กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนหนวยประสานหลักของกระทรวงการตางประเทศและ
รัฐบาลในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลตางประเทศและองคการ
ระหวางประเทศทางดานเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการประสานขอมูล ติดตามพัฒนาการ และให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินความสัมพันธทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อ
สงเสริมและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคเอกชนไทย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน กรมศรษฐกิจระหวางประเทศจึงมีภารกิจในการ
ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโนมทางเศรษฐกิจ การคา การเงิน/การ
คลัง ของโลก ตลอดจนรวบรวม เผยแพรขอมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการคา การลงทุน ในตางประเทศ
ใหแกภาคเอกชนไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหภาคธุรกิจเอกชนไทยได
รับทราบขอมูลที่ทันสมัยและสามารถปรับตัวใหเทาทันพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามปจจัยตาง ๆ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ แบงสวนราชการออกเปน 4 หนวยงาน คือ
1. สํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองตาง ๆ ภายในกรม
เศรษฐกิจฯ และทําหนาที่ชวยอํานวยการหรือประสานราชการทั่วไปซึ่งมิไดแยกหรือกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กองใดกองหนึ่งของกรมเศรษฐกิจฯ โดยเฉพาะ อาทิ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานงบประมาณ งาน
บุคลากร งานพัสดุ การรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบราชการ
นอกจากนี้ ยังเปนหนวยงานหลักของกรมในการจัดทําภารกิจและยุทธศาสตรของกรมฯ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองและสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงฯ ในภาพรวม
2. กองสนเทศเศรษฐกิจ มีหนาที่ในการติดตาม ศึกษา ประมวล และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ตลอดจนสภาวะ แนวโนม นโยบาย และพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ
ของตางประเทศและองคกรระหวางประเทศทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว เพื่อให
ขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลัก
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน ใหแกภาคเอกชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยที่ผานมา กองสนเทศเศรษฐกิจไดพัฒนาและปรับปรุงชองทางในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายการทูต
สาธารณะที่มุงเนนการเขาถึงประชาชนและกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
กองสนเทศเศรษฐกิจยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่
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ประเทศและภาคเอกชนไทย อาทิ
- นโยบายครัวไทยสูโลก ซึ่งมุงเนนการสงเสริมความนิยมในอาหารไทยและใหประเทศ
ไทยเปนครัวของโลก (Kitchen of the World) ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเที่ยวและการสงออกสินคาอาหาร
วัตถุดิบ และเครื่องปรุงตาง ๆ ของไทยดวย
- นโยบายศูนยกลางสุขภาพ (Medical Hub) มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
บริการดานสุขภาพของไทย อาทิ สถานพยาบาล การแพทยแผนไทย สมุนไพรไทย ผลิตภัณฑสุขภาพและ
ธุรกิจสปาไทย ใหแพรหลายและไดรับการยอมรับในหมูชาวตางชาติซึ่งจะสงผลดีตอการทองเที่ยวและสราง
รายไดเขาประเทศ
- การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นของนานาชาติตอสินคา
ฮาลาลของประเทศไทยอันจะทําใหไทยเปนแหลงผลิตและสงออกอาหารฮาลาลที่สําคัญของโลกตอไป
- การดําเนินงานภายใตกรอบองคการมหกรรมโลก ซึ่งประกอบดวย (1) การจัดงาน
Shanghai World Expo 2010 (2) การจัดงาน Yeosu International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู
สาธารณรัฐเกาหลี (3) การจัดงาน World Expo 2015 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี และ (4) โครงการ
เสนอตัวเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ของประเทศไทย โดยในชั้นนี้ คณะทํางาน
เตรียมการสําหรับโครงการฯ ไดคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และเชียงใหม ใหเปนสถานที่จัดงาน
ในเบื้องตน ซึ่งหากประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน World Expo 2020 (พ.ศ. 2563) ก็
จะสงผลดีตอสภาวะการทองเที่ยวและการจางงานในประเทศเปนอยางมาก
นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศไดมอบหมายใหกองสนเทศเศรษฐกิจเปนหนวย
ประสานหลัก (focal point) ในดานพลังงานและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนการสงเสริม
ความรวมมือดานพลังงานและพลังงานทดแทน
การสนับสนุนประเด็นดานพลังงานของไทยใหไดรับการ
ตอบสนองในเวทีระหวางประเทศ การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในการขยายโอกาสและลูทางการคาการ
ลงทุน การวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน การสงเสริมความรวมมือและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับตางประเทศ
3. กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ มีหนาที่ในการติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห
สภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจโลก เปนหนวยงานกลางในการประสาน กําหนดทาที และผลักดันการ
ดําเนินงานรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางความรวมมือดานการเงิน
การคา การลงทุน และการพัฒนาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนผูแทนของรัฐบาลในการบริหาร
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกับองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การเงิน และการ
พัฒนาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อาทิ องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) กองทุน
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การพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)
กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศยังมีบทบาทในการผลักดันนโยบายในกลุม
การเกษตร
ระหวางประเทศภายใตกรอบ Food and Agriculture Organization (FAO) กลุมการขนสงระหวางประเทศ
ไดแก International Maritime Organization (IMO) และ International Civil Aviation Organization
(ICAO) ตลอดจนประสาน ติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ เจรจาจัดทํา และ
ปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิ ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการ
ลงทุน ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน ความตกลงบริการเดินอากาศ และความตกลง
การคาเสรี ฯลฯ ซึ่งปจจุบันความตกลงทางเศรษฐกิจเหลานี้ยังอยูระหวางการเจรจากับอีกหลายประเทศ โดย
ในสวนของความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนนั้น ไดมีผลใชบังคับไปแลวกวา 35 ฉบับ และ
อยูระหวางการเจรจาและดําเนินการอีกกวา 50 ฉบับ
นอกจากนี้ กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศยังเปนหนวยประสานงานในประเด็นดาน
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศที่สําคัญ อาทิ
- ทรัพยสินทางปญญา โดยมีบทบาทสําคัญรวมกับกรมทรัพยสินทางปญญาในการ
ประสานความรวมมือกับองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property : WIPO) ในเรื่อง
ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรพันธุกรรมฯลฯ ตลอดจน
ผลักดันนโยบายและความรวมมือทางดานการพัฒนาและวิชาการภายใต WIPO Development Agenda
โดยมุงผลักดันใหทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ และสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
- เศรษฐกิจสรางสรรค คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 เห็นชอบการ
ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค และไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 ได
เห็นชอบใหประเทศไทยจัดมหกรรมระดับระหวางประเทศเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค ในชวงปลายป 2553 ซึ่ง
ในชั้นนี้ อยูระหวางการเตรียมการจัดงานโดยคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดมหกรรมระดับระหวางประเทศ
เรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งมีนายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
คณะอนุกรรมการฯ
โดยมีผูแทนกรมเศรษฐกิจฯ
รวมเปนองคประกอบในคณะกรรมการฯ
และ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวดวย
- ความมั่นคงทางอาหาร โดยที่ประเด็นดานความมั่นคงทางอาหารเปนวาระแหงชาติ
จึงไดสนับสนุนบทบาทของไทยในการกําหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหารโลกผาน
กรมเศรษฐกิจฯ
องคการอาหารและเกษตรของสหประชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตใหกับประเทศที่ประสบภัยพิบัติโดยยึดหลักมนุษยธรรม ซึ่งที่
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Food Program: WFP) เพื่อชวยบรรเทาภาวะการขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากเหตุการณแผนดินไหวใน
เฮติ และยังใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในลักษณะดังกลาวรวมกับ WFP เปนระยะๆ เชน การเปน
Staging Area ใหกับ WFP ในการขนถายความชวยเหลือเขาไปยังพมาในชวงภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร
กิส เปนตน
4. กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ มีบทบาทสําคัญในการผลักดันและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานและดําเนินการตามนโยบายการตางประเทศ
ของรัฐบาลที่จะสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยผานกรอบ
อนุภูมิภาค ไดแก ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี- เจาพระยา- แมโขง (ACMECS) ความริเริ่ม
แหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) แผนงานการ
พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) กรอบยุทธศาสตรความ
รวมมือเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบันประเทศพัฒนา
แลวและหุนสวนเพื่อการพัฒนาใหความสนใจในการพัฒนากรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงมาก
ขึ้น ซึ่งทําใหเกิดกรอบความรวมมือใหมๆ คือ แมน้ําโขงกับญี่ปุน (Mekong – Japan Cooperation) โดย
วัตถุประสงคของกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค คือ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานเพื่อลดภาระผลกระทบจากปญหาสังคม เชน การลักลอบเขาเมือง
อาชญากรรมขามชาติ เพื่อกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน
ภารกิจหลักของกองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ คือ เปนหนวยประสานงาน
หลักของประเทศกรอบความรวมมือ ACMECS BIMSTEC Mekong-Japan ในการกําหนดทิศทางกรอบ
ความรวมมือ ผลักดันและติดตามการดําเนินความรวมมือ เปนหนวยงานหลักในการจัดการประชุมระดับผูนํา
ระดับรัฐมนตรี และระดับเจาหนาที่อาวุโส นอกจากนั้น ยังเปนหนวยงานที่ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
การดําเนินการความรวมมือในกรอบ GMS และ IMT-GT ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานหลัก และการดําเนินการในกรอบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบาน
นอกจากนั้น ในสวนของกลไกในประเทศ ในดานภาพรวมนโยบายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธฯ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการรวมกับสศช. ใน
คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ในการกําหนดทิศทางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในกรอบอนุภูมิภาคทั้งหมด ทั้งในภาพรวม และ
ในแตละสาขาความรวมมือ ครอบคลุมดานโครงสรางพื้นฐานคมนาคมเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ดานการเกษตร เชน การทําเกษตรแบบมีสัญญา หรือ Contract farming การคา การลงทุน พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การทองเที่ยว เปนตน และในดานกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของ
ความรวมมือ กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธฯ มีหนาที่ประสานงานกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร) ซึ่งเปนหนวยงานใหความชวยเหลือดานวิชาการ และสํานักงานความรวมมือพัฒนา

-5เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (สพพ) ซึ่งเปนหนวยงานใหความชวยเหลือดานการเงิน โดยเฉพาะ
เงินกูผอนปรน เพื่อใหเปนไปตามทิศทางนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานของ
รัฐบาล
นอกเหนือจากภารกิจที่กลาวมาแลวขางตน กรมเศรษฐกิจฯ ยังมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร
ประชาสัมพันธบทบาทเชิงรุกทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ เพื่อเปน
แหลงขอมูลสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางดานการคา การลงทุน ใหแกภาคธุรกิจเอกชนและ
สาธารณชนที่สนใจ และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ โดยในปจจุบันกรมเศรษฐกิจฯ
มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานสื่อตาง ๆ อาทิ
1.) หนังสือพิมพ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ และฐานเศรษฐกิจ
2.) เว็บไซต www.mfa/go.th/business (เนนขอมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจใน
ตางประเทศ อาทิ การประมูลงานกอสราง การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ รายนาม
บริษัท/เอกชนที่ตองการสั่งซื้อสินคาของไทย การจัดกิจกรรมสงเสริมการคา การทองเที่ยว ของ
สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ/ สํานักงานตาง ๆ)
3.) เว็บไซตของศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทย (Business Information Centre : BIC)
http://www.mfa.go.th/bizthai เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการคาและการลงทุนแกนักธุรกิจไทย
ในตางประเทศ ที่ดําเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญของไทย รวม 28 แหง
ทั่วโลก
ตลอดระยะเวลาที่ผานมากรมเศรษฐกิจระหวางประเทศไดดําเนินภารกิจสําคัญๆ ที่สอดคลอง
กับการดําเนินนโยบายตางประเทศและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งมุงเนนการเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศหรือองคกรที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและประชาคมโลก มีศักยภาพในฐานะหุนสวนทาง
เศรษฐกิจหรือหุนสวนในการพัฒนา เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน อินเดีย อาเซียน สหภาพยุโรป APEC ฯลฯ
ตลอดจนรั ก ษาและส ง เสริ ม ผลประโยชน ข องไทยในบริ บ ทของความสั ม พั น ธ กับ ประเทศหรื อ เขต
เศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอไทยรองลงมา อาทิ ไตหวัน เกาหลีเหนือ แคนาดา นิวซีแลนด
แอฟริกากลาง และละตินอเมริกาดวย
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