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ยุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)'


วิสัยทัศน สพพ. 7
“เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายโอกาส7
ทางการคาและการลงทุนรวมกัน”7
'

พันธกิจ
 เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล
ประเทศเพื่อนบาน7
 บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและ
ตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน7
77

เปาหมายหลัก'
7ใหความรวมมือดานการเงินและวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน7


2. บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 7
รวมถึงพัฒนาการมีสวนรวมของภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน7


3. บริหารจัดการดานการเงินใหสามารถรองรับความรวมมือดานการเงินและวิชาการประเทศ
เพื่อนบานไดอยางยั่งยืน7
4. พัฒนาระบบการทํางานภายในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหได7
มาตรฐานสากล7


คานิยมองคกร'
' "% '
สรางเครือขายพันธมิตรในการพัฒนาอยางใกลชิด
'  &'
ทํางานดวยพลังทุมเท มุงมั่น และแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา7
' $' % ' ขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา โดยมีความคิดสรางสรรค ทํางานเปนทีม เพื่อให
บรรลุภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย
' #""&' ทํางานดวยความรับผิดชอบเปนมืออาชีพ และคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล7
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ยุทธศาสตร นโยบาย และกฎหมายที่เกีย่ วของ'
สพพ. ไดมีการจัดทํารางยุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ. โดยยึดกรอบยุทธศาสตร นโยบาย กรอบความ
รวมมือ และกฎหมายตางๆ ดังนี้7

 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) '
รัฐบาลใหความสําคัญกับการวางเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวดวยการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในระยะยาวหรือที่เรียกวา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อสรางชาติ 7
ใหมคี วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยกระดับรายไดของประเทศใหสูงขึ้นสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยแนวทาง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก ดานความมั่นคง ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพคน ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม ดานการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ7ซึ่งในยุทธศาสตรที่ 2 การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการคาการลงทุน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการเชื่อมโยงกับภูมิภาค
และเศรษฐกิจโลก7

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) '
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7พ.ศ.   7ยุทธศาสตรที่ 7ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 7ป
(พ.ศ.   7โดยมีแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมใน
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน 7777และ 7และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศไทยเปนรากฐานทางเศรษฐกิจ
การคา และการลงทุนที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต7
7
 นโยบายรัฐบาลไทย ดานการตางประเทศ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส
ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน'และประเทศไทย 4.0'
รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายดานการตางประเทศและการสงเสริมบทบาท รวมทั้งการใชโอกาสใน
ประชาคมอาเซียน ดวยการใหความสําคัญกับการสานตอความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/ มีศักยภาพ เพื่อสงเสริม
ความมั่นคง ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และสงเสริม ความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนรวมกันไปในทุกมิติ
รวมทั้งเรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
7ประเทศ (7แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (7แผนความรวมมือ
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แหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (7และแผนแมบทความ
เชื่อมโยงในอาเซียน ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียน
สัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม7นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกวา ประเทศไทย 4.0
โดยใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและองคความรูในภาคเศรษฐกิจตางๆ7

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)'
4.1 มาตรา 7 ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่หลักดังตอไปนี้ '
7777777ใหการชวยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการชวยเหลือทางการเงินในการรวมมือ7
พัฒนาเศรษฐกิจแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน
 277ใหการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
 37รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือการดําเนิน 7
นโยบายและมาตรการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

4. ประสานการใชอํานาจหนาที่หรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ องคการหรือ
หนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน7
7777777777777774.2 มาตรา 9 ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน77ประกอบดวย 7
7
7
7เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา 47
7
7เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนเดิม7
7
7เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป7

4. เงินอุดหนุนจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หนวยงานอื่นของรัฐ หรือภาคเอกชน
และองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินทุนหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
777
7คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ คาตอบแทน หรือรายไดจากการดําเนินกิจการ
7
7ดอกผลของเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากทรัพยสินของสํานักงาน การรับเงินหรือ
ทรัพยสินตาม (4) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสํานักงานขาดความเปนอิสระหรือความเปนกลาง77
7
 พันธสัญญาและขอตกลงตางๆ ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน'
77777777777777777 7ระหวางวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2558 นายไมตรีพาลา สิริเสนา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) เดินทางเยือนไทยอยางเป นทางการ ไดหารื อรว มกับ
นายกรัฐ มนตรี โดยมีผลการหารือที่สําคัญ ไดแก การใหความสําคัญกับกรอบความรวมมือ 7อันจะ
เปนประโยชนในความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระหวางกัน รวมทั้งเพื่อใหความรวมมือครอบคลุมในทุกๆ มิติ77
5.2 ระหวางวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักร กัมพูชา (กัมพูชา) ไดเดินทางเยือนไทย เพื่อเขารวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีรวมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 (.)-27!")-%27%20%!27โดยผลการหารือไดมีความตกลงที่สําคัญไดแก
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บันทึกความเขาใจเพื่อการพัฒนาจุดผานแดนแหงใหมที่บานหนองเอี่ยน จ.สระแกว ในฝงไทย และสตึงบท จ.บันเตีย
เมียนเจย ในกัมพูชา77
 7ระหวางวันที่ 23 –725 พฤษภาคม 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีพรอม
ดวยคณะผูแทนภาครัฐและเอกชน ไดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อยางเปนทางการ
โดยฝายไทยแสดงความพรอมที่จะสนับสนุนนโยบายของ สปป.ลาว ที่จะพนจากการเปนประเทศพัฒนานอย7
ในป 25637ทั้งสองฝายจึงไดเห็นพองที่จะเรงรัดการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย –7ลาว แหงที่ 5 ระหวาง
จ.บึงกาฬ –7แขวงบอลิคําไซ และการสรางสะพานรถไฟที่สะพานมิตรภาพแหงที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน)7
นอกจากนี้ยังมีนโยบายรวมกันที่จะจัดทําแผนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ (.)-27!12%07+!-) ระหวางทั้งสอง
ประเทศ
 7ระหวางวันที่  7กุมภาพันธ   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวย
คณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ เยือนสหภาพเมียนมาอยางเปนทางการ โดยมีขอตกลงกับทางเมียนมาที่จะรวมมือ
อยางใกลชิด เพื่อใหเกิดเสนทางเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออก 7

 นโยบายของรัฐบาลประเทศเพื่อนบานที่เกี่ยวของ'
6.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)''
777777777777777
กัมพูชาไดกําหนดใหมียุทธศาสตรแหงชาติเพื่อการพัฒนา (!2).-!+720!2%')#7%4%+./,%-27
+!-72014-2018) โดยใหความสําคัญกับสาขาความรวมมือที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาธุรกิจและการจางงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสงเสริมภาคการเกษตร โดยยังคงมี
ความตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค7
'''''''''''''''6.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)'
7777777777777777 สปป. ลาว มีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว พ.ศ. 2573 วางเปาหมายจากการเปน
ประเทศ !-$7.#*7เปน !-$7)-*7การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศรายไดปานกลางระดับสูง ( //%0 )$$+%7
-#.,%7.3-206) โดยอาศัยการพัฒนาดานพลังงานตามแนวคิด !22%067.&71)!7เพื่อใหเศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน รวมทั้งมีความเจริญกาวหนาที่มั่นคง ดังนั้น จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการเชื่อมโยง พลังงาน และการพัฒนาเมือง
''''''''''''''' 6.3 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา)'
7
7
7เมียนมาใหความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจ 7ประเด็น (7.)-27#.-.,)#7.+)#67.&72(%7
6!-,!0)7มีวัตถุประสงคในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหประชาชนเปนศูนยกลาง %./+%%-2%0%$7.+)#67
และมีเปาหมายใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญทั้งหมด 7ประเด็น เชน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน )'(70).0)2672.7$%4%+./7-&0!1203#230%7โดยเฉพาะถนน ทาเรือ รวมทั้ง
%.4%0-,%-27612%,7สงเสริมใหเกิดสภาวะที่ดีทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคและภายในประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนา
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ที่เทาเทียมกัน รวมทั้งสงเสริมทรัพยากรมนุษยเพื่อนําไปสูการสรางสังคมที่ทันสมัยและเปนพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ77
6.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม)'
เวียดนามมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเทศทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยแผนระยะยาว
เรียกวา .#).#.-.,)#7%4%+./,%-27+!-7 มีเปาหมายมีการเปนประเทศอุตสาหกรรม
ที่ทันสมัย สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด พรอมทั้งเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค7สวนแผนพัฒนาประเทศระยะสั้น
เนนความมั่นคงและความมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งความเชื่อมโยงและการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจกับตางประเทศ7
7
6.5 ราชอาณาจักรภูฏาน'(ภูฏาน)
ภูฏานดําเนินการพัฒนาประเทศโดยอาศัยปรัชญา “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” 0.117
!2).-!+7!//)-%117เนนการพัฒนาอยางสมดุลเพื่อใหประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน
ก็มีแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองโลกดวยการพัฒนา
เศรษฐกิจกับสังคมที่ยั่งยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การสงเสริมวัฒนธรรม และการปกครองภายใตหลักธรรมรัฐ
ทั้งนี้ปจจุบันภูฏานดําเนินนโนบายภายใตแผนพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2561)
โดยเนนการพัฒนาอยางรอบดาน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขจัดความยากจน และการ
พัฒนาการศึกษา7
7
6.6 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิไตยศรีลังกา (ศรีลังกา)'
ศรีลังกาไดวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกรอบการพัฒนาระยะ 10 ป
ระหวาง พ.ศ. 2553-2563 โดยวางเปาหมายของการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาค
ทางดานการขนสง การบิน และการคา ดังนั้น ศรีลังกาจึงมีความตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยง
ระหวางภูมิภาคและเชื่อมโยงภายในประเทศ เชน ถนน ทาเรือ ระบบราง และสนามบิน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญ
ในการลดความยากจน และใหเอกชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ7
7
6.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต (ติมอร-เลสเต)
ติมอร-เลสเต มีการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 20 ป ระหวาง พ.ศ. 2554-2573
(20!2%')#7%4%+./,%-27+!-7 7ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และมี
เปาหมายหลักของการเปนประเทศรายไดสูงและเอกชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป พ.ศ.  7
โดยความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยง ตลอดจนการพัฒนาทุนทางสังคม (.#)!+7
!/)2!+) เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน7
7
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7
'
 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (#!"' $"'!)'
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนา 15 ป ระหวาง พ.ศ. 2559-2573 ซึ่งพัฒนามาจากเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ ()++%--)3,7%4%+./,%-27.!+171) ซึ่งวางเปาหมายการพัฒนาระหวาง พ.ศ. 2544-2558
โดยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เปาหมายหลัก และ 169 เปาประสงค ซึ่งเปาหมายหลักที่เกี่ยวของ
กับ สพพ. คือเปาหมายหลักที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานที่ดี เพื่อใหพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน และเปาหมายหลักที่ 17 หุนสวนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในการเสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวน
ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน7
7
 การเจริญเติบโตแบบมีสวนรวมและเศรษฐกิจพอเพียง'
สพพ. ใหความสําคัญกับการเจิญเติบโตแบบมีสวนรวม -#+31)4%70.52(7เปนเปาหมายสําคัญ
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมกับประเทศเพื่อนบาน ใหการเจริญเติบโตไปพรอมๆ กัน และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทุกภาคสวนจะตองไปประโยชนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งการเจริญเติบโตอยางมีสวนรวมไดสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สพพ. ไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนองคกร ซึ่งมีเปาหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตแนวทางขับเคลื่อนดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3&&)#)%-#67
#.-.,6) ในการเดินทางสายกลางและสรางภูมิคุมกัน เพื่อใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตทาง
เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ

7
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ประเด็นยุทธศาสตรของ สพพ.'
'
ยุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้'
7
ยุทธศาสตรที่ '''

ยุทธศาสตรที่  ' '

ยุทธศาสตรที่  ''
7
ยุทธศาสตรที่  




พัฒนาความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน7
ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล7
บูรณาการกับภาคสวนตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดในการรวมพัฒนา7
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงาน7
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรที่ 1''
พัฒนาความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน'
ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล'
7
เปาประสงค'
'
7เพื่อผลักดันใหเกิดความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน7
อยางตอเนื่อง 
2. เพื่อใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการเกิดผลเปนรูปธรรม และสอดคลองกับแผน
กรอบความรวมมือ ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน77
3. เพื่อใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบานได7
มาตรฐานสากล77
'
7
กลยุทธ'
'
'
'
1. จัดทําแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (.3-20677
20!2%'67ใหชัดเจน7และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
ขอตกลงกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
7สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางการเงินและวิชาการ กับประเทศเพื่อนบานโดย7
ใหความสําคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ไดแก กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา7'
7พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เชน การประเมิน7
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ และการจัดทําขอกําหนดทางดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม 7
 7ริเริ่มและพัฒนาโครงการความรวมมือใหตอบสนองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค และสอดคลองกับพลวัตของนโยบายตางๆ
7
'
7



วิสยั ทัศน !“เปนองคกรชั้นนําในภูมภิ าคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบานเพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน ”
พันธกิจ !เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบาน
!!!!!!!!!!!!!!!บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

กิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูร ับ
ผิดชอบ

   
ยุทธศาสตรที่ พัฒนาความรวมมือทาง
การเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน
ใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล

!เพือ่ ผลักดันใหเกิดความรวมมือทางการเงินและ
วิชาการกับประเทศเพือ่ นบานอยางตอเนือ่ ง
!เพือ่ ใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการ
เกิดผลเปนรูปธรรม และสอดคลองกับแผนกรอบ
ความรวมมือ ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบาน
!เพือ่ ใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการของ
สพพ!กับประเทศเพือ่ นบานไดมาตรฐานสากล

กลยุทธ !จัดทําแผนความรวมมือเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน  !
 !ใหชัดเจน และสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศของไทยและประเทศเพือ่ นบาน
รวมทัง้ ขอตกลงกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ !สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางการเงิน
และวิชาการ กับประเทศเพือ่ นบานโดย
ใหความสําคัญกับประเทศทีม่ พี รมแดนติดกับไทย
ไดแก กัมพูชา สปป!ลาว และเมียนมา
กลยุทธที่ !พัฒนากระบวนการและเครื่องมือใน
การดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพ เชน การประเมิน
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน การประเมินผล
โครงการทีแ่ ลวเสร็จ และการจัดทําขอกําหนด
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ !ริเริ่มและพัฒนาโครงการความรวมมือ
ใหตอบสนองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศเพือ่ นบานและภูมภิ าค และ
สอดคลองกับพลวัตของนโยบายตางๆ

!จัดทํา  ! !รายประเทศ โดยมีการหารืออยางใกลชิดกับประเทศ
เพือ่ นบาน เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของทัง้ รัฐบาลไทยและประเทศ
เพือ่ นบาน
!จัดทําแผนและดําเนินโครงการความรวมมือทางการเงินและวิชาการทุกปให
สอดคลองกับ  ! !ของประเทศนัน้ ๆ โดยเนนประเทศทีม่ ี
พรมแดนติดกับไทย ไดแก กัมพูชา สปปลาว และเมียนมา
!ปฏิบัตงิ านเชิงรุกเพือ่ ใหเกิดโครงการความรวมมือทัง้ ทางการเงินและวิชาการ
เปนรูปธรรม โดยการหารืออยางตอเนือ่ ง และมีการสํารวจศักยภาพโครงการ
รวมกัน ทัง้ นีจ้ ะตองใหความสําคัญกับประเทศทีม่ ศี ักยภาพความรวมมือทาง
เศรษฐกิจสูง
!พัฒนากระบวนการใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการ ใหมี
มาตรฐานสากล รวมทัง้ การปรับปรุงระเบียบ การประกาศขอกําหนดเพือ่ ปองกัน
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
!ประสานความรวมมือกับหุน สวนเพือ่ การพัฒนา !!
อืน่ ๆ เพือ่ บูรณาการความรวมมือกันในดานการพัฒนาโดยอาจเปนความรวมมือใน
รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี
!ใหความรวมมือทางการเงินเฉลี่ย !ลานบาทตอป รายละเอียดในแผนการ
ใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการ
!จัดหลักสูตรอบรมทีเ่ กีย่ วของใหแก เจาหนาทีป่ ระเทศเพือ่ นบานอยางนอย !
คนตอป และพัฒนาระบบติดตามและประมวลผลการจัดอบรม
!ประเมินผลโครงการทีแ่ ลวเสร็จ และนําบทเรียนมาประกอบการดําเนิน
โครงการในอนาคต
!ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานทีร่ ับผิดชอบความรวมมือกับ สพพ!เปน
ประจําเพือ่ พัฒนาโครงการรวมมือใหมรี ูปธรรมโดยเร็ว
!ใชเวทีในกรอบตางๆ ผลักดันโครงการทีป่ ระเทศไทยและประเทศเพือ่ นบานมี
ประโยชนรวมกัน

สนผ

สบค!

สบค!

สบค!

สนผ

สบค!

สบค!
สบค!
สนผ
สบค!
สนผ

โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564
ปีงบประมาณ

2561

ประเทศ

ประเภทโครงการ

ราชอาณาจักรกัมพูชา

TA

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

TA
TA
TA
FA

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

FA
FA
FA

2562

2563

2564

ราชอาณาจักรกัมพูชา

FA

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

FA

สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา

FA

ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

FA
FA

สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา

FA
FA
FA
FA

ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
(Banteay Meanchey) และจังหวัดอุดร เมียนเจย (Uddar Meanchey)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (ระยะทางรวมประมาณ 130 กิโลเมตร)
3. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานบริเวณเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา (แก้ไขปัญหาน้ําท่วม)
4. การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนช่วงห้วยทราย-ปากทา-บ้านก้อนตื่น
5. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ) (The 5th Thai-Lao Friendship Bridge
Construction Project)
6. โครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจากบ้านพุน้ําร้อน-ทวาย (ระยะทางรวมประมาณ 138 กิโลเมตร)
7. โครงการพัฒนาชุมชนเมืองตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor) ระยะที่ 3
(The 3rd Corridor Town)
8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เมืองนอร์ทโอกาลาปา และนอร์ทดากอน)
(North Okkalapa and North Dagon Township)
1.โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
(Banteay Meanchey) และจังหวัดอุดร เมียนเจย (Uddar Meanchey) (ระยะทางรวมประมาณ 106 กิโลเมตร)
2. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) (ระยะทางประมาณ 147 กิโลเมตร) (The
Improvement of National Road 12 (R12) Section of Thakhek - Na Phao Checkpoint)
3. โครงการงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/ พญาตองซู – ทันพยูไซยัด (เท็ตคอ)
(ระยะทางรวมประมาณ 101 กิโลเมตร)
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (ระยะทางรวมประมาณ 130 กิโลเมตร)
2. โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง ใน สปป. ลาว (โครงการ 2) (Water Suuply Construction Project for Five
Districts) (Phase II)
3. โครงการพัฒนาระบบประปาในเมืองทิมพู
1. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานบริเวณเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา (แก้ไขปัญหาน้ําท่วม)
2. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานช่วงบ้านน้ํายาง-หลวงน้ําทา หรือ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน ช่วงบ้าน
ปก-บ้านพาว-ห้วยเจียม*อาจจะต้องมีการจัดทํา TA เพื่อทบทวนผลการศึกษาที่ สปป. ลาว ได้จัดทําไว้แล้ว
3. โครงการก่อสร้างถนนเส้นทาง มายปัน – ตองกี (Mongpan – Taunggyi)

%/2%,"%07201777
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ยุทธศาสตรที่ 2'
บูรณาการกับภาคสวนตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน'
7
เปาประสงค'
7
. เพื่อใหความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวาง สพพ. และประเทศเพื่อนบาน
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน และกรอบความรวมมือตางๆ
ในภูมิภาค และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม
7เพื่อบูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เปนประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน7
7
กลยุทธ' '

 ทํางานใกลชิดกับรัฐบาลและภาคสวนตางๆ ของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอยางมีสวนรวม77
 ใชความรวมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการประสานความรวมมือระหวาง 7
หนวยงานตางๆ รวมทั้งหุนสวนเพื่อการพัฒนาในการรวมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนในการใชทรัพยากร 77
3. ประสานกับหนวยงานของรัฐบาลไทยอยางใกลชิด เพื่อผลักดันและสงเสริมการบูรณาการ
ในการริเริ่มโครงการความรวมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองคความรูเพื่อนําบทเรียน
ที่ผานมาไปจัดทํายุทธศาสตรและโครงการในอนาคต7
. ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเขาใจ
บทบาทและผลงานของประเทศไทยในโครงการใหความรวมมือดานการเงินและวิชาการและผลประโยชน
รวมกันในภูมิภาค''
7
7
7
7
7
7
7
7
7


วิสัยทัศน ,“เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน”
พันธกิจ ,,เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน
,,,,,,,,,,,,บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่  บูรณาการกับภาค
สวนตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดใน
การรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน

,เพื่อใหความรวมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวาง สพพ,และประเทศ
เพื่อนบาน สอดคลองกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ประเทศเพื่อนบาน และกรอบ
ความรวมมือตางๆ ในภูมิภาค และ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม
,เพื่อบูรณาการการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด เปนประโยชนสูงสุดใน
การพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน

กลยุทธที่ ,ทํางานใกลชิดกับรัฐบาลและภาคสวน
ตางๆ ของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหุนสวนเพื่อการ
พัฒนาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สามารถทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอยางมีสวน
รวม
กลยุทธที่ ,ใชความรวมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุ
ภาคีในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งหุนสวนเพื่อการพัฒนาในการรวมมือทาง
การเงินและวิชาการ รวมทั้งไมใหเกิดความซ้ําซอนใน
การใชทรัพยากร
กลยุทธที่ ,ประสานกับหนวยงานของรัฐบาลไทย
อยางใกลชิด เพื่อผลักดันและสงเสริมการบูรณาการ
ในการริเริ่มโครงการความรวมมือทางการเงินและ
วิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองคความรูเพื่อนํา
บทเรียนที่ผานมาไปจัดทํายุทธศาสตรและโครงการใน
อนาคต
เพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม
กลยุทธที่ ,,ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหผู
มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเขาใจบทบาท
และผลงานของประเทศไทยในโครงการใหความ
รวมมือดานการเงินและวิชาการและผลประโยชน
รวมกันในภูมิภาค

,รวบรวมบทเรียนจากโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งของ สพพ,และหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาอื่น เพื่อนํามาใชในการออกแบบโครงการของ สพพ,ในอนาคต
,สงเสริมใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคและหลักการของ )'( #!,*!$%"#(,$!',และ
#!)' *,&$+(
,เขารวมประชุม   ,เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการ
ดําเนินงาน
,จัดทําและดําเนินการตามแนวทางความรวมมือทวิภาคี ระหวาง สพพ,กับ
ประเทศเพื่อนบาน ในการใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ
,บูรณาการกับหนวยงานตางๆ เพื่อเสนอแนะและผลักดันเกี่ยวกับนโยบาย
ความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบานทั้งในกรอบการ
เจรจาทวิภาคีและพหุภาคี และดําเนินโครงการตามพันธสัญญายุทธศาสตร
นโยบายดังกลาว เพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม
,สงเสริมใหเจาหนาที่เผยแพรผลงานขอมูลของโครงการในพื้นที่ รวมทั้งมีการ
สอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่
,ใชสื่อในหลายรูปแบบในการเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาเวปไซท
การใหสัมภาษณ การเขารวมเปนผูเสวนากับองคกรอื่น การจัดสัมนาทั้งในพื้นที่
ชายแดนใกลกับโครงการและในสวนกลาง การจัดกิจกรรม &'',$)&,และ
เขาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ไตรมาส
   

ผูรับ
ผิดชอบ
สบค,
สนผ

สนผ
สบค,
สนผ

สบค,
สอก
สอก
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ยุทธศาสตรที่ 3'
บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงาน'
'
เปาประสงค '
1. เพื่อให สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดําเนินงานและรองรับการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืน7
2. พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 7
7
กลยุทธ
1. แสวงหาแหลงเงินที่เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สพพ. ใหมี '
ความตอเนื่องและยั่งยืน'
2. พิจารณาแนวทางการใหความรวมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เชน การรวมทุน7
และการรวมลงทุน7การกูตอ การเปนตัวแทนการใหกู และการใหกูรวมกับองคกรอื่น 7
3. บริหารเงินทุนใหเปนไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได รวมถึงพัฒนาระบบ7
บริหารจัดการหนี้7และระบบฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และสามารถรองรับการดําเนินงานของ สพพ. 7
ในอนาคต7
4. จัดทํากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. เพื่อใหการดําเนินงานดานการใหความ7
ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานมีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับความนาเชื่อทางดานเครดิตขององคกร 7
7
777777 7
7
7



เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่  บริหารจัดการทรัพยากรทางการ เพื่อให สพพมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการ
เงินเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงาน
ดําเนินงานและรองรับการใหความชวยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบานอยาง
ยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหมๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร
กลยุทธที่  แสวงหาแหลงเงินที่เหมาะสม
จากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สพพใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธที พิจารณาแนวทางการใหความ
รวมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เชน การ
รวมทุนและการรวมลงทุน การกูตอ การเปน
ตัวแทนการใหกู และการใหกูรวมกับองคกร
อื่น
กลยุทธที่ บริหารเงินทุนใหเปนไปตาม
ระเบียบและสามารถตรวจสอบได รวมถึง
พัฒนาระบบบริหารจัดการหนี้ และระบบ
ฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และสามารถ
รองรับการดําเนินงานของ สพพในอนาคต
กลยุทธที่ จัดทํากรอบความยั่งยืนทาง
การเงินของ สพพเพื่อใหการดําเนินงานดาน
การใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
มีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับ
ความนาเชื่อทางดานเครดิตขององคกร

กลยุทธ
เตรียมการสําหรับการออกตราสารหนี้ในป พศ
– 
ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของ สพพจากหนี้
ระยะสั้นเปนหนี้ระยะยาว โดยการออกตราสารหนี้ของ
สพพ
จัดทํา   เพื่อแนะนําองคกรและเพื่อ
ชี้แจงการระดมทุน โดยการออกตราสารหนี้ในอนาคต
พัฒนาระบบฐานขอมูลและโครงการใหมีความ
เที่ยงตรง นาเชื่อถือ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร
ภายในป พศ
มีการจัดทํากิจกรรม เชน การ  รวมกับ
สถาบันการเงินเพื่อแนะนํา และประชาสัมพันธองคกร
แกนักลงทุน ซึ่งจะเปนแหลงเงินทุนของ สพพใน
อนาคต
ศึกษากรอบแนวทางการจัดทําความรวมมือรูปแบบ
อื่นกับสถาบันการเงิน และองคการระหวางประเทศ
เชนการรวมทุนกับสถาบันการเงินการใหกูตอ การเปน
ตัวแทนการกูเงินและการระดมทุนจากแหลงอื่น
นอกเหนือจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
ศึกษาและทบทวนโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
ของ สพพเพื่อกําหนดแผนงานทางการเงินระยะยาว
ของ สพพตอไป

กิจกรรม

บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

   

ระยะเวลาการดําเนินงาน ไตรมาส

วิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน”
พันธกิจ เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน

สบท

ผูรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4'
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
'
เปาประสงค'






1. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหการบริหารงานภายใน สพพ. เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะในการดําเนินงานในแตละดานควบคูกับธรรมาภิบาล
4. เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรในทุกๆ ดาน

กลยุทธ'
. พัฒนาระบบการทํางานขององคกรโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อตอการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรู และยกระดับความโปรงใสของการปฏิบัติงานใหสามารถตรวจสอบได7
. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคูไปกับความมีคุณธรรม7
และจริยธรรม7
3. เปดเผยขอมูลองคกรที่ดําเนินงานในประเทศเพื่อนบานตอสาธารณะอยางเพียงพอและ 7
เหมาะสมและเอื้อตอการดําเนินงานของเอกชนและสาธารณชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ 7
. จัดทําแนวทางปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ใหสอดคลองกับ พรบ. และระเบียบตางๆ ของ
ทางราชการ รวมถึงปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน7
. พัฒนามาตรการเพื่อสงเสริมขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร7
. ใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสในการเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตในทุกๆ ดาน7
เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในองคกร7'






เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่  พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง +เพือ่ พัฒนาระบบการทํางานภายในองคกร
และเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง
+เพือ่ ใหการบริหารงานภายใน สพพ+เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
+เพือ่ สรางบุคลากรใหมีสมรรถนะในการ
ดําเนินงานในแตละดานควบคูกบั ธรรมาภิบาล
+เพือ่ ใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
มีประสิทธิภาพ
+เพือ่ ใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคกรในทุกๆ ดาน

ยุทธศาสตร
กลยุทธที่ +พัฒนาระบบการทํางานขององคกรโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อตอการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสงเสริมการเรียนรู และยกระดับความ
โปรงใสของการปฏิบัตงิ านใหสามารถตรวจสอบได
กลยุทธที่ +พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการ
ปฏิบัตงิ านทุกสายงาน ควบคูไปกับความมีคุณธรรม
และจริยธรรม
กลยุทธที่ +เปดเผยขอมูลองคกรที่ดําเนินงานใน
ประเทศเพือ่ นบานตอสาธารณะอยางเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อตอการดําเนินงานของเอกชนและ
สาธารณชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการปฏิบัตงิ านตาม
แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ
กลยุทธที่ +จัดทําแนวทางปฏิบัตงิ านภายในของ สพพ+
ใหสอดคลองกับ พรบ+และระเบียบตางๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน
กลยุทธที่ +พัฒนามาตรการเพือ่ สงเสริมขวัญกําลังใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านใหกบั บุคลากร
กลยุทธที่ +ใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสในการเสนอ
ความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตในทุกๆ ดาน
เพือ่ ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในองคก

กลยุทธ

กิจกรรม
+พัฒนาการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ และเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารองคความรู
รวมถึงการประชาสัมพันธภายในองคกรดวยสื่อตางๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ +")& ''%+
("+' +เปนตน
+จัดทํา #%+ #)+กระบวนการทํางานของทุกสํานักและฝาย
+พัฒนาระบบงานโดยใช +เขามาเกี่ยวของ เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล งานธุรการ เปนตน
+พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของ คพพ
+จัดฝกอบรมใหตรงกับ #!$'"*+ของบุคลากรแตละตําแหนง ทั้งการอบรมแบบ "#(&
+( +และ "'#+%""+โดยบุคลากรตองไดรับการฝกอบรมอยางนอย +หลักสูตร
หรือ +วันป รวมถึงมีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม และการดําเนินการระบบพีเ่ ลี้ยง
+พัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุก ตามกรอบโครงสรางองคกร
+ดําเนินการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกบั เจาหนาที่ในองคกร เชน จัดอบรม
เกี่ยวกับการทํางานรวมกับผูอื่น ธรรมะกับการทํางาน จัดกิจกรรมตอตานคอรรัปชั่น งานจิตอาสา
ตางๆเปนตน
+ปรับปรุงฐานขอมูลและรูปแบบการเผยแพรขอ มูลความรวมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ+และ
ขอมูลที่สําคัญของ สพพ+โดยปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
+พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปรงใส ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของ
สพพ+และใหเปนไปตามกฎหมายภาครัฐ เชน กฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือของ ปปช+
ฯลฯ
+พัฒนาระบบระเบียบและดําเนินการพิจารณาปรับเลื่อนเจาหนาที่ในตําแหนงที่สูงขึ้นตามความรู
ความสามารถ
+ทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น ใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และสามารถรักษาบุคลากรที่ดเี อาไว รวมทั้งจัดทํา ปรับปรุงและใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางาน
+จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน
+จัดทําการสํารวจภายในองคกร และความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของสํานัก ฝายตางๆใน
สพพ+โดยเฉพาะหนวยสนับสนุนเพือ่ นําไปพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงานนั้นๆ

+++++++++++++บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

วิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบานเพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน ”
พันธกิจ +เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบาน

   

ระยะเวลาการดําเนินงาน ไตรมาส

สอก

ผูรับ
ผิดชอบ
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สาขายุทธศาสตร " "'" !'
 โครงสรางพื้นฐานดานความเชื่อมโยงทั้งทางดานการคมนาคมและไฟฟา '
และทางดานการพัฒนาเมือง '
โดยใหความรวมมือทางการเงินในการพัฒนาโครงการตางๆ ในประเทศเพื่อนบาน ในการสงเสริมการคา
การลงทุน การทองเที่ยว ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก
ผูประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําไปสูการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวมและการพัฒนาที่ยั่งยืน'
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย '
เปนการวางรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตอยางมีสว นรวม โดยเฉพาะดานการพัฒนา
ทางดานสรรถนะ รวมทั้งดําเนินโครงการใหประสิทธิภาพและไรรอยตอ สงเสริมใหการพัฒนาโครงการตางๆ ของ สพพ.
มีความยั่งยืนในระยะยาว เนนความรวมมือทางวิชาการในการจัดเตรียมโครงการ และการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรประเทศเพื่อนบานใหสามารถบริหารจัดการโครงการไดอยางยั่งยืน7




รายงานจัดทํายุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561-2564)

จัดทําโดย
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(สพพ.) (องคการมหาชน)

กันยายน 2560

สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของรายงาน
2. กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
บทที่ 2 การวิเคราะหทางยุทธศาสตร
1. ภูมิหลังและการจัดทํายุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ.
2. บริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
3. ยุทธศาสตร นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. การวิเคราะห SWOT
บทที่ 3 การกําหนดทิศทางองคกร
1. ประเด็นทาทายและทิศทางในอนาคต
2. วิสัยทัศน สพพ. ป พ.ศ. 2561-2564
3. พันธกิจ
4. เปาหมายหลัก
5. คานิยมหลัก
บทที่ 4 ยุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
1. ประเด็นยุทธศาสตร 4 ป สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศ
เพื่อนบานใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืน
ในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 เปนองคกรที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีสมรรถนะสูง
ในการปฏิบัติงาน
2. สาขาความรวมมือทางยุทธศาสตร (Strategic Sectors)
บทที่ 5 ขอสรุปและแนวโนมในอนาคต

1
1
2
4
4
4
7
10
13
13
14
14
14
14
15
15
15
18
20
22
24
25

บทนํา ความเปนมาและวัตถุประสงคของรายงาน-ความเปนมาการจัดทํารายงาน
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.) เปนหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. <ไดมีการจัดทํายุทธศาสตร สพพ. มาแลว
จํานวน <ฉบับ ไดแก ฉบับที่ <พ.ศ.  <ฉบับที่ <พ.ศ.
 <ฉบับที่ <พ.ศ.
 <
และฉบับที่ <พ.ศ.  <เปนฉบับที่ใชในปจจุบันจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. <ดังนั้น จึงได
จัดทํายุทธศาสตร สพพ. ฉบับที่ <พ.ศ.  <เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธระหวางประเทศ
ตลอดจนยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติระยะ  ป (พ.ศ.  )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  <พ.ศ.  <ซึ่งจะทําใหยุทธศาสตร <ป ของ สพพ.
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน <ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)<สาธารณะรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(ศรีลังกา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรเลสเต (ติมอรเลสเต) และกรอบความรวมมือในภูมิภาค เชน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (5*&7*5<*/32,<"8'5*,.32<")<
และแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง ;*;&:&);<<-&3< -5&;&<<*/32,<(3231.(<
334*5&7.32<"75&7*,;<"<แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชา
การและเศรษฐกิจ (&;<3+<*2,&0<2.7.&7.9*<807."*(735&0<#*(-2.(&0<&2)<(3231.(<334*5&7.32<
"# เปนตน<
สาระสําคัญยุทธศาสตร <ป ของ สพพ. ใหความสําคัญกับความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ<ดวยการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน บูรณาการความรวมมือทาง
การเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบานใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน
เพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงาน ขณะเดียวกันการดําเนินงานภายในองคกรเปนองคกรที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน<
<
<
<
<

<

<



-วัตถุประสงคของรายงาน
<เพื่อจัดทํายุทธศาสตร ป ของ สพพ. สําหรับการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับ
ประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ สพพ. ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.25 -25 <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  เพื่อใหเปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธองคกร รวมทั้งวางกรอบเพื่อทบทวนยุทธศาสตรในแตละ
ปงบประมาณใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ ตลอดจนยุทธศาสตร
และนโยบายของประเทศไทยในอนาคต <


-กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน-กรอบแนวคิด
<<<<
ในการจัดทํายุทธศาสตร <ป ของ สพพ. ไดใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก ไดแก พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ แนวโนมเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ยุทธศาสตร
และสาขาความตองการของประเทศเพื่อนบาน ปจจัยภายในยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศไทย ตลอดจน
การวิเคราะหบทบาท หนาที่ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เรียกวาการวิเคราะห "%#<ขององคกร
และผลการดําเนินงานที่ผานมาของ สพพ. นอกจากนี้ เพื่อใหยุทธศาสตร <ป ฉบับนี้สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน สพพ. ไดรวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูล พรอมทั้งไดประชุมหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน หุนสวนเพื่อ
การพัฒนาตางๆ<
<
-ขั้นตอนการดําเนินงานทีมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร สพพ. ไดจัดประชุมระดมความเห็นจากผูบริหารและ
เจาหนาที่ สพพ. เพื่อดําเนินการยกรางรายงานการจัดทํายุทธศาสตร <ป พรอมทั้งสรุปรางรายงานการ
จัดทํายุทธศาสตร <ป เพื่อนําเอกสารที่ผานการยกรางดังกลาว ประชุมหารือกับถึงทิศทางการจัดทํา
ยุทธศาสตร <ป กับหนวยงานราชการ ภาคเอกชน หุนสวนเพื่อการพัฒนา และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ทั้งนี้ผลการประชุมในแตละครั้งทีมคณะทํางานจะนํามาปรับแกไข พรอมทั้งขอรับฟงความเห็นจากผูบริหาร
และเจาหนาที่ สพพ. รายละเอียดปรากฏดังตาราง <
<
วันเดือน/ป<
กิจกรรม<
26 กรกฎาคม 2560< ประชุมระดมความเห็นผูบริหารและเจาหนาที่ สพพ.<<
2 กรกฎาคม 2560< ประชุมรวมกับผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชีย<<และองคกรความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศญี่ปุน ()
<สิงหาคม < ประชุมเพื่อรับแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรกับคณะกรรมการบริหาร สพพ.
(คพพ.)<จากหนวยงานตางๆ
<สิงหาคม <
ประชุมรวมกับผูแทนภาคเอกชน<

<

<

วันเดือน/ป<
<สิงหาคม <
<สิงหาคม <
16 สิงหาคม 2560<
<สิงหาคม
<สิงหาคม

<
<

<สิงหาคม 2560

กิจกรรม<
ประชุมระดมความเห็นผูบริหารและเจาหนาที่ สพพ.<ครั้งที่ <
ประชุมรวมกับผูแทนหนวยงานราชการ<
ประชุมระดมความเห็นรวมกับ คพพ. ในการจัดทํายุทธศาสตร 4 ป ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561-2564)<
ประชุมระดมความเห็นผูบริหารและเจาหนาที่ สพพ. ครั้งที่ <
ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
แผนยุทธศาสตร และการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  )<ของ
สพพ.<
ประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2560

<
<

<

<
<
<
<

<

<

<

<

<<<<บทที่ <

การวิเคราะหทางยุทธศาสตร
<
 ภูมิหลังและการจัดทํายุทธศาสตร -ป ของ สพพ. <ป ที่ผานมา สพพ. มีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับประเทศ
เพื่อนบาน โดยผลการดําเนินงานในโครงการตางๆ ไดสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและการสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรของประชาชนในประเทศเพื่อน
บาน อีกทั้งยังเปนกลไกของรัฐบาลดานการตางประเทศในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทย
และเพื่อนบาน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนกรอบความรวมมือที่สําคัญๆ อาทิ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (5*&7*5<*/32,<"8'5*,.32<")<และแผนความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง ;*;&:&);<<-&3< -5&;&<<*/32,<(3231.(<334*5&7.32<
"75&7*,;<"<แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ
(&;<3+<*2,&0<2.7.&7.9*<807."*(735&0<#*(-2.(&0<&2)<(3231.(<334*5&7.32<"#
นอกจากนี้ สพพ. ยังใหความสําคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และความตองการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม ของประเทศเพื่อนบาน ในการวางกรอบยุทธศาสตรของ สพพ. ทั้ง <ฉบับ<
ยุทธศาสตร <ป ของ สพพ. (พ.ศ.  )<หรือยุทธศาสตร ฉบับที่ <ของ สพพ. ใหความสําคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ นโยบายและความตองการของประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลไทย เพื่อเปนกรอบหลักในการวางยุทธศาสตร ฉบับที่ <
<
 บริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศการวิเคราะหบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ สพพ. ใหความสําคัญระดับการ
วิเคราะห <ระดับ ดังตอไปนี้<
<
 ระเบียบสถาบันระหวางประเทศ (#(&#($#!-#'(()($#)<<<<<<<<<<<<<<<<< ที่ผานมาเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศขับเคลื่อนโดยระบบตลาด (&5/*7<(3231;)<และ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนนตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก รวมทั้งสงเสริม
การคาระบบการคาเสรี ทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมมีกลไกที่สามารถนําไปสูการกระจายรายไดที่เปนธรรม
อีกทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมไดนําไปสูความเสื่อมโทรมทางดานสิ่งแวดลอมนําไปสูปญหาสภาวะโลกรอน
(0.1&7*<-&2,*)<ขณะเดียวกันรูปแบบเปาการพัฒนาที่ยั่งยืน ("867&.2&'0*<*9*0341*27<3&06<"6)
ระหวางป พ.ศ.   <ซึ่งเปนรูปแบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(.00*22.81<*9*0341*27<3&06<6)<   จึงมีความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

<

<

"6<เปนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม
2(086.9*<53:7-<ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม<

"6<ประกอบดว ย <เปาหมาย และ  <เป าประสงค เปนสวนสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ของทุกประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ
การนํา "6<มากําหนดทิศทางการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  <อันเปน
กรอบยุทธศาสตรสําคัญที่สอดคลองกับบทบาท สพพ. ในฐานะหุนสวนเพื่อการพัฒนาของไทยในการสรางความ
เชื่อมโยงทางโครงสรางพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการปฏิสัมพันธระหวางประเทศภายในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
อยางยังยืน <
<
 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต-เริ่มตนสหัสวรรษใหมสหรัฐอเมริกาและจีนมีอิทธิพลพรอมทั้งแขงขันทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
(*3*(3231.(6)<ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก<สภาวะที่จีนมีความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจซึ่งสงเสริมการขึ้นมามีบทบาทของจีน (#-*<!.6*<3+<-.2&)<จะทําไปสูการสรางเขตอิทธิพลและการ
ปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งรัฐบาลจีนก็ไดยืนยันถึงนโยบายการ
ตางประเทศวาการเขามามีบทบาทของจีนจะมีลักษณะเปนมิตรกับทุกประเทศ (-&51<++*26.9*) โดยเนนใน
ทางการปฏิสัมพันธเพื่อเศรษฐกิจการคาและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายทางการเมือง เชน
การสรางเสนทางความเชื่อมโยงภายใตยุทธศาสตร *07<&2)<!3&)<การใหความสําคัญกับการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภายในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต<สภาวะดังกลาวสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญ
กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกดวยการดําเนินนโยบายเพื่อถวงดุลจีน พรอมใหความสําคัญกับการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจกับกลุมประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน 3:*5<*/32,<
2.7.&7.9*<<

<
 การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิเอเชียการสรางเขตการคาเสรีเปนเปาหมายสําคัญตอการบูรณาการหรือการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งสะทอนทั้งภาพของความรวมมือในการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจรวมกันของประเทศสมาชิก และ
ภาพของการแขงขันกันสรางอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งที่ผานมาสหรัฐอเมริกาไดสนับสนุนการสรางขอตกลงหุนสวนยุทธศาสตร
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (#5&26 &(.+.(< &572*56-.4<# )<ในทางตรงกันขามจีนไดสนุบสนุนความตก
ลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค<!*,.32&0<3145*-*26.9*<(3231.(< &572*56-.4<! <
โดยมีสมาชิกจากกลุมประเทศ " <<<
<
<<<<<<ปจจุบันบทบาทของ # ไดยุติลงเพราะสหรัฐอเมริกาไมไดใหการสนับสนุนกรอบ # <
อิทธิพลการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในเอเชียจึงลดนอยลงเมื่อเทียบกับจีนที่ยังคงใหการ

<

<

สนับสนุนกรอบความรวมมือ ! <รวมทั้งกรอบความรวมมืออื่นๆ ในอนุภูมิภาค อาทิ ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (5*&7*5<*/32,<"8'5*,.32<")<และแผนความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง ;*;&:&);<<-&3< -5&;&<<*/32,<(3231.(<
334*5&7.32<"75&7*,;<"<<
<
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน-ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)<
กัมพูชาไดกําหนดใหมียุทธศาสตรแหงชาติเพื่อการพัฒนา ค.ศ. 2014-2018 (&7.32&0<
"75&7*,.(<*9*0341*27< 0&2<" ) โดยใหความสําคัญกับสาขาความรวมมือที่สําคัญ ไดแก การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาธุรกิจและการจางงาน การพัฒนาทรัพยากรมมนุษย และสงเสริมภาค
การเกษตร โดยยังคงมีความตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
<<
< สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<สปป. ลาว มีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว พ.ศ. 2573 วางเปาหมายจากการเปน
ประเทศ &2)<3(/<สูการเปน &2)<.2/<พัฒนาสูการเปนประเทศรายไดปานกลางระดับสูง ($44*5<.))0*<
2(31*<38275;) โดยอาศัยการพัฒนาดานพลังงานตามแนวคิด &77*5;<3+<6.&<เพื่อใหเศรษฐกิจมีการเติบโต
อยางยั่งยืน รวมทั้งมีความเจริญกาวหนาที่มั่นคง ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานความเชื่อมโยง พลังงาน และการพัฒนาเมือง
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา)<
เมียนมาไดใหความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจ 12 ประเด็น (12 3.27<(3231.(< 30.(;<
3+<7-*<;&21&5) มีวัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหประชาชนเปนศูนยกลาง ( *340**27*5*)<
30.(;) และมีเปาหมายใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญทั้งหมด
12 ประเด็น เชน ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (.,-< 5.35.7; 73<)*9*034<2+5&6758(785*)
โดยเฉพาะถนน ทาเรือ รวมทั้ง *39*521*27<";67*1 สงเสริมใหเกิดสภาวะที่ดีทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
และประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่เทาเทียมกัน รวมทั้งการสงเสริมทรัพยากรมนุษยเพื่อนําไปสูการสราง
สังคมที่ทันสมัยและเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ <

< สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(เวียดนาม) <
เวียดนามมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเทศทั้งระยะยาวและระยะสั้น โดยแผนระยะยาว
เรียกวา "3(.3(3231.(<*9*0341*27< 0&2<    มีเปาหมายมีการเปนประเทศอุตสาหกรรม
ที่ทันสมัย สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด พรอมทั้งเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

<

<

ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค<สวนแผนพัฒนาประเทศระยะสั้น
เนนความมั่นคงและความมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งความเชื่อมโยงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
กับตางประเทศ<
<
<
ราชอาณาจักรภูฏาน<(ภูฏาน)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ภูฏานดําเนินการพัฒนาประเทศโดยอาศัยปรัชญา “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” 5366<&7.32&0<
&44.2*66<เนนการพัฒนาอยางสมดุลเพื่อใหประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็มีแนวทาง
ปฏิบัติดานการพัฒนาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองโลกดวยการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
สังคมที่ยั่งยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การสงเสริมวัฒนธรรม และการปกครองภายใตหลักธรรมรัฐ ทั้งนี้ปจจุบัน
ภูฏานดําเนินนโนบายภายใตแผนพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2561) โดยเนนการ
พัฒนาอยางรอบดาน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การขจัดความยากจน และการพัฒนาการศึกษา<
<
<
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา)<
ศรีลังกาไดวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกรอบการพัฒนาระยะ 10 ประหวาง
พ.ศ. 2553-2563 โดยวางเปาหมายของการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคทางดาน
การขนสง การบิน และการคา ดังนั้น ศรีลังกาจึงมีความตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงระหวาง
ภูมิภาคและเชื่อมโยงภายในประเทศ เชน ถนน ทาเรือ ระบบราง และสนามบิน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการ
ลดความยากจน และใหเอกชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ<
<<<สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต (ติมอร-เลสเต)
ติมอร-เลสเต มีการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 20 ป ระหวาง พ.ศ. 2554-2573
("75&7*,.(<*9*0341*27< 0&2<   <ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว และมี
เปาหมายหลักของการเปนประเทศรายไดสูงและเอกชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป พ.ศ.  <
โดยความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเชื่อมโยง ตลอดจนการพัฒนาทุนทางสังคม ("3(.&0<
&4.7&0) เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน<

 ยุทธศาสตร นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวของ-รัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายประเทศไทย <ดวยการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจผานการพัฒนานวัตกรรม ภายใตความสําคัญกับการวางแผนยุทธศาสตรชาติระยะ
<ป (พ.ศ.  )<โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแผนระยะกลางในการสนับสนุน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติระยะ <ป นอกจากนี้ ดานการตางประเทศ
รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ รวมทั้งใหความสําคัญในการสราง

<

<

ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ดังนั้นการจัดทํายุทธศาสตรฉบับที่ <สพพ. ไดนํายุทธศาสตรและ
นโยบายประเทศไทยมาเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญยุทธศาสตรและนโยบายที่สําคัญ ดังนี้ <
<
-ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) รัฐบาลใหความสําคัญกับการวางเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวดวยการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวหรือที่เรียกวา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
เพื่อสรางชาติ <ใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยกระดับรายไดของประเทศใหสูงขึ้นสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
โดยแนวทางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก ดานความมั่นคง
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพคน ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ดานการสรางการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ<ซึ่งในยุทธศาสตรที่ 2 การสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการคาการลงทุน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  <พ.ศ.  <ยุทธศาสตรที่ <ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ <ป
(พ.ศ.  <โดยมีแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม
ในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน "<"<##<"#<และ "<และ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศไทยเปนรากฐานทาง
เศรษฐกิจ การคา และการลงทุนที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยาย
จากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต<
<
-----------  -นโยบายรัฐบาลไทย ดานการตางประเทศ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน-และประเทศไทย 4.0<<รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายดานการตางประเทศและการสงเสริมบทบาท รวมทั้งการใชโอกาส
ในประชาคมอาเซียน ดวยการใหความสําคัญกับการสานตอความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/ มีศักยภาพ เพื่อสงเสริม
ความมั่นคง ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และสงเสริม ความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนรวมกันไปในทุกมิติ
รวมทั้งเรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง <
ประเทศ ("<แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง ("<แผนความรวมมือแหง

<

<

อาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ ("#<และแผนแมบทความ
เชื่อมโยงในอาเซียน ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียน
สัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม<นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกวา ประเทศไทย 4.0
โดยใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและองคความรูในภาคเศรษฐกิจตางๆ<
<
-  -พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)มาตรา 7 ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่หลักดังตอไปนี้ <<<<<<<ใหการชวยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการชวยเหลือทางการเงินในการรวมมือ<
พัฒนาเศรษฐกิจแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน
 2<<ใหการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
 3<รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือการ
ดําเนิน <
นโยบายและมาตรการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

4. ประสานการใชอํานาจหนาที่หรือการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ องคการหรือ
หนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน<
<<<<<<<<<<<<<<< มาตรา 9 ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน<<ประกอบดวย <
<
<
<เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา 47
<
<เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนเดิม<
<
<เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป<

4. เงินอุดหนุนจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หนวยงานอื่นของรัฐ หรือภาคเอกชน
และองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินทุนหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
<<<
<คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ คาตอบแทน หรือรายไดจากการดําเนินกิจการ
<
<ดอกผลของเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากทรัพยสินของสํานักงาน การรับเงินหรือ
ทรัพยสินตาม (4) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหสํานักงานขาดความเปนอิสระหรือความเปนกลาง<<
<
 -เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ()'(#!-*!$%"#(-$!')เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนา 15 ป ระหวาง พ.ศ. 2559-2573 ซึ่งพัฒนามาจากเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (.00*22.81<*9*0341*27<3&06<6) ซึ่งวางเปาหมายการพัฒนาระหวาง พ.ศ. 2544-2558
โดยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เปาหมายหลัก และ 169 เปาประสงค ซึ่งเปาหมายหลักที่เกี่ยวของ

<

<

กับ สพพ. คือเปาหมายหลักที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานที่ดี เพื่อใหพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน และเปาหมายหลักที่ 17 หุนสวนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในการเสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวน
ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน<

<

3.6 การเจริญเติบโตแบบมีสวนรวมและเศรษฐกิจพอเพียงสพพ. ใหความสําคัญกับการเจิญเติบโตแบบมีสวนรวม 2(086.9*<53:7-<เปนเปาหมาย
สําคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมกับประเทศเพื่อนบาน ใหการเจริญเติบโตไปพรอมๆ กัน และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทุกภาคสวนจะตองไปประโยชนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งการเจริญเติบโตอยางมีสวนรวมไดสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สพพ. ไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนองคกร ซึ่งมีเปาหมาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตแนวทางขับเคลื่อนดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
("8++.(.*2(;<(3231;) ในการเดินทางสายกลางและสรางภูมิคุมกัน เพื่อใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของพลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
 การวิเคราะห สพพ. ไดวิเคราะห "%#< สถานะของ<สพพ. ในปจจุบัน<โดยพิจารณาทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค อันจะนําไปสูการวิเคราะหสถานะและสภาพแวดลอม
ชัดเจน และปญหาสําคัญของ สพพ. ในการดําเนินงานในอนาคต<เพื่อใหสามารถนํามาใชประกอบการกําหนด
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และการดําเนินการตามยุทธศาสตรขององคกรตอไป ทั้งนี้ สพพ. ไดระดมความเห็น
และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้<
<

<

จุดแข็ง--

จุดออน--

<สพพ. มีความเขาใจประเทศเพื่อนบาน เนื่องจาก
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานมีวัฒนธรรมและ
ระดับการพัฒนาที่ใกลเคียงกัน ทําให สพพ. สามารถ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางคลองตัว <ภารกิจและหนาที่หลักขององคกรสอดคลอง
กับการดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลไทย
ในการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค และสงเสริม
ความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
 <องคกรเปนกลไกที่สําคัญในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของรัฐบาลไทย เพื่อสงเสริม

<ความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับ
ประเทศเพื่อนบานยังไมครอบคลุมทั้ง 7 ประเทศ<
2. สาขาความรวมมือทางการเงินและวิชาการ
กับประเทศเพื่อนบานยังไมมีความหลากหลาย
จํากัดเฉพาะการสรางโครงสรางพื้นฐานดานความ
เชื่อมโยงและการพัฒนาเมือง <
 <บทบาทในการสรางขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม เชน ความริเริ่ม
โครงการระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม-เวียงจันทน
ยังมีคอนขางจํากัด

<

จุดแข็ง 

จุดออน

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานทั้งกรอบทวิ
ภาคีและพหุภาคี เชน     
 รวมถึง 
4. การปฏิบัติงานและแนวนโยบายขององคกรมี
ความสอดคลองกับการพัฒนาที่ยังยืนและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม
 เปนองคการมหาชนองคกรขนาดเล็ก สายการ
บังคับบัญชาสั้นทําใหการดําเนินงานคลองตัวกวา
หนวยงานราชการ
 สพพ. เปนองคกรของรัฐและพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง สพพ. ไดใหอํานาจในการระดมทุนจึงสามารถ
ระดมทุนผานตลาดเงินและตลาดทุนไดสะดวก 
7. สพพ. สามารถบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ ของ
ไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พรอมทั้งนําเสนอความ
ริเริ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ตอรัฐบาลและ
สาธารณะชน

 การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกรใน
เรื่องของการดําเนินงานและผลประโยชนโครงการ
ยังไมมีความหลากหลายและเขาถึงสาธารณะชน
และองคกรเปาหมาย 
5. ความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับองคกร
อื่นๆ ยังไมเปนรูปธรรม
6. อัตราดอกเบี้ยของ สพพ. ไมยึดหยุนและไม
ดึงดูดความนาสนใจการรับความชวยเหลือทาง
การเงินและวิชาการ
7. สพพ. ยังขาดบุคลากรในสาขาที่สําคัญ เชน
วิศวกร ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาโครงการตางๆ
  การสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาล
ลดลงทําให สพพ. ตองพึ่งพาเงินทุนจากตลาดเงิน
และตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหตนทุนการใหกูสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับแหลงเงินกูอื่นที่ประเทศเพื่อนบาน
สามารถกูได

โอกาส 

อุปสรรค 

 ประเทศเพื่อนบานมียุทธศาสตรการพัฒนา
และความตองการรวมมือเพื่อการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานเปนจํานวนมาก
 กรอบความรวมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาคมี
ความเปนพลวัตสูง สพพ. จึงสามารถมีบทบาทในฐานะ
หุนสวนเพื่อการพัฒนาของไทย
 หุนสวนเพื่อการพัฒนาอื่นๆ มีความพรอมใน
การรวมมือกับ สพพ. ในรูปแบบตางๆ
4. รัฐบาลไทยใหความสําคัญในการพัฒนา
รวมกับประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะในสาขาการ

 หุนสวนการพัฒนาของประเทศตางๆ มีเงื่อนไข
ทางการเงินที่ดีกวาและมีงบประมาณในการใหความ
รวมมือทางการเงินและวิชาการที่มากกวาสามารถเปน
ทางเลือกใหกับประเทศเพื่อนบาน 
2. กระบวนการรับความรวมมือทางการเงินในประเทศ
เพื่อนบานมีหลายหนวยงานรับผิดชอบและยังมีขั้นตอน
ลาชาในการดําเนินงาน
3. บุคลากรของหนวยงานประเทศเพื่อนบานยังขาด
ความเขาใจและองคความรูในการจัดเตรียมความ
พรอมโครงการ 

โอกาส-<
 <เทคโนโลยีมีการพัฒนาเพื่อชวยลดระยะเวลา
และลดคาใชจายในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น<

อุปสรรค-<
4. ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ประเทศตางๆ ทําใหลาชาและกระทบตอการตัดสินใจ
ในการดําเนินโครงการ <
5. สพพ. ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยลง ซึง่
อาจมีผลตอความสามารถในการระดมทุนใน
อนาคต

<
หมายเหตุ <เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 มีการประชุมระดมความเห็นภายใน สพพ. 



<

<

บทที่ การกําหนดทิศทางองคกร ประเด็นทาทายและทิศทางในอนาคตในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและความมั่นคงทางการเมืองระหวางประเทศมีลักษณะหลายขัว้ อํานาจ
ประกอบกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดกลายเปนภูมิภาคที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ทําใหภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกกลายเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญทางดานภูมิศาสตรเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร ของประเทศตางๆ
จนถูกขนานนามวาศตวรรษแหงเอเชีย ซึ่งมีนัยสําคัญตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทย และ
สพพ. ทั้งนี้ ความทาทายของศตวรรษแหงเอเชียมีนัยสําคัญตอการกําหนดทิศทางนโยบายของประเทศไทย
และ สพพ. สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้<
<ประเทศตางๆ ไดแขงขันเขามามีบทบาทภายในภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบการปฏิสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจผานการสรางเสนทางความเชื่อมโยงภายในและระหวางภูมิภาค เพื่อนําไปสูการสรางเขตอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจอันจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งและบทบาททางการเมืองระหวางประเทศที่มากขึ้น รวมทั้งการแขงขัน
เขามามีบทบาทในการสนับสนุน ตลอดจนการเปนผูริเริ่มและผลักดันกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เชน จีนใหความสําคัญกับการริเริ่มและผลักดันยุทธศาสตร<*07<&2)<!3&)<2.7.&7.9*<<
ญี่ปุนใหความสําคัญกับการสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงผานระเบียงเศรษฐกิจภายใตกรอบ "<อินเดีย
ใหความสําคัญกับการเสนทางความเชื่อมโยงเขาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขณะที่สหรัฐฯ แมจะมีแนวโนม
ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ลดลง แตยังคงใหความสําคัญกับการสรางบทบาทในทางการเมือง นอกจากนี้ สหรัฐฯ
จีน อินเดีย และญี่ปุน ยังใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธผานความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบความรวมมือ
ในอนุภูมิภาคในลักษณะการถวงดุลระหวางกัน ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากการแขงขัน
เพื่อเขามามีบทบาทในมิติทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศจากประเทศนอกภูมิภาค <

 <ความตองการพัฒนาของประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันหุนสวนเพื่อการพัฒนาจากประเทศตางๆ ไดเขามามีบทบาทภายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น โดยเฉพาะ <<%350)<&2/<อันเปนปจจัยสําคัญที่ สพพ. จะตองปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงผานความรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณกับหุนสวนเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ซึ่งจะสงผล
ให สพพ. สามารถที่จะเปนองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนารวมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําไปสูการสราง
มั่นคง ความเขมแข็ง และยั่งยืนภายในภูมิภาคและอนุภูมิภาค<
  <รัฐบาลใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ภายในประเทศ
ตลอดจนพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยการพัฒนาดังกลาวจะสรางประโยชนรว มกัน (878&0<*2*+.76)<ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
โดยจะเติบโตอยางเขมแข็งไปพรอมกับประเทศเพื่อนบาน ("7532,<#3,*7-*5)<ไมทิ้งประเทศใดไวขางหลัง
(*&9*<23<32*<'*-.2))<แนวนโยบายของรัฐบาลจึงสะทอนการใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การเจริญเติบโต

<

<

แบบมีสวนรวม ตลอดจนเปนการสรางความเขมแข็งใหกับภายในภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองและรองรับกับพลวัตการแขงขันเขามามีบทบาทของประเทศขนาดใหญนอกภูมิภาค<
 ดังนั้น การกําหนดทิศทางองคกรของ สพพ. จึงใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางเศรษฐกิจ
การเมืองภายในภูมิภาค การเขามามีบทบาทของหุนสวนเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ตลอดจนแนวโนมการกําหนด
ทิศทางนโยบายของรัฐบาล นําไปสูการกําหนดทิศทางองคกร ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
หลัก คานิยมองคกร ตลอดจนยุทธศาสตรของ สพพ. ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้< <


 วิสัยทัศน สพพ. ป พ.ศ.   <
<<<<<<<<<<<เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายโอกาส<<<<<
ทางการคาและการลงทุนรวมกัน
-

 พันธกิจ<<<<<<<<<<< <เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดย
การใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล
ประเทศเพื่อนบาน<
<<<<<<<<<<<  <บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศ
ในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน<
<

----- --เปาหมายหลัก<<<<<<<<<< <ใหความรวมมือดานการเงินและวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน<
<<<<<<<<<<  บูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน <
รวมถึงพัฒนาการมีสวนรวมของภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน<
<<<<<<<<<<  <บริหารจัดการดานการเงินใหสามารถรองรับความรวมมือดานการเงินและวิชาการประเทศเพื่อน
บานไดอยางยั่งยืน<
<<<<<<<<<<4. พัฒนาระบบการทํางานภายในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหได<
มาตรฐานสากล<
<
----- -คานิยมองคกร- (+$& #สรางเครือขายพันธมิตรในการพัฒนาอยางใกลชิด
- #&,ทํางานดวยพลังทุมเท มุงมั่น และแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา<
- &*#-$&+&- ขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา โดยมีความคิดสรางสรรค ทํางานเปนทีม เพื่อให
บรรลุภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย
- $)#(!(,- ทํางานดวยความรับผิดชอบเปนมืออาชีพ และคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล<

<

<

บทที่ 
ยุทธศาสตร -ป ของ สพพ. (พ.ศ.  
-

)-


เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลัก สพพ. ไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ป และสาขา
ยุทธศาสตร ("75&7*,.(<"*(735) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1-พัฒนาความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบานใหมีคุณภาพมาตรฐานสากลเปาประสงค<
<<<<<<<<<<<เพื่อผลักดันใหเกิดความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง 
2. เพื่อใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการเกิดผลเปนรูปธรรม และสอดคลองกับแผนกรอบ
ความรวมมือ ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน<<
3. เพื่อใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบานได<
มาตรฐานสากล<<
กลยุทธ<
<<<<<<<<<<<1. จัดทําแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (38275;<"75&7*,;<ใหชัดเจน<
และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งขอตกลงกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ 
<<<<<<<<< <สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางการเงินและวิชาการ กับประเทศเพื่อนบานโดยใหความสําคัญกับ
ประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ไดแก กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา<-<<<<<<<<< <พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เชน การประเมินความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน การประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จ และการจัดทําขอกําหนดทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม <<
<ริเริ่มและพัฒนาโครงการความรวมมือใหตอบสนองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค และสอดคลองกับพลวัตของนโยบายตางๆ 

<

<

วิสยั ทัศน !“เปนองคกรชั้นนําในภูมภิ าคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบานเพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน ”
พันธกิจ !เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบาน
!!!!!!!!!!!!!!!บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

กิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูร ับ
ผิดชอบ

   
ยุทธศาสตรที่ พัฒนาความรวมมือทาง
การเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน
ใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล

!เพือ่ ผลักดันใหเกิดความรวมมือทางการเงินและ
วิชาการกับประเทศเพือ่ นบานอยางตอเนือ่ ง
!เพือ่ ใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการ
เกิดผลเปนรูปธรรม และสอดคลองกับแผนกรอบ
ความรวมมือ ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบาน
!เพือ่ ใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการของ
สพพ!กับประเทศเพือ่ นบานไดมาตรฐานสากล

กลยุทธ !จัดทําแผนความรวมมือเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน  !
 !ใหชัดเจน และสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศของไทยและประเทศเพือ่ นบาน
รวมทัง้ ขอตกลงกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ !สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางการเงิน
และวิชาการ กับประเทศเพือ่ นบานโดย
ใหความสําคัญกับประเทศทีม่ พี รมแดนติดกับไทย
ไดแก กัมพูชา สปป!ลาว และเมียนมา
กลยุทธที่ !พัฒนากระบวนการและเครื่องมือใน
การดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพ เชน การประเมิน
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน การประเมินผล
โครงการทีแ่ ลวเสร็จ และการจัดทําขอกําหนด
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ !ริเริ่มและพัฒนาโครงการความรวมมือ
ใหตอบสนองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศเพือ่ นบานและภูมภิ าค และ
สอดคลองกับพลวัตของนโยบายตางๆ

!จัดทํา  ! !รายประเทศ โดยมีการหารืออยางใกลชิดกับประเทศ
เพือ่ นบาน เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของทัง้ รัฐบาลไทยและประเทศ
เพือ่ นบาน
!จัดทําแผนและดําเนินโครงการความรวมมือทางการเงินและวิชาการทุกปให
สอดคลองกับ  ! !ของประเทศนัน้ ๆ โดยเนนประเทศทีม่ ี
พรมแดนติดกับไทย ไดแก กัมพูชา สปปลาว และเมียนมา
!ปฏิบัตงิ านเชิงรุกเพือ่ ใหเกิดโครงการความรวมมือทัง้ ทางการเงินและวิชาการ
เปนรูปธรรม โดยการหารืออยางตอเนือ่ ง และมีการสํารวจศักยภาพโครงการ
รวมกัน ทัง้ นีจ้ ะตองใหความสําคัญกับประเทศทีม่ ศี ักยภาพความรวมมือทาง
เศรษฐกิจสูง
!พัฒนากระบวนการใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการ ใหมี
มาตรฐานสากล รวมทัง้ การปรับปรุงระเบียบ การประกาศขอกําหนดเพือ่ ปองกัน
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
!ประสานความรวมมือกับหุน สวนเพือ่ การพัฒนา !!
อืน่ ๆ เพือ่ บูรณาการความรวมมือกันในดานการพัฒนาโดยอาจเปนความรวมมือใน
รูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี
!ใหความรวมมือทางการเงินเฉลี่ย !ลานบาทตอป รายละเอียดในแผนการ
ใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการ
!จัดหลักสูตรอบรมทีเ่ กีย่ วของใหแก เจาหนาทีป่ ระเทศเพือ่ นบานอยางนอย !
คนตอป และพัฒนาระบบติดตามและประมวลผลการจัดอบรม
!ประเมินผลโครงการทีแ่ ลวเสร็จ และนําบทเรียนมาประกอบการดําเนิน
โครงการในอนาคต
!ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานทีร่ ับผิดชอบความรวมมือกับ สพพ!เปน
ประจําเพือ่ พัฒนาโครงการรวมมือใหมรี ูปธรรมโดยเร็ว
!ใชเวทีในกรอบตางๆ ผลักดันโครงการทีป่ ระเทศไทยและประเทศเพือ่ นบานมี
ประโยชนรวมกัน

สนผ

สบค!

สบค!

สบค!

สนผ

สบค!

สบค!
สบค!
สนผ
สบค!
สนผ

โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564
ปีงบประมาณ

2561

ประเทศ

ประเภทโครงการ

ราชอาณาจักรกัมพูชา

TA

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

TA
TA
TA
FA

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

FA
FA
FA

2562

2563

2564

ราชอาณาจักรกัมพูชา

FA

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

FA

สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา

FA

ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ราชอาณาจักรภูฏาน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

FA
FA

สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา

FA
FA
FA
FA

ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
(Banteay Meanchey) และจังหวัดอุดร เมียนเจย (Uddar Meanchey)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (ระยะทางรวมประมาณ 130 กิโลเมตร)
3. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานบริเวณเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา (แก้ไขปัญหาน้ําท่วม)
4. การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนช่วงห้วยทราย-ปากทา-บ้านก้อนตื่น
5. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ) (The 5th Thai-Lao Friendship Bridge
Construction Project)
6. โครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจากบ้านพุน้ําร้อน-ทวาย (ระยะทางรวมประมาณ 138 กิโลเมตร)
7. โครงการพัฒนาชุมชนเมืองตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor) ระยะที่ 3
(The 3rd Corridor Town)
8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เมืองนอร์ทโอกาลาปา และนอร์ทดากอน)
(North Okkalapa and North Dagon Township)
1.โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
(Banteay Meanchey) และจังหวัดอุดร เมียนเจย (Uddar Meanchey) (ระยะทางรวมประมาณ 106 กิโลเมตร)
2. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) (ระยะทางประมาณ 147 กิโลเมตร) (The
Improvement of National Road 12 (R12) Section of Thakhek - Na Phao Checkpoint)
3. โครงการงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/ พญาตองซู – ทันพยูไซยัด (เท็ตคอ)
(ระยะทางรวมประมาณ 101 กิโลเมตร)
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (ระยะทางรวมประมาณ 130 กิโลเมตร)
2. โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง ใน สปป. ลาว (โครงการ 2) (Water Suuply Construction Project for Five
Districts) (Phase II)
3. โครงการพัฒนาระบบประปาในเมืองทิมพู
1. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานบริเวณเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา (แก้ไขปัญหาน้ําท่วม)
2. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานช่วงบ้านน้ํายาง-หลวงน้ําทา หรือ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน ช่วงบ้าน
ปก-บ้านพาว-ห้วยเจียม*อาจจะต้องมีการจัดทํา TA เพื่อทบทวนผลการศึกษาที่ สปป. ลาว ได้จัดทําไว้แล้ว
3. โครงการก่อสร้างถนนเส้นทาง มายปัน – ตองกี (Mongpan – Taunggyi)

ยุทธศาสตรที่ 2-บูรณาการกับภาคสวนตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน<<<<<<เปาประสงค<
<<<<<<<<<<. เพื่อใหความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวาง สพพ. และประเทศเพื่อนบาน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบาน และกรอบความรวมมือตางๆ ในภูมิภาค
และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม
<<<<<<<<<< <เพื่อบูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เปนประโยชนสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน<
กลยุทธ< <

<<<<<<<<<<<ทํางานใกลชิดกับรัฐบาลและภาคสวนตางๆ ของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหุนสวนเพื่อการพัฒนา
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสนับสนุนการเติบโตอยางมีสวนรวม<<
<<<<<<<<<< <ใชความรวมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการประสานความรวมมือระหวาง <
หนวยงานตางๆ รวมทั้งหุนสวนเพื่อการพัฒนาในการรวมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนในการใชทรัพยากร <<
<<<<<<<<<< <ประสานกับหนวยงานของรัฐบาลไทยอยางใกลชิด เพื่อผลักดันและสงเสริมการบูรณาการในการ
ริเริ่มโครงการความรวมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองคความรูเพื่อนําบทเรียนที่ผานมาไป
จัดทํายุทธศาสตรและโครงการในอนาคต<
<<<<<<<<<< .ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเขาใจบทบาท
และผลงานของประเทศไทยในโครงการใหความรวมมือดานการเงินและวิชาการและผลประโยชนรวมกันใน
ภูมิภาค-<
<
<

<

<

วิสัยทัศน ,“เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน”
พันธกิจ ,,เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน
,,,,,,,,,,,,บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่  บูรณาการกับภาค
สวนตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดใน
การรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน

,เพื่อใหความรวมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจระหวาง สพพ,และประเทศ
เพื่อนบาน สอดคลองกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ประเทศเพื่อนบาน และกรอบ
ความรวมมือตางๆ ในภูมิภาค และ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเจริญเติบโตแบบมีสวนรวม
,เพื่อบูรณาการการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด เปนประโยชนสูงสุดใน
การพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน

กลยุทธที่ ,ทํางานใกลชิดกับรัฐบาลและภาคสวน
ตางๆ ของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหุนสวนเพื่อการ
พัฒนาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สามารถทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอยางมีสวน
รวม
กลยุทธที่ ,ใชความรวมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุ
ภาคีในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งหุนสวนเพื่อการพัฒนาในการรวมมือทาง
การเงินและวิชาการ รวมทั้งไมใหเกิดความซ้ําซอนใน
การใชทรัพยากร
กลยุทธที่ ,ประสานกับหนวยงานของรัฐบาลไทย
อยางใกลชิด เพื่อผลักดันและสงเสริมการบูรณาการ
ในการริเริ่มโครงการความรวมมือทางการเงินและ
วิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองคความรูเพื่อนํา
บทเรียนที่ผานมาไปจัดทํายุทธศาสตรและโครงการใน
อนาคต
เพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม
กลยุทธที่ ,,ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหผู
มีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเขาใจบทบาท
และผลงานของประเทศไทยในโครงการใหความ
รวมมือดานการเงินและวิชาการและผลประโยชน
รวมกันในภูมิภาค

,รวบรวมบทเรียนจากโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งของ สพพ,และหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาอื่น เพื่อนํามาใชในการออกแบบโครงการของ สพพ,ในอนาคต
,สงเสริมใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคและหลักการของ )'( #!,*!$%"#(,$!',และ
#!)' *,&$+(
,เขารวมประชุม   ,เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการ
ดําเนินงาน
,จัดทําและดําเนินการตามแนวทางความรวมมือทวิภาคี ระหวาง สพพ,กับ
ประเทศเพื่อนบาน ในการใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ
,บูรณาการกับหนวยงานตางๆ เพื่อเสนอแนะและผลักดันเกี่ยวกับนโยบาย
ความรวมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบานทั้งในกรอบการ
เจรจาทวิภาคีและพหุภาคี และดําเนินโครงการตามพันธสัญญายุทธศาสตร
นโยบายดังกลาว เพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม
,สงเสริมใหเจาหนาที่เผยแพรผลงานขอมูลของโครงการในพื้นที่ รวมทั้งมีการ
สอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่
,ใชสื่อในหลายรูปแบบในการเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาเวปไซท
การใหสัมภาษณ การเขารวมเปนผูเสวนากับองคกรอื่น การจัดสัมนาทั้งในพื้นที่
ชายแดนใกลกับโครงการและในสวนกลาง การจัดกิจกรรม &'',$)&,และ
เขาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ไตรมาส
   

ผูรับ
ผิดชอบ
สบค,
สนผ

สนผ
สบค,
สนผ

สบค,
สอก
สอก

ยุทธศาสตรที่ 3-บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงานเปาประสงค <
<<<<<<<<<<1. เพื่อให สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดําเนินงานและรองรับการใหความชวยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืน<
2. พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน <
กลยุทธ
1. แสวงหาแหลงเงินที่เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สพพ. ใหมี ความตอเนื่องและยั่งยืน2. พิจารณาแนวทางการใหความรวมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เชน การรวมทุน<
และการรวมลงทุน<การกูตอ การเปนตัวแทนการใหกู และการใหกูรวมกับองคกรอื่น <
3. บริหารเงินทุนใหเปนไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได รวมถึงพัฒนาระบบ<
บริหารจัดการหนี้<และระบบฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และสามารถรองรับการดําเนินงานของ สพพ. <
ในอนาคต<
4. จัดทํากรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. เพื่อใหการดําเนินงานดานการใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบานมีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับความนาเชื่อทางดานเครดิตขององคกร <
<
<
----

<

<

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่  บริหารจัดการทรัพยากรทางการ เพื่อให สพพมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการ
เงินเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินงาน
ดําเนินงานและรองรับการใหความชวยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบานอยาง
ยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหมๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร
กลยุทธที่  แสวงหาแหลงเงินที่เหมาะสม
จากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สพพใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธที พิจารณาแนวทางการใหความ
รวมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เชน การ
รวมทุนและการรวมลงทุน การกูตอ การเปน
ตัวแทนการใหกู และการใหกูรวมกับองคกร
อื่น
กลยุทธที่ บริหารเงินทุนใหเปนไปตาม
ระเบียบและสามารถตรวจสอบได รวมถึง
พัฒนาระบบบริหารจัดการหนี้ และระบบ
ฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน และสามารถ
รองรับการดําเนินงานของ สพพในอนาคต
กลยุทธที่ จัดทํากรอบความยั่งยืนทาง
การเงินของ สพพเพื่อใหการดําเนินงานดาน
การใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
มีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับ
ความนาเชื่อทางดานเครดิตขององคกร

กลยุทธ
เตรียมการสําหรับการออกตราสารหนี้ในป พศ
– 
ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของ สพพจากหนี้
ระยะสั้นเปนหนี้ระยะยาว โดยการออกตราสารหนี้ของ
สพพ
จัดทํา   เพื่อแนะนําองคกรและเพื่อ
ชี้แจงการระดมทุน โดยการออกตราสารหนี้ในอนาคต
พัฒนาระบบฐานขอมูลและโครงการใหมีความ
เที่ยงตรง นาเชื่อถือ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร
ภายในป พศ
มีการจัดทํากิจกรรม เชน การ  รวมกับ
สถาบันการเงินเพื่อแนะนํา และประชาสัมพันธองคกร
แกนักลงทุน ซึ่งจะเปนแหลงเงินทุนของ สพพใน
อนาคต
ศึกษากรอบแนวทางการจัดทําความรวมมือรูปแบบ
อื่นกับสถาบันการเงิน และองคการระหวางประเทศ
เชนการรวมทุนกับสถาบันการเงินการใหกูตอ การเปน
ตัวแทนการกูเงินและการระดมทุนจากแหลงอื่น
นอกเหนือจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
ศึกษาและทบทวนโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
ของ สพพเพื่อกําหนดแผนงานทางการเงินระยะยาว
ของ สพพตอไป

กิจกรรม

บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

   

ระยะเวลาการดําเนินงาน ไตรมาส

วิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน”
พันธกิจ เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน

สบท

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4<พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน <
เปาประสงค<
<<<<<<<1. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
<<<<<<<2. เพื่อใหการบริหารงานภายใน สพพ. เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
<<<<<<<3. เพื่อสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะในการดําเนินงานในแตละดานควบคูกับธรรมาภิบาล
<<<<<<<4. เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
<<<<<<<5. เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคกรในทุกๆ ดาน
<
กลยุทธ<
<<<<<<<. พัฒนาระบบการทํางานขององคกรโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สงเสริมการเรียนรู และยกระดับความโปรงใสของการปฏิบัติงานใหสามารถตรวจสอบได<
<<<<<<< . พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคูไปกับความมีคุณธรรม<
และจริยธรรม<
3. เปดเผยขอมูลองคกรที่ดําเนินงานในประเทศเพื่อนบานตอสาธารณะอยางเพียงพอและเหมาะสมและ
เอื้อตอการดําเนินงานของเอกชนและสาธารณชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ <
<<<<<<< . จัดทําแนวทางปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ใหสอดคลองกับ พรบ. และระเบียบตางๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน<
<<<<<<< . พัฒนามาตรการเพื่อสงเสริมขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร<
<<<<<<<< . ใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสในการเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตในทุกๆ ดาน<
เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในองคกร<-

-

<

-

<

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่  พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง +เพือ่ พัฒนาระบบการทํางานภายในองคกร
และเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง
+เพือ่ ใหการบริหารงานภายใน สพพ+เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
+เพือ่ สรางบุคลากรใหมีสมรรถนะในการ
ดําเนินงานในแตละดานควบคูกบั ธรรมาภิบาล
+เพือ่ ใหสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
มีประสิทธิภาพ
+เพือ่ ใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคกรในทุกๆ ดาน

ยุทธศาสตร
กลยุทธที่ +พัฒนาระบบการทํางานขององคกรโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อตอการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสงเสริมการเรียนรู และยกระดับความ
โปรงใสของการปฏิบัตงิ านใหสามารถตรวจสอบได
กลยุทธที่ +พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการ
ปฏิบัตงิ านทุกสายงาน ควบคูไปกับความมีคุณธรรม
และจริยธรรม
กลยุทธที่ +เปดเผยขอมูลองคกรที่ดําเนินงานใน
ประเทศเพือ่ นบานตอสาธารณะอยางเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อตอการดําเนินงานของเอกชนและ
สาธารณชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการปฏิบัตงิ านตาม
แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ
กลยุทธที่ +จัดทําแนวทางปฏิบัตงิ านภายในของ สพพ+
ใหสอดคลองกับ พรบ+และระเบียบตางๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน
กลยุทธที่ +พัฒนามาตรการเพือ่ สงเสริมขวัญกําลังใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านใหกบั บุคลากร
กลยุทธที่ +ใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสในการเสนอ
ความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตในทุกๆ ดาน
เพือ่ ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในองคก

กลยุทธ

กิจกรรม
+พัฒนาการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ และเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารองคความรู
รวมถึงการประชาสัมพันธภายในองคกรดวยสื่อตางๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ +")& ''%+
("+' +เปนตน
+จัดทํา #%+ #)+กระบวนการทํางานของทุกสํานักและฝาย
+พัฒนาระบบงานโดยใช +เขามาเกี่ยวของ เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล งานธุรการ เปนตน
+พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของ คพพ
+จัดฝกอบรมใหตรงกับ #!$'"*+ของบุคลากรแตละตําแหนง ทั้งการอบรมแบบ "#(&
+( +และ "'#+%""+โดยบุคลากรตองไดรับการฝกอบรมอยางนอย +หลักสูตร
หรือ +วันป รวมถึงมีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม และการดําเนินการระบบพีเ่ ลี้ยง
+พัฒนาระบบและดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุก ตามกรอบโครงสรางองคกร
+ดําเนินการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกบั เจาหนาที่ในองคกร เชน จัดอบรม
เกี่ยวกับการทํางานรวมกับผูอื่น ธรรมะกับการทํางาน จัดกิจกรรมตอตานคอรรัปชั่น งานจิตอาสา
ตางๆเปนตน
+ปรับปรุงฐานขอมูลและรูปแบบการเผยแพรขอ มูลความรวมมือเพือ่ การพัฒนาของ สพพ+และ
ขอมูลที่สําคัญของ สพพ+โดยปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
+พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปรงใส ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของ
สพพ+และใหเปนไปตามกฎหมายภาครัฐ เชน กฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือของ ปปช+
ฯลฯ
+พัฒนาระบบระเบียบและดําเนินการพิจารณาปรับเลื่อนเจาหนาที่ในตําแหนงที่สูงขึ้นตามความรู
ความสามารถ
+ทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น ใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และสามารถรักษาบุคลากรที่ดเี อาไว รวมทั้งจัดทํา ปรับปรุงและใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางาน
+จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน
+จัดทําการสํารวจภายในองคกร และความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของสํานัก ฝายตางๆใน
สพพ+โดยเฉพาะหนวยสนับสนุนเพือ่ นําไปพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงานนั้นๆ

+++++++++++++บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรหรือหนวยงานภายในและตางประเทศในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน

วิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําในภูมิภาคในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบานเพือ่ ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกัน ”
พันธกิจ +เปนกลไกของรัฐบาลไทยในการดําเนินนโยบายรวมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบาน

   

ระยะเวลาการดําเนินงาน ไตรมาส

สอก

ผูรับ
ผิดชอบ

สาขายุทธศาสตร (&(-($&' โครงสรางพื้นฐานดานความเชื่อมโยงทั้งทางดานการคมนาคมและไฟฟา และทางดานการพัฒนาเมือง โดยใหความรวมมือทางการเงินในการพัฒนาโครงการตางๆ ในประเทศเพื่อนบาน ในการสงเสริมการคา
การลงทุน การทองเที่ยว ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหแก
ผูประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําไปสูการเจริญเติบโตแบบมีสวนรวมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการวางรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตอยางมีสว นรวม โดยเฉพาะดานการพัฒนา
ทางดานสรรถนะ รวมทั้งดําเนินโครงการใหประสิทธิภาพและไรรอยตอ สงเสริมใหการพัฒนาโครงการตางๆ ของ
สพพ. มีความยั่งยืนในระยะยาว เนนความรวมมือทางวิชาการในการจัดเตรียมโครงการ และการพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรประเทศเพื่อนบานใหสามารถบริหารจัดการโครงการไดอยางยั่งยืน<



<



<

บทที่ -บทสรุปและทิศทางในอนาคต
ในการจัดทํายุทธศาสตร ป สพพ. (พ.ศ.  ) ไดใหความสําคัญกับการศึกษาและการนําบทเรียน
ในการดําเนินงานที่ผานมาของ สพพ. เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรขององคกร รวมทั้งใหความสําคัญ
กับการวิเคราะหภูมิศาสตรเศรษฐกิจภายใตพลวัตทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหวางประเทศภายใน
ภูมิภาค การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรและสาขาความตองการของประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาลไทย เพื่อใหทิศทางการดําเนินนโยบายของ สพพ.<ใน <ป
ขางหนาสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงพลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ สรางจุดรวม
ในการพัฒนาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน<

ทั้งนี้ กิจการหลักของ สพพ. ไดแกการใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน <
ประเทศ ดังนั้นทิศทางที่สําคัญของ สพพ. ภายใตกรอบยุทธศาสตร <จะใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย โดยไดวางเปาหมายและกําหนด
ตัวชี้วัดในการใหความรวมมือทางการเงินและวิชาการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ <ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนา ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  <พ.ศ.  <ซึ่งมี
สาระสําคัญ<ดังนี้<

ตัวชี้วัดความสําเร็จยุทธศาสตร -ตัวชี้วัดความสําเร็จของ สพพ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ -ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิด
1. มูลคาการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
โครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกส<
ประเทศเพื่อนบานของ สพพ. <
<มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศ
. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจดานมูลคาการคา
ในภูมิภาค<
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานจากการให
<มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาค ความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. <
และภูมิภาค<
<
<ความสําเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวาง <
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค<
<
<
<
<
<

<

<

