
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

การบูรณาการทาํงานระหว่างหน่วยงานหลัก
ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค

จัดทาํโดย นางสาวนิธิวด ี มานิตกลุ
รหัส 1052

1
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจําปี 2552



รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่ยวงานหลกั

ร่วมมือทางเศรษฐกจิในกรอบอนุภูมิภาค

จดัทําโดย นางสาวนิธิวด ี มานิตกลุ
รหัส 1052

1
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ความร่วมมือทางเศรษฐ เป็น

และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และในการวางแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของชาติ
ในช่วง ๒๐ ๔

แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program: GMS)

ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจา้พระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
อ่าวเบงกอลสาํหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)

ทางเศรษฐกิจกบัประเท .ศ. ๒๕๓๘ ได้ ระดบัชาติ
ในการกาํหนดทิศทางและนโยบาย กาํกบั ดูแล ประสานงานผลกัดนั ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆใหด้าํ ดาํเนินการระหวา่งหน่วยงานต่างๆ

คณะอนุกรรมการพฒันาความร่วมมือทาง
คณะกรรมการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัปร

คณะกรรมการ กลไก

การจดัทพัในประเทศใหมี้การบูรณาการการทาํงานของหน่วยงาน

กล่าวไดอ้ยา่งแทจ้ริง
๒

โดยตรง คือ กระทรวงการต่างประเทศและสาํนกังานคณะกรรมการ



จ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การทาํงานระหวา่ง ๒
เสถียรภาพและมีค

ผลต่อการทาํงานในเชิงบูรณาการ และมีนยัสาํคญัส่งผลใหมี้การแบ่งกรอบความร่วมมือในการ
รับผดิชอบ โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเพียงหน่วยงาน
รับผดิชอบหลกัหน่วยงานเดียวของกรอบความร่วมมือ GMS และ IMT-GT
ระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเพียงหน่วยงานรับผดิชอบหน่วยงานเดียวของกรอบ
ความร่วมมือ ACMECS และ BIMSTEC ร่วมมือในการรับผดิชอบดงักล่าว

๔

ความสาํคญัอย่
ภายใตก้รอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

ต่อการขาดการบูรณาการการทาํงานระหวา่งหน่วยงานหลกั

ในการทาํงานเชิงบูรณาการดงักล่าว



ฉ



ฉ

กติติกรรมประกาศ

ผลงานการศึกษาในหวัขอ้ “
ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค” สาํเร็จลุล่วงได ้ผูท้าํการศึกษา

ประกอบดว้ย ดร.
. สุรชยั ศิริไกร และรองศาสตราจารย ์ดร.สมพร

แสงชยั
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

สาํนกัความร่วมมือระหวา่งประเทศ
กรมทางหลวง

ดร. รพฒันาการ

ทาํการศึกษาใชใ้นการวเิคราะห์
การศึกษาไม่ไดรั้บโอกาสจากท่าน

๑ อธิบดีกฤษณา จนัทรประภา อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
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๑
บทนํา

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญ

๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๑
๑ หวัขอ้ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ระบุวา่ “รัฐบาลจะพฒันา

โดย
ต่างๆ” ๒๕๕๒ ของ
รัฐบาลชุดปัจจุบนั ขอ้ ๒.๓ ไดก้าํหนดไวเ้ช่นกนัวา่ “จะพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีบทบาทเชิงรุกผลกัดนัการดาํเนินงานหลายกรอบ”

ในสมยัรัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายกรัฐมนตรีสมคัร สุนทรเวช  แมว้า่มิไดส้ังกดัพรรค
๑ ของนโยบายการต่างประเทศ
“จะส่งเสริมและพฒันา

การขยาย
ความร่วม

เช่น ยทุธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจา้พระยา-แม่โขง แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และความคิด
”

กรอบ แต่มีเพยีง ๔
กอปรกบั

กล่าวคือ
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๑) (Greater Mekong
Subregion Economic Cooperation Program: GMS) ๒๕๓๕ ประกอบดว้ยสมาชิก
๖ ประเทศ ไดแ้ก่ พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไทย กมัพชูา เวยีดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยนูนานและกวางสี) เนิน
กิจกรรมโดยธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (ADB)
เศรษฐกิจ (Economic Corridors)
ชุมชน หรือยทุธศาสตร์ ๓ Cs Connectivity Competitiveness Community โดยมีความร่วมมือ ๙

ทรัพยากรมนุษย ์อาํนวยความสะดวกการคา้ และสาขาลงทุน

๒) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจา้พระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ๒๕๔๖ โดยเป็นแนวคิด

๔ ประเทศ คือ สปป.ลาว พม่า
กมัพชูา และไทย และต่อมา เวยีดนามไดเ้ขา้เป็นสมาชิกภายหลงั
ความเป็นหุ้นส่วนการพฒันาเศร

คู่แฝดชายแดน Sister Cities
แบบมีสัญญา หรือ Contract Farming โดยมีความร่วมมือ ๗ สาขา

ไดแ้ก่ การอาํนวยความสะดวกการคา้และการลงทุน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพลงังาน การ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และ
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๓) แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-
Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ปี ๒๕๓๖ ประกอบดว้ยสมาชิก ๓

อนุภูมิภาค ลดปัญหาความยากจน โดยอาศยัทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกนั เนน้ความร่วมมือดา้น

สาขาความร่วมมือ ๖ สาขา ครอบคลุม การคา้การลงทุน การ
ท่
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๔)
เศรษฐกจิ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC) ในปี ๒๕๔๐ เดิมประกอบดว้ย ๔ ชาติ คือ อินเดีย ศรีลงักา บงักลาเทศ และไทย

ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียใตเ้ขา้ดว้ยกนั ครอบคลุม ๑๔ สาขาความร่วมมือ
ไดแ้ก่ การคา้การ

ก่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ และภาวะโลกร้อน

๔ GMS  IMT-GT และ
BIMSTEC

ACMECS

นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในแต่ละรัฐบาลแลว้ ยงัจดัไดว้า่เป็นประเด็น
สําคัญในการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมระยะยาวของชาติ กฎในยทุธศาสตร์การ

๑๐
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พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศในกรอบความร่วมมือ GMS
ACMECS IMT-GT BIMSTEC

๑ นดวสัิยทัศน์
ประเทศไทยใน ๒๐ ปีข้างหน้า
สังคมโลกของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
“ ร

” ๒สะทอ้นถึง

ระยะยาวไดเ้ป็นอยา่งดี
นุภูมิภาค

อนุภูมิภาคมาตลอด โดยยอ้นหลงัในช่วง ๕ ๕ การต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศของแผนบริหารราชการแผน่ดินปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ รัฐบาลภายใตก้ารนาํ
ของพ.ต.ท. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ไดก้าํหนด

.เป็น

ยงานหลกัในภาพรวม คือ สศช. กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกรมเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ)
หรือ สพร.ในสังกดักระทรวงการต่างประเทศ เป็นกลไกในการใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการ และ
สาํนกังานความร่วมมือพฒั .

๔ กรอบความร่วมมือมีความร่วมมือรายสาขา เช่น การอาํนวยความสะดวก

๑ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ๒๕๕๐: ๘๗
๒ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ๒๕๕๑:๕
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. ดว้ย
สมมติฐาน

๑)

กนัและกนั( )
ร่วมกนัของภูมิภาค และ ๒) ความสาํคญัในการวางแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใน

การหาคาํตอบใหก้บัสมมติฐานวา่

การบูรณาการการทาํงาน โดยให้เป็นการทาํงานในลักษณะต่างคนต่างทาํ มีผลทางลบต่อการ

๑.๒ วตัถุประสงค์


ภูมิภาค ตลอดจนการดาํเนิน
๔

กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC

บูรณาการ
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ทศันคติ
บุคคลากร

๑. ๓ ขอบเขตการศึกษา


อนุภูมิภาคโดยเลือกเฉพาะ ๔ กรอบ กล่าวคือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC และ
นการดาํเนินงานตาม



แต่ละกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค


๑. ๔
 ประสิทธิภาพในการบูรณาการการทาํงานร่วมกนั

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ
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๒
กรอบแนวคิดในการศึกษา

ไดใ้ชก้รอบแนวคิดในการศึกษา ๒ รูปแบบ กล่าวคือ ๑) ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ๒)

๒.๑ ทฤษฎกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ

ในอนุภูมิภาคโดยเนน้เฉพาะ ๔ กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ มาใชเ้ป็นเขม็ทิศ
หลกัการสาํคญัของทฤษฎีการรวมกลุ่มในภูมิภาค คือ แนวคิด spill-over หมายถึง

ดว้ย Ernst Hass ไดใ้ช้

๓

Leon N. Lindberg The Political Dynamics of European Integration
(๑๙๖๓) spill-over หมายถึง สถานการณ์

ในดา้นนโยบายไดด้ว้ยเช่นกนั ความสาํเร็จของแนวคิด spill-over

๓ Ernst Hass.๑๙๕๘: ๑๑ และ ๑๓



9

สมาชิกสามารถผสมผสานเป้าหมายและความคาดหวงัเขา้ดว้ยกนั๔ นกั Ernst Hass
The Uniting of Europe และ Leon N. Lindberg เป็นนกัคิดตามแบบ Neo-

functionalism ๕

นอกจากแนวคิด Neo-functionalism ยงัมีแนวคิด Intergovernmentalism นกัทฤษฎี
Stanley Hoffmann ไดก้ล่าวในผลงาน Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-

State and the Case of Western Europe (๑๙๖๖) Neo-
functionalism

๖ Andrew
Moravcsik ไดเ้ขียนในผลงาน Preferences and Power in the EC: A Liberal Intergovernmentalist
Approach (๑๙๙๓) วา่ ผลประโยชน์แห่งรัฐเป็นผลมาจากความขดัแยง้ทางการเมืองภายใน จากการ

การทาํความเขา้ใจกบัการเมืองในประเทศจึง
างรัฐ๗

๒. ๒

(โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน) ในการกาํหนดทิศทางและนโยบาย และกาํกบั ดูแล ประสาน ผลกัดนั และติดตาม

อนุภูมิภาคไดมี้ประสิทธิภาพหรือไม่

๒๕๓๘
จนถึงปัจจุบนัมีการใชก้รอบกฎหมาย ๓ รูปแบบแต

๒.๒.๑ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
.ศ. ๒๕๓๘

๔ Leon N. Lindberg ๑๙๖๓: ๑๐
๕ ธนวฒัน์ พิมลจินดา
๖ ธนวฒัน์ พิมลจินดา
๗ Moravcsik ๑๙๙๖: ๔๗๓-๕๒๔.
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(สมยันายชวน หลีกภยั เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นผูแ้ต่

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมายเป็นกรรมการและ

เลขานุการโดยตาํแหน่ง

ฝ่ายเลขานุการ
๒.๒.๒ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยอาศยัขอ้ ๘ (๗) (สมยัพ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็น
นายกรัฐมนตรี ระหวา่งปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘)

โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (กนศ.) โดยมีองคป์ระกอบ คือ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ และอธิบดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมี

เลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
.ศ.

๒๕๔๘-๒๕๕๑
๕ การต่างประเทศ

และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
๒.๒.๓ พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยอาศยั มาตรา ๑๑

(๖) (ทางเศรษฐกิจ) (อาศยัพ.ร.บ.
. .ต.ท. ทกัษิณ ฯ เป็นนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๔๘ จนถึง

รัฐบาลปัจจุบนั)
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๒.๓ กรอบกฎ

.

ไม่มีการบูรณาการการทาํงานกนั โดยต่างคนต่างทาํจะมีผลเสียหรือไม่ อยา่งไร จึงมีการนาํกรอบ

งส่งผลให้เกดิความขัดแย้งและปัญหาระหว่างหน่วยงานอย่างไร

ร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคให้มีประสิทธิผลอย่างใด
๒.๓.๑ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 พ.ร.บ. พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๒ ให้
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๘

(๑)
นโยบายแห่งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(๒) พิจารณาแผนงาน

แห่งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต

(๓)

(๔) พิจารณาใหค้าํแนะนาํและกาํหนดหลกัการใหก้ระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ

๘ www.nesdb.go.th
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มแห่งชาติ
(๕)

(๖)

และสังคมของประเทศ
(๗)

ผลกระทบกระเทื
ต่างๆ

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑๙

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการและ

ผลกัดันยุทธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
สํานักยุทธศาสตร์และการ

วางแผนเศรษฐกจิมหภาค
๒.๓.๒ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ กระทรวงการ
ต่างประเทศ มาตรา ๑๒ กาํหนด
ราชการต่างประเทศ

๑๓ มีส่วนราชการ
๑๔ กรม รวมกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ๑๐ในส่วนกรมเศรษฐกิจ

๙ www.nesdb.go.th
๑๐ www.mfa.go.th
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เป็นหน่วย
ประสานงานกลางของรัฐบาลในการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกจิกบัรัฐบาลต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี และมีกอง
ส่งเสริมเศรษฐสัมพนัธ์และความร่วมมือ
และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกจิกบัต่างประเทศใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และเป็นหน่วยประสานงานกลางในการเจรจาจัดทาํและการดูแลการ
ปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกจิในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค

๒.๓.๓ (สพร.)
 พระร .ศ.

๒๕๔๗ ๑) จดัทาํแผน ศึกษา วเิคราะห์นโยบาย ดาํเนินโครงการ ติดตามและ
๒) บริหารการใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล ๓) ร่วมมือกบัต่างประเทศในการ

๔) บริหารความร่วมมือดา้นทุนกบัต่างประเทศ
เอกชน และองคก์รต่างๆ ๕)

พฒันาระหวา่งประเทศ ๖) ๗) กระทาํ

ระหวา่งประเทศ
๒.๓.๔ สาํนักงานความร่วมมือพัฒน (องค์การมหาชน)


บา้น (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑ ๑) การใหค้วามช่วยเหลือประเทศ

๒) การใหค้วามร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบั
๓) การศึกษาและจดัทาํขอ้เสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้

ความร่วมมือฯ ๔)

๑๑ www.mof.go.th/neda/visit.html
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๓
ระเบียบวธีิการศึกษา

สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศในการ

๔ กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานหลกั และผลกระทบทางลบในการ
ขาดการบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานหลกัในกรอบดงักล่าว

ระเบียบวธีิการศึกษา
๑)

๒)
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๔
วเิคราะห์ข้อมูล

๑

การบู
ยทุธศาสตร์การพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนุภูมิภาคให้ไม่มีประสิทธิภาพและ

๒ ส่วน โดยส่วนแรก วเิคราะห์กลไกการบูรณาการการ
ทาํงานของหน่วยงานหลกั (สศช. และกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ)

๔ กรอบ คือ GMS
ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
ใหเ้กิดการขาดเอกภาพอยา่งไร อง วิเคราะห์ให้เห็นวา่ปัญหาของการขาดเอกภาพ และการ

การพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคอยา่งไรบา้ง

๔.๑
๔ กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
กลไกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น ๓ ยุค กล่าวคือ

๔.๑.๑
: บทบาทนาํของสศช.

ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลกีภัย ในปี ๒๕๓๘ โดยสศช.มีบทบาทนํา ดว้ยการเป็นผูเ้สนอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

.ศ. ๒๕๓๘ (
แลว้ ไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ดงักล่าว การรวมกลุ่มความร่วมมือทาง GMS
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๒๕๓๕ และ IMT-GT ๒๕๓๖๑๒ . เป็นหน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั โดยลกัษณะการรวมกลุ่มของ GMS ต่างจากการรวมกลุ่ม ASEAN

แนวทางยดืหยุน่เนน้ผลลทัธ์ดา้นกิจกรรม๑๓

พฒันาความร่ (กพบ.)๑๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือ รอง
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง

. ตามพ.ร.บ.
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ เช่น การเสนอแนวนโยบาย แผนงาน และ

ตาม

(สพบ.) เป็น
หน่วยงานภายในสศช. .
ในการดาํเนินการแลว้ เป็นขยายหน่วยงานและตาํแหน่งใหก้บั สคช.ดว้ย

๑๒

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๖
GMS ๖ ประเทศ (ลาว กมัพชูา เวยีดนาม จีน พม่า และไทย) และIMT-

GT (โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย)
๑๓ Asian Development Bank ๒๐๐๗: ๒
๑๔ เช่นเดียวกบัคณะกรรมการพฒันาความร่วมมือ(ทางเศรษฐกิจ)

.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นตน้มา
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.

ประธานคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษ
๒๕๓๔ ในสมยันายกรัฐมนตรีอานนัท ์ปันเยาวชน  โดยมีนายอาสา สารสิน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีกรมเศรษฐกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ  ใหอ้ธิบดี
กรมวเิทศสหการเป็นเลขานุการแทน

สาํนกันายกรัฐมนตรีจึงทาํให้คณะกรรมการฯ ดงักล่าวยงัคงอยูโ่ดยมิตอ้ง

นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ มอบหมายให้นายปองพล
รองเลขาธิการ สศช.

(นายพรชยั รุจิประภา) (
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการประสานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศ

)

๒๕๔๔
๒/๒๕๔๔ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุทวปี บงัคลาเทศ-อินเดีย-ศรีลงักา-ไทย (BIMST-EC)๑๕ โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกัของกรอบความร่วมมือร่วมกบักระทรวงพาณิชย์

๓/๒๕๔๔ ๖ สิงหาคม
๒๕๔๔

๑๕ ๒๕๔๐
ทางวชิาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC) . ๔ ชาติ คือ อินเดีย ศรีลงักา บงักลาเทศ และไทย โดยมีพม่า เนปาล และ
ภูฏาน เขา้มาเป็นสมาชิกต่อมา
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ขนส่งกบั และมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
กระทรวง

การคลงั (
(องคก์ารมหาชน)

GMS อาเซียน-GMS แม่
โขง-คงคา และอาเซียน มีความสอดคลอ้

ผูอ้าํนวยการสาํนกัความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมทางหลวง ไดก้ล่าวในเชิงเปรียบเทียบใหก้บั

สอดคลอ้งแนวคิด spill-over ของ Erst Hass นกัทฤษฎี Neo-functionalism

ะเทศ

๔.๑.๒ :
สศช.และกระทรวงการต่างประเทศ แต่เป็นการทาํงานเคียงคู่กัน

๒๕๔๔
รองนายกรัฐมนตรีอีกตาํแหน่งควบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั นายกรัฐมนตรีทกัษิณฯ ไดมี้
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ประชุมคณะกรรมการฯ ดงักล่าวไปเพียง ๑ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ และไดมี้กาํหนดวา่
๒/ ๒๕๔๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ต่อมามีบญัชาให้

๒ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๔๕ ไดมี้ความพยายามใหม่ในกา

โดยมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีทกัษิณฯ

(กพพ.)
และคณะกรรมการประสานการพฒันา

นายกรัฐมนตรีอีกท่าน
เป็นประธานกพพ. อย่างไรก็
ตาม ในส่วนสศช. ยงัเป็นรองเลขาธิการสศช. (นายพรชัย รุจิประภา)
เลขานุการเช่นเดียวกบัในคณะกรรมการประสานฯ เดิม และ รมการ

ภายใต้สศช. . มีนัยสําคัญต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ใน ๒ ประเด็น ๑) ผูแ้ทนของกระทรวงการต่างประเทศในกพพ. มีเพยีงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ ๓ ท่าน คือ รัฐมนตรีวา่การฯ ปลดักระทรวงฯ และอธิบดีกรม
เศรษฐกิจ ๒) สศช. . . ๑๖ กนัยายน
๒๕๔๕ ใหมี้การยบุค

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดงักล่าวสามารถใช้กรอบของคณะอนุกรรมการพฒันาความร่วมมือ

คณะกพพ.ยงัใหค้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดงักล่าวไวก้็ตาม
๒๕๔๕-๒๕๔๖

ทกัษิณฯ ไดด้าํเนินการปฏิรูประบบราชการ
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ระหวา่งประเทศ และไดมี้การยบุรวมกรมวเิทศสหการจากสาํนกันายกรัฐมนตรีมาอยูภ่ายใต้
โดยรอง

นายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (กนศ.) มี
(อพบ.)

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (
เสถียรไทย) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และมีรองเลขาธิการสศช.และอธิบดีกรมเศรษฐกิจ

.

เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และโครงการตามแผนงานจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และ

บุคคลเป็นผูแ้ทนหรือคณะผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมเจรจาดา้นการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกนัดว้ย และแมว้า่จะมีเลขานุการร่วม  แต่
สํานักงานเลขานุการของอพบ. มีหน่วยงานเดียว คือ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ

(สพบ.)
จดัเตรียมแผนงานและโครงการต่างๆ ตามแผนงานจดัระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และติดตาม
ประเมิ
แ

.ไดมี้การประชุมไปแลว้ ๒ ๘
มกราคม ๒๕๔๗ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

การปรับกลไกการบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานต่างๆของไทยในการพฒันาความ
แนวคิดในการ

จัดระบบเศรษฐกจิตามแนวชายแดน (Economic Dam)
ก GDP ต่อหวั ค่าจา้งแรง

(Flow) ของปัจจยัการผลิต
กล่าวคือ การ flow flow

flow ของ
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สพ
ติด รัฐบาลจึง -เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) (Economic Cooperation
Strategy -ECS) ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ECS หรือต่อมาคือ ACMECS เป็นนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริม

การผลิตบางป
ACMECS

เมือง การลกัลอบคา้
ระดบัภูมิภาคตามแนว Intergovernmentalism

จากความร่วมมือจ
ECS/ ACMECS ของรัฐบาลกบัคณะอนุกรรมการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั

(อพบ.) เห็นไดช้ดัจาก ๑)
วมประชุม ACMECS คือ ปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรอบ GMS และ
IMT-GT .ตอ้งขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีมอบหมาย GMS และ
IMT-GT .เสนอรัฐมนตรีกาํกบัดูแลสศช. หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
( /
รัฐมนตรี IMT-GT คือ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศในสมยั
นายกรัฐมนตรีสุรยทุธ์ จุลานนท์) ๒) หลงัจากผลการประชุมผูน้าํ ECS หรือ ACMECS ๑

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้
ประสานงานหลกัของกรอบความร่วมมือ ECS/ACMECS โดยใหค้อยติดตามความคืบหนา้ของ
โครงการหลกั และสนบัสนุนการจดัการประชุมระดบัรมต.ในรายสาขาตามความจาํเป็นและ
มอบหมายใหอ้พบ.ภายใต้กนศ.
ติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือตามกรอบ ECS/ ACMECS และให้สศช.จัดการประชุมเชิง

ความ
คืบหน้าและเร่งรัดการดําเนินการของฝ่ายไทยตามกรอบ ECS โดยให้เชิญผู้ว่าราชการตามแนว
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ชายแดนเข้าร่วมประชุม สะท้อนว่ารัฐบาลให้ความสําคัญของหน่วยงาน
ภายในประเทศ
ยทุธศาสาตร์

การทาํ .กบักระทรวงการต่างประเทศในอพบ.สอดคลอ้งกบัการ
กลไกการทาํงานของ ACMECS สศช.

ให้สํานักวางแผนเศรษฐกจิมหภาค๑๖เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานหน่วยงานภายในของไทย
และกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศร

ACMECS

โครงสร้าง ๒
๑)

(องคก์รมหาชน) จากกองทุนใหค้วามช่วยเหลือพฒันาเศรษฐกิจแก่
๒)

๑๗ . ๑๐ คณะ คือ
คณะทาํงานดา้นการอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน คณะทาํงานดา้นการเกษตร

งแวดลอ้ม คณะทาํงาน

GMS และ ACMECS

๔.๑.๓
(กพบ.): การเมืองไร้เสถียรภาพ หน่วยงานหลกัต่างคนต่างทาํ

๒๕๔๘ .ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรยงั

๑๖ ๒๕๕๑ สตร์และวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
๑๗ อภินนัท ์ภทัรทิยานนท์ ๒๕๕๒: ๖
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รองนายกรัฐมนตรีกาํกบัดูแลงานกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบกบัรัฐบาลไดจ้ดัทาํแผน
บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ างกลไก

๕
๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ และโดยอาศยั

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินพ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีไดมี้
(กพบ.)

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ( ) เป็นประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน มีเลขาธิการสศช. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมเอเชียตะวนัออก ผู้อาํนวยการสํานักงาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมกบัรองเลขาธิการ
สศช. ครอบคลุม
ACMECS GMS IMT-GT BIMSTEC และกรอบทวภิาคี ไดแ้ก่ การจดัทาํยทุธศาสตร์ความร่วมมือ

ความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระหวา่งไทย-เวยีดนาม (Thailand-Vietnam Joint Strategy for
Economic Partnership: JSEP) การจดัทาํกรอบความร่วมมือในการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบั
สปป. -มาเลเซีย
(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS)

กพบ.

พฒันาความร่ .
( .สมยั

ต่อมาจาํกดัอยูแ่ต่หน่วยงานเศรษฐกิจ)
ประกอบดว้ยนายกสมาคมมิตรภาพไทย-
คณะอนุกรรมการ ๑๐

Contract Farming
อบความร่วมมือ ACMECS ๒

Contract Farming และเป็นการดึงผู้ว่าราชการจากจังหวดัตามแนวชายแดนเข้ามามีบทบาทในการ
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Contract Farming
กพบ.ในระหวา่งปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ไดมี้การประชุมคณะกรรมการ ๓

๒๕๔๘ ประชุม ๒ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๘ และอีก
๑ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ก่อนการทาํรัฐประหารในเดือนกนัยายน ๒๕๔๙ ประเด็น

. ส่วนใหญ่ครอบคลุม ๑) ทางกบัประเทศ
๒) การจดัทาํ Contract Farming ภายใตก้รอบ ACMECS ๓) ร่าง Joint Statement ของ

๔ กรอบไดแ้ก่ GMS ACMECS BIMSTEC IMT-GT ๔)
๔ กรอบ เป็นตน้

เลขาธิการสศช. ไดมี้หนงัสือถึงปลดักระทรวงพาณิชยข์อใหป้รับปรุงและยกเลกิคณะอนุกรรมการ
(อพบ.)

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (กนศ.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประธานอนุกรรมการ๑๘ และภายใตก้พบ.

.
โดยจากรายงานการประชุมกพบ. ๑/ ๒๕๔๘ ระบุวา่กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศสนับสนุน
ให้สศช.
Contract Farming ให้บรรลุผล ส่วนในกรอบ ACMECS บทบาทของกรมเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศกบัสศช. สศช. เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานหน่วยงานภายใน
ของไทยและกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

IMT-GT . เป็น
๓ ประเทศเป็นประจาํ

ทุกปีในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน
.

.กบักระทรวงการต่างประเทศในการจดัการประชุม
ACMECS GMS หรือ

BIMSTEC
ในการพฒันาความร่วมมือกบัประเทศ

๑๘ ๑๑๑๔/ ๓๓๐๙ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงปลดักระทรวงพาณิชย์
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๒๕๔๙
รัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์ . เสนอนายกรัฐมนตรี

.ชุดใหม่ภายใตรั้ฐบาลนายกรัฐมนตรีสุรยทุธ์ฯ โดยให้แบ่ง
ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักในแต่ละกรอบความร่วมมือให้แยกจากกนัโดยเด็ดขาด กล่าวคือ
สศช. เป็นหน่วยประสานงานหลักในกรอบ GMS และ IMT-GT และกระทรวงการต่างประเทศเป็น
หน่วยประสานงานหลักในกรอบ ACMECS และBIMSTEC
๒๕๕๐ . .

๑. สศช.ไดจ้ดัการประชุมร่วมกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคลงั รัฐมนตรีช่วยวา่การ
๑๑ เมษายน ๒๕๕๐

ช่วยเหลือการเงิน เงินกู ้เงินใหเ้ปล่า และความช่วยเหลือดา้นวชิาการ (โดยไม่มีรัฐมนตรีวา่การหรือ
ช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศ)
สาํนกัเลขานุการของคณะกรรมการฯ สังกดัสศช. ถูกยบุไปรวมเป็นภารกิจกนศ.
แลว้ ๑๙ และ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
มอบหมายใหส้ศช.

สามารถปร
. จึงตอ้งเชิญ กระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงพาณิชย์ มาประชุม

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ .ชุดใหม่ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และแบ่งความชดัเจนกบักนศ.
สะทอ้น กรอบ
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้กนศ. ( .ภายใตก้นศ.
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน) .และสะทอ้น

.ในสศช.๒๐ (เช่นเดียวกบัสาํนกังานคณะกรรมการประสานการ

๑๙ ๑๑๑๔/๓๗๙๘
๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒๐ ในสมยันายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร หน่วยงานในสศช.
คือ กลุ่มงานยทุธศาสตร์เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  ภายใตส้าํนกัวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ในปี ๒๕๓๘)
๒. โสและการประชุมระดบัรัฐมนตรี ACMECS ใน

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ( . ชุดใหม่) ฝ่ายไทยได้เสนอ
Concept Paper “Positioning Continental Southeast Asia as a Transportation Hub”
เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั โดยเสนอใหมี้การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ประเทศเอเชีย ๑๐ ประเทศ (A๑) ไดแ้ก่ บงัคลาเทศ กมัพชูา จีน อินเดีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า

บายและแผนงานของสศช. (นายปรเมธี
วมิลศิริ) วา่สศช.ไม่ไดรั้บการปรึกษาหารือมาก่อน และไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ไดมี้ปรึกษาหารือ

ร่วมกบัสศช. (
Contract  Farming .ในสมยัของรองนายกรัฐม ) แต่อยา่งใด

๓. Contract Farming ในกรอบความ
ร่วมมือ ACMECS . ๑/ ๒๕๔๘

Contract Farming โดย
ใหส้ศช.
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ และ
ประชุม กพบ. ๒/ ๒๕๔๘ มอบหมายใหส้ศช. ทึก
ความเขา้ใจโครงการ Contract Farming (MOU on Contract Farming) อยา่งไรก็ตาม ในสมยั

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สศช.ไดเ้สนอแผนการลงทุน Contract
Farming ๒๕๔๙-๒๕๕๑
ต่อแผนดั

- กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย

- สศช.เป็นหน่วยงานรับผดิชอบในการพจิารณาแผนการลงทุนในแต่ละปีโดย

- กระทรวงการคลงัดาํเนินการออกประกาศใหน้าํเขา้ผลผลิตพืชเป้าหมายของ
โครงการ Contract Farming โดยไดรั้บสิทธิพิเศษภาษีนาํเขา้เป็นศูนย ์และไดรั้บสิทธิพิเศษภายใต้
มาตรการผอ่นปรนทางดา้นการออกใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้

-
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลงังานร่วมกนัพิจารณาความ
นินงานโครงการลงทุน Contract

Farming
ในประเทศไทย

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อ
ขอ้เสนอของสศช. เห็นชอบใหทุ้กประเด็น ยกเวน้ ๒ ประเด็น กล่าวคือ

- มอบหมายให้กระทรวงพาณชิย์เป็นหน่วยงานหลกั (ไม่ใช่สศช.)โดยร่วมกบั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผดิชอบดําเนินการโดยประสานกบั
คณะรัฐมนตรีพิจารณา อยา่งไรก็ตาม ผูท้าํการศึกษาไดรั้บทราบจากรองเลขาธิการสศช.(นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ) วา่ สศช.เห็นวา่ในการดาํเนินโครงการ Contract Farming มีปัญหาในเชิงปฏิบติั

ผูด้าํเนินการเอง

- มอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์และสศช.เป็น

หน่วยงานรับผดิชอบพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม
ดาํเนินงานโครงการลงทุน Contract Farming

กพบ. ๑๙
กนัยายน ๒๕๕๐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ในดา้นรูปแบบเป็น
รองนายกรัฐมนตรี ( ) เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วน
กรรมการและเลขานุการ คือ รองเลขาธิการสศช.ร่วมกบัอธิบดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ส่วน
เลขาธิการสศช. เป็นเพียงกรรมการ เช่นเดียวกบัปลดักระทรวงการต่างประเทศ โดยในส่วน
กระทรวงการต่างประเทศดึงอธิบดีกรมเอเชียตะวนัออกออกจากการเป็นองค์ประกอบ กพบ.

.
บทวิภาคีและพหุภาคี   ในสมยันายกรัฐมนตรีสุรยทุธ์ฯ มีการประชุมกพบ.

๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ . อาคมฯ เห็นวา่รัฐบาลสมยันายกรัฐมนตรี

◌้ตดัสินใจ
๒๕๕๑ อีก ๓

ทาํใหส้ศช. . ๓ สมคัร
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สุนทรเวชใหมี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีกาํกบัสศช.เป็นรองประธานกรรมการ
และปรับลดองค์ประกอบคณะในส่วนผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศให้เหลอืเพียงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ร่วมกบัรองเลขาธิการสศช. กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือขอให้สศช.
ปลดักระทรวงการต่างประเทศในองค์ประกอบของกพบ.

ACMECS และ BIMSTEC๒๑

บ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการ

และอธิบดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศเป็นกรรมการ โดยลดจากตําแหน่งเลขานุการเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ   โดยรองเลขาธิการสศช. .ไม่ได้เสนอให้
มีปลดักระทรวงการต่างประเทศอยู่ในองค์ประกอบกพบ.สมัยนายกรัฐมนตรีสมชายฯ เช่นกนั

สมัยของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และนายกรัฐมนตรีสมชาย
.แต่อย่างใด ๒ ท่านในปี ๒๕๕๑

ไทยต้องเข้าร่วมในการประชุมระดับผู้นําใน ๓ กรอบความร่วมมือ คือ การประชุมผูน้าํ GMS ใน
เดือนมีนาคม การประชุมผูน้าํ ACMECS ในเดือนพฤศจิกายน และการประชุมผูน้าํ BIMSTEC ใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไดมี้โนต้ส่วนตวัเรียนเลขาธิการสศช. ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นวา่ควร

. เสนอให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยใน
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธาน
กรรมการ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกบัรองเลขาธิการสศช. ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ สศช.
ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี .
สาํคญั คือ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายก .มอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ
เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการสศช.เป็นกรรมการและเลขานุการเพยีงคนเดียว และไดเ้สนอให้มี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรองรับให้มีสํานักงานคณะกรรมการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกจิ

๒๑ หนั . ๐๗๐๔/ ๑๐๖๓ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
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.

๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ และไดมี้การประชุมกพบ. ๑/ ๒๕๕๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ . ตอ้งนาํผล

การประชุมกพบ. ๗ เมษายน ๒๕๕๒ กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงเสนอคณะรัฐมนตรี .
ร่วมกบัเลขาธิการสศช. . คณะทาํงานระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศและสศช.

และอนุภูมิภาค รว
ก่อนนาํเสนอกพบ. ๒๒

๔. ๒ ปัญหาของการขาดเอกภาพ และการขาดบูรณาการในการทํางานระหว่างหน่วยงานหลกัมี

การแบ่งกรอบความร่วมมือระหวา่งสศช.กบักระทรวงการต่างประเทศในลกัษณะต่างคน

ต่างทาํ โดยสศช.เป็นหน่วยประสานงานหลกัในกรอบ GMS และ IMT-GT ส่วนกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลกัในกรอบ ACMECS และ BIMSTEC

บา้นในอนุภูมิภาคในเวลาต่อมา
ทาํงานระหวา่งหน่วยงานหลกัคือ สศช.กบั

.
ประธาน ในปี ๒๕๔๘

ACMECS งเป็นแนวคิดใน

๒๒ . ๐๕๐๖/ ๗๓๕๔ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถึง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
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ลกัษณะ proactive
.อ.สรยทุธ์ฯ

ถียรภาพ
. GMS ACMECS BIMSTEC

แต่รัฐบาลไม่มีเวลามากพอในการบริหารจดัการกลไกการบูรณาการการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน
หลกัใหใ้กลชิ้ด

๔.๒.๑
ตน ทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ารแบ่งกรอบความร่วมมือโดยให้
สศช.เป็นหน่วยประสานงานหลกัหน่วยงานเดียวในกรอบความร่วมมือ GMS และ IMT-GT ทาํให้
สศช.

นงานหลกัของสศช.
สะทอ้นไดจ้าก การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงของสศช.
ตามกฎหมาย
ประเทศไวภ้ายใตส้าํนกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  การดาํเนินการความร่วมมือ
GMS และ IMT-GT ในสศช. ๒ ท่าน คือ
รองเลขาธิการสศช. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) (นาย
ปรเมธี วมิลศิริ) GMS และ IMT-GT

๒๕๔๘
(ระดบั ๙) เป็น

(ระดบั ๑๐) จมหภาค
คนใหม่ไม่ไดรั้บมอบหมายใหก้าํกบัดูแลงานความร่วมมือในกรอบ GMS และ IMT-GT แต่ยงัให้

.มิไดมี้ผูแ้ทนใน
ต่างประเทศ   สศช.จึงทาํไดเ้พียงการประสานโดยตรงกบัหน่วยงานในประ
ลกัษณะงานเดียวกนัในกรอบ IMT-GT ส่วนในกรอบ GMS ก็ให้ ADB

IMT-GT คือ ๑) สศช.ได้รับข้อมูล
ส่วนใหญ่ในระดับปฏิบัติการ ต่ไม่ใช่ข้อมูลใน
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.ไดรั้บจาก

ตวัอยา่งเช่น สศช. ยบาย
Northern Corridor Economic Region (NCER)

NCER ผูบ้ริหาร NCER ไม่ไดมี้ความสนใจใน
การ synergy ร่วมกบักรอบต่างๆ ของการพฒันาจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย แต่เป็นเพียงการ

NCER
๒๕๕๑ ๒๓ ๒)

สศช.ตอ้งทาํหน้ ไม่สามารถผลกัดัน
. จดั

สัมมนาเชิงปฏิบติัการองคก์รภาครัฐและเอกชนภายใตแ้ผนงาน IMT-GT
๑๔ ๒๕๕๑ เป็นตน้มา สศช. มิไดจ้ดัการให้

IMT-GT IMT-GT
.เขา้ร่วมในการประชุมผูว้า่ราชการจงัหวดั

และมุขมนตรีในกรอบ IMT-GT
IMT-GT ๑๕
ทางภาคใต ้เช่น ตรัง และสงขลา มกัจะไดรั้บการร้องเรียนวา่หน่วยงานตนไม่ไดรั้บการประสานจาก
หน่วยงานกลางใหเ้ขา้ร่วมในการประชุม IMT-GT และมีส่วนร่วมในการผลกัดนัยทุธศาสตร์ IMT-
GT

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ การเป็นหน่วยงานหลกัหน่วยงานเดียวในกรอบ
ACMECS
ภายในประเทศ
ประเทศไทยดว้ย ( -เอกชนระดบัจงัหวดัโดยมีสศช.เป็น
หน่วยงานเจา้ภาพ)
ต่างประเทศ

๒๓ ผูแ้ทนกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไดแ้
ประชุมระดบัรัฐมนตรี IMT-GT ๑๕ แลว้
รัฐมนตรีและผูน้าํ สศช.ยงัยนืยนั
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ในช่วงระหวา่งปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ อธิบดีกรม
๔ ท่าน

(นางสาววมิล คิดชอบ นายวีรชยั พลาศรัย นายกฤต ไกรจิตติ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์) ทาํให้การ

๔.๒.๒ ประเด็น/ . ไม่
สาํคญัในทุกกรอบความร่วมมือ ตวัอยา่งชดัเจนปรากฎในวาระการประชุมกพบ. ๑/๒๕๕๒

.
กรอบความร่วมมือ GMS
ภาคเอกชน และไม่ไดมี้อยูใ่นวาระการประชุม คือ การขอความชดัเจนในนโยบาย Contract
Farming ACMECS แต่ไม่ไดมี้การเตรียมเป็น

.
(๒๕๔๘-๒๕๔๙) .เป็นหน่วยงานรับผดิชอบในการจดัทาํแผนการลงทุน Contract
Farming ภายใต้ ACMECS

กพบ. พจิารณา
๔.๒.๓ ขาดการกาํหนดจุดเนน้ของกรอบความร่วมมือแต่ละกรอบ ทาํใหส้าขาความ

ศช.
. ๑/ ๒๕๕๑ ในสมยัของพล.อ. สุรยทุธ์ฯ โดย

แบ่งเป็นความร่วมมือดา้นคมนาคมขนส่ง ดา้นโทรคมนาคม ดา้นพลงังาน ดา้นการคา้และการลงทุน
ลอ้ม ดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้น

ความร่วมมือในการป้องกนัภยัพิบติั และดา้นการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ ตอ้งมีการใช้

.เสนอให้แยกหน่วยประสานงาน
หลกัในแต่ละกรอบ สศช. ACMECS ไปนาํเสนอในกรอบ GMS เช่น

กรอบการประชุม GMS โดยให้ ADB
ระงบัการพิจารณาในกรอบ GMS

ง
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ACMECS ไดมี้การเสนอใหมี้การหารือใน
กรอบ GMS ดว้ย

การขาดการบูรณาการการทาํงานระหวา่ง ๒ หน่วยงานหลกัดงักล่าว ทาํใหไ้ม่มีการ
จดัลาํดบัความสาํคญัวา่สาขาใดควรจะอยูใ่นกรอบความร่วมมือใด ทาํใหก้รอบความร่วมมือ
ACMECS และ GMS
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์เกษตรกรรม คมนาคมขนส่ง โดยมีหน่วยงานหลกัแต่ละสาขาเป็นหน่วยงาน
เดียวกนั เช่น กรมการคา้ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกัสาขาการคา้การลงทุน สพร.เป็นหน่วยงาน
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๕
ข้อเสนอแนะ

ปัญหาการขาดการบูรณาการการทาํงานระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

๔ กรอบ ระหว่างสศช.กบั
กระทรวงการต่างประเทศในลกัษณะต่างคนต่างทาํ โดยสศช.เป็นหน่วยประสานงานหลกัในกรอบ
GMS และ IMT-GT ส่วนกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลกัในกรอบ ACMECS
และ BIMSTEC

-ภูมิภาค

ะสังคม จึง
๒ หน่วยงานหลกั คือ สศช. กบั กรม

เศรษ

๔
ผลั
อนุ-ภูมิภาคมีความคืบหนา้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามแนวชายแดนของไทย และตาม

ภายในประเทศและต่างประเทศจึงมี
. ร่วมกบักระทรวงการ

(กพบ) ะธานไดค้รอบคลุม
ยทุธศาสตร์ ๓ ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์ความร่วมมือรายสาขา และ
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ขาใหมี้ผล

(กพบ.) ๑) สร้างความ
๒) พฒันาระบบ

การประเมินผลความสาํเร็จของกรอบความร่วมมือต่างๆ ๓) บูรณาการกลไกการดาํเนินงานความ
๔) ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัใน

โครงกา ๕) เสริมสร้างบทบาทกลไกการดาํเนินงานของกพบ.๑๗

๒ ดาํเนินการ ผา่นกลไก

/กาํกบัการ
ดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตาม จากการขอรับความเห็นจากรองเลขาธิการสศช. (นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ) งการในระดบันโยบาย (top down)

ทาํใหก้ารบูรณาการก
Contract

Farming
top down ในลกัษณะกพบ.ย ั

/ แนวทางการ
ดาํเนินงานและการประสานงานติด

สาํหรับการหาสูตรการบูรณาการการทาํงานของหน่วยประสานงานหลกั คือ สศช. กบั
กระทรวงการต่างประเทศ
หลกั โดยการพิจารณากรอบการทาํงานตามพ.ร.บ.
ประกอบดว้ย พ.ร.บ.พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ .

. พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๗ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ๒๕๕๑: ๓๓-๓๖
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บทบาทของสศช.และพ.ร.บ.ปรับปรุงกฎกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๔ กระทรวง
การต่างประเทศ มาตรา ๑๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศในส่วน

ะในส่วนสศช.
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วน

นโยบายการพฒันาระหวา่งประเทศฯ  โดยในส่วนยทุธศาสตร์ความร่วมมือในอนุภูมิภาค มีอาํนาจ

ดาํเนิน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัรัฐบาลต่างประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศในกรอบความ
ร่วมมือระดบัอนุภูมิภาค  และเป็นหน่วยประสานงานกลางในการเจรจาจดัทาํและการดูแลการ
ปฏิบติัตามความตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดบัอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค

น ในการแบ่งการรับผดิชอบในกรอบความร่วมมือ โดยการกาํหนดหน่วยงาน
ประสานงานกลางของแต่ละกรอบ คือ สศช. รับผดิชอบกรอบความร่วมมือ GMS และ IMT-GT
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศรับผดิชอบกรอบ ACMECS และ BIMSTEC เป็นการกาํหนดโดย

๔

จึงควรใชห้ลกัของ function ของหน่วยงานเป็นหลกั คือ สศช.
.

ได ้และ ๒
๔ กรอบร่วมกนั

๒ หน่วยงานเห็นตรงกนัวา่กลไกระดบันโยบาย คือ กพบ.ยงัมีความจาํเป็น แต่

ประสิทธิภาพ จึงเสนอใหมี้การดาํเนิ
๑. ๒ คณะภายใตก้พบ.
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ไดแ้ก่
๑.๑)

สศช.

๑.๒) คณะอนุกรรมการประสานงานกบัต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศ
และจดัทาํแนวทางการเจรจากบัต่างประเทศ โดยมีรองปลดักระทรวงการต่างประเทศกาํกบัดูแลงาน
กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเป็นประธาน
เตรียมการดา้นสารัตถะและพิธีการในการประชุมระดบัผูน้าํ/ ๔ กรอบความ
ร่วมมือ

. กพบ.สมยั
ณะอนุกรรมการหลายคณะภายใต้

กพบ. ๑-๒ คณะโดยการนาํวาระและ

เช่น Contract Farming หค้ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
โดยไม่ผา่นกพบ. ก็ได้

๒. .และ
๔ กรอบร่วมกนั โดยแบ่งตามอาํนาจ

GMS
ACMECS าหกรรม

sister city
ACMECS

GMS เนน้การก่อสร้าง East-West Economic
Corridor เส้นทางหมายเลข ๙ North-South Economic Corridor เส้นทางหมายเลข ๓ โทรคมนาคม
พลงังาน

ACMECS
ชายแดน โครงการ Contract Farming (missing links)
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ร่วม
ในการพฒันาอนุภูมิภาค

IMT-GT รฮาลาล และ
-

BIMSTEC

การประมง เป็นตน้

Sub-regional Cooperation

ACMECS

- Thailand as a donour country
- Narrowing Economic Gap
- Sister Cities
- Contract Farming
- Rice Cooperation
- Missing Links
- Partnership with Development

Partners : Japan, France, ADB,
World Banks,UNDP

GMS

- Connectivity
(North-South Economic Corridor)
(East-West Economic Corridor)

- Competitiveness
- Community

IMT-GT

- Halal
- Maritime Connectivity
- Tourism
- Well-being of people along
the border provinces in
the Southern part of Thailand

ACMECS ประกอบดว้ย 5 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม
GMS ประกอบดว้ย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีน(ACMECS+จีน)
IMT-GT ประกอบดว้ย 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
BIMSTEC ประกอบดว้ย 7 ประเทศ คือ ไทย บงักลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล และศรีลงักา

BIMSTEC

- FTA
- Potential connectivity
- Poverty alleviation
- Halal
- Anti-Terrorism
- Fisheries

ในขณะเดียวกนั ผูท้าํการศึกษาไดส้อบถามความเห็นของรองเลขาธิการสศช.
วา่ แต่ละกรอบตอ้งมีประเด็นเนน้ และเห็นดว้ยวา่ขอ้จาํกดัคือ การทาํใหทุ้กหน่วยงานไดเ้ห็น

mapping strategy
๓. การปรับแนวคิดและทศันคติของข้

๒

สศช. ระดบักลาง ต่อกระทรวงการ
ต่างประเทศ๑๘ ในเชิงลบ ๑๙. เช่นกนั

๑๘ “ BIMSTEC กต.กบัพณ. ก็ทาํคู่กนัมา
นาน พณ. .ก็ยดึกรอบความร่วมมือมา

๕-๖ ๑๓
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รองเลขาธิการสศช.
ไม่น่ามีปัญหา

อยา่งไรก็ตาม

โดยพิจารณาจุดแขง็และจุดอ่อนของบุคคลากรของแต่ละหน่วยงาน เช่น บุคคลากรในสศช.ทาํงาน

เจรจา ต่อรองกบัต่างประเทศ และมีความถนดัในการใชภ้าษาต่างประเทศ
.ในการวางแผนการพฒันาและการ

กระทรวงการต่างประเทศในการดาํเนินความร่วมมือกบัรัฐบาลต่างประเทศ การเจรจาหรือประชุม
ระดบัผูน้าํระ

.และกระทรวงการต่างประเทศ ผูท้าํการศึกษาเห็นวา่มีความจาํเป็น
ปรุงแกไ้ขกลไกการทาํงาน ตลอดจนปรับทศันคติการทาํงานของบุคคลากรใน

ของรัฐบาลอยู่

หากเขา้ใจหลกัการคาํนึงถึง fundamental needs หรือ development requirement ของการพฒันาวา่ภูมิภาคตอ้งการ
อะไรลาํดบัแรกๆ ดีไม่ดีก็ลองเนน้ทาํสกั ๑-๒ สาขาให้

GMS IMT ใหม่ๆ แทบไม่มีใครสน ไม่มีใครอยากไดม้า
ดูแลลาว พม่า เขมร เวยีดนาม สูไ้ปอยา่ง ASEM APEC economic
corridor ต่างๆ ก็ออกม ”
๑๙

ประชุมผูน้าํ GMS วา่ “กระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่หน่วยงาน extension ของสภาพฒัน์ฯ”
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๒๕๔๐-๒๕๔๔ ๖ กองยุโรป ๑ กรมยโุรป
๒๕๔๔-๒๕๔๖ ๖ กองวฒันธรรมสัมพนัธ์ กรมสารนิเทศ
๒๕๔๖-๒๕๔๗ ๗ กองแปซิฟิกใต ้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
๒๕๔๗-๒๕๔๙ การทูต ๗

กลุ่มงานเจรจาจดัทาํความตกลงการคา้เสรีไทย-สหรัฐฯ
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๒๕๔๙-๒๕๕๐ รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการกองลาตินอเมริกา
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๒๕๕๐-๒๕๕๐ หวัหนา้กลุ่มงานโครงการตามยทุธศาสตร์
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๒๕๕๐-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

ประวตัิการศึกษา
๒๕๒๕ หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (สอบเทียบ)
๒๕๒๘ อกัษรศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร
๒๕๓๔ MA (International Relations), International University of Japan และ

Carleton University, Canada
๒๕๓๙ Certificate of International Trade Training

(Forum of International Trade Training-FITT Canada)
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การฝึกอบรมสําคัญๆ
The Art of Negotiating (The Negotiation Institute, Inc)

Workshop on Negotiating Free-Trade Agreements for APEC Economies จดัโดย AusAID
ประสบการณ์ได้รับเชิญบรรยายพเิศษ

หวัขอ้ “มาตราการสุขอนามยั ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย” จดัโดยคณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

หวัขอ้ “
ไทย-สหรัฐฯ”
อเมริกาและแปซิฟิกใต ้กระทรวงการต่างประเทศ

หวัขอ้ “ FTA ไทยกบัสหรัฐอเมริกา” จดั
โดยสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หวัขอ้ “ ” จดัโดยมหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงราย
ร่วมกบัหอการคา้จงัหวดัเชียงราย

หวัขอ้ “
เส้นทางหมายเลข ๔๘” จดัโดย Regional Operation Centre มหาวทิยาลยัขอนแก่น

หวัขอ้ “Trade Reform and the Future of the Mekong Region” ในการสัมมนา Trade
Analysis and Reform Project High Level Regional Seminar on Trade Reform จดัโดย AusAID

หวัขอ้ “การพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กมัพชูา” จดัโดยมหาวทิยาลยับูรพา
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