในเอเชีย

1 0200.5/517/2551 ล.ว. 16 ต.ค. 2551
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ตะวนัออกเฉียงใต้ (
) โดยวธีิการ 1) ให้ความช่วยเหลือในดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถขอ

ปฏิบติั (capacity building assistance) 2) 3) ใหค้วามร่วมมือต่อการออก
กฎหมายต่อตา้นการก่อการร้ายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 4) การควบคุมชายแดนและการขนส่ง
5) ใชม้าตรการทางการทูตและการทหาร 6) บสนุนการก่อการร้าย
7) ต่อตา้นภยัจากอาวธุเคมีชีวภาพ กมัมนัตรังสี และนิวเคลียร์ (threat of chemical, biological,
radiological and nuclear terrorism) 8) (inter-faith
understanding)

2.2) ออสเตรเลียไดจ้ดัทาํ MoU ทวภิาคีกบัประเทศต่างๆกวา่ 13
UN,

ASEAN, ARF, APEC, PIF และ G 8-CTAG  Bali Regional Ministerial Meeting on CT และ Sub-
Regional Ministerial Meeting on CT ตลอดจนการร่วมมือกบัประเทศผูใ้หค้วามช่วยเหลือไดแ้ก่

ร้ายไปยงัภาควชิาการและเอกชน
(3)

ออสเตรเลีย
3.1) บูรณาการนโยบายดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ โดยการ

สนบัสนุนและประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของออสเตรเลียกบั counterparts ในประเทศ

3.2) สนบัสนุนและประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศกบัหน่วยงานออสเตรเลีย
ในดา้น capacity building รวมถึงการเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานระหวา่ง International
Counter-Terrorism Coordination Group .

3.3)

3.4) ากการใช้
อาวธุเคมีชีวภาพ กมัมนัตรังสี และนิวเคลียร์ (CBRN)

3.5) สนบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น Interfaith ระหวา่งประเทศ
3.6) ร่วมกระบวนการยติุธรรมและนิติบญัญติัในการอายดัทรัพยสิ์นของ

ผูก่้อการร้าย
3.7) อบธุรกิจที

อาจไดรั้บภยัและผลกระทบของการก่อการร้าย
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3.8) ป้องกนัการปลอมแปลงหนงัสือเดินทางออสเตรเลีย
3.9)

รักษาความปลอดภยัในกบัสาํนกังานของคณะทูตต่างประเทศ ตลอดจนการเยือนของบุคคลระดบัสูง
จากต่างประเทศ

(4) โครงสร้าง International Security Division (ISD) ของกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรเลีย

4.1) International Security Division (ISD) มีบทบาท 1) เป็นหน่วยประสานงาน
หลกั (primary coordinator) ในดา้นยทุธศาสตร์การต่อตา้นการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ 2) จดั
กิจกรรม
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซิฟิคเป็นอนัดบัตน้ 3) การลดอาวธุนิวเคลียร์ WMD 4) ขยายความร่วมมือ

5) ประสานงานดา้น
นโยบายยุ 6) ประสานงาน

ใหก้บัรมว.กต. (National Security Committee of
Cabinet – เทียบเท่าสภ ) 7)

ผลประโยชน์ของออสเตรเลียในต่างประเทศ
4.2) ISD มีสถานะเทียบเท่ากรม(ของไทย) โดยมีหน่วยงานในสังกดัมีสถานะ

เทียบเท่ากอง ไดแ้ก่ Arms Control and Counter-Proliferation Branch, Counter-Terrorism
Branch, National Security and Intelligence Branch, International Commission on Nuclear
Non-Profileration & Diarmament Seretariat, Srategic Affairs Branch

4.3) ISD อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของ นาง Jennifer Rawson , First Assistant
Secretary Ambassador for Counter-
Terrorism
การบงัคบับญัชาในหน่วยงานดงักล่าวดว้ย

(5) ตาํแหน่ง Ambassador for Counter - Terrorism

ประเทศของออสเตรเลีย โดยจะมีบทบาทสาํคญัในการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ออสเตรเลียกบัต่างประเทศในดา้น capacity building และความร่วมมือกบัต่างประเทศ

8 ก.ย. 2551 นาย William Paterson อดีต ออท.ออสเตรเลียประจาํปทท.
4
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Ambassador for Counter-Terrorism 2546
ต่างประเทศออสเตรเลียใหค้วามสาํคญัมาก นาย Mike Smith

Executive-Director of the UN Counter-Terrorism Executive Directorate ใน
เดือน พ.ย. 2550

4.1.3 การหารือกบักระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์
(1) ผูเ้ขา้ร่วมหารือฝ่ายนิวซีแลนด ์ ไดแ้ก่ นาง Dell Higgie, Director of International

Security & Disarmament Division (ISED) และ Ambassador for Counter Terrorism นาย Jeff
McAlister, Deputy Director พร้อมดว้ยนาย Holly Warren น.ส. Katie Ellena และนาย Daniel
Mellsop ISED

(2)
2.1)

เกิดเหตุการณ์ 9/11 การร้ายจะไดรั้บความ
al Qaeda ยงัคงอยู่

2.2) แมว้า่นิวซีแลนด์ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการก่อการร้าย แต่

2.3)
สหประชาช

ภายในประเทศ
2.4) นิวซีแลนดส่์งกาํลงัเขา้ร่วมในกองกาํลงั International Security Assistance

Force รปฎิบติัการทางทหารในอฟักานิสถานและทะเลอาระเบีย ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ
ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิค โดยใหค้วามสาํคญักบัการขน ช่วย

ร่วมมือกบัศูนยฝึ์กอบรมต่อตา้นการ 3 แห่ง (ILEA, JCLEC, SEARCCT)ในอาเซียน
ดว้ย

2.5) นิวซีแลนดจ์ะร่วมรณรงคค์วามร่วมมือในการต่อตา้นการก่อการร้ายโดยการ

2.6) สนบัสนุน inter-faithและ inter-cultural dialogue
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Alliance of Civilisations initiatives
2.7) ใหค้วามช่วยเหลือประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิคใหส้ามารถปฏิบติัตาม

สนธิสัญญา
2.8) สนบัสนุนการสร้างสันติภาพและกองกาํลงัรักษาสันติภาพ โดยเฉพาะภายใต้

ประเทศ
(3) กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด ์มี International Security and Disarmament

Division (ISED) สถานะเทียบเท่ากรม มี Director (เทียบเท่าอธิบดี) และดาํรงตาํแหน่ง
Ambassador for Counter-Terrorism ดว้ย โดยแบ่งเป็น 3 แผนก และ

3.1) Counter-Terrorism Section รับผิดชอบงานดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายและ
การแพร่ความคิดนิยมความรุนแรง นโยบายดา้นการลดการแพร่ขยายอาวธุ Interfaith and Inter-
Civilization Dialogue การก่อการร้ายระหวา่งประเทศ และดูแลงบประมาณ Asia Security Fund
โดย ISED จะเป็นผูป้ระสานงานหลกัของกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนดก์บัหน่วยงานดา้น

Defense Liaison Office
3.2) Disarmament Section รับผิดชอบงานดา้นการลด / ควบคุมและส่งออกอาวุธ

ตามขอ้ตกลงในกรอบต่างๆ และงานต่อตา้นการแพร่ขยายของอาวธุอานุภาพทาํลายลา้งสูง
3.3) Peace Keeping / Peace - Support - Operation Section รับผดิชอบงานดา้นการ

UN
Political - Military Policy

Coordination รับผิดชอบในการประสานนโยบายต่างประเทศกบันโยบายดา้นการป้องกนัประเทศ

ประเทศ
(4) ตาํแหน่ง Ambassador for Counter - Terrorism
ในเดือน ส.ค. 2546 กต. นซ. Dell Higgie ใหด้าํรงตาํแหน่ง Ambassador for

Counter-Terrorism
การร้ายของนซ. ติดตามพฒันาการของความร่วมมือระหวา่งประเทศ ส่งเสริมบทบาทของนซ.ใน

เห็นวา่ นซ. ใหค้วามสาํคญักบัความร่วมมือระหวา่งประเทศในการต่อตา้นการก่อการร้าย การ

emergency
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response ดว้ย
4.1.4 การหารือกบักระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์
(1) ผูเ้ขา้ร่วมหารือฝ่ายนิวซีแลนด ์ ไดแ้ก่ Group Captain Athol Forrest , Director of

Internationl Defence Relations/Foreign Military Liaison และนาย Stephen Newman, Deputy
Director Srategic Intelligence

(2) นคงและการทหารของนิวซีแลนด์
2.1)

ะนานาชาติ
2.2) นิวซีแลนด์เล็งเห็นวา่ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-traditional, security

challenges)
เดินทางและอาศยัในต่างประเทศ ภยัดงักล่าว ไดแ้ก่ การก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติรูปแบบ
ต่าง และ
ภยัทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ .
กิจกรรมต่างๆ ในภูมิภาค อาทิการ ลาดตระเวณทางทะเล การบรรเทา    สาธารณภยั การสนบัสนุน
การสร้างสั (peace support and reconstruction) โดยในการดาํเนินการ
ดงักล่าว นซ. จะร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัออสเตรเลีย

2.3)
ความร่วมมือกบัออสเตรเลีย โดยมีปฏิบติัการณ์ร่วมกนัใน East Timor, Bougainville และ Solomon
Islands
(โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์) เอเชียตะวนัออก ASEAN Regional Forum (ARF) ตามลาํดบั

4.2
4.2.1
(1) ในปี 2547 “กลุ่มงานต่อตา้นการก่อการร้าย”

counterpart ของหน่วยงานต่อตา้นการก่อการร้ายของกระทรว
กระทรวงฯ ไดป้ระสานไปยงั ก.พ.ร. “กองต่อตา้นการก่อการร้าย”  (Division of
Counter-Terrorism)

. วษิณุ เครืองาม ( ) เห็น
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.
“กลุ่มงาน”

ระดบัไดถึ้ง ซี 92

(2) ในปี 2549
การก่อการร้ายเป็น “ ” ฯ
ไปสังกดัอยูภ่ายใตส้าํนกันโยบายและแผนไปพลางก่อน
ก.พ.ร. 3 อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนั
ระหวา่งประเทศใหเ้ป็น “ ”

(3) “กลุ่มงานต่อตา้นการก่อการร้าย”

Ambassador for Counter -Terrorism Counterpart กบัหน่วยงานต่อตา้นการก่อการร้ายของ
กระทรว 4 แต่ในสถานะปัจจุบนั เอกอคัรราชทูตประจาํกระทรวงผูก้าํกบัดูแลกลุ่ม

.
แตกต่างจาก Ambassador for Counter –Terrorism

(4) 6 ก.พ. 2552 นายนรชิต สิงหเสนี รองปลดักระทรวง ฯ ไดเ้ป็นประธานการ

1)
มาก อาทิ Maritime Security การก่อการร้าย สถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

2) ผอ. ศอ. บต.
26 ธ.ค. 2551 ไดมี้หนงัสือถึงรัฐมนตรีวา่การ ฯ

. 3) (3.1) ยกสถานะจากกลุ่มงาน
ฯ เป็นสาํนกั ฯ โดยมีหวัหนา้เป็นระดบั 9 (3.2) มีสายการบงัคบับญัชาแยกจากสาํนกันโยบาย ฯ

5

มอบหมายให ้รองปลดั ฯ (ดูแลสาํนกับริหารบุคคล)
4.2.2
(1) การต่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ โดยเป็นจุดประสาน (focal point)

2 0202/656/2548 ลว. 21 ต.ค. 2548
3 บนัทึกสาํนกันโ 0208/188/2550 ล.ว. 2 เม.ย. 2550 0208/151/2550 ล.ว. 17 เม.ย. 2550
4 1054/2547 25 มิ.ย. 2547 1169/2547 13 ก.ค. 2547
5 2/2552 21 เม.ย. 2552
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1.1) ติดตามและประมวลสถานะการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาและขอ้ตกลงระหวา่ง
(จากกรมองคก์ารระหวา่ง

ประเทศ กรมอาเซียน และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย)
1.2) เสริมสร้างความร่วมมือ
1.3)

ประโยชน์
1.4) การประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการดา้นการต่อตา้นการก่อการร้าย

(2) สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จชต.) งเป็นประเด็นดา้นความ

2.1) ศูนยป์ระสานราชการ จชต. ระดบักระทรวงฯ
2.2) จดัทาํและบริหาร Flagship Projects สาํหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์และดูแล

นกัศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ การใหทุ้นศึกษา
2.3) ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เช่น การประสานงานกบัคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ จชต.
2.4) การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และปฏิบติัการข่าวสาร
2.5) การข่าว ขอ้มูล วเิคราะห์ และสร้างเครือข่าย
2.6) งานประสานและร่วมประชุมส่วนราชการ

สมช. ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 4 เป็นตน้
(3) (focal point) ของกระทรวงฯ กบั

(4) ภาพรวมสถานการณ์
ไตรมาส

4.3 ข้อเปรียบเทยีบระหว่างหน่วยงานของออสเตรเลยี นิวซีแลนด์กบัไทย
4.3.1 เหมือนกนั

ไดแ้ก่
(1) ระสานงานกบัหน่วยงานภายในและ

ต่างประเทศในดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายระหวา่งประเทศ
(2) เป็นหน่วยประสานงานระหวา่ง กต.
(3)
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เตรียมขอ้มูลใหก้บัรมว.กต.ในการปร
4.3.2 แตกต่างจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

คือ
(1) BCRN และ WMD การ

สนบัสนุนกองกาํลงัรักษาสันติภาพ งานดา้น Interfaith – Inter Cultural Dialogue

(2)
กบัการแกปั้ญหาจชต. มิภาค

อยัการศึก พ.ร.บ.

4.4. ผลจากกรณีศึกษาเปรียบเทยีบ
จากการศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ ไทย คณะผูแ้ทน มี

4.4.1
ประเทศ โดยเฉพาะ การต่อตา้นการก่อการร้ายเป็นงานสาํคญัของกระทรวงการต่างประเทศใน

อาชญากรรมขา้มชาติ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   ลว้นมีลกัษณะ ขา้มชาติ ส่งผลกระทบ

โดย

4.4.2
อข่าย

จากจนท.กต. .จะตอ้งเรียนรู้ทกัษะของการ
ปฏิบติังานรูปแบบต่างจากเดิม อาทิ การทาํงานดา้นปฏิบติัการสารสนเทศ (Information Operation)
การตรวจสอบและหาขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะ real time เป็นตน้
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4.4.3

แนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ และใหส้ังกดัอยูภ่ายใตส้าํนกังานปลดักระทรวง  โดยมี
Ambassador for Counter-Terrorism กาํกบัดูแล

ต่อตา้นการก่อการร้ายในกระทรวงการต่างประเทศของประเ Counterpart กบั
Ambassador for Counter-Terrorism



5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

“กลุ่มงานต่อตา้นการก่อการร้าย”
ปี 2547 และในปี 2549 ไดข้ยายขอบเขตภารกิ

“ ”

แนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ และใหส้ังกดัอยูภ่ายใตส้าํนกังานปลดักระทรวง โดยมี
Ambassador for Counter-Terrorism กาํกบัดูแล

Counterpart กบั Ambassador for Counter-Terrorism

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

(1)
สาํคญัของกระทรวงการต่างประเทศ
รูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย ค

และ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ประเทศและระหวา่งประเทศ
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(2) สร้างบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

จาก จะตอ้ง
เรียนรู้ทกัษะของการปฏิบติังานรูปแบบต่างจากเดิม อาทิ การทาํงานดา้นปฏิบติัการสารสนเทศ
(Information Operation) การตรวจสอบและหาขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะ real time เป็นตน้

(3) บภารกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

(4)
ขอ้เสนอ ไดแ้ก่

4.1)
ประสิทธิภาพ

4.2)
4.3) เจา้ มี career path

4.4) One Stop Service แก่หน่วยงานความ

4.5) เป็นหน่วยงานประสานงานหลกัของไทยในดา้นดงักล่าว และ เป็น
Counterpart กบัหน่วยงานลกัษณะเดียวกนัของต่างประเทศ

4.6)

4.7)

องกระทรวง ฯ
5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการ
(1)

1.1) ปรับสถานะเป็น กลุ่มงาน (International Security
Bureau) ใหถู้กตอ้งตามระเบียบของ ก.พ. / ก.พ.ร.

1.2) ปรับระดบัหวัหนา้หน่วยงานเป็น อคัรราชทูต (Minister)
1.3) สายการบงัคบับญัชาแยกจาก สนผ. ดา้นความ

(Ambassador for Security Issues) .
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1.4) อตัรากาํลงัเท่ากบัปัจจุบนั มีงบประมาณและสายการบงัคบับญัชาแยกจาก สนผ.
(2) ขอ้เสนอรูปแบบและโครงสร้างของกลุ่

ภารกิจ
1)

(International Security and
Strategic Studies)

2) รับผดิชอบงานดา้นความร่วมมือดา้นการต่อตา้นการก่อการร้าย (Counter -Terrorism
Cooperation)

า และ
มาตรการต่อตา้นการก่อการร้ายต่างๆ

3)
ต่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สถานการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ เป็นตน้

4) าวกรอง นโยบายทางทหาร กบั
นโยบายต่างประเทศ (National Security, Intelligence and Defense Policy Coordination)

5)
มร่วมมือดา้น

6)
ต่อตา้นการก่อการร้ายของไทย

7)
ทิศทางการดาํเนินงาน
1) ะหวา่งประเทศ
-

ง
ประสานงานกบั Track 2

2) ความร่วมมือดา้นการต่อตา้นการก่อการร้าย
- รับผดิชอบงานดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศและการต่อตา้นการก่อการร้ายสากล

และการข่าวกบัสอท./สกญ.
-
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ทางการแกไ้ขปัญหา และมาตรการต่อตา้นการก่อการร้ายต่างๆ
3)
- รับผดิชอบภารกิจงานดา้นสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

( มิติดา้นต่างประเทศ) โดย 1)

2) เสนอแนะขอ้มูล/
กระทรวง ฯ 3) ./สกญ. และ

4)
./สกญ. “เขา้ถึง” นกัศึกษามุสลิมใน

ต่างประเทศ
-

เชิง
นโยบายต่อกระทรวง ฯ

4)
ต่างประเทศ

-
รวบรวม วเิคราะห์ สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนใหข้อ้คิดเห็นในการจดัทาํนโยบาย และแผนปฏิบัติการ

(เช่น กรมข่าว ทบ. ศตก. ศรภ. กรมยทุธการ ทร.) และพลเรือน (เช่น สมช. ศก
อช. กอ.รมน. ศรชล.)

- น “ประชาคมข่าวกรอง” และ
“ ”

5) าร
และเป็นผูป้ระสานงานหลกัระหวา่งหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ

-

ระหวา่งประเทศ
- ประสานงาน ใหข้อ้มูลด้ ./สกญ. ต่างประเทศในไทย
6)
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ต่อตา้นการก่อการร้ายของไทย
-

นคงระหวา่งประเทศ การต่อตา้นการก่อการร้ายสากล และ
เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ

-

- จดักิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ
.กระทรวง ฯ

โครงสร้างอตัรากาํลงั/องคก์ร
1) อตัรากาํลงั

(1) 8/9 1 คน
(2)
- หวัหนา้ฝ่าย ( 8/ 7) 1 คน
- ( 3-6) 3 คน
(3)
- หวัหนา้ฝ่าย ( 8/7) 1 คน
- ( 3-6) 3 คน
(4) ฝ่ายเลขานุการคณะทาํงาน ฯ
- ( 3-6) 1 คน
- ฝ่ายธุรการ ( ธุรการ) 2 คน
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2) Organization Chart

(3) 1 ตาม
แผนภูมิ ดงัแนบ ไดแ้ก่

3.1) ขอ

3.2)
มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง เป็นประธาน

3.3) ใหค้ณะทาํงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม

1 19 ธนัวาคม 2549 ก.พ.ร. (ออนไลน์) เขา้ถีงไดจ้าก www.
thaigov.go.th

รองปลัดกระทรวงฯ

ออท.

1.
3. การประสานนโยบาย

/ การทหาร
-

ระดับสูง

-การจัดทํา นยบ.คมค.และ
นโยบายข่าวกรองแห่งชาติ

ดําเนินงาน

-
ร่วมกับกองทัพ

- การประชุมประสาน นยบ.
คมค. ข่าวกรอง และ
การทหาร

2.

-
- บทวิเคราะห์
สถานการณ์ความ

ความสมัพนัธ์
มหาอาํนาจรายไตร
มาส

-โครงการเสริมสร้าง
องคค์วามรู้ด้านความ

-การบรรยายพิเศษ

-

การต่อต้านการ
กกร.และ

อาชญากรรมข้าม
ชาติ

-ทวิภาคี (อต. สอ.
สรอ. นซ. ฯลฯ)

-พหภุาคี
- APEC CTTF
- ASEM CT Conf.
- BIMSTEC

JWGCT
- ASEAN-Japan

CT
- การประสาน
นโยบายกบัส่วน
ราชการ (ศกอช.
ศตก. ศรภ.)

จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้
- นโยบายของ
รฐับาล
- ข้อมูล ประเดน็
สนทนา
- งานโครงการ เช่น
ทุนการศึกษา และ
การดแูลนักเรียน
ไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศ
- การปชส.เชิงรกุ
และปฏิบติัการ
สารสนเทศ
- การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน

การประสานและ
ร่วมประชุมส่วน
ราชการ

-ส่วนกลาง เช่น
สมช. ศปข. กอ.
รมน.

- .บต.
กอ.รมน.ภาค 4
กพต.
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โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง แลว้ใหส่้งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาแลว้ให้ ก.พ.ร. พิจารณา

3.4) ก.พ.ร. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงส่ง ร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดงักล่าว ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

3.5) สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาเสร็จแลว้ และสาํนกั



บรรณานุกรม

29 ธนัวาคม 2551 (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก
www. thaigov.go.th

“ ยทุธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ สาํหรับปีงบประมาณ 2552” เอกสารสาํนกันโยบายและ
แผน กระทรวงการต่างประเทศ

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.opdc.go.th

พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.opdc.go.th

0200.5/517/2551 ล.ว. 16 ต.ค. 2551

0202/656/2548 ลว. 21 ต.ค. 2548
0208/188/2550 ล.ว. 2 เม.ย. 2550

0208/151/2550 ล.ว. 17 เม.ย. 2550

1054/2547 25 มิ.ย. 2547

1169/2547 13 ก.ค. 2547

2/2552 21 เม.ย. 2552

19 ธนัวาคม 2549 .พ.ร. (ออนไลน์)
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaigov.go.th
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ประวตัิผู้เขยีน
นางเพญ็ประภา  วงษ์โกวิท

การศึกษา M.A. (Political Science), Western Illinois University, USA.
รัฐศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ตําแหน่งปัจจุบัน
ประวตัิการทาํงาน - หวัหนา้กลุ่มงานต่อตา้นการก่อการร้าย

- เลขานุการกรมเอเชียใต้ ตะวนัออกกลางและแอฟริกา
- 7 กองเอเชียใต ้ กรมเอเชียใต ้ฯ
- 6 กรมอาเซียน
- เลขานุการเอก สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
- 5 กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
- 4 สถาบนัการต่างประเทศ


	?????.pdf
	????.pdf
	???????????????.pdf
	??????.pdf
	????? 1.pdf
	????? 2.pdf
	????? 3.pdf
	????? 4(1).pdf
	????? 5(1).pdf
	??????????.pdf
	???????????????.pdf

