รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การบูรณาการทํางานระหว่ างหน่ วยงานหลัก
ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค
จัดทําโดย นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
รหัส 1052

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่ ยวงานหลัก
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค

จัดทําโดย นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
รหัส 1052

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ความร่ วมมือทางเศรษฐ

เป็ น

และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของชาติ
ในช่วง ๒๐
๔
แผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
(Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program: GMS)
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนี เซี ยมาเลเซี ย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
อ่าวเบงกอลสําหรับความร่ วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)
ทางเศรษฐกิจกับประเท
.ศ. ๒๕๓๘ ได้
ระดับชาติ
ในการกําหนดทิศทางและนโยบาย กํากับ ดูแล ประสานงานผลักดัน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆให้ดาํ
ดําเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
คณะอนุกรรมการพัฒนาความร่ วมมือทาง
คณะกรรมการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับปร
คณะกรรมการ กลไก
การจัดทัพในประเทศให้มีการบูรณาการการทํางานของหน่วยงาน
กล่าวได้อย่างแท้จริ ง
๒
โดยตรง

คือ กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการ

จ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การทํางานระหว่าง ๒
เสถียรภาพและมีค
ผลต่อการทํางานในเชิงบูรณาการ และมีนยั สําคัญส่ งผลให้มีการแบ่งกรอบความร่ วมมือในการ
รับผิดชอบ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นเพียงหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักหน่วยงานเดียวของกรอบความร่ วมมือ GMS และ IMT-GT
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็ นเพียงหน่วยงานรับผิดชอบหน่วยงานเดียวของกรอบ
ความร่ วมมือ ACMECS และ BIMSTEC
ร่ วมมือในการรับผิดชอบดังกล่าว
๔
ความสําคัญอย่
ภายใต้กรอบความร่ วมมืออนุ ภูมิภาค
ต่อการขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานหลัก

ในการทํางานเชิงบูรณาการดังกล่าว

ฉ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานการศึกษาในหัวข้อ “
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค” สําเร็ จลุล่วงได้ ผูท้ าํ การศึกษา
ประกอบด้วย ดร.
. สุ รชัย ศิริไกร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร
แสงชัย
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รองเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
สํานักความร่ วมมือระหว่างประเทศ
กรมทางหลวง
ดร.
รพัฒนาการ

ทําการศึกษาใช้ในการวิเคราะห์
การศึกษาไม่ได้รับโอกาสจากท่าน
๑ อธิ บดีกฤษณา จันทรประภา อธิ บดีกรมเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ช

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ

ง
ฉ
ช
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กอลสําหรับความร่ วมมือหลากหลายสาขา
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๑
บทนํา
๑.๑

ความเป็ นมาและความสํ าคัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑ หัวข้อ นโยบายการต่ างประเทศและเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ ระบุวา่ “รัฐบาลจะพัฒนา

โดย
ต่ างๆ”
๒๕๕๒ ของ
รัฐบาลชุดปั จจุบนั ข้อ ๒.๓ ได้กาํ หนดไว้เช่นกันว่า “จะพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบ
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีบทบาทเชิงรุ กผลักดันการดําเนินงานหลายกรอบ”
ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี สมัคร สุ นทรเวช แม้วา่ มิได้สังกัดพรรค
๑ ของนโยบายการต่างประเทศ
“จะส่ งเสริ มและพัฒนา
การขยาย

ความร่ วม

เช่น ยุทธศาสตร์ ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง แผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซี ย-มาเลเซี ย-ไทย และความคิด
”
กรอบ แต่มีเพียง ๔

กอปรกับ
กล่าวคือ

2
๑)
(Greater Mekong
Subregion Economic Cooperation Program: GMS)
๒๕๓๕ ประกอบด้วยสมาชิก
๖ ประเทศ ได้แก่ พม่า สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไทย กัมพูชา เวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนานและกวางสี )
เนิน
กิจกรรมโดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
เศรษฐกิจ (Economic Corridors)
ชุมชน หรื อยุทธศาสตร์ ๓ Cs Connectivity Competitiveness Community โดยมีความร่ วมมือ ๙
ทรัพยากรมนุษย์ อํานวยความสะดวกการค้า และสาขาลงทุน

๒) ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
๒๕๔๖ โดยเป็ นแนวคิด
๔ ประเทศ คือ สปป.ลาว พม่า
กัมพูชา และไทย และต่อมา เวียดนามได้เข้าเป็ นสมาชิกภายหลัง
ความเป็ นหุ ้นส่ วนการพัฒนาเศร
คู่แฝดชายแดน Sister Cities
แบบมีสัญญา หรื อ Contract Farming โดยมีความร่ วมมือ ๗ สาขา
ได้แก่ การอํานวยความสะดวกการค้าและการลงทุน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพลังงาน การ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุ ข และ

3

๓) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
ปี ๒๕๓๖ ประกอบด้วยสมาชิก ๓
อนุภูมิภาค ลดปั ญหาความยากจน โดยอาศัยทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่ วมกัน เน้นความร่ วมมือด้าน

สาขาความร่ วมมือ ๖ สาขา ครอบคลุม การค้าการลงทุน การ
ท่

4
๔)
เศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC)
ในปี ๒๕๔๐ เดิมประกอบด้วย ๔ ชาติ คือ อินเดีย ศรี ลงั กา บังกลาเทศ และไทย
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และเอเชียใต้เข้าด้วยกัน ครอบคลุม ๑๔ สาขาความร่ วมมือ
ได้แก่ การค้าการ
ก่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภาวะโลกร้อน

๔

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC
ACMECS

นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแต่ละรัฐบาลแล้ว ยังจัดได้วา่ เป็ นประเด็น
สํ าคัญในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมระยะยาวของชาติ
กฎในยุทธศาสตร์ การ
๑๐

5
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
ACMECS IMT-GT BIMSTEC

ส่ งเสริมความร่ วมมือกับประเทศในกรอบความร่ วมมือ GMS

๑

นดวิสัยทัศน์

ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้ างหน้ า
สังคมโลกของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
“
ร
” ๒สะท้อนถึง
ระยะยาวได้เป็ นอย่างดี
นุภูมิภาค
อนุภูมิภาคมาตลอด โดยย้อนหลังในช่วง ๕
๕ การต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของแผนบริ หารราชการแผ่นดินปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ รัฐบาลภายใต้การนํา
ของพ.ต.ท.
๒๕๔๗-๒๕๕๐ ได้กาํ หนด
.เป็ น

ยงานหลักในภาพรวม คือ สศช. กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ)
หรื อ สพร.ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็ นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
สํานักงานความร่ วมมือพัฒ
.
๔ กรอบความร่ วมมือมีความร่ วมมือรายสาขา เช่น การอํานวยความสะดวก
๑
๒

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . ๒๕๕๐: ๘๗
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . ๒๕๕๑:๕

6

สมมติฐาน

. ด้วย
๑)

กันและกัน(
)
ร่ วมกันของภูมิภาค และ ๒) ความสําคัญในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใน
การหาคําตอบให้กบั สมมติฐานว่า

การบูรณาการการทํางาน โดยให้ เป็ นการทํางานในลักษณะต่ างคนต่ างทํา มีผลทางลบต่ อการ

๑.๒



วัตถุประสงค์
ภูมิภาค ตลอดจนการดําเนิน
๔

กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC

บูรณาการ




7
ทัศนคติ
บุคคลากร
๑. ๓ ขอบเขตการศึกษา

อนุภูมิภาคโดยเลือกเฉพาะ ๔ กรอบ กล่าวคือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC และ
นการดําเนิ นงานตาม

แต่ละกรอบความร่ วมมือในอนุภูมิภาค


๑. ๔


ประสิ ทธิ ภาพในการบูรณาการการทํางานร่ วมกัน

ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

8

9

10

๒
กรอบแนวคิดในการศึกษา

ได้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษา ๒ รู ปแบบ กล่าวคือ ๑) ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ๒)

๒.๑

ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ในอนุภูมิภาคโดยเน้นเฉพาะ ๔ กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ มาใช้เป็ นเข็มทิศ
หลักการสําคัญของทฤษฎีการรวมกลุ่มในภูมิภาค คือ แนวคิด spill-over หมายถึง
ด้วย

Ernst Hass ได้ใช้
๓

Leon N. Lindberg
(๑๙๖๓)

The Political Dynamics of European Integration
spill-over หมายถึง สถานการณ์

ในด้านนโยบายได้ดว้ ยเช่นกัน ความสําเร็ จของแนวคิด spill-over

๓

Ernst Hass.๑๙๕๘: ๑๑ และ ๑๓

9
สมาชิกสามารถผสมผสานเป้ าหมายและความคาดหวังเข้าด้วยกัน ๔ นัก
Ernst Hass
The Uniting of Europe และ Leon N. Lindberg เป็ นนักคิดตามแบบ Neo๕
functionalism
นอกจากแนวคิด Neo-functionalism ยังมีแนวคิด Intergovernmentalism
นักทฤษฎี
Stanley Hoffmann ได้กล่าวในผลงาน Obstinate or Obsolete? The Fate of the NationState and the Case of Western Europe (๑๙๖๖)
Neofunctionalism
๖

Andrew
Moravcsik ได้เขียนในผลงาน Preferences and Power in the EC: A Liberal Intergovernmentalist
Approach (๑๙๙๓) ว่า ผลประโยชน์แห่งรัฐเป็ นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองภายใน จากการ
การทําความเข้าใจกับการเมืองในประเทศจึง
างรัฐ๗
๒. ๒
(โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน) ในการกําหนดทิศทางและนโยบาย และกํากับ ดูแล ประสาน ผลักดัน และติดตาม

อนุภูมิภาคได้มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
๒๕๓๘
จนถึงปั จจุบนั มีการใช้กรอบกฎหมาย ๓ รู ปแบบแต
๒.๒.๑ ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จกับ
.ศ. ๒๕๓๘
๔

Leon N. Lindberg ๑๙๖๓: ๑๐
๕
ธนวัฒน์ พิมลจินดา
๖
ธนวัฒน์ พิมลจินดา
๗
Moravcsik ๑๙๙๖: ๔๗๓-๕๒๔.
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(สมัยนายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี ) โดยนายกรัฐมนตรี
เป็ นผูแ้ ต่
เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมายเป็ นกรรมการและ
เลขานุการโดยตําแหน่ง
ฝ่ ายเลขานุการ
๒.๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยอาศัยข้อ ๘ (๗)
(สมัยพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็ น
นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘)
โดยนายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) โดยมีองค์ประกอบ คือ รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ างประเทศเป็ นประธาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศเป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมี

เลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ
.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๑
๕ การต่างประเทศ
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๒.๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยอาศัย มาตรา ๑๑
(๖)
(ทางเศรษฐกิจ)
(อาศัยพ.ร.บ.
.
.ต.ท. ทักษิณ ฯ เป็ นนายกรัฐมนตรี ในปี ๒๕๔๘ จนถึง
รัฐบาลปั จจุบนั )
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๒.๓

กรอบกฎ

.
ไม่มีการบูรณาการการทํางานกัน โดยต่างคนต่างทําจะมีผลเสี ยหรื อไม่ อย่างไร จึงมีการนํากรอบ

งส่ งผลให้ เกิดความขัดแย้ งและปัญหาระหว่ างหน่ วยงานอย่ างไร
ร่ วมมือในกรอบอนุภูมิภาคให้ มีประสิ ทธิผลอย่ างใด
๒.๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
 พ.ร.บ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๒ ให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๘
(๑)
นโยบายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) พิจารณาแผนงาน

แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต
(๓)
(๔) พิจารณาให้คาํ แนะนําและกําหนดหลักการให้กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการ

๘

www.nesdb.go.th
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มแห่งชาติ
(๕)

(๖)
และสังคมของประเทศ
(๗)
ผลกระทบกระเทื
ต่างๆ
 กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑๙
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่ วนราชการและ

ผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาความร่ วมมือไปสู่ การปฏิบัติภายใต้ กรอบความร่ ว มมือทางเศรษฐกิจ
สํ านักยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนเศรษฐกิจมหภาค
๒.๓.๒ กรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ
 พ.ร.บ. ปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๔ กระทรวงการ
ต่างประเทศ มาตรา ๑๒ กําหนด
ราชการต่ างประเทศ
๑๓ มีส่วนราชการ
๑๔ กรม รวมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ ๑๐ในส่ วนกรมเศรษฐกิจ

๙

www.nesdb.go.th
www.mfa.go.th

๑๐
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เป็ นหน่ วย
ประสานงานกลางของรั ฐบาลในการดําเนินความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่ างประเทศและ
องค์ การระหว่ างประเทศในกรอบความร่ วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุ ภาคี และมีกอง
ส่ งเสริมเศรษฐสั มพันธ์ และความร่ วมมือ
และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการดําเนินความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับต่ างประเทศใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และเป็ นหน่ วยประสานงานกลางในการเจรจาจัดทําและการดูแลการ
ปฏิบัติตามความตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่ วมมือระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค
๒.๓.๓
(สพร.)
 พระร
.ศ.
๒๕๔๗
๑) จัดทําแผน ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ดําเนินโครงการ ติดตามและ
๒) บริ หารการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล ๓) ร่ วมมือกับต่างประเทศในการ

พัฒนาระหว่างประเทศ ๖)

๔) บริ หารความร่ วมมือด้านทุนกับต่างประเทศ
เอกชน และองค์กรต่างๆ ๕)
๗) กระทํา

ระหว่างประเทศ
๒.๓.๔ สํานักงานความร่ วมมือพัฒน

บ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑

(องค์ การมหาชน)

๑) การให้ความช่วยเหลือประเทศ
๒) การให้ความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
๓) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้

ความร่ วมมือฯ ๔)

๑๑

www.mof.go.th/neda/visit.html

14

15

16

14
๓
ระเบียบวิธีการศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศในการ

๔ กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
ปั ญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานหลัก และผลกระทบทางลบในการ
ขาดการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานหลักในกรอบดังกล่าว
ระเบียบวิธีการศึกษา
๑)
๒)

15

16
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๔
วิเคราะห์ ข้อมูล
๑

การบู
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ ไม่ มีประสิ ทธิภาพและ
๒ ส่ วน โดยส่ วนแรก วิเคราะห์กลไกการบูรณาการการ
ทํางานของหน่วยงานหลัก (สศช. และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
๔ กรอบ คือ GMS
ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
ให้เกิดการขาดเอกภาพอย่างไร
อง วิเคราะห์ให้เห็นว่าปั ญหาของการขาดเอกภาพ และการ
การพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคอย่างไรบ้าง
๔.๑
๔ กรอบ คือ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC
กลไกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยแบ่ งเป็ น ๓ ยุค กล่ าวคือ
๔.๑.๑
: บทบาทนําของสศช.
ในสมัยของนายกรั ฐมนตรีชวน หลีกภัย ในปี ๒๕๓๘ โดยสศช.มีบทบาทนํา ด้วยการเป็ นผูเ้ สนอให้
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่ างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
.ศ. ๒๕๓๘ (
แล้ว ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ดังกล่าว การรวมกลุ่มความร่ วมมือทาง

GMS
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๒๕๓๕ และ IMT-GT
๒๕๓๖๑๒
. เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก โดยลักษณะการรวมกลุ่มของ GMS ต่างจากการรวมกลุ่ม ASEAN

แนวทางยืดหยุน่ เน้นผลลัทธ์ดา้ นกิจกรรม๑๓
พัฒนาความร่

(กพบ.)๑๔ โดยมีนายกรั ฐมนตรี หรื อ รอง
รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมายเป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ ง

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

ตาม

หน่ วยงานภายในสศช.
.
ในการดําเนินการแล้ว เป็ นขยายหน่วยงานและตําแหน่ งให้กบั สคช.ด้วย

(สพบ.) เป็ น

๑๒

๒๐ สิ งหาคม ๒๕๓๖
GMS
๖ ประเทศ (ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน พม่า และไทย) และIMTGT (โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย)
๑๓
Asian Development Bank ๒๐๐๗: ๒
๑๔
เช่นเดียวกับคณะกรรมการพัฒนาความร่ วมมือ(ทางเศรษฐกิจ)
.ทักษิณ ชินวัตร เป็ นต้นมา
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.

ประธานคณะกรรมการนโยบายความร่ วมมือทางเศรษ
๒๕๓๔ ในสมัยนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปั นเยาวชน โดยมีนายอาสา สารสิ น รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นประธาน และมีกรมเศรษฐกิจเป็ นกรรมการและเลขานุการ ให้อธิ บดี
กรมวิเทศสหการเป็ นเลขานุ การแทน
สํานักนายกรัฐมนตรี จึงทําให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวยังคงอยูโ่ ดยมิตอ้ ง
นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชินวัตร ในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕

มอบหมายให้นายปองพล
รองเลขาธิ การ สศช.

(นายพรชัย รุ จิประภา)
(
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
)
๒๕๔๔

๒/๒๕๔๔

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔

ร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุทวีป บังคลาเทศ-อินเดีย-ศรี ลงั กา-ไทย (BIMST-EC)๑๕ โดยมอบหมาย
ให้ กระทรวงการต่ างประเทศเป็ นหน่ วยงานหลักของกรอบความร่ วมมือร่ วมกับกระทรวงพาณิ ชย์

๓/๒๕๔๔

๖ สิ งหาคม

๒๕๔๔

๑๕

๒๕๔๐
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:
BIMSTEC) .
๔ ชาติ คือ อินเดีย ศรี ลงั กา บังกลาเทศ และไทย โดยมีพม่า เนปาล และ
ภูฏาน เข้ามาเป็ นสมาชิกต่อมา
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ขนส่ งกับ

และมีอธิ บดีกรมเศรษฐกิจ เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
กระทรวง

การคลัง (
(องค์การมหาชน)
GMS อาเซี ยน-GMS แม่
โขง-คงคา และอาเซี ยน มีความสอดคล้อ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักความร่ วมมือระหว่างประเทศ กรมทางหลวง ได้กล่าวในเชิงเปรี ยบเทียบให้กบั

สอดคล้องแนวคิด spill-over ของ Erst Hass นักทฤษฎี Neo-functionalism

ะเทศ
๔.๑.๒
:
สศช.และกระทรวงการต่ างประเทศ แต่ เป็ นการทํางานเคี ยงคู่กัน
๒๕๔๔
รองนายกรัฐมนตรี อีกตําแหน่งควบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณฯ ได้มี
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ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวไปเพียง ๑
๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ และได้มีกาํ หนดว่า
๒/ ๒๕๔๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ต่อมามีบญั ชาให้
๒

๑๔ สิ งหาคม

๒๕๔๕ ได้มีความพยายามใหม่ในกา
โดยมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรี ทกั ษิณฯ
(กพพ.)
และคณะกรรมการประสานการพัฒนา

เป็ นประธานกพพ.
ตาม ในส่ วนสศช. ยังเป็ นรองเลขาธิการสศช. (นายพรชั ย รุ จิประภา)
เลขานุการเช่ นเดียวกับในคณะกรรมการประสานฯ เดิม และ

นายกรัฐมนตรี อีกท่าน
อย่ างไรก็
รมการ

ภายใต้ สศช.
. มีนัยสํ าคัญต่ อกระทรวงการต่ างประเทศ
ใน ๒ ประเด็น ๑) ผูแ้ ทนของกระทรวงการต่างประเทศในกพพ. มีเพียงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ ๓ ท่าน คือ รัฐมนตรี วา่ การฯ ปลัดกระทรวงฯ และอธิ บดีกรม
เศรษฐกิจ ๒) สศช.
.
.
๑๖ กันยายน
๒๕๔๕ ให้มีการยุบค

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวสามารถใช้กรอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่ วมมือ
คณะกพพ.ยังให้คงคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวไว้ก็ตาม
๒๕๔๕-๒๕๔๖
ทักษิณฯ ได้ดาํ เนิ นการปฏิรูประบบราชการ
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ระหว่างประเทศ และได้มีการยุบรวมกรมวิเทศสหการจากสํานักนายกรัฐมนตรี มาอยูภ่ ายใต้
โดยรอง
นายกรัฐมนตรี สมคิดฯ เป็ นประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ (กนศ.) มี
(อพบ.)
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ (
เสถียรไทย) เป็ นประธานคณะอนุกรรมการฯ และมีรองเลขาธิ การสศช.และอธิ บดีกรมเศรษฐกิจ
.
เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และโครงการตามแผนงานจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และ

บุคคลเป็ นผูแ้ ทนหรื อคณะผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมเจรจาด้านการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจร่ วมกันด้วย และแม้วา่ จะมีเลขานุการร่ วม แต่
สํ านักงานเลขานุการของอพบ. มีหน่ วยงานเดียว คือ สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ
(สพบ.)
จัดเตรี ยมแผนงานและโครงการต่างๆ ตามแผนงานจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และติดตาม
ประเมิ
แ
.ได้มีการประชุมไปแล้ว ๒
๘
มกราคม ๒๕๔๗ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
การปรับกลไกการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆของไทยในการพัฒนาความ
แนวคิดในการ
จัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (Economic Dam)
ก
GDP ต่อหัว ค่าจ้างแรง

กล่าวคือ การ flow

(Flow) ของปั จจัยการผลิต
flow
flow ของ
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ติด รัฐบาลจึง
(ACMECS)
Strategy -ECS)
พฤศจิกายน ๒๕๔๖

สพ
-เจ้ าพระยา-แม่ โขง
(Economic Cooperation
๑๒
ECS หรื อต่อมาคือ ACMECS เป็ นนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่ งเสริ ม

การผลิตบางป
ACMECS
เมือง การลักลอบค้า
ระดับภูมิภาคตามแนว Intergovernmentalism
จากความร่ วมมือจ
ECS/ ACMECS ของรัฐบาลกับคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับ
(อพบ.)
เห็นได้ชดั จาก ๑)
วมประชุ ม
ACMECS คือ ปลัดกระทรวงการ
ต่ างประเทศและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ
กรอบ GMS และ
IMT-GT
.ต้องขออนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
GMS และ
IMT-GT
.เสนอรัฐมนตรีกาํ กับดูแลสศช. หรือรัฐมนตรีประจําสํ านักนายกรัฐมนตรี
(
/
รัฐมนตรี IMT-GT คือ นายสวนิต คงสิ ริ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัย
นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์) ๒) หลังจากผลการประชุมผูน้ าํ ECS หรื อ ACMECS
๑
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ มอบหมายให้ กระทรวงการต่ างประเทศเป็ นผู้
ประสานงานหลักของกรอบความร่ วมมือ ECS/ACMECS โดยให้คอยติดตามความคืบหน้าของ
โครงการหลัก และสนับสนุนการจัดการประชุมระดับรมต.ในรายสาขาตามความจําเป็ นและ
มอบหมายให้อพบ.ภายใต้ กนศ.
ติดตามความคืบหน้ าของความร่ วมมือตามกรอบ ECS/ ACMECS และให้ สศช.จัดการประชุ มเชิ ง
ความ
คืบหน้ าและเร่ งรัดการดําเนินการของฝ่ ายไทยตามกรอบ ECS โดยให้ เชิ ญผู้ว่าราชการตามแนว
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ชายแดนเข้ าร่ วมประชุ ม
ภายในประเทศ
ยุทธศาสาตร์
การทํา

สะท้ อนว่ ารัฐบาลให้ ความสํ าคัญของหน่ วยงาน

.กับกระทรวงการต่างประเทศในอพบ.สอดคล้องกับการ
กลไกการทํางานของ ACMECS
สศช.
ให้ สํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค๑๖เป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานหน่ วยงานภายในของไทย
และกระทรวงการต่ างประเทศ โดยกรมเศร
ACMECS

โครงสร้าง ๒
๑)
(องค์กรมหาชน) จากกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่
๒)
๑๗

.
๑๐ คณะ คือ
คณะทํางานด้านการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน คณะทํางานด้านการเกษตร
งแวดล้อม คณะทํางาน
GMS และ ACMECS
๔.๑.๓
(กพบ.): การเมืองไร้เสถียรภาพ หน่วยงานหลักต่างคนต่างทํา
๒๕๔๘

๑๖
๑๗

๒๕๕๑
อภินนั ท์ ภัทรทิยานนท์ ๒๕๕๒: ๖

.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรยัง

สตร์และวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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รองนายกรัฐมนตรี กาํ กับดูแลงานกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้จดั ทําแผน
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
างกลไก
๕
๑๒ เมษายน ๒๕๔๘ และโดยอาศัย
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี ได้มี
(กพบ.)
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (
) เป็ นประธานกรรมการ
รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นรองประธาน มีเลขาธิการสศช. เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ในส่ วนของกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการประกอบด้วย รั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่ างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่ างประเทศ อธิบดีกรมเอเชี ยตะวันออก ผู้อาํ นวยการสํ านักงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่ วมกับรองเลขาธิการ
สศช.
ครอบคลุม
ACMECS GMS IMT-GT BIMSTEC และกรอบทวิภาคี ได้แก่ การจัดทํายุทธศาสตร์ ความร่ วมมือ
ความเป็ นหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-เวียดนาม (Thailand-Vietnam Joint Strategy for
Economic Partnership: JSEP) การจัดทํากรอบความร่ วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ
สปป.
-มาเลเซี ย
(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS)
กพบ.
พัฒนาความร่

.
(

ต่อมาจํากัดอยูแ่ ต่หน่วยงานเศรษฐกิจ)
ประกอบด้วยนายกสมาคมมิตรภาพไทยคณะอนุกรรมการ ๑๐

.สมัย

Contract Farming
อบความร่ วมมือ ACMECS ๒
Contract Farming และเป็ นการดึงผู้ว่าราชการจากจังหวัดตามแนวชายแดนเข้ ามามีบทบาทในการ
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Contract Farming
กพบ.ในระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ๓
๒๕๔๘ ประชุม ๒
๒๖ สิ งหาคม ๒๕๔๘
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และอีก
๑
๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ก่อนการทํารัฐประหารในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ประเด็น
. ส่ วนใหญ่ครอบคลุม ๑)
ทางกับประเทศ
๒) การจัดทํา Contract Farming ภายใต้กรอบ ACMECS ๓) ร่ าง Joint Statement ของ
๔ กรอบได้แก่ GMS ACMECS BIMSTEC IMT-GT ๔)
๔ กรอบ เป็ นต้น
เลขาธิ การสศช. ได้มีหนังสื อถึงปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ขอให้ปรับปรุ งและยกเลิกคณะอนุกรรมการ
(อพบ.)
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ (กนศ.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่ างประเทศเป็ นประธานอนุกรรมการ๑๘ และภายใต้กพบ.
.
โดยจากรายงานการประชุมกพบ.
๑/ ๒๕๔๘ ระบุวา่ กรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศสนับสนุน
ให้ สศช.
Contract Farming ให้ บรรลุผล ส่ วนในกรอบ ACMECS บทบาทของกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศกับสศช.
สศช. เป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานหน่ วยงานภายใน
ของไทยและกระทรวงการต่ างประเทศโดยกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
IMT-GT
. เป็ น
๓ ประเทศเป็ นประจํา
ทุกปี ในโอกาสการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน
.
.กับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดการประชุม
ACMECS GMS หรื อ
BIMSTEC
ในการพัฒนาความร่ วมมือกับประเทศ
๑๘

กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงปลัดกระทรวงพาณิ ชย์

๑๑๑๔/ ๓๓๐๙

๒๕
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๒๕๔๙
รัฐบาลใหม่ภายใต้ การนําของนายกรั ฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์
. เสนอนายกรัฐมนตรี
.ชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ฯ โดยให้แบ่ ง
ความรั บผิดชอบของหน่ วยงานหลักในแต่ ละกรอบความร่ วมมือให้ แยกจากกันโดยเด็ดขาด กล่ าวคือ
สศช. เป็ นหน่ วยประสานงานหลักในกรอบ GMS และ IMT-GT และกระทรวงการต่ างประเทศเป็ น
หน่ วยประสานงานหลักในกรอบ ACMECS และBIMSTEC
๒๕๕๐
.
.
๑. สศช.ได้จดั การประชุมร่ วมกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคลัง รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
๑๑ เมษายน ๒๕๕๐
ช่วยเหลือการเงิน เงินกู้ เงินให้เปล่า และความช่วยเหลือด้านวิชาการ (โดยไม่มีรัฐมนตรี วา่ การหรื อ
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
สํานักเลขานุการของคณะกรรมการฯ สังกัดสศช. ถูกยุบไปรวมเป็ นภารกิจกนศ.
๑๙
แล้ว
และ
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
มอบหมายให้สศช.
สามารถปร
. จึงต้องเชิญ กระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงพาณิ ชย์ มาประชุม
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
.ชุดใหม่ โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และแบ่งความชัดเจนกับกนศ.
สะท้อน
กรอบ
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ กนศ. (
.ภายใต้กนศ.
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นประธาน)
.และสะท้อน
.ในสศช.๒๐ (เช่นเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการประสานการ
๑๙

๑ สิ งหาคม ๒๕๕๐
๒๐
ในสมัยนายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชินวัตร หน่วยงานในสศช.
คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้สาํ นักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

๑๑๑๔/๓๗๙๘
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ในปี ๒๕๓๘)
๒.
โสและการประชุมระดับรัฐมนตรี ACMECS ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐
(
. ชุดใหม่) ฝ่ ายไทยได้ เสนอ
Concept Paper “Positioning Continental Southeast Asia as a Transportation Hub”
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยเสนอให้มีการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศของ
ประเทศเอเชีย ๑๐ ประเทศ (A๑) ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย สปป.ลาว มาเลเซี ย พม่า
บายและแผนงานของสศช. (นายปรเมธี
วิมลศิริ) ว่าสศช.ไม่ได้รับการปรึ กษาหารื อมาก่อน และไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีปรึ กษาหารื อ
ร่ วมกับสศช. (
Contract Farming
.ในสมัยของรองนายกรัฐม
) แต่อย่างใด
๓.
Contract Farming ในกรอบความ
ร่ วมมือ ACMECS
.
๑/ ๒๕๔๘
Contract Farming โดย
ให้สศช.
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และ
ประชุม กพบ.
๒/ ๒๕๔๘ มอบหมายให้สศช.
ทึก
ความเข้าใจโครงการ Contract Farming (MOU on Contract Farming) อย่างไรก็ตาม ในสมัย
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สศช.ได้เสนอแผนการลงทุน Contract
Farming
๒๕๔๙-๒๕๕๑
ต่อแผนดั
- กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงมหาดไทย
- สศช.เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบในการพิจารณาแผนการลงทุนในแต่ ละปี โดย
- กระทรวงการคลังดําเนิ นการออกประกาศให้นาํ เข้าผลผลิตพืชเป้ าหมายของ
โครงการ Contract Farming โดยได้รับสิ ทธิ พิเศษภาษีนาํ เข้าเป็ นศูนย์ และได้รับสิ ทธิ พิเศษภายใต้
มาตรการผ่อนปรนทางด้านการออกใบรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า
-
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานร่ วมกันพิจารณาความ
นินงานโครงการลงทุน Contract
Farming
ในประเทศไทย
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อ
ข้อเสนอของสศช. เห็นชอบให้ทุกประเด็น ยกเว้น ๒ ประเด็น กล่าวคือ
- มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ เป็ นหน่ วยงานหลัก (ไม่ ใช่ สศช.)โดยร่ วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดําเนินการโดยประสานกับ
คณะรัฐมนตรี พิจารณา อย่างไรก็ตาม ผูท้ าํ การศึกษาได้รับทราบจากรองเลขาธิ การสศช.(นายอาคม
เติมพิทยาไพสิ ฐ) ว่า สศช.เห็นว่าในการดําเนินโครงการ Contract Farming มีปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ
ผูด้ าํ เนิ นการเอง
- มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ และสศช.เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาความเป็ นไปได้และความเหมาะสม
ดําเนินงานโครงการลงทุน Contract Farming
กพบ.
๑๙
กันยายน ๒๕๕๐ มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ในด้านรู ปแบบเป็ น
รองนายกรัฐมนตรี (
) เป็ นนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน ส่ วน
กรรมการและเลขานุการ คือ รองเลขาธิการสศช.ร่ วมกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ ส่ วน
เลขาธิการสศช. เป็ นเพียงกรรมการ เช่ นเดียวกับปลัดกระทรวงการต่ างประเทศ โดยในส่ วน
กระทรวงการต่างประเทศดึงอธิบดีกรมเอเชี ยตะวันออกออกจากการเป็ นองค์ ประกอบ กพบ.
.
บทวิภาคีและพหุ ภาคี ในสมัยนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ฯ มีการประชุมกพบ.
๑๐ มกราคม ๒๕๕๑
. อาคมฯ เห็นว่ารัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี
◌้ตัดสิ นใจ
ทําให้สศช.

.๓

๒๕๕๑ อีก ๓
สมัคร
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สุ นทรเวชให้มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน รองนายกรัฐมนตรี กาํ กับสศช.เป็ นรองประธานกรรมการ
และปรับลดองค์ ประกอบคณะในส่ วนผู้แทนกระทรวงการต่ างประเทศให้ เหลือเพียงรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ างประเทศ และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ร่ วมกับรองเลขาธิ การสศช.
กระทรวงการต่ างประเทศได้ มีหนังสื อขอให้ สศช.
ปลัดกระทรวงการต่ างประเทศในองค์ ประกอบของกพบ.
ACMECS และ BIMSTEC๒๑
บ.
รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศเป็ นกรรมการ
และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศเป็ นกรรมการ โดยลดจากตําแหน่ งเลขานุการเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยรองเลขาธิการสศช.
.ไม่ ได้ เสนอให้
มีปลัดกระทรวงการต่ างประเทศอยู่ในองค์ ประกอบกพบ.สมัยนายกรัฐมนตรีสมชายฯ เช่ นกัน
สมัยของนายกรั ฐมนตรีสมัคร สุ นทรเวช และนายกรั ฐมนตรีสมชาย
.แต่ อย่ างใด
๒ ท่านในปี ๒๕๕๑
ไทยต้ องเข้ าร่ วมในการประชุ มระดับผู้นําใน ๓ กรอบความร่ วมมือ คือ การประชุมผูน้ าํ GMS ใน
เดือนมีนาคม การประชุมผูน้ าํ ACMECS ในเดือนพฤศจิกายน และการประชุมผูน้ าํ BIMSTEC ใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่ างประเทศได้มีโน้ตส่ วนตัวเรี ยนเลขาธิ การสศช.
๗ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นว่าควร
.
เสนอให้ ปรับปรุ งองค์ ประกอบของคณะกรรมการ โดยใน
ส่ วนกระทรวงการต่ างประเทศมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ เป็ นรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการต่ างประเทศ เป็ นกรรมการ และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
เป็ นกรรมการและเลขานุการร่ วมกับรองเลขาธิการสศช.
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สศช.
ได้ เสนอต่ อนายกรั ฐมนตรี
.
สําคัญ คือ นายกรั ฐมนตรีเป็ นประธาน รองนายก
.มอบหมาย เป็ นรองประธาน
กรรมการ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศเป็ นกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่ างประเทศ
เป็ นกรรมการ โดยมีเลขาธิการสศช.เป็ นกรรมการและเลขานุการเพียงคนเดียว และได้เสนอให้ มี
ระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี รองรับให้ มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
๒๑

หนั
. ๐๗๐๔/ ๑๐๖๓
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕ สิ งหาคม ๒๕๕๑ ถึงเลขาธิการ
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.
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และได้มีการประชุมกพบ.
๑/ ๒๕๕๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒
. ต้องนําผล
การประชุมกพบ.
๗ เมษายน ๒๕๕๒ กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงเสนอคณะรัฐมนตรี
.
ร่ วมกับเลขาธิการสศช.
.
คณะทํางานระหว่ างกระทรวง
การต่ างประเทศและสศช.
และอนุภูมิภาค รว
ก่อนนําเสนอกพบ.

๒๒

๔. ๒ ปัญหาของการขาดเอกภาพ และการขาดบูรณาการในการทํางานระหว่ างหน่ วยงานหลักมี
การแบ่งกรอบความร่ วมมือระหว่างสศช.กับกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะต่างคน
ต่างทํา โดยสศช.เป็ นหน่วยประสานงานหลักในกรอบ GMS และ IMT-GT ส่ วนกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ นหน่วยประสานงานหลักในกรอบ ACMECS และ BIMSTEC
บ้านในอนุ ภูมิภาคในเวลาต่อมา
ทํางานระหว่างหน่วยงานหลักคือ สศช.กับ
.
ประธาน ในปี ๒๕๔๘

ACMECS งเป็ นแนวคิดใน
๒๒

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ

. ๐๕๐๖/ ๗๓๕๔

๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถึง
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ลักษณะ proactive
.อ.สรยุทธ์ฯ
ถียรภาพ
.
GMS ACMECS BIMSTEC
แต่รัฐบาลไม่มีเวลามากพอในการบริ หารจัดการกลไกการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน
หลักให้ใกล้ชิด
๔.๒.๑
ตน ทําให้การดําเนิ นงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ
ารแบ่งกรอบความร่ วมมือโดยให้
สศช.เป็ นหน่วยประสานงานหลักหน่วยงานเดียวในกรอบความร่ วมมือ GMS และ IMT-GT ทําให้
สศช.
นงานหลักของสศช.
สะท้อนได้จาก การแบ่ งส่ วนราชการตามกฎกระทรวงของสศช.
ตามกฎหมาย
ประเทศไว้ภายใต้สาํ นักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค การดําเนินการความร่ วมมือ
GMS และ IMT-GT ในสศช.
๒ ท่าน คือ
รองเลขาธิ การสศช. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ)
(นาย
ปรเมธี วิมลศิริ)
GMS และ IMT-GT
๒๕๔๘
(ระดับ ๙) เป็ น
(ระดับ ๑๐)
จมหภาค
คนใหม่ไม่ได้รับมอบหมายให้กาํ กับดูแลงานความร่ วมมือในกรอบ GMS และ IMT-GT แต่ยงั ให้
.มิได้มีผแู ้ ทนใน
ต่างประเทศ สศช.จึงทําได้เพียงการประสานโดยตรงกับหน่วยงานในประ
ลักษณะงานเดียวกันในกรอบ IMT-GT ส่ วนในกรอบ GMS ก็ให้ ADB
IMT-GT คือ ๑) สศช.ได้ รับข้ อมูล
ส่ วนใหญ่ ในระดับปฏิบัติการ
ต่ไม่ ใช่ ข้อมูลใน
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.ได้รับจาก
ตัวอย่างเช่น สศช.
Northern Corridor Economic Region (NCER)

ยบาย

NCER ผูบ้ ริ หาร NCER ไม่ได้มีความสนใจใน
การ synergy ร่ วมกับกรอบต่างๆ ของการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ของไทย แต่เป็ นเพียงการ
NCER
๒๓
๒๕๕๑
๒)
สศช.ต้องทําหน้
ไม่ สามารถผลักดัน
. จัด
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการองค์กรภาครัฐและเอกชนภายใต้แผนงาน IMT-GT
๑๔
๒๕๕๑ เป็ นต้นมา สศช. มิได้จดั การให้
IMT-GT
IMT-GT
.เข้าร่ วมในการประชุมผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และมุขมนตรี ในกรอบ IMT-GT
IMT-GT
๑๕
ทางภาคใต้ เช่น ตรัง และสงขลา มักจะได้รับการร้องเรี ยนว่าหน่วยงานตนไม่ได้รับการประสานจาก
หน่วยงานกลางให้เข้าร่ วมในการประชุม IMT-GT และมีส่วนร่ วมในการผลักดันยุทธศาสตร์ IMTGT
ในส่ วนของกระทรวงการต่ างประเทศ การเป็ นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวในกรอบ
ACMECS
ภายในประเทศ
ประเทศไทยด้วย (
-เอกชนระดับจังหวัดโดยมีสศช.เป็ น
หน่วยงานเจ้าภาพ)
ต่ างประเทศ
๒๓

ผูแ้ ทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แ
ประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT
๑๕ แล้ว
รัฐมนตรี และผูน้ าํ สศช.ยังยืนยัน
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ในช่วงระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ อธิ บดีกรม
๔ ท่าน
(นางสาววิมล คิดชอบ นายวีรชัย พลาศรัย นายกฤต ไกรจิตติ นายธนาธิ ป อุปัติศฤงค์ ) ทําให้ การ
๔.๒.๒ ประเด็น/
. ไม่
สําคัญในทุกกรอบความร่ วมมือ ตัวอย่างชัดเจนปรากฎในวาระการประชุมกพบ.
๑/๒๕๕๒
.
กรอบความร่ วมมือ GMS
ภาคเอกชน และไม่ได้มีอยูใ่ นวาระการประชุม คือ การขอความชัดเจนในนโยบาย Contract
Farming
ACMECS แต่ไม่ได้มีการเตรี ยมเป็ น
.
(๒๕๔๘-๒๕๔๙)
.เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนการลงทุน Contract
Farming ภายใต้ ACMECS
กพบ. พิจารณา
๔.๒.๓ ขาดการกําหนดจุดเน้นของกรอบความร่ วมมือแต่ละกรอบ ทําให้สาขาความ

ศช.
.
๑/ ๒๕๕๑ ในสมัยของพล.อ. สุ รยุทธ์ฯ โดย
แบ่งเป็ นความร่ วมมือด้านคมนาคมขนส่ ง ด้านโทรคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านการค้าและการลงทุน
ล้อม ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ความร่ วมมือในการป้ องกันภัยพิบตั ิ และด้านการป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องมีการใช้

หลักในแต่ละกรอบ สศช.

.เสนอให้แยกหน่วยประสานงาน
ACMECS ไปนําเสนอในกรอบ GMS เช่น

กรอบการประชุม GMS โดยให้ ADB
ระงับการพิจารณาในกรอบ GMS
ง

33
ACMECS ได้มีการเสนอให้มีการหารื อใน
กรอบ GMS ด้วย
การขาดการบูรณาการการทํางานระหว่าง ๒ หน่วยงานหลักดังกล่าว ทําให้ไม่มีการ
จัดลําดับความสําคัญว่าสาขาใดควรจะอยูใ่ นกรอบความร่ วมมือใด ทําให้กรอบความร่ วมมือ
ACMECS และ GMS
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตรกรรม คมนาคมขนส่ ง โดยมีหน่วยงานหลักแต่ละสาขาเป็ นหน่วยงาน
เดียวกัน เช่น กรมการค้าต่างประเทศเป็ นหน่วยงานหลักสาขาการค้าการลงทุน สพร.เป็ นหน่วยงาน
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๕
ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาการขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
๔ กรอบ ระหว่ างสศช.กับ
กระทรวงการต่ างประเทศในลักษณะต่ างคนต่ างทํา โดยสศช.เป็ นหน่วยประสานงานหลักในกรอบ
GMS และ IMT-GT ส่ วนกระทรวงการต่างประเทศเป็ นหน่วยประสานงานหลักในกรอบ ACMECS
และ BIMSTEC
-ภูมิภาค
ะสังคม จึง
๒ หน่วยงานหลัก คือ สศช. กับ กรม

เศรษ
๔
ผลั
อนุ -ภูมิภาคมีความคืบหน้า และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนตามแนวชายแดนของไทย และตาม
ภายในประเทศและต่างประเทศจึงมี
. ร่ วมกับกระทรวงการ
(กพบ)
ะธานได้ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือรายสาขา และ

35
ขาให้มีผล

(กพบ.)

๑) สร้างความ
๒) พัฒนาระบบ
การประเมินผลความสําเร็ จของกรอบความร่ วมมือต่างๆ ๓) บูรณาการกลไกการดําเนิ นงานความ
๔) ส่ งเสริ มบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันใน
โครงกา
๕) เสริ มสร้างบทบาทกลไกการดําเนินงานของกพบ.๑๗
๒ ดําเนินการ ผ่านกลไก

/กํากับการ
ดําเนินงานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม จากการขอรับความเห็นจากรองเลขาธิ การสศช. (นายอาคม
เติมพิทยาไพสิ ฐ)
งการในระดับนโยบาย (top down)

ทําให้การบูรณาการก
Contract
Farming
top down ในลักษณะกพบ.ยั
/ แนวทางการ
ดําเนินงานและการประสานงานติด
สําหรับการหาสู ตรการบูรณาการการทํางานของหน่วยประสานงานหลัก คือ สศช. กับ
กระทรวงการต่างประเทศ
หลัก โดยการพิจารณากรอบการทํางานตามพ.ร.บ.
ประกอบด้วย พ.ร.บ.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
.
. พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๕๕๑: ๓๓-๓๖
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บทบาทของสศช.และพ.ร.บ.ปรับปรุ งกฎกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๔ กระทรวง
การต่างประเทศ มาตรา ๑๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกระทรวงการต่างประเทศในส่ วน

ะในส่ วนสศช.
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่ วน
นโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศฯ โดยในส่ วนยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือ ในอนุ ภูมิภาค มีอาํ นาจ

ดําเนิน
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในกรอบความ
ร่ วมมือระดับอนุภูมิภาค และเป็ นหน่วยประสานงานกลางในการเจรจาจัดทําและการดูแลการ
ปฏิบตั ิตามความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่ วมมือระดับอนุ ภูมิภาคและ
ภูมิภาค
น ในการแบ่งการรับผิดชอบในกรอบความร่ วมมือ โดยการกําหนดหน่วยงาน
ประสานงานกลางของแต่ละกรอบ คือ สศช. รับผิดชอบกรอบความร่ วมมือ GMS และ IMT-GT
ส่ วนกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบกรอบ ACMECS และ BIMSTEC เป็ นการกําหนดโดย
๔

จึงควรใช้หลักของ function ของหน่วยงานเป็ นหลัก คือ สศช.
.
ได้ และ ๒

๔ กรอบร่ วมกัน
๒ หน่วยงานเห็นตรงกันว่ากลไกระดับนโยบาย คือ กพบ.ยังมีความจําเป็ น แต่
ประสิ ทธิ ภาพ จึงเสนอให้มีการดําเนิ
๑.

๒ คณะภายใต้กพบ.
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ได้แก่
๑.๑)
สศช.
๑.๒) คณะอนุกรรมการประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
และจัดทําแนวทางการเจรจากับต่างประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกํากับดูแลงาน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็ นประธาน
เตรี ยมการด้านสารัตถะและพิธีการในการประชุมระดับผูน้ าํ /
๔ กรอบความ
ร่ วมมือ
.
กพบ.สมัย
ณะอนุกรรมการหลายคณะภายใต้
กพบ.
๑-๒ คณะโดยการนําวาระและ
เช่น Contract Farming
โดยไม่ผา่ นกพบ. ก็ได้
๒.

ห้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
.และ
๔ กรอบร่ วมกัน โดยแบ่งตามอํานาจ

GMS
ACMECS

าหกรรม
sister city

ACMECS

GMS เน้นการก่อสร้าง
East-West Economic
Corridor เส้นทางหมายเลข ๙ North-South Economic Corridor เส้นทางหมายเลข ๓ โทรคมนาคม
พลังงาน
ACMECS
ชายแดน โครงการ Contract Farming
(missing links)
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ร่ วม
ในการพัฒนาอนุภูมิภาค
IMT-GT
BIMSTEC

รฮาลาล และ
-

การประมง เป็ นต้น

Sub-regional Cooperation
ACMECS

BIMSTEC
-

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

-

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

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

ACMECS ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม
GMS
ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน(ACMECS+จีน)
IMT-GT ประกอบด้วย 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย
BIMSTEC ประกอบด้วย 7 ประเทศ คือ ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล และศรี ลงั กา

ในขณะเดียวกัน ผูท้ าํ การศึกษาได้สอบถามความเห็นของรองเลขาธิ การสศช.
ว่า แต่ละกรอบต้องมีประเด็นเน้น และเห็นด้วยว่าข้อจํากัดคือ การทําให้ทุกหน่วยงานได้เห็น
mapping strategy
๓. การปรับแนวคิดและทัศนคติของข้
๒

ต่างประเทศ๑๘

สศช. ระดับกลาง

๑๘

“
นาน พณ.
๕-๖

๑๓

ต่อกระทรวงการ
๑๙
ในเชิงลบ
. เช่นกัน
BIMSTEC กต.กับพณ. ก็ทาํ คู่กนั มา
.ก็ยดึ กรอบความร่ วมมือมา
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รองเลขาธิ การสศช.
ไม่น่ามีปัญหา
อย่างไรก็ตาม
โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลากรของแต่ละหน่วยงาน เช่น บุคคลากรในสศช.ทํางาน

เจรจา ต่อรองกับต่างประเทศ และมีความถนัดในการใช้ภาษาต่างประเทศ
.ในการวางแผนการพัฒนาและการ
กระทรวงการต่างประเทศในการดําเนิ นความร่ วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ การเจรจาหรื อประชุม
ระดับผูน้ าํ ระ
.และกระทรวงการต่างประเทศ ผูท้ าํ การศึกษาเห็นว่ามีความจําเป็ น
ปรุ งแก้ไขกลไกการทํางาน ตลอดจนปรับทัศนคติการทํางานของบุคคลากรใน
ของรัฐบาลอยู่

หากเข้าใจหลักการคํานึงถึง fundamental needs หรื อ development requirement ของการพัฒนาว่าภูมิภาคต้องการ
อะไรลําดับแรกๆ ดีไม่ดีก็ลองเน้นทําสัก ๑-๒ สาขาให้
GMS IMT ใหม่ๆ แทบไม่มีใครสน ไม่มีใครอยากได้มา
ดูแลลาว พม่า เขมร เวียดนาม สูไ้ ปอย่าง ASEM APEC
economic
corridor ต่างๆ ก็ออกม
”
๑๙

ประชุมผูน้ าํ GMS ว่า “กระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่หน่วยงาน extension ของสภาพัฒน์ฯ”
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อภินนั ท์ ภัทรทิยานนท์. ๒๕๕๒.เอกสาร

๑
. กรุ งเทพมหานคร: สํานักงาน

ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
Asian Development Bank. ๒๐๐๗. Midterm Review of the Greater Mekong Subregion Strategic
Framework (๒๐๐๒-๒๐๑๒). Manila: ADB.
Ernst Hass ๑๙๕๘: ๑๑ และ ๑๓. Uniting of Europe ใน Leon N. Lindberg. The Political Dynamics
of European Economic Integration,๑๐. Stanford California : Stanford University Press.
Moravcsik ๑๙๙๖. “Preferences and Power in the EC: A liberal intergovermentalist Approach.”
Journal of Common Market Studies: ๔๗๓-๕๒๔
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ประวัติผู้เขียน

นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
ตําแหน่ งปัจจุบัน
ประวัติการทํางาน
๒๕๓๑-๒๕๓๒
๒๕๓๔-๒๕๓๖
๒๕๓๖-๒๕๔๐
๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒๕๔๔-๒๕๔๖
๒๕๔๖-๒๕๔๗
๒๕๔๗-๒๕๔๙

๒๕๔๙-๒๕๕๐
๒๕๕๐-๒๕๕๐
๒๕๕๐-ปั จจุบนั
ประวัติการศึกษา
๒๕๒๕
๒๕๒๘
๒๕๓๔
๒๕๓๙

ผูอ้ าํ นวยการกองส่ งเสริ มเศรษฐสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๓
สํานักงานปลัดกระทรวง และกองยุโรป กรมการเมือง
เจ้า
๔
กองส่ งเสริ มเศรษฐสัมพันธ์และความร่ วมมือ กรมเศรษฐกิจ
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งออตตาวา
๖ กองยุโรป ๑ กรมยุโรป
๖ กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิ เทศ
๗ กองแปซิ ฟิกใต้ กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้
การทูต ๗
กลุ่มงานเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐฯ
กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองลาตินอเมริ กา
กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้
หัวหน้ากลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์
กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้
ผูอ้ าํ นวยการกองส่ งเสริ มเศรษฐสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สอบเทียบ)
อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
MA (International Relations), International University of Japan และ
Carleton University, Canada
Certificate of International Trade Training
(Forum of International Trade Training-FITT Canada)
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การฝึ กอบรมสํ าคัญๆ
The Art of Negotiating (The Negotiation Institute, Inc)
Workshop on Negotiating Free-Trade Agreements for APEC Economies จัดโดย AusAID
ประสบการณ์ ได้ รับเชิ ญบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “มาตราการสุ ขอนามัย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย” จัดโดยคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ “
ไทย-สหรัฐฯ”
อเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวข้อ “
FTA ไทยกับสหรัฐอเมริ กา” จัด
โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวข้อ “
” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
ร่ วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย
หัวข้อ “
เส้นทางหมายเลข ๔๘” จัดโดย Regional Operation Centre มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ “Trade Reform and the Future of the Mekong Region” ในการสัมมนา Trade
Analysis and Reform Project High Level Regional Seminar on Trade Reform จัดโดย AusAID
หัวข้อ “การพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา” จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา

