รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การ
จัดทําโดย นางเพ็ญประภา วงษ์ โกวิท
รหัส 1043

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

กา

จัดทําโดย นางเพ็ญประภา วงษ์ โกวิท
รหัส 1043

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร

(non-traditional security challenges)
มร่ วมมือระหว่าง

อพัฒนา

“กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย”

2547

และในปี 2549 ได้ขย
ใหม่ ได้แก่ “
” อย่างไรก็ดี กลุ่มงานดังกล่าวยัง
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ ทําให้มีขอ้ อ่อนในเชิงโครงสร้างหลายประการ เช่น

โดยศึกษาจาก
ประยุกต์ใช้ให้เห
ผลการศึกษา
ถูกต้องตามแนวทางการบริ หารราชการแนวใหม่ และให้สังกัดอยูภ่ ายใต้สาํ นักงานปลัดกระทรวง
Ambassador for Counter-Terrorism
หน่วยงานการต่อต้านการก่อการร้ายในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ ๆ อาทิ สหรัฐฯ
Counterpart กับ Ambassador for CounterTerrorism ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
ราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

ฉ

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิ ตติ กรรมประกาศ
สารบัญ
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
1.1.1 ความเป็ นมา
ในยุคหลังสงครามเย็น (ยุคโลกาภิวตั น์)
(nontraditional security challenges) เช่น อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆ (การก่อการร้าย การลักลอบเข้า
เมือง การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โจรสลัด ฯลฯ) ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การทําลาย

ะประเทศและระหว่างประเทศ
รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริ หารจัดการปั จจัยระหว่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ได้

กับปั ญหาดังกล่าว
“กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย”
และในปี 2549
ได้แก่ “

Terrorism

2547

” อย่างไรก็ดี กลุ่มงานดังกล่าวยังมีขอ้ อ่อนในเชิง

Ambassador for Counterบ

2
หน่วยงานการต่อต้านการก่อการร้ายในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐฯ
Counterpart กับ Ambassador for Counter-Terrorism
(พ.ศ. 2546-2550) และ
พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
1.1.2 ความสําคัญของปั ญหา

(1)
นแตกต่างจากงานของ สนผ. และมีภารกิจ มี
.สนผ.
ความคล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
.
(2)
ให้รับผิดชอบงานด้านการบริ หารบุคลากร งบประมาณและงาน
ระดับอํานวยการ (ผ.อ. กอง /ผ.อ.สํานัก) หรื อ Head of Chancery ก่อน เป็ นเวลา 2 ปี ทําให้ไม่มี

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ
(3)
คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กพต.)
ายกรัฐมนตรี
จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยมีหวั หน้าหน่วยงานระดับ 9
ภารกิจด้านการเป็ นศูนย์ประสานราชการ จชต.
focal point
(ระดับ 9
) ในการปฏิบตั ิภารกิจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ห

และ

3
นิวซี แลนด์
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1
บบโครงสร้างของ
Organization Chart
1.3.2

1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

29 ธันวาคม 2551
ยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สําหรับปี งบประมาณ 2552
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)
พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
ศึกษาเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานของออสเตรเลียและนิวซี แลนด์

ข้อเสน

สากล (world class) ต่อไป

“

”

2

1.
(1) นโยบายรัฐบาล
(2) ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ
2. แนวคิดด้านการจัดองค์กร ศึกษาจาก
(1) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)
(2) พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
2.1

2.1.1

ด้ านนโยบาย

29 ธันวาคม 25511

ก)
1) งานด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดให้มีสาํ นักงานบริ หารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นองค์กรถาวร
หน้
แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้กระบวนการ ยุติธรรมกับผูก้ ระทําผิดอย่างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม
สิ ทธิ
พิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล
และหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
2) การเมืองภายใน (
)
โดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
บบการบริ หารประเทศให้มีเสถียรภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1
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5
และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย
และเป็ นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
ข) นโยบา
ความร่ วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เสริ มสร้างศักยภาพในการจัดการกับปั ญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ
แก้ไขปั ญหา
และบังคับ
ตลอดจนพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับนานาประเทศ
และส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ
ค) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1) ส่ งเสริ มความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่าง
ภาคใต้ของไทย
2)
ประโยชน์ต่อประเทศ

บปรุ งแก้ไข

3)
ต่างประเทศ
4)
ประชาชน

อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับ
ต่อการเมืองและ
และสนับสนุนการเข้าถึงในระดับ
และประชาคมระหว่างประเทศมีทศั นคติใน

ทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย
2.2.2 ยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สําหรับปี งบประมาณ 25522
ก)
1)

2

มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรความ

“ ยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สําหรับปี งบประมาณ 2552” เอกสารสํานักนโยบายและแผน กระทรวง

การต่างประเทศ
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2)
สําคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเน้นการเ
ได้รับความสนใจเป็ นพิเศษและมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย การขจัดปั ญหา
ต้น รวมไปถึงการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ระหว่าง
ข) การส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั ประชาคมมุสลิม
1) การแก้ไขปั ญหาภาคใต้โดยสันติวธิ ี ด้วยการสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือ
จา
OIC
ประเด็นระหว่างประเทศ
(มาเลเซี ย/อินโดนีเซี ย)
ความสัมพันธ์อนั ดีในระดับผูน้ าํ รักษาการติดต่อ/
นมิให้เกิด
(JDS, IMT-GT)
- การดําเนิ นการในเวที OIC ทําให้ OIC เข้าใจนโยบายไทยอย่างถูกต้องโดย
การมีปฏิสัมพันธ์กบั สํานักเลขาธิ การ OIC
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ OIC การสร้างพัน
OIC
OIC เป็ นต้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมระหว่าง
ประเ
(เช่น เยาวชน)
- ส่ งเสริ ม dialogue กับโลกอิสลาม การส่ งเสริ มอิสลามสายกลาง การร่ วมในเวที
Dialogue Among Civilizations และ Interfaith Dialogue ต่างๆ เช่น AMED (Asia Middle-east Dialogue)
2) การเสริ มสร้างการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั นักศึกษาไทยมุสลิมใน
สนับสนุนการจั
ค) ภายในประเทศ
- มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชี วติ และความเป็ นอยูข่ องเยาวชนไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในกรอบ JDS และ IMT-GT
- ให้ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาในจังหวัดภาคใต้ และจัดโครงการนําไปทัศนศึกษา
กยภาพและขยายโลกทัศน์
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2.2 แนวคิดด้ านการจัดองค์ กร
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) 3
วิสัยทัศน์
" พัฒนาระบบข้าราชการไทยให้มีความเป็ นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศใน
ยุคโลกาภิวตั น์
และประโยชน์สุขของประชาชน"
เป้ าประสงค์หลัก
1)
(Better Service Quaity)
2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม (Rightsizing)
3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานให้อยูใ่ นระดับสู งและเทียบเท่า
เกณฑ์สากล (Hight Performance)
4) ตอบสนองต่อการบริ หารการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
(Democratic Govermance)
2.2.2 พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/14
" มาตรา 3/1
ประชาชน
การกระจายภารกิจ
แ
การอํานวยความสะดวก และการ
โดยมีผรู ้ ับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่
โดยเฉพาะ
นึงถึงความรับผิดชอบ ของผูป้ ฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของประชาชน การเปิ ดเผย
3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.opdc.go.th
4
พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.opdc.go.th
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ข้อมูล
ภารกิจ

ตามความเหมาะสมของแต่ล
กําหนด

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบตั ิ
ได้"
2.3

นคงระหว่างประเทศ เป็ นไปตามแผน บรรลุ

2.3.1 จัดโครงสร้างโดยคํานึงถึงนโยบายรัฐบาลโดยเน้น Agenda Based ให้สอดคล้องกับ
จําเป็ นต้องดําเนินการโดยภาครัฐ สอดรับกับประเภทของภารกิจและงาน และ
2.3.2
ทํางานและการตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพโดยยังคงยึดหลักความ
รับผิดชอบในการบริ หารงานด้วย
2.3.3
ภารกิจและโครงสร้างส่ วนราชการ

3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษา
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วย
3.1.1 การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยการประมวล รวบรวม และวิเคราะห์

3.1.2
ย คํานึงถึงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา
3/1 ด้วย
3.1.3 ศึกษาการ
การต่างประเทศของออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์ เปรี ยบเทียบกับโครงสร้างปั จจุบนั ของกลุ่มงาน

3.2

3.2.1
นักงาน ก.พ. ก.พ.ร.

คณะรัฐมนตรี ฯ ล ฯ
3.2.2 การ
ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์
3.3 แนวทางการศึกษาวิเคราะห์
ศึกษาเปรี ยบเทียบกับ
นิวซี แลนด์

4
ผลการศึกษา
4.1 กรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ 1
ผูแ้ ทนประกอบด้วย ออท.กฤษณา จันทรประภา (ออท.ดูแลกลุ่มงาน
ประเทศ ) นายจิตติ สุ วรรณิ ก ผ.อ.สํานักบริ หารบุคคล และ นางเพ็ญประภา วงษ์โกวิท หัวหน้า
/การต่อต้านการก่อการร้าย กับ จนท.ระดับสู งของออสเตรเลียและ
17-23 สิ งหาคม 2551 โดยสรุ ปรายงานกา
4.1.1
(1)

.อต. และ นซ.
. (2) ประเด็น

การต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค (3)
สถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้
4.1.2 การหารื อกับกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
(1) จนท. ฝ่ ายออสเตรเลีย ได้แก่ 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)
นคงในปั จจุบนั กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
(Department of Foreign Affairs and Trade) ให้ลาํ ดับความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ ดา้ นการต่อต้านการ
การต่อต้านลัทธิ หวั รุ นแรงและขบวนการก่อการ
ร้ายระหว่างประเทศ ความร่ วมมือกับต่าง
ต่อต้านการ
ใช้อาวุธเคมีชีวภาพ กัมมันตรังสี และนิวเคลียร์ และความร่ วมมือกับประเทศในภูมิภาคในการ
มีก
2.1) ร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับมิตรประเทศ โดยให้ความสําคัญกับประเทศในเอเชีย
1

0200.5/517/2551 ล.ว. 16 ต.ค. 2551
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ตะวันออกเฉี ยงใต้ (
) โดยวิธีการ 1) ให้ความช่วยเหลือในด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถขอ
ปฏิบตั ิ (capacity building assistance) 2)
3) ให้ความร่ วมมือต่อการออก
กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและการบังคับใช้กฎหมาย 4) การควบคุมชายแดนและการขนส่ ง
5) ใช้มาตรการทางการทูตและการทหาร 6)
บสนุนการก่อการร้าย
7) ต่อต้านภัยจากอาวุธเคมีชีวภาพ กัมมันตรังสี และนิวเคลียร์ (threat of chemical, biological,
radiological and nuclear terrorism) 8)
(inter-faith
understanding)
2.2) ออสเตรเลียได้จดั ทํา MoU ทวิภาคีกบั ประเทศต่างๆกว่า 13
UN,
ASEAN, ARF, APEC, PIF และ G 8-CTAG Bali Regional Ministerial Meeting on CT และ SubRegional Ministerial Meeting on CT ตลอดจนการร่ วมมือกับประเทศผูใ้ ห้ความช่วยเหลือได้แก่
ร้ายไปยังภาควิชาการและเอกชน
(3)
ออสเตรเลีย
3.1) บูรณาการนโยบายด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ โดยการ
สนับสนุนและประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของออสเตรเลียกับ counterparts ในประเทศ
3.2) สนับสนุนและประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานออสเตรเลีย
ในด้าน capacity building รวมถึงการเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานระหว่าง International
Counter-Terrorism Coordination Group
.
3.3)
3.4)
ากการใช้
อาวุธเคมีชีวภาพ กัมมันตรังสี และนิวเคลียร์ (CBRN)
3.5) สนับสนุนและเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน Interfaith ระหว่างประเทศ
3.6) ร่ วมกระบวนการยุติธรรมและนิติบญั ญัติในการอายัดทรัพย์สินของ
ผูก้ ่อการร้าย
3.7)
อบธุ รกิจที
อาจได้รับภัยและผลกระทบของการก่อการร้าย
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3.8) ป้ องกันการปลอมแปลงหนังสื อเดินทางออสเตรเลีย
3.9)
รักษาความปลอดภัยในกับสํานักงานของคณะทูตต่างประเทศ ตลอดจนการเยือนของบุคคลระดับสู ง
จากต่างประเทศ
(4) โครงสร้าง International Security Division (ISD) ของกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรเลีย
4.1) International Security Division (ISD) มีบทบาท 1) เป็ นหน่วยประสานงาน
หลัก (primary coordinator) ในด้านยุทธศาสตร์ การต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 2) จัด
กิจกรรม
ตะวันออกเฉี ยงใต้และแปซิ ฟิคเป็ นอันดับต้น 3) การลดอาวุธนิวเคลียร์ WMD 4) ขยายความร่ วมมือ
5) ประสานงานด้าน
นโยบายยุ
6) ประสานงาน
ให้กบั รมว.กต.
Cabinet – เทียบเท่าสภ

(National Security Committee of
) 7)

ผลประโยชน์ของออสเตรเลียในต่างประเทศ
4.2) ISD มีสถานะเทียบเท่ากรม(ของไทย) โดยมีหน่วยงานในสังกัดมีสถานะ
เทียบเท่ากอง ได้แก่ 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 อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของ นาง Jennifer Rawson , First Assistant
Secretary
Ambassador for CounterTerrorism
การบังคับบัญชาในหน่วยงานดังกล่าวด้วย
(5) ตําแหน่ง Ambassador for Counter - Terrorism
ประเทศของออสเตรเลีย โดยจะมีบทบาทสําคัญในการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
ออสเตรเลียกับต่างประเทศในด้าน capacity building และความร่ วมมือกับต่างประเทศ
8 ก.ย. 2551 นาย William Paterson อดีต ออท.ออสเตรเลียประจําปทท.
4
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Ambassador for Counter-Terrorism
2546
ต่างประเทศออสเตรเลียให้ความสําคัญมาก นาย Mike Smith
Executive-Director of the UN Counter-Terrorism Executive Directorate ใน
เดือน พ.ย. 2550
4.1.3 การหารื อกับกระทรวงการต่างประเทศนิวซี แลนด์
(1) ผูเ้ ข้าร่ วมหารื อฝ่ ายนิวซี แลนด์ ได้แก่ นาง Dell Higgie, Director of International
Security & Disarmament Division (ISED) และ Ambassador for Counter Terrorism นาย Jeff
McAlister, Deputy Director พร้อมด้วยนาย Holly Warren น.ส. Katie Ellena และนาย Daniel
Mellsop
ISED
(2)
2.1)
เกิดเหตุการณ์ 9/11
การร้ายจะได้รับความ
al Qaeda ยังคงอยู่

2.2) แม้วา่ นิวซี แลนด์ยงั ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อการร้าย แต่

2.3)
สหประชาช
ภายในประเทศ
2.4) นิวซี แลนด์ส่งกําลังเข้าร่ วมในกองกําลัง International Security Assistance
Force
รปฎิบตั ิการทางทหารในอัฟกานิสถานและทะเลอาระเบีย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
ประเทศในหมู่เกาะแปซิ ฟิค โดยให้ความสําคัญกับการขน
ช่วย
ร่ วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการ
3 แห่ง (ILEA, JCLEC, SEARCCT)ในอาเซี ยน
ด้วย
2.5) นิวซี แลนด์จะร่ วมรณรงค์ความร่ วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยการ
2.6) สนับสนุน inter-faithและ inter-cultural dialogue
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Alliance of Civilisations initiatives
2.7) ให้ความช่วยเหลือประเทศในหมู่เกาะแปซิ ฟิคให้สามารถปฏิบตั ิตาม
สนธิ สัญญา
2.8) สนับสนุนการสร้างสันติภาพและกองกําลังรักษาสันติภาพ โดยเฉพาะภายใต้
ประเทศ
(3) กระทรวงการต่างประเทศนิวซี แลนด์ มี International Security and Disarmament
Division (ISED) สถานะเทียบเท่ากรม มี Director (เทียบเท่าอธิ บดี) และดํารงตําแหน่ง
Ambassador for Counter-Terrorism ด้วย โดยแบ่งเป็ น 3 แผนก และ
3.1) Counter-Terrorism Section รับผิดชอบงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ
การแพร่ ความคิดนิยมความรุ นแรง นโยบายด้านการลดการแพร่ ขยายอาวุธ Interfaith and InterCivilization Dialogue การก่อการร้ายระหว่างประเทศ และดูแลงบประมาณ Asia Security Fund
โดย ISED จะเป็ นผูป้ ระสานงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศนิวซี แลนด์กบั หน่วยงานด้าน
Defense Liaison Office
3.2) Disarmament Section รับผิดชอบงานด้านการลด / ควบคุมและส่ งออกอาวุธ
ตามข้อตกลงในกรอบต่างๆ และงานต่อต้านการแพร่ ขยายของอาวุธอานุภาพทําลายล้างสู ง
3.3) Peace Keeping / Peace - Support - Operation Section รับผิดชอบงานด้านการ
UN
Political - Military Policy
Coordination รับผิดชอบในการประสานนโยบายต่างประเทศกับนโยบายด้านการป้ องกันประเทศ
ประเทศ
(4) ตําแหน่ง Ambassador for Counter - Terrorism
ในเดือน ส.ค. 2546 กต. นซ.
Dell Higgie ให้ดาํ รงตําแหน่ง Ambassador for
Counter-Terrorism
การร้ายของนซ. ติดตามพัฒนาการของความร่ วมมือระหว่างประเทศ ส่ งเสริ มบทบาทของนซ.ใน
เห็นว่า นซ. ให้ความสําคัญกับความร่ วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการก่อการร้าย การ
emergency
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response ด้วย
4.1.4 การหารื อกับกระทรวงกลาโหมนิวซี แลนด์
(1) ผูเ้ ข้าร่ วมหารื อฝ่ ายนิวซี แลนด์ ได้แก่ Group Captain Athol Forrest , Director of
Internationl Defence Relations/Foreign Military Liaison และนาย Stephen Newman, Deputy
Director Srategic Intelligence
(2)
นคงและการทหารของนิวซี แลนด์
2.1)
ะนานาชาติ
2.2) นิวซี แลนด์เล็งเห็นว่าภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ (Non-traditional, security
challenges)
เดินทางและอาศัยในต่างประเทศ ภัยดังกล่าว ได้แก่ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบ
ต่าง
และ
ภัยทางการเงินในรู ปแบบต่าง ๆ
.
กิจกรรมต่างๆ ในภูมิภาค อาทิการ ลาดตระเวณทางทะเล การบรรเทา สาธารณภัย การสนับสนุน
การสร้างสั
(peace support and reconstruction) โดยในการดําเนินการ
ดังกล่าว นซ. จะร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับออสเตรเลีย
2.3)
ความร่ วมมือกับออสเตรเลีย โดยมีปฏิบตั ิการณ์ร่วมกันใน East Timor, Bougainville และ Solomon
Islands
(โดยเฉพาะมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ ) เอเชียตะวันออก ASEAN Regional Forum (ARF) ตามลําดับ

4.2

4.2.1
(1) ในปี 2547
“กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย”
counterpart ของหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรว
กระทรวงฯ ได้ประสานไปยัง ก.พ.ร.
“กองต่อต้านการก่อการร้าย” (Division of
Counter-Terrorism)
. วิษณุ เครื องาม (
) เห็น
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.
“กลุ่มงาน”

ระดับได้ถึง ซี 92
(2) ในปี 2549
การก่อการร้ายเป็ น “
”
ไปสังกัดอยูภ่ ายใต้สาํ นักนโยบายและแผนไปพลางก่อน
3
ก.พ.ร.
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั
ระหว่างประเทศให้เป็ น “
”
(3)
“กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย”

ฯ

Ambassador for Counter -Terrorism
Counterpart กับหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายของ
4
กระทรว
แต่ในสถานะปั จจุบนั เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงผูก้ าํ กับดูแลกลุ่ม
.
แตกต่างจาก Ambassador for Counter –Terrorism
(4)
6 ก.พ. 2552 นายนรชิต สิ งหเสนี รองปลัดกระทรวง ฯ ได้เป็ นประธานการ
1)
มาก อาทิ Maritime Security การก่อการร้าย สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ผอ. ศอ. บต.
26 ธ.ค. 2551 ได้มีหนังสื อถึงรัฐมนตรี วา่ การ ฯ
. 3)
(3.1) ยกสถานะจากกลุ่มงาน
ฯ เป็ นสํานัก ฯ โดยมีหวั หน้าเป็ นระดับ 9 (3.2) มีสายการบังคับบัญชาแยกจากสํานักนโยบาย ฯ
5

มอบหมายให้ รองปลัด ฯ (ดูแลสํานักบริ หารบุคคล)
4.2.2
(1) การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป็ นจุดประสาน (focal point)

2

0202/656/2548 ลว. 21 ต.ค. 2548
บันทึกสํานักนโ
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
3

17
1.1) ติดตามและประมวลสถานะการเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
(จากกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กรมอาเซี ยน และกรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย)
1.2) เสริ มสร้างความร่ วมมือ
1.3)
ประโยชน์
1.4) การประสานความร่ วมมือกับส่ วนราชการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
(2) สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) งเป็ นประเด็นด้านความ

2.1) ศูนย์ประสานราชการ จชต. ระดับกระทรวงฯ
2.2) จัดทําและบริ หาร Flagship Projects สําหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์และดูแล
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ การให้ทุนศึกษา
2.3) ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เช่น การประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จชต.
2.4) การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก และปฏิบตั ิการข่าวสาร
2.5) การข่าว ข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างเครื อข่าย
2.6) งานประสานและร่ วมประชุมส่ วนราชการ
สมช. ศอ.บต. กอ.รมน. ภาค 4 เป็ นต้น
(3)
(focal point) ของกระทรวงฯ กับ
(4) ภาพรวมสถานการณ์
ไตรมาส
4.3 ข้ อเปรี ยบเทียบระหว่ างหน่ วยงานของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กบั ไทย
4.3.1
เหมือนกัน
ได้แก่
(1)
ระสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ
(2) เป็ นหน่วยประสานงานระหว่าง กต.
(3)
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เตรี ยมข้อมูลให้กบั รมว.กต.ในการปร
4.3.2
แตกต่างจากออสเตรเลียและนิวซี แลนด์
คือ
(1)
BCRN และ WMD การ
สนับสนุนกองกําลังรักษาสันติภาพ งานด้าน Interfaith – Inter Cultural Dialogue
(2)
กับการแก้ปัญหาจชต.

มิภาค

อัยการศึก พ.ร.บ.
4.4. ผลจากกรณีศึกษาเปรี ยบเทียบ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบในกรณี ของออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ และ ไทย คณะผูแ้ ทน มี

4.4.1
ประเทศ โดยเฉพาะ การต่อต้านการก่อการร้ายเป็ นงานสําคัญของกระทรวงการต่างประเทศใน

อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ล้วนมีลกั ษณะ ข้ามชาติ ส่ งผลกระทบ
โดย

4.4.2
อข่าย
จากจนท.กต.
.จะต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะของการ
ปฏิบตั ิงานรู ปแบบต่างจากเดิม อาทิ การทํางานด้านปฏิบตั ิการสารสนเทศ (Information Operation)
การตรวจสอบและหาข้อมูลข่าวสารในลักษณะ real time เป็ นต้น
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4.4.3
แนวทางการบริ หารราชการแนวใหม่ และให้สังกัดอยูภ่ ายใต้สาํ นักงานปลัดกระทรวง โดยมี
Ambassador for Counter-Terrorism กํากับดูแล
ต่อต้านการก่อการร้ายในกระทรวงการต่างประเทศของประเ
Ambassador for Counter-Terrorism

Counterpart กับ

5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
“กลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย”
ปี 2547 และในปี 2549 ได้ขยายขอบเขตภารกิ
“

”

แนวทางการบริ หารราชการแนวใหม่ และให้สังกัดอยูภ่ ายใต้สาํ นักงานปลัดกระทรวง โดยมี
Ambassador for Counter-Terrorism กํากับดูแล

Counterpart กับ Ambassador for Counter-Terrorism
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) และ พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1)
สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศ
รู ปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย ค
และ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ประเทศและระหว่างประเทศ

21
(2)

สร้างบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

จาก
จะต้อง
เรี ยนรู ้ทกั ษะของการปฏิบตั ิงานรู ปแบบต่างจากเดิม อาทิ การทํางานด้านปฏิบตั ิการสารสนเทศ
(Information Operation) การตรวจสอบและหาข้อมูลข่าวสารในลักษณะ real time เป็ นต้น
(3)
บภารกิจได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4)
ข้อเสนอ ได้แก่
4.1)
ประสิ ทธิ ภาพ
4.2)
4.3) เจ้า
มี career path
4.4)

One Stop Service แก่หน่วยงานความ

4.5) เป็ นหน่วยงานประสานงานหลักของไทยในด้านดังกล่าว และ เป็ น
Counterpart กับหน่วยงานลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ
4.6)
4.7)

องกระทรวง ฯ
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ
(1)
1.1) ปรับสถานะเป็ น กลุ่มงาน
(International Security
Bureau) ให้ถูกต้องตามระเบียบของ ก.พ. / ก.พ.ร.
1.2) ปรับระดับหัวหน้าหน่วยงานเป็ น อัครราชทูต (Minister)
1.3) สายการบังคับบัญชาแยกจาก สนผ.
ด้านความ
(Ambassador for Security Issues)
.
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1.4) อัตรากําลังเท่ากับปั จจุบนั มีงบประมาณและสายการบังคับบัญชาแยกจาก สนผ.
(2) ข้อเสนอรู ปแบบและโครงสร้างของกลุ่
ภารกิจ
1)
(International Security and
Strategic Studies)
2) รับผิดชอบงานด้านความร่ วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter -Terrorism
Cooperation)
า และ
มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆ
3)
ต่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ เป็ นต้น
4)
าวกรอง นโยบายทางทหาร กับ
นโยบายต่างประเทศ (National Security, Intelligence and Defense Policy Coordination)
5)
มร่ วมมือด้าน
6)
ต่อต้านการก่อการร้ายของไทย
7)
ทิศทางการดําเนิ นงาน
1)
ะหว่างประเทศ
ง
ประสานงานกับ Track 2
2) ความร่ วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
- รับผิดชอบงานด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศและการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
และการข่าวกับสอท./สกญ.
-
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ทางการแก้ไขปั ญหา และมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆ
3)
- รับผิดชอบภารกิจงานด้านสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(
มิติดา้ นต่างประเทศ) โดย 1)
2) เสนอแนะข้อมูล/
กระทรวง ฯ 3)

./สกญ. และ
4)
./สกญ.

“เข้าถึง” นักศึกษามุสลิมใน

ต่างประเทศ
เชิง
นโยบายต่อกระทรวง ฯ
4)
ต่างประเทศ
รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นในการจัดทํานโยบาย และแผนปฏิบ ัติการ
(เช่น กรมข่าว ทบ. ศตก. ศรภ. กรมยุทธการ ทร.) และพลเรื อน (เช่น สมช. ศก
อช. กอ.รมน. ศรชล.)
“

น “ประชาคมข่าวกรอง” และ
”

5)
และเป็ นผูป้ ระสานงานหลักระหว่างหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
- ประสานงาน ให้ขอ้ มูลด้
6)

./สกญ. ต่างประเทศในไทย

าร
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ต่อต้านการก่อการร้ายของไทย
นคงระหว่างประเทศ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล และ
เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ
.กระทรวง ฯ
โครงสร้างอัตรากําลัง/องค์กร
1) อัตรากําลัง
(1)
8/9
(2)
- หัวหน้าฝ่ าย (
8/ 7)
(
3-6)
(3)
- หัวหน้าฝ่ าย (
8/7)
(
3-6)
(4) ฝ่ ายเลขานุการคณะทํางาน ฯ
(
3-6)
- ฝ่ ายธุ รการ (
ธุ รการ)

1 คน
1 คน
3 คน
1 คน
3 คน
1 คน
2 คน
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2) Organization Chart
รองปลัดกระทรวงฯ
ออท.

1.

2.
การต่อต้านการ
กกร.และ
อาชญากรรมข้าม
ชาติ

-

- บทวิ เคราะห์
สถานการณ์ความ
ความสัมพันธ์
มหาอํานาจรายไตร
มาส

-โครงการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ด้านความ

-การบรรยายพิเศษ

-

-ทวิภาคี (อต. สอ.
สรอ. นซ. ฯลฯ)

-พหุภาคี

- APEC CTTF
- ASEM CT Conf.
- BIMSTEC
JWGCT
- ASEAN-Japan
CT
- การประสาน
นโยบายกับส่วน
ราชการ (ศกอช.
ศตก. ศรภ.)

-

3. การประสานนโยบาย
/ การทหาร
ระดับสู ง

-การจัดทํา นยบ.คมค.และ
นโยบายข่ าวกรองแห่ งชาติ
ดําเนินงาน

-

ร่ วมกับกองทัพ

- การประชุมประสาน นยบ.
คมค. ข่ าวกรอง และ
การทหาร

(3)
แผนภูมิ ดังแนบ ได้แก่
3.1)

จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
- นโยบายของ
รัฐบาล
- ข้อมูล ประเด็น
สนทนา
- งานโครงการ เช่น
ทุนการศึกษา และ
การดูแลนักเรียน
ไทยมุสลิ มใน
ต่างประเทศ
- การปชส.เชิ งรุก
และปฏิ บตั ิ การ
สารสนเทศ
- การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน

การประสานและ
ร่วมประชุมส่วน
ราชการ

-ส่วนกลาง เช่น

สมช. ศปข. กอ.
รมน.

-

.บต.
กอ.รมน.ภาค 4
กพต.

1

ตาม
ขอ

3.2)
มีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง เป็ นประธาน
3.3) ให้คณะทํางานแบ่งส่ วนราชการภายในกรม
1

thaigov.go.th

19 ธันวาคม 2549

ก.พ.ร. (ออนไลน์) เข้าถีงได้จาก www.
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โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง แล้วให้ส่งร่ างกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาแล้วให้ ก.พ.ร. พิจารณา
3.4) ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงส่ ง ร่ าง
กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการดังกล่าว ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
3.5) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาเสร็ จแล้ว
และสํานัก

บรรณานุกรม
29 ธันวาคม 2551 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
www. thaigov.go.th
“ ยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สําหรับปี งบประมาณ 2552” เอกสารสํานักนโยบายและ
แผน กระทรวงการต่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.opdc.go.th
พ.ร.บ. ระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
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

19 ธันวาคม 2549
เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th

21 เม.ย. 2552
.พ.ร. (ออนไลน์)
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ประวัติผู้เขียน

นางเพ็ญประภา วงษ์ โกวิท
การศึกษา
ตําแหน่ งปัจจุบัน
ประวัติการทํางาน

M.A. (Political Science), Western Illinois University, USA.
รัฐศาสตร์ บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- หัวหน้ากลุ่มงานต่อต้านการก่อการร้าย
- เลขานุการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริ กา
7 กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ฯ
6 กรมอาเซี ยน
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบรัสเซลส์
5 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
4 สถาบันการต่างประเทศ

