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ท่านมีแนวคิด ปรัชญา หรือวิธีการพัฒนาตนเองอย่างไร

เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานยึดหลัก “ไม่มีเงื่อนไข
ใช้ปัญญา รักษาคุณธรรม”
“ไม่มีเงื่อนไข” - น้อมน�ำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 “... เมือ่ มีโอกาสและมีงานให้ทำ� ควรเต็มใจ
ท�ำโดยไม่จำ� เป็นต้องตัง้ ข้อแม้หรือเงือ่ นไขอันใด ไว้ให้เป็นเครือ่ งกีดขวาง
คนที่ท�ำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท�ำได้เสมอ ถ้ายิ่งมี
ความเอาใจใส่ มีความขยัน และซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบ
ผลส�ำเร็จในงานที่ท�ำสูงขึ้น ... ” เป็นหลักข้อแรกในการท�ำงาน ควร
ระลึกไว้เสมอว่าเราจะไม่มวี นั พร้อมถ้าไม่เริม่ ลงมือท�ำ เมือ่ รับหน้าทีต่ อ้ ง
เริ่มท�ำงานทันที ตั้งใจ อย่าอ้างโน่นอ้างนี่ ไม่รีรอ ไม่เกี่ยงงาน ต้องขยัน
อดทน สู้งาน หากเป็นงานใหม่ก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับ
การท�ำงาน รับทั้งผิดและชอบต่อผลงาน แต่ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ท�ำงาน
แบบมั่วๆ ผิดๆ ถูกๆ เพราะต้อง “ใช้ปัญญา” ด้วย
“ใช้ปัญญา” - ต้องรู้จักใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี (รวมทั้ง
ที่เสาะแสวงหาเพิ่มเติม) พินิจพิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีอยู่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในเวลาที่
ก�ำหนด มีสติ ซื่อสัตย์ เรียนรู้คู่กับการท�ำงาน เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใน
ครั้งต่อๆไป หากมีอุปสรรค จะต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
โดยอาศัยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ตลอดจน หลักวิชาการ และเทคโนโลยี/
เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ รูจ้ กั ปรับตัวให้มคี วามสุขไปกับการท�ำงาน
“รักษาคุณธรรม” - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
ประทานพระราชด�ำรัสให้ประชาชนยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ
อันได้แก่ เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม เป็น
แนวทางในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน หลักคุณธรรมพระราชทานนี้ เป็น
คุณสมบัต/ิ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน ทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สพพ. ได้อย่างไม่มีวันหมดอายุ
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มุมมองของ สพพ. นับแต่วันที่ท่านเข้ารับต�ำแหน่งฯ
จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ 4 เดือนเศษที่ สพพ. ท�ำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
ได้รจู้ กั และพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา รวมถึงเพือ่ นร่วมงาน
โดยเฉพาะในสายงานหลากหลายทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ได้แก่ ส�ำนักนโยบาย
และแผน ส�ำนักบริหารโครงการ 2 ส�ำนักอ�ำนวยการ และฝ่ายวิศวกรรม
มีความเห็นว่า สพพ. เป็นหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์ มีจุดแข็ง ความ
น่าเชื่อถือและศักยภาพ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม ทั้ง
ของไทยและในภูมภิ าค สพพ. จึงต้องบูรณาการความร่วมมือทัง้ ภายใน
ส�ำนักงานฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนของไทย รวมทั้ง
เสริมสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ที่ดีที่มีความต่อเนื่องแนบแน่น
กับประเทศเพื่อนบ้าน จึงท�ำให้มีความสุขกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
โดยยึดอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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ท่านวางแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอนาคตอย่างไร

สพพ. ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือทัง้ ระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ของ สพพ. ซึ่งจากการวิเคราะห์
งานในความรับผิดชอบของ สพพ. การติดต่อร่วมมือประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้แทน สพพ. ในต่างประเทศ เห็นว่า
สพพ. เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศ
เพื่อนบ้าน อันจะน�ำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งของไทยในระยะยาว ควบคู่
ไปกับการเจริญเติบโตอย่างมีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจและสังคม ใน
ภูมิภาค โดยผ่านกระบวนการความร่วมมืออย่างแนบแน่นด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน และพัฒนาไปสู่ระดับพหุภาคี ในโอกาส
ต่อไป สพพ. จึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจประเทศเพือ่ นบ้านอย่างถ่องแท้
ถึงวัฒนธรรม สภาวการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการในการพัฒนา
รวมถึงลักษณะเฉพาะต่างๆ เช่น กระบวนการในการอนุมัติและ
การบริ ห ารโครงการ เพื่ อ เป็ น องค์ ร วมความรู ้ แ ละข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ในฐานะผู้บริหารองค์กรยุค 4.0 ท่านมีวิธีรับมือกับบุคลากร
รุน่ ใหม่ในสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากบุคลากรรุน่ เก่า
อย่างไร และขอให้ท่านฝากแง่คิดในการท�ำงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่
ผู้บริหารต้องค�ำนึงถึงคนกับงาน (Men and Mission) ควบคู่กันไป
เสมอ ถึงแม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ลักษณะ
ของงานอาจต้องแปรผันตาม อย่างไรก็ตาม หลักการในการบริหาร/
พัฒนาบุคลากร ยังคงยืนหยัดและสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
ไม่ว่าจะกับคนรุ่นเก่าหัวโบราณหรือรุ่นใหม่ไฟแรง
จึงเสนอแนะให้ยดึ หลัก “3 ใจ” ได้แก่ “เข้าใจ ได้ใจ บันดาลใจ” ในการ
ท�ำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นกระบวนการ/ขั้นตอนต่อเนื่องกัน
และเกิดเป็นวงจรความส�ำเร็จ ดังนี้
เข้าใจ – เป็นขั้นตอนแรกซึ่งเป็นหลักพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน
ทุกคนต้องเข้าใจหน้าที่ของตน เข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมองค์กร
กฎกติ ก า หลั ก ปฏิ บั ติ / บรรทั ด ฐานที่ ก� ำ หนดกรอบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกัน หากเป็นไปได้ ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของ
คนในองค์กร ซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นฐานครอบครัว เพศ อายุ ฯลฯ
เช่น บางคนรักความก้าวหน้าในอาชีพ แต่บางคนค�ำนึงถึงผลตอบแทน
มากกว่า และพึงระลึกไว้ว่า คนรุ่นใหม่จะมีความต้องการที่แตกต่าง
ออกไป
ได้ใจ – ต่อจากนั้น ผู้บริหารต้องอาศัยความเข้าใจข้างต้น ร่วมกับ
ทั้งศาสตร์/ศิลป์ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับคุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี
คือ เป็นตัวอย่างทีด่ ี มีนำ�้ ใจ เสียสละ อดทนอดกลัน้ ให้อภัย และมีความ
ซื่อสัตย์ยุติธรรม เพื่อให้ “ได้ใจ”จากผู้ร่วมงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
ที่ยากที่สุด ซึ่งหากไม่ส�ำเร็จก็ไม่สามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายได้
บันดาลใจ – ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อได้ใจคนในองค์กร เรื่องยากจะ
กลายเป็นเรือ่ งง่าย เนือ่ งจากจะมีความตัง้ ใจสูงสุดร่วมกันในการท�ำงาน
ประกอบกับวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น�ำของผู้บริหาร จะน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลย้อนกลับ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร และเกิดเป็นวงจร
ความส�ำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
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โครงการพัฒนาระบบประปา

5สปป.ลาว
แห่ง
ใน

การก้าวสูบ่ ทบาทการพัฒนาระบบน�ำ้ ประปาในกลุม่ ประเทศอาเซียน
สาธารณูปโภคถือเป็นมิตทิ สี่ ำ� คัญต่อการการด�ำรงชีวติ ของประชาชน
มาตรฐานคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการอุปโภค
บริ โ ภค การเตรี ย มความพร้ อ มให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
จึงเป็นเหตุผลที่ สพพ. ให้การศึกษาวิเคราะห์และด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 อนุมัติ
ให้ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส�ำหรับโครงการพัฒนา
ระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ในวงเงิน 310 ล้านบาท
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สิ้นสุดปี พ.ศ. 2559
โครงการที่ ก ล่ า วสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 7 (2554-2558) ของ สปป.ลาว มีเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม อย่างไรก็ดี สปป.ลาว ขาดแคลนเงินทุน
ที่จะพัฒนาระบบประปาในทุกๆ เมือง และต้องขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาต่างๆ โดยที่เงินช่วยเหลือ
ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ นั้น ไม่สามารถพัฒนาระบบประปาได้
ครบถ้วน รัฐบาล สปป.ลาว จึงขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก
รัฐบาลไทยผ่าน สพพ. โดยได้แจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการ
ครั้ ง แรก ในการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ไทย-ลาว (Thailand-Laos Joint Commission for Bilateral
Cooperation Meeting: JC) ครั้ ง ที่ 16 ระหว่ า งวั น ที่ 14-15
ตุ ล าคม 2553 ณ กรุ ง เทพมหานคร โครงการพั ฒ นาระบบ
ประปาที่ ก ล่ า ว เป็ น งานก่ อ สร้ า งโรงกรองน�้ ำ และท่ อ ส่ ง -จ่ า ยน�้ ำ
ทางตอนเหนือ - กลาง - ใต้ของ สปป.ลาว ได้แก่ 1) เมืองแบ่ง แขวงอุดมไช
(46.42 ล้านบาท) 2) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี (47.70 ล้านบาท)
3) เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (63.39 ล้านบาท) 4) เมืองไชบุลี
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แขวงสะหวันนะเขต (83.83 ล้านบาท) และ5) เมืองโขง แขวงจ�ำปาสัก
(37.14 ล้านบาท) จะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อการบริโภคที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน สะอาด ปราศจากเชื้อโรคจากแหล่งน�้ำดิบธรรมชาติ
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยทางอ้ อ มในการรั ก ษาพยาบาลการสู ญ เสี ย รายได้
รวมถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ของเมื อ งที่ มี ฐ านการรองรั บ การขยายตั ว
ของการลงทุน การจ้างงาน และการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม
การค้า และบริการ ส�ำหรับการพัฒนาระบบประปาซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
การพิ จ ารณาผลการศึ ก ษาคั ด เลื อ กเมื อ งที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ
ประเทศไทย หรือเมืองที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการที่ สพพ. ให้
ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ จากทัง้ หมด 13 เมือง ประกอบด้วย เมืองหลา
เมืองแบ่ง เมืองคอบ เมืองห้วยทราย เมืองไชบุลี เมืองยมมะลาด
เมืองพะลานไช เมืองสาละวัน เมืองสุขุมา เมืองปากซอง เมืองโขง
เมืองมูนละปาโมก และเมืองคีนาด โดยคัดเลือกออกมาเพียง 5 เมือง
คือ เมืองแบ่ง เมืองคอบ เมืองห้วยทราย เมืองไชบุลี และเมืองโขง และ
อนุมัติให้ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาล สปป.ลาว
แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน
แต่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก โดยจะช่วยให้
ประชาชนใน 5 เมืองทีก่ ล่าวได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
กล่าวคือ ได้มีน�้ำประปาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะใช้ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน สปป.ลาว เมื่อประชาชนได้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและในระดับภูมิภาคต่อไป
นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รฐั บาล สปป.ลาว ครัง้ นี้
ยังช่วยสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ขี องประชาชน สปป.ลาว ต่อประเทศไทย และ
เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศอีกด้วย
ในการนี้ สพพ. ได้น�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดย สพพ. แบ่ง
การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในส่ ว นของเมื อ งยากจนที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ
ประเทศไทยหรือเมืองที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการที่ สพพ.
ให้ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ เมืองทั้ง 5 เมืองที่กล่าวยังมี
ความส�ำคัญตามระเบียงเศรษฐกิจภายใต้แผนงาน GMS ประกอบด้วย
• เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
(เมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้)
• เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี (เมืองยากจน)
• เมืองแบ่ง แขวงอุดมไชย (เมืองยากจน)
• เมืองไชบุลี แขวงสะหวันนะเขต
(เมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก)
• เมืองโขง แขวงจ�ำปาสัก (เมืองยากจน)
สพพ. ได้พจิ ารณาถึงความยัง่ ยืนของโครงการทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ
ในครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากรั ฐ บาล สปป.ลาว มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความเชี่ ย วชาญในการบริ ห ารจั ด การและดู แ ลรั ก ษาระบบผลิ ต
น�้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมใน
เรื่องการบริหารจัดการและการบ�ำรุงรักษาระบบผลิตน�้ำประปาให้
แก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ในครั้ ง นี้ ด ้ ว ย เพื่ อ ให้
โครงการได้ถูกน�ำไปใช้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งค่าใช้จ่ายด�ำเนิน
โครงการพั ฒ นาระบบประปา 5 แห่ ง ใน สปป.ลาว ในวงเงิ น
310 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น เงิ น กู ้ 305 ล้ า นบาท และเงิ น ให้ เ ปล่ า

(ส� ำ หรั บ ค่ า ฝึ ก อบรม) 5 ล้ า นบาท และมี เ งื่ อ นไขทางการเงิ น
คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 20 ปี (รวมระยะเวลา
ปลอดหนี้ 5 ปี) โดย สพพ. ใช้เงินสะสม จ�ำนวน 110 ล้านบาท
ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จ�ำนวน 100 ล้านบาท และกู้เงิน
จากสถาบันการเงินภายในประเทศอีก 100 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส�ำหรับโครงการ
อนึ่ง การด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและภารกิจของ สพพ.
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคม ท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ
จ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูแ่ ห่งท้องถิน่ ให้ดขี นึ้
นั่นเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยช่วยสนับสนุนให้ประชาชน
สปป.ลาว มีมาตรฐานในการด�ำรงชีวติ สูงขึน้ และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
ด้านเศรษฐกิจให้มคี วามเท่าเทียมกับประชาชนในกลุม่ ประเทศอาเซียน
เมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจะท�ำให้ประชาชน สปป.ลาว
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีนำ�้ สะอาดถูกสุขอนามัยใช้กนั ถ้วนหน้า และสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยและประชาชน สปป.ลาว รวมถึงช่วย
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ให้มีความ
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อพัฒนาโครงการ
ที่กล่าว นอกจากนี้ ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้าง
และพัฒนาระบบประปาที่ก้าวหน้าจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ไทยในการสร้างโอกาสในการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมประปาทั้งกระบวนการ โดยมีการใช้สินค้าและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างจากประเทศไทยภายใต้การด�ำเนินโครงการที่กล่าว
มากถึงร้อยละ 85 ของมูลค่าโครงการ เช่น ท่อ PVC ท่อเหล็ก มิเตอร์นำ�้
เครื่องสูบน�้ำ สารเคมีส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำ และอุปกรณ์ซ่อมบ�ำรุง
ที่ส�ำคัญเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการน�้ำประปาของไทยเข้าไป
ด�ำเนินการก่อสร้างระบบน�้ำประปาใน สปป.ลาว โครงการพัฒนา
ระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่
31 มกราคม 2559 และส่งมอบโครงการให้แก่รฐั บาล สปป.ลาว เมือ่ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 สพพ. พบว่า ประชาชนตามหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
มีความสุขมากขึ้นจากการได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
น�้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะเมืองที่ไม่เคยมี
น�ำ้ ประปาใช้มาก่อน ประกอบด้วย เมืองแบ่ง เมืองคอบ และเมืองไชบุลี
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สพพ. ในครั้งนี้
โดยประชาชนรอคอยที่จะมีน�้ำประปาใช้ จากแต่ก่อนที่ประชาชน
ต้องไปอาบน�้ำในแม่น�้ำล�ำห้วย ตักน�้ำใส่ถังมาอุปโภคบริโภคอย่างยาก
ล�ำบาก มีบางครัวเรือนเท่านั้นที่เจาะน�้ำบาดาลมาใช้อุปโภคบริโภค
ได้เอง ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจน�้ำประปาของแต่ละแขวงได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อเตรียมการจ่ายน�้ำไปยังครัวเรือนแล้ว และ
จะเร่งเดินท่อบริการต่ออุปกรณ์ประกอบต่างๆ คาดว่าประชาชนใน
เขตเทศบาลจะมีน�้ำสะอาดใช้กันทั่วหน้าภายในปีนี้
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นายเนวิน สินสิริ ผูอ้ ำ� นวยการ สพพ. เข้าเยีย่ มคารวะ H.E. Mr. Sun Chanthol รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง H.E. Mr. Hem Vanndy, Undersecretary of
State กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และ H.E. Mr. Sok Chenda Sophea เลขาธิการ
สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา พร้อมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560

สพพ. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจ� ำ ปี ส ภาผู ้ ว ่ า การ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 โดยมีรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น หั ว หน้ า คณะ
ผู ้ แ ทนไทย ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ ปุ ่ น
ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

งานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “บทบาทของไทยในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ” เนือ่ งในวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ของ
สพพ. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

การประชุมติดตามความคืบหน้าการคัดเลือกที่ปรึกษาและจัดจ้างผู้รับเหมาของ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ และการจัดท�ำรายงาน
ปิดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560

งานสัมมนา THE GREATER MEKONG INVESTMENT FORUM 2017 โดย
นายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “EXPERIENCES
AND CHALLENGES IN GREATER MEKONG EXPANSION” จัดขึ้นโดย
EUROMONEY นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชัน้ น�ำจากอังกฤษ ซึง่ เป็นการประชุมร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น�้ำโขง (GMS)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

พิ ธี เ ปิ ด การถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น
และศึกษาดูงาน ในหลักสูตร “DEBT MANAGEMENT AND
FISCAL ISSUES” น�ำโดย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
รองผูอ้ ำ� นวยการ สพพ. ได้บรรยาย เรือ่ ง บทบาทและหน้าทีข่ อง สพพ.
ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

6

FRIENDSHIP
กิจกรรม

งานเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาและเชือ่ มโยงการคมนาคม ท่องเทีย่ ว
การค้าข้ามแดนไทย - สปป.ลาว” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสื่ อ มวลชน เข้ า ร่ ว มเสวนา ณ ร้ า นอาหารชิ ด ลมชมกว๊ า น
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรบนเส้นทางโครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน
และ เมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว และ
โครงการพัฒนาระบบประปา เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป. ลาว
พร้อมน�ำคณะเยี่ยมชมด่านปางมอญซึ่งเป็นถาวรในอนาคตของ
สปป.ลาว รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านปากคอบ และ
ชุมชนบ้านก้อนตื่น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
เครื่ อ งเล่ น และงานปรั บ ปรุ ง หลั ง คาโรงอาหาร ณ โรงเรี ย นบ้ า นฮวก
อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งอุปโภคบริโภค งานก่อสร้าง และปรับปรุงห้อง
สุขา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว และ
โรงเรียนบ้านน�้ำพ้าว บ้านห้วยฮ้าก บ้านดอนตัน เมืองเชียงฮ่อน
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

นายหลี บุญค�้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจ�ำประเทศไทย เข้าพบนางสาวจุฬารัตน์ สุธธี ร ประธานกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
เนื่องในโอกาสครบวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง และได้หารือถึงโครงการ
ความร่วมมือในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและคมนาคมใน สปป.ลาว
ทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มคี วาม
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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ติมอร์-เลสเต

การเดินทางไปกรุงดิลี เมืองหลวงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต เพือ่ ศึกษาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย และติมอร์-เลสเต โดยก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างสองประเทศ สพพ. จะน�ำพาท่านผู้อ่านมาท�ำความรู้จักกับ
ประเทศติมอร์-เลสเต ในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
และศักยภาพในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ
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20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ติมอร์-เลสเต ได้เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 15 ปี การประกาศอิสระภาพ ให้เป็นสมาชิกอาเซียน
และประเทศใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีภูมิประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีศักยภาพ
ในการพัฒนาทางด้านการเกษตร การประมง พลังงาน การท่องเทีย่ ว
ส�ำหรับภาคธุรกิจของติมอร์-เลสเต ยังคงขาดความสามารถในการ
พัฒนาสาขาต่างๆ อยู่มาก แต่การผลักดันการพัฒนาประเทศยังคง
ด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง
ที ม งานใช้ เ วลาในการเดิ น ทางส� ำ รวจเส้ น ทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมของประเทศติมอร์-เลสเต โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ศาสนสถาน และศูนย์รวมการค้าขายทีส่ ำ� คัญ เช่น หอจดหมายเหตุและ
พิพธิ ภัณฑ์การต่อต้านติมอร์-เลสเต (Timorese Resistance Archive
& Museum) ซึง่ เป็นทีเ่ ก็บรักษาและจัดแสดงเรือ่ งราวต่างๆ ตลอดจน
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอกราชของชาวติ ม อร์
นับเป็นศูนย์รวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติ และกลายเป็น
สัญลักษณ์ของความเสียสละของคนรุ่นก่อนที่สละชีพเพื่อเอกราช
และเป็นสถานทีแ่ ห่งความทรงจ�ำร่วมกันของคนในชาติ โดยมีการจัด
แสดงสิ่งของ ภาพถ่ายเหตุการณ์ส�ำคัญ บ้านเรือน ชนเผ่า วัฒนธรรม
ประจ�ำชาติ และการเมือง อย่างไรก็ดี หากนักท่องเที่ยวไทยเดินทาง
เข้ า เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก็ ส ามารถที่ จ ะเข้ า ใจถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ติมอร์-เลสเต เนื่องจากมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารควบคู่กับ
ภาษาโปรตุเกสและภาษาเตตุม
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การท่องเทีย่ วเชิงศาสนาและวัฒนธรรมก็มนี า่ สนใจไม่นอ้ ยทีเดียว
โบสถ์คริสต์ที่ชาวติมอร์นับถือกว่าร้อยละ 95 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ล้วนมีคุณค่าทางศาสนา มีความงดงามเก่าแก่ พร้อมที่จะ
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ Cristo Rei รูปปั้นพระเยซูที่อยู่บนยอดเขา
ทีมงานได้ออกเดินทางไปดูดวงอาทิตย์ขนึ้ ทีร่ ปู ปัน้ แสงร�ำไรก�ำลังโพล่
ขึ้นสู่ท้องฟ้า ชีวิตของชาวติมอร์ก�ำลังจะด�ำเนินต่อของรุ่งอรุณ หาก
มองลงมายังพื้นดินเราจะพบ ชายหาดที่สวยงามเห็นวิถีชีวิตของชาว
ติมอร์ในการท�ำประมงแบบพื้นบ้านมากๆ เราดื่มด�่ำกับความงาม
เป็นเวลาหลายชัง่ โมง ก็เดินทางต่อไปยังเขต Tasitolu หาดทรายขาว
น�ำ้ ทะเลใส ท่ามกลางภูเขาสูง เหมาะแก่การพักผ่อน ขีจ่ กั รยานเลียบ
ถนนชมธรรมชาติ แต่เมื่อไหร่ที่เราขับรถขึ้นไปที่ยอดเขาสูงจะพบ
อนุสรณ์สถานสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น พอลที่ 2 (Pope John
Paul II Memorial) ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพเป็น
รูปปั้นในท่ายืนมือชี้ฟ้า บนพื้นที่เป็นเขาของกรุงดิลีทางทิศตะวันตก
ของชายฝั่ง Tasitolu เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ และเป็น
ปัจจัยที่เร่งให้เกิดการประกาศอิสรภาพของติมอร์
ก่อนที่ทีมงานจะลาจากเมืองเล็กๆ อันแสนอบอุ่น และในค�่ำคืน
สุ ด ท้ า ย เราออกตะเวนชิ ม อาหารพื้ น เมื อ ง หาพื ช ผั ก ท้ อ งถิ่ น
และเก็ บ ภาพบรรยากาศของเมื อ งในกรุ ง ดิ ลี ม าฝากท่ า นผู ้ อ ่ า น
ในที่ นี้ สิ น ค้ า หั ต ถกรรมหรื อ แหล่ ง รวมสิ น ค้ า พื้ น เมื อ งขนาดใหญ่
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ค วรพลาดที่ จ ะเรี ย นรู ้ ถึ ง วั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต
และสิ น ค้ า พื้ น เมื อ งของชาวติ ม อร์ Tais Market ตลาดสิ น ค้ า

พื้ น เมื อ งเปิ ด ตั้ ง แต่ เ ช้ า มื ด เหมื อ นตลาดสดในต่ า งจั ง หวั ด ของ
ประเทศไทย มีสินค้าสดๆ จากสวนของเกษตรกร สินค้า เพื่อการ
อุปโภคบริโภค สินค้าท�ำมือพื้นเมือง โดยจะแบ่งสินค้าเป็นโซน
ให้เลือกชม แม่ค้าพ่อค้ามีอัธยาศัยไมตรีดี เต็มไปด้วยรอยยิ้มการ
ทักทาย ตลาดสดจึงเป็นปลายทางที่ส�ำคัญที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต
การผลิตและการขนส่งสินค้า รวมถึงวัฒนธรรมการกินอยู่ของชาว
ติมอร์ หากท่านได้มีโอกาสแวะเดินชมตลาดอย่าลืมเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง ผ้าฝ้ายพื้นเมือง และงานหัตถกรรมเล็กน้อยติดกลับมา
ฝากเพื่อนๆ ในไทย โดยเฉพาะกาแฟซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียง
ของประเทศ กาแฟมีชื่อเสียงมากเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้
ประเทศไม่น้อย เพราะกาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวที่
พอเชิดหน้าชูตาให้ติมอร์ได้มากทีเดียว
ทุกสถานที่ที่ทีมงานได้เดินทางไปส�ำรวจและเก็บเกี่ยวความรู้ใน
เชิงวิชาการ การเรียนรู้วิถีชีวิตที่เป็นจริงของชาวติมอร์ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ความร่วมมือของ สพพ. ติมอร์-เลสเต
จึงเป็นปลายทางหนึ่งที่ท่านสามารถเดินทางหลบหนีความวุ่นวาย
แบบชาวเมือง เพื่อไปใช้ชีวิตแบบ Slow Life
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MDGs to SDGs
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ
จึงได้รเิ ริม่ กระบวนการหารือ เพือ่ ก�ำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี
พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์
“การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” โดยประเด็นส�ำคัญของวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี พ.ศ. 2558 คื อ การจั ด ท� ำ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) วางเป้าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2573 โดยได้พัฒนา
มาจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ระหว่างปี
พ.ศ. 2543 – 2559 และเพื่อให้บรรลุ SDGs จึงมีแนวทางเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จในอีก 15 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย
หลัก และ 169 เป้าประสงค์ โดยมีตวั อย่างของเป้าประสงค์หลัก เช่น
เป้าหมายหลักที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ดี เป้าหมายหลักที่ 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
ท�ำไม่ต้อง SDGs
นานาชาติ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง
ปั ญ หาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่
น�ำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ในสั ง คม ความยากจน การ
ขาดแคลนอาหาร ตลอดจน
ความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม
อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้น SDGs จึงมีเป้า
หมายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม ลดความยากจน ส่งเสริมให้ประชากรมีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม รวมทัง้ การใช้ทรัพยากร
ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นานาชาติให้ความส�ำคัญ SDGs มากแค่ไหน ต่อจาก MDGs
ทุกท่านคงทราบดีว่า UN Summit for the adoption of the
post-2015 development agenda ได้ให้ความส�ำคัญกับ SDGs
เพื่อเป็นวาระการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
17 เป้าหมายหลัก ในอีก 15 ปี ข้างหน้า แล้วประเทศไทยเข้ามามี
บทบาทโดดเด่น เรื่องการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสอดคล้อง และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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จุดยืนของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ประเทศไทยมุง่ ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั
ได้นำ� เป้าหมายดังกล่าวมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การให้ความส�ำคัญกับการวางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งได้น�ำเป้าหมาย SGDs มา
เป็นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำ
ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ตลอดจนเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ระเบียบ
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลในสาขาต่างๆ เช่น คุณภาพสินค้าและ
บริการ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประเทศไทยจึงเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2573
ยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของ สพพ. ต่อ SDGs
สพพ. ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561-2564 เพื่อ
เป็นกรอบยุทธศาสตร์และนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน ได้ให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 มาเป็นกรอบในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจร่วม
กับประเทศเพือ่ นบ้าน นอกจากนี้ สพพ. ได้นำ� เป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนตลอดจนการเจริญเติบโตแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Growth)
มาเป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วน
ของไทยและประเทศเพือ่ นบ้านจะได้รบั ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
โดย สพพ. ได้ตระหนัก ถึงภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่ 9 และ17
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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