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  บทที่ 1     บทนําและวัตถุประสงคของรายงาน 

1.1   บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผนดิน (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา ดวย

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2545  ท่ีกําหนดใหตองมีการจัดการบริหารบานเมือง

เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐนั้น สวนราชการระดับกรม จะตองมี

การจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีวัดผลสําเร็จจากการดํา เนินงานหลักของท้ังผลผลิตและผลลัพธ  โดยจะตอง

เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรระดับกระทรวง และระดับชาติ อีกท้ังจะตองเปนการดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม 

   สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน ) ไดมีการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร องคกรมาแลว 3 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2549 – 2551  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 – 

2554  ฉบับท่ีใชอยูในปจจุบันคือฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 – 2557  ซึ่งจะส้ินสุดลงในปงบประมาณ 2557 นี้  

ดังนั้นสํานักงานฯจึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2558 – 2560 ข้ึน โดยไดมีการทบทวน

และปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค ตลอดจนกลยุทธการดําเนินงานของ

สํานักงาน เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองและบูรณาการกับแนวนโยบายของ

ภาครัฐท่ีเกี่ยวของและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  รวมท้ังขอคิดเห็นเสนอแนะจากผู

มีสวนไดเสียจากการจัดประชุม Focus Group และการสัมภาษณเชิงลึก  ตลอดจนการนําแผนยุทธศาสตรท่ี

ไดจัดทําไปนําเสนอตอผูมีสวนไดเสียเพื่อเปนการเผยแพรแผนงานดังกลาวและเพื่อขอขอคิดเห็น เพื่อการมี

สวนรวมและความโปรงใสตามหลักและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพื่อใหแผนยุทธศาสตรท่ีจัดทํา

สามารถสนองตอบสถานการณท้ังภายในองคกรแล ะภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อมุงสูภารกิจ

หลักของการ เปนองคกรช้ันนําในภูมิภาค ในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังคมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อ

ขยายโอกาสทางการคาการลงทุนของไทยและประเทศเพื่อนบาน 

   ในสาระสําคัญของยุทธศาสตรป 2558 – 2560  สพพ .ยังคงบทบาทท่ีสําคัญคือการเปน

หุนสวนพัฒนาเช่ือมโยงการใหความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแกประเทศเพื่อนบานโดยบูรณา

การ ก ารปฏิบัติงานรวมกันกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและองคกร ตางประเทศ ใน

ลักษณะพหุภาคี หรือทวิภาคี ในขณะเดียวกัน ก็มุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกร ใหเปนองคกรแหงธรรมาภิบาลและ

การเรียนรู  ใหสามารถทํางานไดอยางเขมแข็งในทุกมิติของการทํางานอยางมีความสุข และโปรงใส ตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
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1.2   วัตถุประสงคของรายงาน 

1.2.1 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหความ รวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแกประเทศเพื่อน

บาน ในชวงป 2558 – 2560  ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ , ความ

คาดหวังและความตองการของหนวยงานผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังสอดคลองกับ สถานการณ ภาวะแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอกองคกรตลอดจนเพื่อพัฒนาองคกรใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน  

1.2.2 เพื่อใหมีแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธองคกรท่ีชัดเจน สามารถใชอางอิง และตอยอดได 

1.2.3  สามารถใชในการส่ือสาร และถายทอดแผนไปสูบุคลากรในสํานักงาน และผูท่ีเกี่ยวของ  ใหเกิดการ 

รับรู เขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติ  อันจะสงผลใหกับดําเนินงานของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบาน บรรลุเปาหมายภารกิจของการจัดต้ังสํานักงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3   กรอบแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร       

1.3.1  กรอบแนวทางตามภารกิจหลักของการจัดต้ังองคกร 

1. บทบาทของ สพพ.ตามมาตรา 44 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับ

ประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548  กําหนดวา 

เพื่อประโยชนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ

เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความนาเช่ือถือแกสาธารณชนในกิจการของสํานักงาน

ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคโครงการและแผนงานท่ีไดจัดทําไว  ใหสํานักงานจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาหนึ่งป 

การประเมินผลการดําเนินงาน ตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน  องคกร หรือ                               

คณะบุคคลท่ีเปนกลางและมีความเช่ียวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือก 

หรือแตงต้ังตามวิธีท่ีคณะกรรมการกําหนด       

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก งานจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏท้ังในดา น

ประสิทธิผล  ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกร 
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   2.    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดตัวช้ีวัดรวมขององคการมหาชนใน 

ป 2557 โดยกําหนดใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน )องคการ  

มหาชน ( สพพ. 

• ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดต้ัง เพื่อวัดความสําเร็จและความ

คุมคาตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสํานักงานของปท่ีผานมา 

• ประเมินระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ สพพ. 

 

     3.    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพพ.จะตองจัดทํายุทธศาสตร  3  ป  เพื่อกําหนดประเด็นหลักท่ีสพพ.  

           จะตองใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ในระหวางป  2558 – 2560 

3.1  การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของท้ังประเทศไทย และประเทศเพื่อน

บาน ทําใหองคกรตองปรับตนเองเพื่อดําเนินมาตรการเชิงรุก 

3.2  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ใหขยายขอบเขตความรวมมือเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบาน (องคการ

มหาชน ) สพพ. เพิ่มเติมไปยัง 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรี

ลังกา) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน)  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต(ติมอร-เลสเต) 
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1.4  ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร ( Strategic Analysis ) 2.กําหนดทิศทางองคกร (Strategic Direction Setting) 

1. ศึกษา/ทบทวนยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงานของสพพ. 

2554 –2555 

 

 

          

 

                

 

         SWOT 
 
 
 
 
 
 
       การจัดทําMatrix 
         สรุปผลการประเมิน 

            สถานะสพพ  

       

               

              ประเด็นความทาทายและภาพในอนาคต   

       

                      กําหนดวิสัยทัศน ( Vision ) 

 

                     กําหนดพันธมิตร ( Mission ) 

 

                     กําหนดเปาหมายหลัก สพพ. 

                           (Strategic Goal) 

 

                    คานิยมองคกร (Core Value ) 

 

                 

     

 2. วิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน 

    - แนวคิด 7 S /Value Chain 

 3. ขอคิดเห็นจาก สพพ. 

 4. การสัมภาษณเชิงลึก 

 5. การประชุม Focus Group  

    เอกชน / ราชการ 

6. การสํารวจความพึงพอใจ  

     2557 

7. การประเมินความคุมคาการ 

   จัดต้ังสํานักงาน 

 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

   ภายนอกองคกร -PESTLE    

    Model -Five Force Model 

2. วิเคราะหกลุมประเทศลูกคา 

  ตามภารกิจหลัก 7 ประเทศ 

        

  ขอมูลปอนกลับ 

    (Feed Back) 

 

     การติดตาม /                              สื่อสารให        

    ประเมินผล                              พนักงานในองคกร  

                                        มีความเขาใจ /นําแผนไปปฏิบัติ 

 

           

                                         ขอมูลปอนกลับ (Feed Back) 

       

            ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue) 

                      เปาประสงค ( Goal ) 

             การกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

                     ยุทธศาสตร (Strategy) 

 

    จัดประชุมผูมีสวนไดเสียขอขอคิดเห็นแผนยุทธศาสตร 

   

                แผนงานโครงการ 3  ป / 1 ป 

 

4. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ/ติดตามประเมินผล 

   (Strategy Implementation &  Monitoring ) 

3.  การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy Formulator) 
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บทที่ 2  การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Analysis ) 
 

2.1 การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์ สพพ.  2558 – 2560  ได้มีการศึกษา/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น ามาเป็นปัจจัยต้ังต้น ดังนี้  
 
ปัจจัยที่ 1   หน้าที่ความรับผิดชอบของสพพ. 
ประวัติความเป็นมา 
 เดิมเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ภายใต้ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  ต่อมารัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง
และยั่งยืน จ าเป็นต้องร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านให้มีการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอื่น อันเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเท่ียวและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมท้ังเป็น
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า การท่องเท่ียว และการ
ลงทุนของประเทศไทยท้ังในภูมิภาคและในเวทีการค้าโลกยิ่งขึ้น จึงได้จัดต้ัง ส านักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน ) หรือ สพพ .  Neighbouring Countries 
Economic Development Cooperation Agency (Public Organization: NEDA ) เป็น
หน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548  ตาม 
“พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน   (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2548”  โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย 7 หมวด 54 มาตราและ 1 บท
เฉพาะกาล ดังนี้ 
หมวดท่ี 1  ว่าด้วย การจัดต้ัง วัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าท่ี   
หมวดท่ี 2  ว่าด้วย ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 
หมวดท่ี 3  ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินกิจการ  
หมวดท่ี 4  ว่าด้วย การประสานการปฏิบัติการ 
หมวดท่ี 5  ว่าด้วย ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  
หมวดท่ี 6  ว่าด้วย การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของส านักงาน  
หมวดท่ี 7 ว่าด้วย การก ากับดูแล 
บทเฉพาะกาล เป็นบทว่าด้วยการด าเนินงานต่างๆ ในช่วงของการเริ่มก่อตั้ง สพพ. เช่น ด้านงบประมาณ 
และการย้าย-ถ่ายโอนทรัพย์สินและบุคลากรจาก สชพ. /NECF เดิม เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ สพพ.  (ตามท่ีก าหนดในมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาฯ)  

1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการท่ีเกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการ 
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ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ แก่รัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อน
บ้าน 

2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือการด าเนิน

นโยบายและมาตรการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
4. การประสานการใช้อ านาจหน้าท่ี  หรือการด าเนินการของ หน่วยงาน ของรัฐ องค์การ หรือ

หน่วยงานในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเ พื่อบูรณาการ การ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

นอกจากนี้ มาตรา 8 ได้ก าหนดให้ สพพ. มีอ านาจในการกระท ากิจการต่างๆ ดังนี ้
1. ถือกรรมสิทธ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์สิทธิต่างๆ 
2. ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินกิจการของส านักงาน 
3. ให้กู้ยืมเงิน ซึ่งอาจมีเงื่อนไขผ่อนปรน หรือมีเงื่อนไขอื่น หรือให้เงินให้เปล่า เพื่อประโยช น์ใน

การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
4. กู้ยืมเงินหรือระดมเงินทุน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
5. เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
6. เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลประกอบกิจการต่ างๆ

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
7. ท าความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงา นของรัฐ องค์การ หรือหน่วยงานใน  หรือ ต่างประเทศ 

และภาคเอกชนในกิจการท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
8. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการด าเนินกิจการ 
9. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน  
10. กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน การกู้ยืมเงินตาม

ข้อ 4 และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามข้อ 5 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด และการให้กู้ยืมเงิน หรือให้เงินให้เปล่าตามข้อ 3 และการระดมเงินทุน
ตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
ขอบเขตการด าเนินงานของสพพ.  

 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ัง ส านักงานฯ พ .ศ.2548 กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  4  ประเทศ  : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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 คณะรัฐมนตรี มี มติเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556  เห็นชอบให้ สพพ .ขยายขอบเขตความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ านเพิ่ มเติม 3 ประเทศ ประกอบด้วย 
สาธารณรัฐสังคนิยมประชาธิปไตยศรีลังก า  ราชอาณาจักรภูฏาน  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต  

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556  มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ .
เข้าร่วมจัดต้ังและร่วมลงทุนในบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล อปเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล
เฉพาะกิจ( SPV) กับ Foreign Economic Relations Department (FERD) หน่วยงานภายใต้
กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของเมียนมาร์ ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน ร้อยละ 50 
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ท้ังนี้ เพื่อเป็นองค์กรบริหารจัดการสั มปทานในการด าเนิน
โครงการทวาย และระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ (Core 
Infrastructure) ในพื้นท่ี เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมาร์ 

 
การบริหารงานของ สพพ. 
-คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)  
สพพ.อยู่ภายใต้การก ากับดูแลการบริหารองค์กรของคณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ .) ซึ่งยึดหลักการปฎิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

 โครงสร้าง คพพ .  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ านวน 1 ท่าน กรรมการโดยต าแหน่ง 
จ านวน  5 ท่าน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้ามาก ากับดูแล
การด าเนินงานของ สพพ.จ านวน 3  ท่าน  

 การบริหารงานของ คพพ . จัดให้มีการประชุม คพพ .เป็นประจ าทุกเดือน มีเรื่องท่ีน าเสนอให้ 
คพพ .พิจารณาท้ัง เรื่องท่ีเป็นภารกิจหลักขององค์กรและเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
สพพ .ท้ังท่ีเป็นเรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน นอกจากนี้ คพพ .ยังได้มีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมาปฏิบัติงาน  7  คณะ คือ 
1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ สพพ. 
3. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 

(KPI) ของ สพพ. 
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4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ สพพ. 
6. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ สพพ. 
7. คณะอนุกรรมการบริหารงาน  
(ข้อมูล ณ ปี 2556 ) 
 

การก าหนดโครงสร้างของสพพ. 
 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ได้มีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานและอัตราก าลัง  ดังนี้ 
 
หน่วยงาน 2554 2555 2556 ปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการ 1 1 1 1 
รองผู้อ านวยการ 2 2 2 2 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 1   
ผู้ตรวจสอบภายใน 2 2 2 2 
ส านักเงินกู้โครงการ 8 8   
ส านักบริหารโครงการ   6 6 
ส านักบริหารเงินทุน 5 5 6 6 
ส านักความช่วยเหลือทางวิชาการ   5 5 
ส านักนโยบายและแผน 5 5 5 6 
ส านักอ านวยการ 15 16 17 17 
รวม 39 40 44 45 
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โครงสร้าง ส านักงานความรวมมือพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้าน องค์การมหาชน 
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ปัจจัยที่ 2  ทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จากนโยบายของกระทรวง หรือส่วนงานที่
เก่ียวข้อง    ประกอบด้วย 

1.  นโยบายรัฐบาล          
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้ก าหนดนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ไว้ในค าแถลงนโยบายข้อท่ี 7 ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันท่ี  23  สิงหาคม 2554  ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับงานของ สพพ. สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

  นโยบายข้อ 7  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครั ฐและ
เอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะ
น าไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเท่ียว การขยายการ
คมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเส ริมความเป็น
เพื่อนบ้านท่ีดีต่อกัน 
7.2  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
จัดต้ังประชาคมอาเซียนและส่งเสริความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในเอเซียภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
ต่างๆและเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ.2558 ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความมั่นคง 
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 7.4  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์
 การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 

7.5  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมท้ังส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มี
ทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 
7.8  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การขยายฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิต และการลงทุน โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดท่ีอยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
 
หมายเหตุ : ได้น านโยบายรัฐบาลเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของ สพพ.มาแสดงเท่านั้น 

2.  นโยบายการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และส่ือมวลชน  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน  การส่งเสริมการท่องเท่ียว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความ
ร่วมมือด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านท่ีดีต่อกัน 

2. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับ ประเทศอื่นๆ ในเอเซียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ  และ
เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ.2558 ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และความมั่นคง 

3. เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
เวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมกระบานการ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน  ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไข
ประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านท่ีส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงของมนุษย ์

4. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในประเทศไทย พร้อมกับการสร้างภูมิ คุ้มกันและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 

5. สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา  เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มี
ทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย 
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6. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับปัญหาเร่ืองพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

7. สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน    คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพละมีถ่ินฐานในต่างประเทศ  ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่ง
ของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความ เป็นไทย 

8. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค  ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยาย
ฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิตและการลงทุน โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีอยู่ตามแนว
ระเบียง 

9. ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ  ตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 

 
3.  นโยบายยุทธศาสตร์การเงินการคลังอาเซียน  กระทรวงการคลัง     

 ได้จัดต้ังคณะกรรมการด้านการเงินการคลังอาเซียน ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การเงินการคลังอาเซียน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 
4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานสากล ปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและ โลจิสติกส์
เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นท่ีตอน
ในของประเทศ 

2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนาพื้นท่ีใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ให้
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร และการท่องเท่ียว  พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
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และเมืองชายแดน รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุ
ประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นท่ี 

3. การสร้างความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาต รฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ท่ีเป็นการ
ป้องกันสินค้าและบริการน าเข้าท่ีไม่ได้คุณภาพทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่ งรักษาบทบาทของไทย ในการมีส่วน
ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคล่ือนย้าย
แรงงาน และก ารส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

6. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี
เข้าเมืองท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
และโรคระบาดซ้ า 

7. การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศไทยในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้า และบริการท่ีน าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการ
ให้ไทยเป็นฐานการด าเนินการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพ าะภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีได้รับการสนับสนุน เยียวยา และดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

9.  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเซีย รวมท้ังเป็นฐานความ 
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ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น เพื่อให้
มีการจัดต้ังส านักงานปฏิบัติการภูมิภาคและสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่
แสวงหา  ก าไร 

9. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการก า หนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ี
สร้างความใกล้ชิดและปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

 
5.  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
      ( ปรับปรุงตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ) 
 
     ข้อ 7 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
     7.1 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ  ได้รับประโยชน์จากการเป็นภาคีของความ 
ตกลงระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ 

 ตัวชี้วัด 

 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ 

 ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้น 
นโยบายด้านจัดสรรงบประมาณ 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ รวมท้ัง
จัดท าแผนและส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 

 ขยายความร่วมมือในทุกมิติกับประเทศคู่ค้าส าคัญ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และประเทศใน
กรอบอนุภูมิภาค 

 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในองค์กรระหว่างประเทศ และเป็นท่ียอมรับในประชาคมโลก  

 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 8.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 องค์กรภาครัฐมีการท างานอย่างบูรณาการ 
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 การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง  
ความต้องการและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ 
ธรรมาภิบาลขององค์กร 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 8.2.1 ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานเชิงรุก เทียบเท่ามาตรฐานสากล  มุ่งเน้น
          ระบบการบริหารงานแนวใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง 
 8.2.2  พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบท่ีโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  มีการวางระบบการตรวจสอบ  
          และประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีความคุ้มค่า รวมท้ังการลงโทษผู้กระท า 
          ผิดอย่างจริงจัง 
 8.2.3  พัฒนาองค์กรภาครัฐทุกระดับให้มีการท างานอย่างบูรณาการ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคี 
                   ทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการภาครัฐ และการติดตามตรวจสอบ 
 
ปัจจัยที่ 3  ยุทธศาสตร์ สพพ.  ( 2555 – 2557 ) 
โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร และแผนกลยุทธ์องค์กร แผนงานโครงการ และการ
ติดตามรายงานผล 
 
ปัจจัยที่ 4   สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์กร 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

 น าแนวคิดของ McKinsey 7S Framwork  มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เพื่อสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร  
7 S ประกอบด้วย 
-กลุ่มท่ีเป็นรูปธรรม  ได้แก่    ยุทธศาสตร์  (Strategy)    โครงสร้าง   (Structure) และระบบ
(Systems)  ซึ่ง พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ   ยุทธศาสตร์  โครงสร้างองค์กรระบบงาน 

- กลุ่มท่ีเป็นรูปธรรมน้อยกว่า 
ประกอบด้วย ทักษะ   (Skill)  ค่านิยมร่วม (Shared  Value) บุคลากร (Staffs) รูปแบบการบริหาร 
จัดการ (Style) 
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 Value Chain Model เครื่องมือในการวิเคราะห์ขีด ความสามารถและศักยภาพองค์กร เป็นการ 
วิเคราะ ห์กิจกรรมต่างๆท่ีองค์กรด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  พร้อมก าหนดกิจกรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมต่างๆในลักษณะท่ีควรจะเป็น เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าท่ีผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  

 

                                
 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก น าแนวคิด   
-PESTLE  Analysis  เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ แนวโน้มด้านการด าเนิน
ธุรกรรม โอกาสใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ในการท างาน  ปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่การ
ด าเนินงานในอนาคต ผลการวิเคราะห์จะน ามาสรุปเป็นโอกาส ข้อจ ากัดขององค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
จากปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญ  6  ด้าน ได้แก่ 

 Political  ความมั่นคงทางการเมือง 

 Economic  สภาพเศรษฐกิจ 

 Social   สังคม 

 Technology เทคโนโลยี 

 Legal  กฎหมาย 

 Environment ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uIlhrmtU8BtDaM&tbnid=Gf0U3myPhgbmqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://research-methodology.net/ikea-value-chain-analysis/&ei=zvW5U93dJsrd8AXvwICoBg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNESyPg2aj-sCeFAhs_95RwmcCfnGg&ust=1404782390960771


   รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report )  แผนยุทธศาสตร์สพพ.  ( พ.ศ. 2558 – 2560 )                                                 2 - 12 

   ด าเนินการโดย บริษัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด  

                                                    PESTLE  Model 

                 
 
  

-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยเครื่องมือ Five Force Model พิจารณาถึง 
1. Rivalry Among Current Competitors: การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
   ได้แก่การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านการเงินและวิชาการ  
2. Bargaining Power of Suppliers: อ านาจต่อรองของ Supplier  
    ได้แก่เงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง สพพ.และกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา ผู้รับเหมา  สถาบันการเงิน 
3. Bargaining Power of Customers: อ านาจต่อรองของลูกค้า 
    ได้แก่การเจรจาต่อรอง ระหว่าง สพพ.กับกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก 7 ประเทศ  
4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 
    ได้แก่ รูปแบบการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ท่ีมาทดแทนการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการ  
     ท่ีสพพ.ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 
5. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่  
    ได้แก่ องค์กร หรือ ประเทศ กองทุน ใหม่ๆ ท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือในพื้นท่ี 7  ประเทศ ท่ีเป็นกลุ่ม 
    ลูกค้าหลัก ตามภารกิจของสพพ. 
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                                                       Five Force Model 
 

 
 
 
ปัจจัยที่ 4  ความต้องการและความคาดหวังของประเทศเพื่อนบ้านและผู้มีส่วนได้เสีย  
ข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจาก 
1.  การส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สพพ. 
2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลัก 
3.  การประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน 
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2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2.2.1 กรอบแนวคิดของ  7S 
Model ของ McKinney 7-S Framework  เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ใน
องค์การโดยการประสานองค์ประกอบท้ัง 7  ตัว  ให้สอดคล้องกัน   ตัวแปรแต่ละตัวมีความส าคัญต่อการบริหาร
องค์การเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างองค์การ  เป้าหมายของ
องค์การ   ระบบการ ด าเนินงาน  ทักษะท่ีใช้ในการท างาน  บุคลากร   รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและ
เป้าหมายท่ีต้องการ   โดยในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและน าไปใช้อย่างกว้างขวาง  และในปัจจุบันได้มีการ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรในส่วนของ SWOT ในด้านของปัจจัยภายในว่าองค์กรนั้นๆ มีจุดแข็ง
และจุดอ่อนในปัจจัยท้ัง 7 อย่างไร  

 
1.  Structure (โครงสร้างองค์กร)  ของ สพพ. 
ลักษณะโครงสร้างขององค์การท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  รวมถึงขนาดการ
ควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจของผู้บริหาร  การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าท่ี  ตามผลิตภัณฑ์  
ตามลูกค้า ตามภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม 
โครงสร้างของสพพ. 

โครงสร้าง ของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
-เป็นการแบ่งโครงสร้างองค์กรตามหน้าท่ี ในปัจจุบัน
แบ่งออกเป็น 5 ส านัก คือส านักบริหารโครงการ ส านัก
บริหารเงินทุน  ส านักช่วยเหลือทางวิชาการ ส านัก
นโยบายและแผนและส านักอ านวยการ ในด้านการ
กระจายอ านาจจากผู้อ านวยการส านักงาน แบ่งส่วน
งานให้รองผู้อ านวยการ  2 ท่านเป็นผู้ควบคุมตามหลัก
ของการถ่วงดุลอ านาจและความโปร่งใส 
-โครงสร้างมีขนาดเล็ก และเป็น Flat    
  Organization 
 

-โครงสร้างมขีนาดเล็ก 
คล่องตัวและมีสายการบังคับ
บัญชาท่ีสั้น 

1.การบริหารงานจริงในบางส่วนงาน
ไม่ตรงตามสายการบังคับบัญชา 
2.การแบ่งโครงสร้างตามหน้าท่ี 
สะดวกในการควบคุมและท างาน
ภายในองค์กร แต่อาจไม่สะดวกใน
การประสานงานกับลูกค้าผู้รับบริการ
เพราะต้องติดต่อหลายหน่วยงาน  

 
 2.  Strategy  (กลยุทธ)์  ของ สพพ.        
 การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อนของ
กิจการ โดยพิจารณาว่าองค์กรมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ และกลยุทธ์นั้น ได้ถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่  รวมถึงระบบการติดตามประเมินผล 

Strategy กลยุทธ์ของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
สพพ.มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
ทุก 3 ปี คือ 2549 – 2551 /2552 - 2554  และ ปัจจุบัน 
อยู่ในช่วงแผน ปี 2555 – 2557 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ

 
 
1.มีการจัดท ายุทธศาสตร์

 1.การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง
ระดับของกิจกรรมในบาง
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Strategy กลยุทธ์ของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
จัดท าแผนปี 2558- 2560 
วิสัยทัศน์องค์กร : เป็นองค์กรชั้นน าในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือความผาสุกและมั่นคง 
ในภูมิภาค 
พันธกิจ: ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางวิชาการ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งให้การ
ช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเน่ือง 
ยุทธศาสตร์ : มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ 
1.การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของอนุภูมิภาค  ประกอบด้วย 4  
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนของไทย 
 และประเทศผู้รับ เพ่ือร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ   
 กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกับองค์กรระหว่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
 ในการรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
2.การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและ
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศ CLMV 
ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่  ให้ความช่วยเหลือเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายบทบาทการให้ความร่วมมือเพ่ือการ 
พัฒนาให้หลากหลายมิติย่ิงชึ้น 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
3.การสร้างความม่ันคงทางด้านการเงิน 
กลยุทธ์ที่1บริหารเงินที่ได้รับให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับการ
ด าเนินงานและได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดหาเงินทุนอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน 

เพ่ือก าหนดทิศทางองค์กร
ในอนาคตทุก 3 ปี  
 
2.มีระบบการติดตาม
ประเมินผลทุก 3 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ ในทางปฏิบัติ
เป็นกิจกรรมของงานประจ า
ที่ต้องท าตามหน้าท่ีของส่วน
งาน จึงไม่สะท้อนถึงการ
พัฒนาหรือการปรับทิศทาง
ตามยุทธศาสตร์หลักที่
ก าหนดไว้เท่าทีควร 
2.การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์หรือแผน งาน
โครงการ เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ 
ไม่ติดตามวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 



   รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report )  แผนยุทธศาสตร์สพพ.  ( พ.ศ. 2558 – 2560 )                                                 2 - 16 

   ด าเนินการโดย บริษัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด  

Strategy กลยุทธ์ของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดเก็บหน้ีและช าระหน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ก าหนด 
4.การพฒันาองคก์รใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ 
ในระดบัมาตรฐานสากล 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาบคุลากร 
กลยทุธืท่ี 2 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ     มาใช้ในการ
ปฏิบตังิาน 

กลยุทธ์ที่ 3 น าวิธีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.ร./
หลักธรรมาภิบาล/การก ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้    

กลยทุธ์ท่ี 4 น านวตักรรมการบริหารจดัการมาใช้ 
 

  
3.  ระบบ (System)  

หมายถึงกระบวนการและล าดับข้ันการปฎิบัติงานทุกอย่า งท่ีเป็นระบบท่ีต่อเนื่องสอดคล้อ งประสานกัน
ทุกระดับในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  ระบบการท างาน (Working 
System) ท่ีความส าคัญ  เช่น บัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบ บการติดตาม /ประเมินผล 
(Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

 
ระบบงานของ สพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ระบบงานหลักที่รองรับภาระกิจของ สพพ. ได้แก่ 
-งานของส านักบริหารโครงการ รับผิดชอบงานส ารวจ 
ความต้องการ วางแผน จัดท าแผนให้ความช่วยเหลือ 
ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ น าเสนอผล
การศึกษาต่อคณะรมต.จัดท าสัญญา บริหารสัญญาจัดท า
บัญชีกระแสเงินสดรับจ่าย รายงานสถานะการด าเนินการ / 
ควบคุม การด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน  
-ส านักความช่วยเหลือทางวิชาการ ศึกษา /จัดท า 
ขอบเขตโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน จัดท าร่าง TOR เสนอ คพพ.  
จัดจ้างที่ปรึกษา /ก ากับดูแล บริหารสัญญา เบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้าง /รายงานผลการศึกษาต่อคพพ.เพ่ือพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน /จัดท าแผนฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 
ด าเนินการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน โดยบูรณาการกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ  

1.มีการจัดท าแนวทางและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหลักคืองานด้าน
การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน / วิชาการ /การเบิก
จ่ายเงิน / การประเมินผล
โครงการ 
2.ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท า จัดท าภายใต้กรอบ
ของค่านิยมหลักที่มุ่งเน้น
เรื่อง Accountability 
/Transparency  ตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.เอกสารแนวทางและข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่ท าไว้ ควรมีการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
เน่ืองจากจัดท าไว้ต้ังแต่ปี 2552 
ชื่อหน่วยงานส านักเงินกู้
โครงการได้มีการเปลี่ยนไปแล้ว 
รวมทั้งควรทบทวนข้ันตอนให้
เหมาะสม 
กับปัจจุบัน อาจมีการลด ตัด 
สลับ เปลี่ยน ข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น
ออกไปเพ่ือให้กระบวนการมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน
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ระบบงานของ สพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
2.งานหลักดังกล่าวได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานไว้ ได้แก่ 
-แนวทางและข้ันตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน 
-แนวทางและข้ันตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการในส่วนที่เกี่ยวเน่ืองกับโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
-แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินตาม 
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 
-ประกาศส านักงานฯเรื่องการประเมินผลโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ ปี 2549 
-ประกาศส านักงานฯเรื่องการประเมินผลโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ พ.ศ 2556 ฉบับที่ 2 
-ประกาศส านักงานฯเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปี 2553 
-ประกาศคณะกรรมการบริหารส านักงานฯเรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ 
วิชาการที่เกี่ยวเน่ืองรวมถึงการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ ปี 2549 
-กรอบการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ของสพพ.ภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
ปี 25555 
2.ด้านระบบงานสนับสนุน ได้แก่งานของส านักบริหารเงินทุน 
ส านักความช่วยเหลือทางวิชาการ ส านักนโยบายและแผน 
ส านักอ านวยการ ไม่พบการจัดท าเอกสารแนวทางข้ันตอน
การปฏิบัติงาน มีแต่แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ท างานภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานและแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานหลัก 

ควรจัดท าให้มีลักษณะของการ
เป็นเอกสารควบคุมในระดับ
สากล มีสิ่งชี้บ่งถึงสถานะของ
เอกสาร เพ่ือให้ผู้ที่น าไปใช้ได้ใช้
เอกสารที่เป็นปัจจุบัน 
  

 
4.บุคลากร (Staff) 

การจัดการบุคคลเข้าท างาน (Staff) หมายถึง  การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ  ความพร้อมของ
พนักงานใน การพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) 
   งานบุคคลากรของสพพ. 

บุคลากรของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
-ในปัจจุบัน สพพ.มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 45  อัตรา 1.ผู้บริหารมีความรู้ ความ 1.มี Turnover ของพนักงานสูง 
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บุคลากรของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
-อัตราการ Turnover  
      52       53        54          55      56   
  6.82%    25%   9.09%   29.55%   9.09% 
 
-มีการจัดท า Job Description และ Job spec 
ของแต่ละต าแหน่งงาน 
-มีระบบประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  
 
 

สามารถเป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในวงการ 
2.มีระบบฐานเงินเดือนที่สูง
กว่าระบบราชการ มีระบบ
สวัสดิการ และข้ันว่ิงของ
เงินเดือนได้ไม่จ ากัด 

2.Job Description ที่ท าไว้
ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 
3.ในทางปฏิบัติการประเมินผล 
ในบางหน่วยงานไม่ตรงกับสาย
บังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร 
4.ไม่มีการวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession 
Planning) ในต าแหน่งงานหลัก
ขององค์กร  
5.มีช่องว่างระหว่างทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การท างานระหว่างกลุ่มผู้บริหาร
กับพนักงานทั่วไปมาก 
6.ขาดบุคลากรเทคนิคเฉพาะด้าน
ที่จะเข้ามาบริหารงานโครงการ
หรือเตรียมรับงานโครงการใน
อนาคต 

 
5. ทักษะ  (Skill) 
             ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กร  แยกออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงาน
อาชีพ (Occupational Skills หรือ Hard Skills) เป็นทักษะหลักท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง  ท าให้บุคลากร
สามารถปฏบิัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีได้ ตามหน้าท่ีและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบเช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล  ซึ่ง
คงต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพิ่มเติม   ส่วนทักษะ  ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ 
(Aptitudes and special talents หรือ Soft Skills )  หมายถึง  ทักษะท่ีเกี่ยวเนื่องอันจะช่วยส่งเสริมให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น  ซึ่งองค์กร
ควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะท้ัง 2  ด้านควบคู่กันไป  
 

ทักษะ ของบุคลากร สพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
-สพพ.ไดก้ าหนดทกัษะ ความรู ้ความช านาญ 
ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งไว้ในหัวข้อประจ า
ต าแหน่ง ในข้อคุณสมบัติอื่นๆเช่น ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์โครงการ ต้องมี คุณสมบัติอื่นๆ คือมี Inter – 
Persona Skill สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
อย่างดี(Soft Skill) และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

-มีการก าหนดทั้ง Hard และ 
Soft Skill ในแต่ละต าแหน่ง
งาน 

1.แผนการพัฒนาบุคคลากร
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะมุ่งเน้น
ด้านการพัฒนาความรู้ในงานเป็น
หลัก(Hard Skill)  ไม่มีหลักสูตร
การเสริมสร้างทักษะด้าน Soft 
Skill 
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ทักษะ ของบุคลากร สพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
Microsoft Office (Hard Skill ) 2. ไม่มีแผนการอบรมในการ

เสริมสร้างผู้ช านาญการตาม
Career Path ของรายบุคคล  
3. ไม่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นพนักงานภายใน
องค์กร 
 

 
6. สไตล์ (STYLES)  - รูปแบบการบริหาร 

หมายถึง ลักษณะแบบแผน หรือ พฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และ 
พนักงานในองค์กร เช่น การส่ังการ  การควบคุม การจูงใจ  

 

สไตล์ (Style) รูปแบบการบริหาร ของสพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
-รูปแบบการบริหารของสพพ.เป็นไปในรูปแบบ
ราชการ ตามโครงสร้างเหมือนการกระจายอ านาจ  
แต่ในทางปฏิบัติยังเป็นการรวมศูนย์ 

-ผู้บริหารในยุคก่อต้ังองค์กรมี
ความผูกพันกับองค์กรสูงทุ่มเท
กับการท างานและบริหารงาน
อย่างต่อเน่ือง 

-การบริหารงานยังคงมีความเป็น
ระบบราชการ 
-การสั่งการในบางหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 
 

 
7 . Share Values  ค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์กร  

เป็นข้อก าหนดร่วมกันของคนในองค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน ค่านิยมร่วมจะกลายเป็นรากฐานของระบบการ
บริหาร และวิธีการปฏิบัติข องบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์ก ร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์ก ร รากฐาน
ของวัฒนธรรมองค์การก็คือ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร 

ค่านิยมร่วมของ สพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
-สพพ.ได้ก าหนดค่านิยมองค์กร ในปี  
2555-2557  ไว้ดังน้ี  
    A  :  Acountability 
    F  :  Friendliness    
    T  :  Team Work 
    E  :  Efficiency/Effectiveness  
    T  :  Transparency 

1-ได้มีการก าหนดค่านิยมองค์กรไว้ตามแนวของธรรมาภิบาล 
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพงานที่ท าที่มีเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน และด้านวิชาการ  

1.การน าค่านิยม
องค์กรไป
ด าเนินงานประสาน
กับระบบอื่นใน
องค์กร ได้แก่ 
structure 
Strategy System  
Skill  Staff 
Style ยังไม่ชัดเจน
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ค่านิยมร่วมของ สพพ. จุดแข็ง จุดอ่อน 
เป็นรูปธรรม 
พนักงานส่วนใหญ่ 
ยังไม่เข้าใจ  
และไม่เห็ น
ความส าคัญของ
ค่านิยมองค์กร 

2.2.2  Value Chain Model ( เครือข่ายการสร้างคุณค่า )  

Michael E. Porter เจ้าของแนวคิด Value Chain Model  มองว่าองค์กรอาจน าเครื่องมือการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) มาใช้เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้องค์กร  โดย
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ต่าง ๆ ในองค์กรอันจะน าไปสู่การสร้างคุณค่า (Value Creation) โดยต้อง
เริ่มต้นจากการก าหนดคุณค่าท่ีองค์กรต้องการน าเสนอ /ตรงกับท่ีลูกค้าต้องการ  จากนั้นพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ  
ท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนท่ีองค์กรจะต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดคุณ  ค่านั้น ซึ่งประโยชน์ของการน า
เครื่องมือนี้มาใช้จะท าให้ได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์  ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น  รวมท้ังการวิเคราะห์
ถึงกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าท่ีต้องการการวิเคราะห์สามารถใช้ได้ท้ังในการวิเคราะห์
การด าเนินงานภายใน และการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการภายในขององค์กร และสามารถวิเคราะห์ได้ใน
ลักษณะของส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (As Is) และส่ิงท่ีควรจะเป็น (To Be) เพื่อหาช่องว่าง (Gap) และแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานภายในเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว 

  
แนวคิดนี้แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็น 2 กิจกรรม คือ  กิจกรรมหลัก  Primary Activities)และ

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือ
บริการขององค์กร  
กิจกรรม หลัก 5 กิจกรรม 
เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ การตลาดและการขนส่งสินค้าหรือบริการไป
ยังผู้บริโภค ประกอบด้วย 

 Inbound Logistics กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ 

 Operations กิจกรรมท่ีเกี่ ยวข้องกับการเปล่ียนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า เป็นขั้นตอน
การผลิต 

 Outbound Logistics กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยัง
ลูกค้า 

 Marketing and Sales กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ 
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 Customer Services กิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการ
บริการหลังการขาย  

กิจกรรมสนับสนุน  
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสามารถด าเนินไปได้ ประกอบด้วย 

 Procurement กิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหา input เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก 

 Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้า
และบริการหรือกระบวนการผลิต 

 Human Resource Management กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้ังแต่
วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม  ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และ
แรงงาน 

 Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหาร
จัดการขององค์กร  การท่ีกิจกรรมหลักข้างต้นจะท างานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าได้นั้น  
จะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุน ท้ัง 4 กิจกรรม  และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะท าหน้าท่ีสนับสนุน
กิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องท าหน้าท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย  และจะเห็นได้ว่า  
ระบบสารสนเทศจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าในส่วนของการพัฒนา  เทคโนโลยี ท่ีจะ
น ามาใช้ในการวางแผน การด า เนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุม  โดยจะต้องท าหน้าท่ีสนับสนุน
เช่ือมต่อกิจกรรมในทุกๆ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า เป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของ
ธุรกิจหรือองค์กร 
 

 
 

การวิเคราะห์ งานของสพพ. โดยใช้ Value Chain Model 
ด้านกิจกรรมพื้นฐาน ( Primary activities ) เป็นกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้กับลักษณะทางกายภาพของ
งานบริการของสพพ.ท่ีส่งมอบไปยังผู้รับบริการรวมทั้งบริการหลังจากปิดโครงการ ประกอบด้วย 
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1. Inbound Logistics  

ได้แก่กิจกรรมในการรับข้อมูล การเก็บรักษา ระบบฐานข้อมูลท่ีส าคัญขององค์กร การจัดก ารข้อมูล
น าเข้าภายในองค์กร ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ นโยบายจากภาครัฐ / หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ ข้อมูลต่างๆท่ีทางสพพ .ได้ด าเนินการจัดหา หรือจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาท าการศึกษาวิจัย เพื่อน าข้อมูลเข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน  อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของกระบวนการด าเนินงานของ สพพ . หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลเพื่อเสริมรับ  กลยุทธ์ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อ
เป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจในการลงทุน และการเรียนรู้ของนักลงทุน และผู้สนใจ 
 

จุดเด่น ด้าน Inbound Logistic จุดด้อย Inbound Logistic 
1. มีการน าระบบ IT เข้ามาใช้ในการสร้าง

ฐานข้อมูลลูกค้าในโครงการ และเป็น
ข้อมูลท่ีใช้ร่วมกันกับหน่วยงานภายใน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีการน าข้อมูลภายในเปิดเผยในระบบ 
สารสนเทศ ผ่าน website ของสพพ. 

1. ข้อมูลท่ีน าเสนอใน website ของสพพ.
บางเรื่องไม่ทันสมัย ท าให้ผู้น าไปใช้มี 
ข้อผิดพลาด 

2. ทางเดินของระบบเอกสารภายในบางครั้ง 
ล่าช้าผู้บริหารเดินทาง/ ประชุมเรื่องงาน
มาก ต้องรอลายเซ็น 

 
2. Operation  

ได้แก่กระบวนการให้บริการหลักของ สพพ.คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและด้านวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน และการเบิกจ่ายเงินตามโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน อยู่ใน
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักบริหารโครงการ 
กระบวนการด าเนินงานหลัก คือ ข้ันตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน   
ประกอบด้วย 4 งานหลัก คือ  
1. ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

1.1 ขั้นตอนก่อนลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
1.2 ขั้นตอนหลังจากลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

2. แนวทางการบริหารสัญญา ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
2.1 ขั้นตอนก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
2.2 ขั้นตอนด าเนินโครงการ 

3. แนวทางการทบทวนยอดเงินกู้ท่ีเกิดขึ้นจริง 
4. แนวทางการจัดท ารายงานปิดโครงการ 
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 ด้านการให้บริการความช่วยเหลือทางวิชาการในส่วนทีเก่ียวเนื่องกับโครงการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
มีงานท่ีด าเนินการ   4  งาน คือ 
1. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
2. การด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

2.1 ขั้นตอนด าเนินโครงการ 
2.2 ขั้นตอนภายหลังการศึกษาแล้วเสร็จ 

3. การจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน 
4. การจัดจ้างท่ีปรึกษา 

  
จุดเด่น ด้าน Operation จุดด้อยด้าน  Operation 

1.มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานใน Key Prssoce 
2.ผลการด าเนินงานด้าน Operation มีแนวโน้มสูงขึ้น 
จากการประเมินของ กพร.มีดังนี้ 
        ด้าน                                56   55      54 
 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน         5   4.95    4.8168 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   5   4.97    4.5000 
 
3.ผลการส ารวจความพึงพอใจในปี 2556  ระดับความพอใจ 
-ด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน      4.93 
-ด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ     4.92 
-ด้านการเบิกจ่ายเงินและค าแนะน า         4.95 
-ด้านประสานงานในการจัดเก็บหนี้          4.91 

1.คู่มือท่ีจัดท าไม่ทันสมัย เช่นหน่วยงานใน
ปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลง แต่ช่ือในคู่มือ
ยังคงเป็นช่ือเดิม   
2.กระบวนการท างานหลัก โดยส่วนใหญ่
ไม่ได้วัดประสิทธิภาพด้านการสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าในด้านความ
รวดเร็ว /ระยะเวลาท่ีงานในแต่ละขั้นตอน
แล้วเสร็จ เนื่องจากในมุมมองลูกค้าหลัก
ต้องการทราบในเรื่องระยะเวลาแล้วเสร็จ 
สพพ.ควรน าตัวชี้วัดดังกล่าว ไปใช้ใน
กระบวนการควบคุม Process  ใน
กระบวนการท่ีสามารถควบคุมเวลา 
ดังกล่าวได้ด้วยหน่วยงานของตนเอง 
3. การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อน
บ้านยังกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศ ยังไม่
ท่ัวถึงครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ 

  
  ในปี  2556  ตัววัดมิติประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. จ านวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
 2. จ านวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

3. ระดับความส าเร็จการจัดท าขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ    
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    แก ่  3  ประเทศใหม่ (ศรีลังกา /ติมอร์-เลสเต / ภูฎาน ) 
 4. ระดับความส าเร็จของการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
  
 ตัววัดมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน 
2. จ านวนวันเฉล่ียท่ีใช้ในการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการความช่วยเหลือทางการเงินตามคู่มือปฏิบัติงาน 
    ท่ีก าหนดไว้ 

 
3. Outbound Logistics 
เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการให้บริการทางด้านการเงินและวิชาการแก่กลุ่มลูกค้าผู้รับบริการ
ของสพพ.รวมท้ังกลุ่ม Supplier ประกอบด้วย 
 -  กลุ่มหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน 
 -  กลุ่มผู้รับบริการคนไทยท่ัวไป (สถาบันการเงิน ท่ีปรึกษา ผู้รับเหมา มหาวิทยาลัย ส่ือมวลชน ) 
 -  กลุ่มหน่วยงานประสานงานภายในประเทศ  (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ) 
 
จุดเด่นด้าน Outbound Logistics จุดด้อยด้าน Outbound Logistics 
1.มีระบบการติดต่อประสานงานท่ีดี มีหลายช่องทาง 
ในการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการ 
ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
 มีแนวโน้มค่าคะแนนอยู่ในระดับท่ีดี  ดังนี้ 
                             ปี  56       55        54 
ระดับความพึงพอใจ      4.93    4.70      4.76 

 

 
4. การตลาดและการขาย Marketing and Sales 

เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการชักจูงให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจเข้ามารับบริการ เช่น การ 
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเลือกช่องทาง หรือ กลุ่มประเทศเปูาหมาย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในงานด้านนี้ คือหน่วยงานบริหารโครงการ และส านักความช่วย 
เหลือทางวิชาการซึ่งท าหน้าท่ีเป็นท้ังฝุายการตลาด และฝุายผลิตบริการ 

จุดเด่นด้าน Marketing & Sales จุดด้อยด้าน Marketing & Sales 
1.มีการจัดท าแผนการตลาด  Country Strategy 
กลุ่มประเทศเป้าหมายคือ สปป .ลาว /เขมร /  
เมียนม่าห์ / เวียดนาม ในระหว่างปี 2013 – 2017  

1.มีข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือ 
2.ไม่สามารถกระจายความช่วยเหลือให้ครบทุก
ประเทศตามนโยบายได้ 
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2.สพพ.เป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับของ
กระทรวงการคลัง ท าให้ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

3.ในด้านราคา เงินทุนท่ีหามาได้มีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่า
อัตราดอกเบ้ียเงินทุนท่ีหามาได้ 
4.การประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเป็นท่ีรู้จักท้ังในและ
ต่างประเทศ ยังไม่ดีพอ 

 
5.Sevice การให้บริการ 
เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ บ ารุงรักษาระบบ  หรือบริการหลังการขาย  การติดต้ัง การซ่อมบ ารุง การ
อบรมการใช้งานระบบ/ การบ ารุงรักษาระบบงาน ท่ีสพพ.ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน   

จุดเด่นด้าน Services จุดด้อยด้าน  Service 
1.สพพ.มีการติดตามโครงการหลังจากโครงการ 
เสร็จส้ิน และติดตามดูผลกระทบ 3 / 5 ปี 
2.มีการให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาการในเรื่องท่ี
เกี่ยวเนื่องจากโครงการ 
3.มีการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นประจ า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และน าผลการส ารวจมาปรับปรุง
พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

                                  - 

 
ด้านกิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities)   
เป็นกิจกรรมต่างๆท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource 
management)  การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี (Technology 
development) และโครงสร้างพื้นฐานกิจการ (Firm infrastructure) 
 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management)   
ประกอบด้วยกิจกรรม สรรหา  คัดเลือก  ฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทนทุกระดับ สวัสดิการ
พนักงาน รวมท้ังการออกจากงาน 
จากโครงสร้างองค์กรของสพพ.ได้ก าหนดอัตราก าลังในปัจจุบันไว้ 45 อัตรา และจากข้อมูลท่ีได้มีการ
วิเคราะห์งานในด้านนี้ไว้ใน 7S  สรุปได้ดังนี้ 

  
จุดเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1.ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในวงการ 
2.มีระบบฐานเงินเดือนท่ีสูงกว่าระบบราชการ  
มีระบบสวัสดิการท่ีดี 

1.มี Turnover ของพนักงานสูง 
2.Job Description ท่ีท าไว้ล้าสมัย ไม่สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร 
3.ในทางปฏิบัติการประเมินผล ในบางหน่วยงาน
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จุดเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3.พนักงานมีความรู้ ความสามารถสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มีระดับความพึง
พอใจท่ีดีขึ้น 
 
                                    ปี56     55    54 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี 4.94   4.89  4.75 

ไม่ตรงกับสายบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร 
4.ไม่มีการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) ในต าแหน่งงานหลัก
ขององค์กร  
5.มีช่องว่างระหว่างทักษะความสามารถ 
ประสบการณ์ในการท างานระหว่างกลุ่มผู้บริหาร
กับพนักงานท่ัวไปมาก 
6.ขาดบุคลากรเทคนิคเฉพาะด้านท่ีจะเข้ามา
บริหารงานโครงการหรือเตรียมรับงานโครงการ
ในอนาคต 

 
 

2. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development)  
               เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าในองค์กรท่ีมีผลกระทบกับกระบวนการปฏิบัติงาน  
สพพ.ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานหลัก เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
มีความเป็นมาตรฐาน พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ/ทวนสอบรายการได้ 
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ได้แก่ 
 

2554 2555 2556 
1.แผนจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สพพ.ระยะ 5 ปี 

1.โครงการพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารข้อมูลภายนอก 

1.โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
สนเทศด้านการบริหารเงินทุน 

2.แผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี 2554 
-แผนพัฒนาระบบแสดงข้อมูล 
-แผนพัฒนาระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
-แผนพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารภาพใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-แผนงานปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลภาย 
ในส านักงาน 
-แผนงานให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-แผนงานบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

2.โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง 
คอมพิเตอร์ 

2.โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารอง 

3.แผนงานติดตามและก ากับดูแลการพัฒนา 3.โครงการจัดหาซอฟแวร์ ท่ีม ี 3.โครงการทดลองใช้ระบบ GIN 
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2554 2555 2556 
ระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 ต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณ 2553 

ลิขสิทธิถูกต้อง และ Cloud ของส านักงานรัฐบาล
อิเลคโทรนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ควบคู่กับระบบเดิมของสพพ. 

 4.โครงการจัดท าระบบโดเมน 
คอนโทรเลอร์ 

4.โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อิเลทโทรนิคทด
แทนเครื่องเดิม 

 5.โครงการฝึกอบรม /สัมมนา 
 ด้าน ICT 

5.โครงการฝึกอบรม สัมนา  
ด้าน ICT 

 6.โครงการจัดท าแนวทางปฏิบัติ 
เก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูลภายในส านักงาน 

 

 7.โครงการจัดท าแผนที่โครงการ
ของสพพ.บนโปรแกร Google 
Earth 

 

งบประมาณ 110,000  บาท งบประมาณ 1,580,000 บาท งบประมาณ 2,200,000  บาท 

 
จุดเด่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี จุดอ่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

1.สพพ.มีแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตลอดอย่างต่อเนื่องและงานด้านนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ ซึ่งค่าคะแนนของ
ตัวชี้วัดมิตินี้  สพพ.ได้ค่าคะแนน 5 เต็มในปี 2556 
 

 

 
3. การจัดซ้ือจัดหา (Procurement) 

ได้แก่งานจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ รวมท้ังการจัดจ้างท่ีปรึกษา ผู้รับเหมา เข้ามาท างานในโครงการ
ต่างๆ จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานท่ีต้องการเช่น ส านักงานบริหารโครงการ ส านักความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ จะเป็นผู้จัดท า TOR  และจัดต้ังคณะกรรมการในการคัดเลือก/จัดจ้าง จนกระท้ังท าสัญญา
กับท่ีปรึกษา  ส านักอ านวยการในงานด้านพัสดุ จะท าหน้าท่ีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน รวมท้ังเรื่อง
อาคารสถานท่ี 
 

จุดเด่น ด้านการจัดซื้อจัดหา จุดอ่อนด้านการจัดซื้อจัดหา 
1.ในการด าเนินงานด้านจัดจ้างท่ีปรึกษาในงานหลัก
ของสพพ.จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการในการจัดจ้าง 

1.งานจัดซื้อจัดจ้างควรเป็นงานของกิจกรรม
สนับสนุน โดยฝ่ายอ านวยการ งานพัสดุควรเป็น
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จุดเด่น ด้านการจัดซื้อจัดหา จุดอ่อนด้านการจัดซื้อจัดหา 
เพื่อความโปร่งใส สามารถทวนสอบได้ 
 

แกนหลักในการด าเนินการ เพื่อให้กลุ่มงาน
กิจกรรมพื้นฐานได้มีเวลาในการด าเนินงานหลัก 

 
 

4. โครงสร้างพื้นฐานของกิจการ (Firm infrastructure) 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น งานการเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  การจัดการท่ัวไป กิจกรรมดังกล่าว
เป็นงานสนับสนุนเครือข่ายการสร้างคุณค่า และเป็นจุดเริ่มต้นในทุกระดับภายในองค์กร  
4.1 การเงินและการบัญชี (Finance and accounting )  
งานด้านบัญชี และการบริหารเงิน อยู่ในการด าเนินงานของส านักบริหารเงินทุน  ท าหน้าท่ีจัดหาแหล่ง
ของเงินทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านติดตาม
ช าระหนี้ รายงานการปิดโครงการ จัดท าบัญชีกระแสเงินสด รับ จ่าย ให้ถูกต้องตามรายการท่ีเกิดขึ้นจริง  
ด้านการเงินในการจ่ายเงิน อยู่ในการด าเนินงานของส านักอ านวยการ ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
4.2 ปัญหาด้านกฏหมายและความสัมพันธ์กับรัฐบาล (Legal issues and governmental 
relations) 
การด าเนินงานของ สพพ .โดยส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การจัดท าสัญญาโครงการเงินกู้
การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาของผู้บริหารองค์กรในการประสานงานข้อตกลง  
โดยค านึงถึงหลักผลประโยชน์ร่วมของท้ังสองประเทศเป็นส าคัญ 

 
 4.3 การจัดการทั่วไป (General Management) ประกอบด้วย 

-โครงสร้างองค์กรของสพพ.   มุ่งเน้นโครงสร้างท่ีเล็กมีสายบังคับบัญชาท่ีส้ัน ปัจจุบันโครงสร้างองค์กร
ประกอบด้วย  5  ส านัก คือส านักนโยบายและแผน ส านักอ านวยการ ส านักความช่วยเหลือทางวิชาการ 
ส านักบริหารโครงการ ส านักบริหารเงินทุนและมี หน่วยงานฝุายส่งเสริมประสิทธิภาพ สังกัดส านัก
อ านวยการ แต่อยู่ภายใต้การบริหารของรองผู้อ านวยการ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ในขณะท่ีส านัก
อ านวยการอยู่ภายใต้การบริหารของรองผู้อ านวยการนายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์    

 -การบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการ 2 คน แบ่งสายงานในการ 
บริหารจัดการ ในด้านการบริหารงานสพพ.อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร ส านักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ .) ซึ่งยึดหลักการปฎิบัติงานตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 และนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
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 โครงสร้าง คพพ .  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ านวน 1 ท่าน กรรมการโดยต าแหน่ง 
จ านวน  5 ท่าน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้ามาก ากับดูแล
การด าเนินงานของ สพพ.จ านวน 3  ท่าน  

 การบริหารงานของ คพพ . จัดให้มีการประชุม คพพ .เป็นประจ าทุกเดือน มีเรื่องท่ีน าเสนอให้ 
คพพ .พิจารณาท้ังเรื่องท่ีเป็นภารกิจหลักขององค์กรและเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
สพพ .ท้ังท่ีเป็นเรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน นอกจากนี้ คพพ .ยังได้มีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมาปฏิบัติงาน  7  คณะ คือ 

1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ สพพ. 
3. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
     (KPI) ของ สพพ. 
4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ สพพ. 
6. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ สพพ. 
7. คณะอนุกรรมการบริหารงาน  

          (ข้อมูล ณ ปี 2556 ) 
4.3 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร สพพ .มีส่วนงานรับผิดชอบในการด าเนินงานในด้านนี้คือ

ส านักนโยบายและแผน การวางแผนยุทธศาสตร์ของสพพ . ได้จัดท ามาอย่างต่อเนื่องนับแต่จัดต้ัง 

สพพ.ได้มีการท าแผนยุทธศาสตร์มาแล้ว 3 แผนคือ 

แผนท่ี 1 ปี  2549 – 2551  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการวางระบบงานซึ่งเหมาะสมกับการ
เป็นองค์กรใหม่ ท่ีต้องสร้างระบบ   
แผนท่ี 2  ปี  2552 – 2554   เป็นช่วงก าหนดยุทธศาสตร์การเริ่มด าเนินงานตามระบบท่ีก าหนดไว้  
แผนท่ี 3  ปี  2555 – 2557  เป็นช่วงเริ่มพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้น ขยายกรอบงานเพิ่มด้านการพัฒนา
สังคม และเริ่มพึ่งพาตนเองภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางการเงินและมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้มี
การปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานสากล  
 

จุดเด่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดอ่อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. มีโครงสร้างองค์กร และการแบ่งสายงาน 
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
2. มีการน าระบบตรวจเช็คและถ่วงดุลย์ มาใช้ในการ

1. การบริหารงานบางส่วนไม่เป็นไปตามสาย
งานท่ีก าหนดไว้  
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จุดเด่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จุดอ่อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด าเนินงาน 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ Value Chain ของสพพ. สรุปได้ว่าในภาพรวมกระบวนการส่งมอบบริการของ
สพพ.มีคุณค่าท่ีดีแก่ผู้รับบริการ จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
คุณค่าของบริการอยู่ในระดับท่ีดี   
 
 

2.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

เครื่องมือท่ีน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  1) การวิเคราะห์  PESTLE Analysis  2) การ
วิเคราะห์ด้วย Five Force Analysis  หรือ  Diamond Model  และ 3) การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  
 

1) PESTLE Analysis : วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมมหภาคภายนอก  (Macro Environment) สามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  แนวโน้มของการด าเนินกิจกรรม โอกาสใหม่ๆ หรือทางเลือกใหม่ในการ
ด าเนินงาน  ปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ต่อการด าเนินงานของ สพพ. ในอนาคต   

ผลการวิเคราะห์จะน ามาสรุปเป็นโอกาส ข้อจ ากัดขององค์กร   สามารถบ่งช้ีถึงศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจในกลุ่มประเทศเปูาหมายนั้น ๆ  โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญ  6  ด้าน ได้แก่ 

 Political  ความมั่นคงทางการเมือง  : นโยบายของรัฐ   การเมือง   การปกครอง   กฎหมายต่าง ๆ   ท่ีมี
อิทธิพลหรือผลกระทบ ต่อองค์การท้ังทางตรงและทางอ้อม  เช่น นโยบายของรัฐบาลท่ีมีผลต่อกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับองค์การเกี่ยวกับภาษี  นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 Economic  สภาพเศรษฐกิจ  : วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ   ปัจจัยด้านเศรษฐศาสต ร์  ท้ัง
ในระยะ ส้ันและระยะยาว   เช่น อัตราดอกเบ้ีย   ระดับเงินเฟูอ   อัตราการว่างงาน  GDP , PPP และ
อื่นๆ  การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม  และแยกแต่ละภาคธุรกิจ   ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
มีผลมาก  เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวก าหนดก าลังซื้อของคนในประเทศ  และเป็นตัวก าหนด
ตลาดขนาดใหญ่ในประเทศ 

 Sociocultural  หรือ Social   สังคม : การวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม   วัฒนธรรม   สภาพความ
เป็นอยู่ท่ีมีอิทธิพล แตกต่างกันตามแต่ละประเทศ   เช่น  ศาสนาหลักของประชากร   ทัศนคติต่อสินค้า
หรือบริการจากต่างชาติ  ภาษามีผลต่อสินค้าในตลาดหรือไม่  เวลาว่างของผู้บริโภค  บทบาทของชาย – 
หญิงในสังคม  ความใส่ใจส่ิงแวดล้อม   อายุของประชากร   ระดับการศึกษา   สวัสดิการ   โครงสร้าง
ประชากร  ขนาดครอบครัว 
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 Technology เทคโนโลยี : วิเคราะห์ผลกระทบจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอื่น ๆ   เพื่อการสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน  เป็นแรงผลักส าคัญ ในโลกาภิวั ตน์ การใช้ชีวิตปัจจุบัน   เช่น   เทคโนโลยีท่ีมี
มาตรการดีท่ีจะช่วยผลิตสินค้าและบริการนวัตกรรมใหม่  ช่องทางจัดจ าหน่าย เทคโนโลยีส่ือสาร 

 Legal  กฎหมาย : หมายถึง กฎ ระเบียบ เช่น แนวโน้มของก ฎระเบียบข้อบังคับท่ีจะออกมาใหม่ และ
กฎระเบียบข้อบั งคับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  เช่น กฎหมายการจ้างงาน 
กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม และกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามธุรกิจ 

 Environment ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อโครงการ 
2)  Five Force Model   หรือ Diamond Model  : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย

เคร่ืองมือ Five Force Model   หรือ Diamond Model  เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม
ภายนอกระดับมหภาค  (Macro Environment)  ท่ีเน้นความเช่ือมโยงของอุปสงค์ อุปทาน และยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดกลไกในระบบ  

 
ในรายงานฉบับนี้ ได้พิจารณาถึงประเด็นของ Country Strategy  คู่แข่งรายใหม่  สินค้าทดแทน  

อ านาจต่อรองกับผู้ส่งมอบ อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (ลูกค้า)  ซึ่งในรายงานวิเคราะห์ฉบับนี้  มีความหมาย ดังนี้ 
Country  Strategy : หมายถึง ยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศ 
Supplier  : หมายถึง อุปทาน ซึ่งได้แก่ เงินทุน แหล่งทุน เงินยืมจากแหล่งอื่น เป็นต้น  
Customer : หมายถึง อุปสงค์ หรือ ความต้องการของลูกค้า หรือรัฐบาลของประเทศเปูาหมาย 
Network  Strategy : หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ  
Competitor : หมายถึง คู่แข่ง หรือสถาบันการเงิน หรือองค์กรให้ทุนรายอื่น ท่ีให้ทุนเช่นกัน  
 
3) SWOT Analysis : จัดเป็น Situational Analysis  เป็นการสรุปผลการส ารวจสถานการณ์

ภายนอกและภายในองค์กร และสรุปเป็นข้อมูลด้าน  

 จุดแข็ง (Strength- S)  

 จุดอ่อน (Weakness-W)  

 โอกาส (Opportunity-O)  

 ภัยคุกคามหรืออุปสรรค  (Threat-T)  
  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ในรูปแบบความร่วมมือ การให้ทุน เป็นต้น ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเปูาหมาย ท้ังในกลุ่ม 
CLMV  และนอกกลุ่ม เช่น ภูฎาน ศรีลังกา และติมอร์เลสเต้นี้  โดยเป็นข้อมูลพื้นฐานจากการสังเคราะห์นโยบาย
การต่างประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปูาหมายต่าง ๆ  รวมถึงผลการวิเคราะห์อุปสงค์ 
หรือความต้องการ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานของ 
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สพพ. และความต้องการของประเทศต่าง ๆเหล่านี้  อันจะน าไปสู่การสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน   

 

4. การจัดท าแมทริกซ์สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์   (Generating a strategic factors 
analysis summary (SFAS) matrix)  โดยการจัดกลุ่มข้อมูล และประเมินสถานะองค์กรตามความส าคัญของท้ัง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ก่อนการน าไปใช้ประกอบการการพัฒนากลยุทธ์   

 
  
วิธีการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน  
 

ขั้นตอนแรก  คือ การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ความร่วมมือ และการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อบ้านของ สพพ. โดยเครื่องมือ การวิเคราะห์ 1)  PESTLE  2)  Diamond Model  และ 
3) SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด) ของนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศเพื่อน
บ้าน  

 

ขั้นตอนท่ีสอง  คือ การส ารวจความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือด้านท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังในและต่างประเทศ หน่วยงานให้ทุน หน่วยงานรับทุน  และประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อ
ประเมินผลความส าเร็จของกลยุทธ์ความช่วยเหลือ  

 

ขั้นตอนท่ีสาม  คือ การสังเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์  โดยการน าข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1  และ  2  เพื่อ
สังเคราะห์ และหาข้อเสนอแนะความช่วยเหลือท่ีประเทศต่าง ๆ ต้องการ และมีความเหมาะสม  

 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้เครื่องมือ  PESTLE  Analysis  และ  SWOT Analysis 
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก  
3. การการเช่ือมโยง  PESTLE ,  Diamomd Model  และ  SWOT   

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในประเด็น 

 สัมภาษณ์เชิง
ลึก 

 โครงการท่ีควร
ให้ความ
ช่วยเหลือ 

 รูปแบบความ
ช่วยเหลือ 



   รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report )  แผนยุทธศาสตร์สพพ.  ( พ.ศ. 2558 – 2560 )                                                 2 - 33 

   ด าเนินการโดย บริษัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ความร่วมมือ 
ด้านความช่วยเหลือของ สพพ 

การวิเคราะห์ความ 
สอดคล้อง/ความแตกต่าง 
ของแผน/นโยบาย/กลยุทธ์

ของไทย และ ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

- แผนยุทธศาสตร์ 
- PESTLE Analysis 
- SWOT Analysis 
- วิเคราะห์ความต้องการ 

การประเมินผลกลยุทธ์ 
ในปัจจุบันของไทย/ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

- ปัจจัยน าเข้า/
กระบวนการ/ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
- รูปแบบความช่วยเหลือ  
- ความส าเร็จของโครงการ  
- ประสิทธิภาพ 
- ประสิทธิผล 
- ความผูกพัน 
- ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ความต้องการ และความ
ร่วมมือ ด้านต่าง ๆ 

ของประเทศเพื่อนบ้าน 
 

1. สหภาพเมียนมาร์ 
2. สาธารณรัฐระชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
3. สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
5. ติมอร์ เลสเต้ 
6. ภูฎาน 
7. บังกลาเทศ 
8. ไทย 

Diamond Model 
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ผลการศึกษา  แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนท่ีส าคัญ คือ  

ส่วนท่ีหนึ่ง 
เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายต่างประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ

นโยบายด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านท้ัง  7 ประเทศ   เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
และความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   PESTLE, Diamond Model 
และ SWOT Analysis   เช่น  

o มาตรการต่าง ๆ นโยบายต่างประเทศ  และทิศทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต  
o พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการด าเนินการขององค์กร ว่ามีบวกผลกระทบ

อยู่ในระดับใด โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ คือ  
 ผลกระทบในด้านบวกหรือด้านลบ  
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  

o เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและระดับของความช่วยเหลือ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ท่ี
ประเทศเหล่านี้ต้องการ ขาดแคลน มีไม่เพียงพอและต้องการพัฒนาร่วมกับประเทศไทย  

o มีปัจจัยใดท่ีเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ  รวมถึงระบุปัจจัยภายนอกท่ีกระทบหรือเป็น
แรงผลักดันกับการด าเนินการขององค์กร  พร้อมระบุผลกระทบของปัจจัยภายนอก 

o การระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์  (SO, WO, ST,  WT)   
 

ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ความร่วมมือ 

ด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต 

การวิเคราะห์นโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน 
- จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัดของแต่ละประเทศ  
- ความสอดคล้องของนโยบายและการปฏิบัติ 
- แนวโน้มของนโยบายความร่วมมือในอนาคต 
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ผลลัพธ์ : การวิเคราะห์และประเมินนโยบายและผลส าเร็จตามกลยุทธ์ความร่วมมือของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยน าข้อมูลจากในส่วนแรก  รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันทั้งใน
ระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
 
ส่วนท่ีสอง  เป็น การส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เช่น หน่วยงานให้ทุน เจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการให้ทุนสนับสนุน  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และระดม
ความคิด มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินในรายงานส่วนต่อไป  

 
ส่วนสุดท้าย คือ การพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้าน ต่าง ๆ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  และใช้

ข้อมูลจากส่วนแรกและส่วนท่ีสองเป็นฐานในการวิเคราะห์  รวมถึงการน าเสนอร่างกลยุทธ์ฯ  ต่อท่ีประชุมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รายประเทศ 

 
 
 
 
       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิค PESTLE Analysis  Dimaond Model สรุปได้ ดังนี้ 
ภาพรวมของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน 

ข้อตกลง ASEAN Framework Agreement  ท่ีท าขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ .ศ. 
25  ท่ีมีแผนแม่บทในกลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่ม ดังนี้  

(1) agro-based products; (2) air travel; (3) automotives; (4) e-ASEAN; (5) electronics; (6) 
fisheries; (7) healthcare; (8) rubber-based products; (9) textiles and apparels; (10) tourism  และ  
(11) wood-based products 

 

กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์  ยังคงอยู่ในกลุ่มของประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาน้อย  และมีปัญหา  ความ
ยากจนในระดับสูง  ดังนั้น นานาประเทศและหลายองค์กร ยังคงให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (granted) มา
อย่างต่อเนื่อง และเป็นสัดส่วนท่ีสูง  

 

การสนับสนุนโครงการต่าง ๆท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน จัดเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเห็นผลเป็น
รูปธรรมท่ีรวดเร็ว จับต้องได้ แม้ว่าผลตอบแทนยังไม่สะท้อนสู่ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  เช่น  การคมนาคม
ขนส่ง การพัฒนาพลังงาน  การจัดการน้ า  และการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  และวิเคราะห์ แล้วว่า 
เป็นโครงการท่ีมีบทบาทส า คัญในการพัฒนา  ภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหภาค ครอบคลุมหลากหลาย
อุตสาหกรรม   เช่น การเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ   เป็นต้นว่า  การแปรรูปสินค้าเกษตร ท่ีต้องมีการ
พึ่งพาแหล่งผลิต ใช้น้ า ไฟฟ้า ถนนในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
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จากตารางท่ี 1 ถึง 9 แสดงให้เห็นถึงล าดับของโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น 
พบว่า นอกเหนือจากโครงการท่ีเป็นการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ ถนน ประปา ไฟฟ้า แล้ว โครงการ
ของโครงการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น นวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา และการพร้อมรับเทคโนโลยี  ล้วนมี
ผลต่อการประเมินศักยภาพของประเทศต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ให้ความช่วยเหลือ  

 

ดังนั้นแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ อาจครอบคลุมถึงด้านสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การผลิต ส่ิงแวดล้อม  
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จะเห็นว่าเป็นสัดส่วนของโครงสร้างพื้ นฐานท่ีสูง เนื่องจาก การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ในระดับท่ีเหมาะสม  จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  
จากตารางพบว่า ความช่วยเหลือเหล่านี้ อยู่ในรูปแบบเงินให้เปล่า  (concession loan) เงินกู้เพื่อการพัฒนา 
ปลอดดอกเบ้ีย (Soft Loan)    

 

ในช่วงท่ีผ่านมา  แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศเหล่านี้  ได้จัดท าแผนการพัฒนา
ประเทศท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนเองอย่างชัดเจน และแนวทางการรับความช่วยเหลือเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ    ดังนั้น  สพพ  ในฐานะท่ีเป็นองค์กรให้ค วามช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้อม ท่ีเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของ
ประเทศเหล่านี้ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการให้การส่งเสริมแบบทวิภาคี หรือพหุภาคี  และมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศเหล่านั้นอย่างแท้จริง 

ดัชนีส าคัญที่แสดงถึงระดับความม่ังคั่งประเทศ 

ดัชนี GDP แสดงผลผลิตมวลรวมของประเทศ (ความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ) มีลักษณะดังนี้ 

 GDP ของประเทศมาก-น้อยต่างกันตามจ านวนประชากร  

 GDP ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันตามศักยภาพของความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นๆ 

 GDP เป็นตัวเลขท่ีบอกถึงขีดความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ แต่ GDP ไม่ได้แสดงถึงความมั่งค่ัง
ของประเทศ เพราะไม่ได้ก าหนดกรอบขนาดของประเทศไว้ ในกรณีอุดมคติ (Ideal Case)  

ดัชนี GDP per Capita: รายได้ต่อหัว (ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ) 

 รายได้ต่อหัวประชากร หรือ GDP per capita แสดงความมั่งค่ังของประชากร  

 แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการใช้
ทรัพยากร มีความสามารถในการสร้างงาน สร้างรายได้ ความแตกต่าง  

 GDP per capita ใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดระดับประเทศด้อยพัฒนา ประเทศก าลังพัฒนา ประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ธนาคารโลกแบ่งกลุ่มรายได้เฉล่ียของประชากรออกเป็นกลุ่มๆดังนี้  
o มีรายได้เฉล่ีย (GDP per cap) ต่ ากว่า $ 1,005 - กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ า 
o มีรายได้เฉล่ีย (GDP per cap) $ 1,006 – $3,975 – กลุ่มท่ีมีรายได้ระดับกลางค่อนข้างต่ า 
o มีรายได้เฉล่ีย (GDP per cap) $3,976 – $12,275 – จัดเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ระดับกลาง-สูง 
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o มีรายได้สูงจะมี GDP per capita เฉล่ียมากกว่า $12,276 ขึ้นไป – รายได้สูง  
 
Diminishing return อันเป็นผลจากการพัฒนา 

ในการรายงานฉบับนี้ เพิ่มการศึกษา PPP หรือ Purchasing power parity ซึ่งสะท้อนสภาพความ
เป็นอยู่ คุณภาพชีวิต มาตรฐานการครองชีพ อัตราแลกเปล่ียน อัตราเงินเฟ้อ ของประชาชน   

มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างค่า GDP per capita และ PPP per capita ซึ่งท้ังสองเป็นผลจากการ
พัฒนาประเทศ  แต่เมื่อประเทศได้รับการพัฒนามากขึ้น รายได้ประชากรเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันมาตรฐานการ
ครองชีพก็จะเพิ่มด้วย (อัตราแลกเปล่ียน อัตราเงินเฟ้อ) การน าภาคเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมบางกลุ่ม เช่น 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร  

การวิเคราะห์ ถ้าหากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่ ากว่าอัตราเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ มาตรฐานการครอง
ชีพจะเพิ่มข้ึนจนท าให้มูลค่าแท้จริงของรายได้ลดลง จะส่งผลลบต่อการพัฒนา  

จุดเปล่ียนผกผันระหว่าง GDP และ PPP อันเกิดจากความไม่สมดุลของการพัฒนา  ประเทศก าลังพัฒนา
ส่วนใหญ่ สัดส่วนระหว่าง PPP ต่อ GDP จะมีค่าสูงกว่า 1 นั่น หมายถึงรายได้มีมูลค่าท่ีสามารถจับจ่ายสินค้าเพื่อ
การครองชีพสูงกว่ามูลค่าจริงของ GDP แต่เมื่อ GDP per capita เพิ่มข้ึน สัดส่วน PPP ต่อ GDP ลดต่ าลงกว่า 1  
แสดงว่า มูลค่าท่ีสามารถจับจ่ายสินค้าเพื่อการครองชีพต่ ากว่ามูลค่าจริงของ GDP 

ดังนั้น การท างานของคณะท่ีปรึกษา จึงได้น าข้อมูลสถิติจาก World Economic Forum : The 
Global Competiveness Report 2013-2014 มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อจัดท าร่างศึกษา
ยุทธศาสตร์  
 
สรุปข้อมูลสถิติจาก World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
ตารางท่ี 1-1 แสดงดัชนีการแข่งขัน  (Global Competitiveness Index) ของศรีลังกา  ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ 
และ10 ประเทศในอาเซียน   

 ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Requirement)  ใน 3 อันดับแรก คือ ประเทศสหภาพเมียนม าร์  
ประเทศติมอร์เลสเต้ และประเทศกัมพูชา  โดยประเทศพม่า มีล าดับในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และ
ภาพรวมเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างไม่ดี 

 ในด้านโครงสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancer) ใน 3 อันดับแรก คือ ประเทศสหภาพเมียน
มาร์  ประเทศติมอร์เลสเต้ และประเทศภูฎาน   โดยท้ัง 3  ประเทศ มีข้อด้อยในเรื่องการศึกษา
ระดับสูง ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดเงินตลาดทุน และความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ท่ีเป็น
อันดับท้าย ๆ ของโลก จาก 148  อันดับ แต่ประเทศภูฏาน มีระดับด้านประสิทธิภาพแรงงานดีท่ีสุด
ในกลุ่มประเทศท่ีก าลังศึกษา  นอกจากนี้  ในด้านขนาดตลาดของประเทศติมอร์เลสเต้ และประเทศ
ภูฎาน จัดว่าไม่น่าสนใจ มีขนาดเล็ก เพราะประชากรน้อย 
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 ในด้านนวัตกรรมและปัจจัยความซับซ้อน (Innovation & sophistication factors) พบว่าท้ัง  3  
ประเทศ คือ ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประเทศติมอร์เลสเต้ และประเทศภูฎาน  มีอันดับท้าย ๆ ใน
เรื่องความซับซ้อนของธุรกิจ และนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในประเทศ
เหล่านี้ มักเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีรัฐส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุน หรือสัมปทาน  ไม่ได้เป็น
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือภาคการค้าท่ัวไป  ท าให้เกิดความซับซ้อน  

 
ตารางท่ี 2-1 แสดงส าคัญ (Key indicators)  ของศรีลังกา  ติมอร์เลสเต้ และ10 ประเทศในอาเซียน   

 ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติมากกว่ากลุ่มประเทศท่ีก าลังศึกษา ประเทศในกลุ่ม CLMV ท่ีรายได้
ประชาชาติต่ าสุดคือประเทศ สปป .ลาว คือ มีรายได้เพียง $9.2 พันล้าน แต่ประเทศสหภาพเมีย น
มาร์ กลับมีรายได้ประชาชาติเฉล่ียต่อหัวต่ าท่ีสุด คือ เพียง $835 ต่อคนต่อปี แต่เมื่อพิจารณาค่า 
PPP ต่อหัวประชากร ซึ่งแสดงถึงภาวะเงินเฟ้อและก าลังซื้อของประชากรในประเทศ  

 
 

ตารางท่ี 3 แสดงอุปสรรคในการลงทุนธุรกิจ (The most problematic factor doing business) ของ 
ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ศรีลังกา ไทยและกลุ่ม CLMV (ปี 2555) 

 จากตารางท่ี 3-1 พบว่าอุปสรรคต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน  แต่พบว่า โดยมาก
เป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เพียงพอ การท างานของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ความโปร่งใส และปัญหาคอร์รัปช่ัน  

 จากตารางดังกล่าว พบว่าปัญหาคอร์รัปช่ันของประเทศเป็นอันดับ แรก ๆ คือ ประเทศไทย และยัง
พบว่า มีอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องกับด้านนโยบาย ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของภาครัฐใน 4  
อันดับแรกของกลุ่มประเทศท่ีศึกษา 

 ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมถึง โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อต่อความต้องการของ
ประชาชนในประเทศ และหากมีไม่เพียงพอ ก็อาจส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานท่ีจูงใจให้เกิดการลงทุน 
และการพัฒนาประเทศ 

 

จากตารางท่ี 4-1  เป็นการประเมินเสาหลักท่ี 1 ด้าน สถาบันหรือรัฐบาล พบว่า ประเทศ ไทย อยู่ใน
อันดับท่ี 127 จาก  148  ประเทศ   ในขณะท่ี  สปป. ลาว อยู่ในอันดับท่ี 27  ซึ่งสามารถสร้างความน่าเช่ื อถือให้
ประเทศได้เป็นอย่างดี 

 

ตาราง 5-1  แสดงล าดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2nd pillar: Infrastructure) ของ ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ 
ประเทศไทยและกลุ่ม CLMV พบว่า ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ มีความล้าหลังด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีสุด  จัดว่า
ต้องการความเร่งด่วนในการส่งเสริมท่ีสุด  
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ตารางท่ี 6-1  แสดงล าดับด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (3rd pillar: Macroeconomic 
environment) ของศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ไทยและกลุ่ม CLMV พบว่า  

 ประเทศติมอร์เลสเต้ ภูฎาน และเวียดนาม  มีการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ สูง 

 ภาระหนี้ภาครัฐ ต่อ GDP ของประเทศภูฎาน ศรีลังกา และ สปป .ลาว มีสัดส่วนท่ีสูง ซึ่งอาจ
สะท้อนถึงการใช้จ่ายของรัฐในการพัฒนาประเทศ   

 

ตารางท่ี 9-1  แสดงล าดับด้านขนาดของตลาด (10th pillar: Market size) ของภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ศรี
ลังกา ไทยและกลุ่ม CLMV พบว่า 

 ประเทศเวียดนาม มีมูลค่าส่งออกเป็ นร้อยละ  89.7 ของ GDP  จัดว่าเป็นล าดับท่ี 13 ของโลก   
ส่วนประเทศกัมพูชา มีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 76.2 ของ GDP    และประเทศไทย  มี
สัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 76.1 ของ GDP     
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ตารางท่ี 1-1 แสดงดัชนีการแข่งขัน  (Global Competitiveness Index) ศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ไทยและกลุ่ม CLMV ในอาเซียน 

 
เวียดนาม Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) 

GCI 2013–2014 70 4.2 88 4.0 81 4.1 139 3.2 65 4.2 138 3.2 109 3.7 37 4.5 
GCI 2012–2013 
(out of 144) 75 4.1 85 4.0 n/a n/a n/a n/a 68 4.2 136 3.3 n/a n/a 38 4.5 
GCI 2011–2012 
(out of 142) 65 4.2 97 3.9 n/a n/a n/a n/a 52 4.3 131 3.4 n/a n/a 39 4.5 

 
60.0% 

 
60.0% 

 
60.0% 

 
60.0% 

 
42.5% 

 
40.0% 

 
40.9% 

 
40.0% 

 Basic 
requirements 86 4.4 99 4.2 83 4.4 135 3.4 77 4.5 110 3.9 84 4.4 49 4.9 

Institutions 98 3.5 91 3.6 63 4 141 2.8 54 4.1 106 3.4 44 4.4 78 3.8 

Infrastructure 82 3.7 101 3.3 84 3.7 141 2 73 4.0 138 2.2 87 3.6 47 4.5 
Macroeconomic 
environment 87 4.4 83 4.5 93 4.4 125 3.7 120 3.9 35 5.4 109 4.1 31 5.6 
Health&primary 
education 67 5.8 99 5.3 80 5.6 111 5.1 52 5.9 121 4.5 91 5.4 81 5.5 

 
35.0% 

 
35.0% 

 
35.0% 

 
35.0% 

 
48.1% 

 
50.0% 

 
49.3% 

 
50.0% 

 ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 

 

 

 

ตารางท่ี 1-1  แสดงดัชนีการแข่งขัน  (Global Competitiveness Index) ของศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ไทยและกลุ่ม CLMV ในอาเซียน (ต่อ) 
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เวียดนาม Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) 

Efficiency 
enhancers  74 4 91 3.8 107 3.6 140 3 69 4.0 145 2.8 125 3.3 40 4.4 

Higher education 
& training  95 3.7 116 3.1 111 3.3 139 2.5 62 4.3 134 2.6 107 3.4 66 4.3 
Goods market 
efficiency  74 4.3 55 4.3 54 4.4 135 3.6 37 4.6 134 3.6 121 3.9 34 4.7 
Labor market 
efficiency  56 4.4 27 4.8 44 4.6 98 4.1 135 3.5 109 4.0 29 4.7 62 4.3 
Financial market 
development 93 3.8 65 4.0 91 3.8 144 2.4 41 4.5 141 2.7 123 3.3 32 4.6 
Technological 
readiness 102 3.1 97 3.2 113 3 148 2 93 3.3 145 2.3 132 2.6 78 3.6 

Market size  36 4.6 92 3.2 122 2.6 79 3.6 61 3.9 142 1.9 143 1.8 22 5.1 

 
5.0% 

 
5.0% 

 
5.0% 

 
5.0% 

 
9.4% 

 
10.0% 

 
9.8% 

 
10.0% 

 Innovation & 
sophistication 
factors  85 3.4 83 3.4 74 3.5 146 2.6 42 4 138 2.8 117 3.2 52 3.8 
Business 
sophistication  98 3.7 86 3.8 78 3.9 146 2.9 34 4.5 140 3.0 117 3.5 40 4.4 

Innovation 76 3.1 91 3.0 68 3.2 143 2.2 49 3.5 134 2.5 114 2.8 66 3.2 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
ตารางท่ี 1-3  แสดงดัชนีการแข่งขัน  (Global Competitiveness Index) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ  
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Thailand 

Brunei 
Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) 

GCI 2013–2014 37 4.5 26 4.9 38 4.5 24 5 59 4.3 2 5.6 
GCI 2012–2013 
(out of 144) 38 4.5 28 4.9 50 4.4 25 5.1 65 4.2 2 5.7 
GCI 2011–2012 
(out of 142)  39 4.5 28 4.8 46 4.4 21 5.1 75 4.1 2 5.6 

 
40.0% 

 
56.2% 

 
40.0% 

 
36.7% 

 
47.7% 

 
20.0% 

 Basic 
requirements  49 4.9 18 5.6 45 4.9 27 5.4 78 4.5 1 6.3 

Institutions  78 3.8 25 5 67 4 29 4.8 79 3.8 3 6 

Infrastructure  47 4.5 58 4.3 61 4.2 29 5.2 96 3.4 2 6.4 
Macroeconomic 
environment 31 5.6 1 7 26 5.8 38 5.4 40 5.3 18 6 
Health and 
primary 
education  81 5.5 23 6.3 72 5.7 33 6.1 96 5.3 2 6.7 

 
50.0% 

 
37.8% 

 
50.0% 

 
50.0% 

 
44.2% 

 
50.0% 

 ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
 
ตารางท่ี 1-4  แสดงดัชนีการแข่งขัน  (Global Competitiveness Index) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ  (ต่อ) 
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Thailand 

Brunei 
Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) Rank 

Score 
(1–7) 

Efficiency 
enhancers  40 4.4 65 4.1 52 4.3 25 4.9 58 4.2 2 5.6 
Higher education 
& training  66 4.3 55 4.5 64 4.3 46 4.7 67 4.3 2 5.9 
Goods market 
efficiency  34 4.7 42 4.5 50 4.4 10 5.2 82 4.2 1 5.6 
Labor market 
efficiency  62 4.3 10 5.1 103 4 25 4.8 100 4.1 1 5.8 
Financial market 
development 32 4.6 56 4.3 60 4.2 6 5.4 48 4.4 2 5.8 
Technological 
readiness 78 3.6 71 3.8 75 3.7 51 4.2 77 3.6 7 6 

Market size  22 5.1 131 2.4 15 5.3 26 4.9 33 4.7 34 4.7 

 
10.0% 

 
5.9% 

 
10.0% 

 
13.3% 

 
8.1% 

 
30.0% 

 Innovation & 
sophistication 
factors  52 3.8 54 3.8 33 4.1 23 4.7 58 3.8 13 5.1 
Business 
sophistication  40 4.4 56 4.2 37 4.4 20 5 49 4.3 17 5.1 

Innovation 66 3.2 59 3.4 33 3.8 25 4.4 69 3.2 9 5.2 
ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
ตารางท่ี 2-1  แสดงดัชนีส าคัญ(Key indicators)  ของ ศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ไทยและกลุ่ม CLMV ปี 2555 
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เวียดนาม Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

Population (millions)  87.8 14.3 6.3 48.3 20.9 1.2 0.7 69.5 
GDP (US$ billions)  138.1 14.2 9.2 53.1 59.4 4.2 2.2 365.6 
GDP per capita (US$) 1,528 934 1,446 835 2,873 3,730 2,954 5,678 
PPP per capita (US$) 3,750 2,400 3,000 1,450 6,000 10,000 9,900 10,000 
GDP (PPP) as share (%) of 
world total 

0.39 0.04 0.02 0.11 0.15 0.01 0.01 0.78 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 

ตารางท่ี 2-2  แสดงดัชนีส าคัญ (Key indicators) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ ปี 2555 (ต่อ) 

 
Thailand 

Brunei 
Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

Population (millions)  69.5 0.4 242.3 28.9 94.9 5.2 
GDP (US$ billions)  365.6 16.6 878.2 303.5 250.4 276.5 
GDP per capita (US$) 5,678 41,703 3,592 10,304 2,614 51,162 
PPP per capita (US$) 10,000 54,000 5,000 17,000 4,450 60,000 
GDP (PPP) as share (%) of 
world total 

0.78 0.03 1.46 0.6 0.51 0.39 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
ตารางท่ี 3-1 แสดงอุปสรรคในการลงทุนธุรกิจ (The most problematic factor doing business) ของภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ศรีลังกา ไทยและกลุ่ม CLMV (ปี 2555) 

 Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 
Access to financing  18.4 7.2 14.9 13.7 12.8 11.3 17.6 4.2 
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Corruption  8.2 19.0 6.9 13.5 7.1 15.2 4.4 20.2 
Crime and theft  0.8 1.8 0.8 0.1 1.7 7.9 0.2 1.1 
Foreign currency regulations  2.7 1.9 3.0 3.2 1.3 2.1 12.0 1.1 
Government instability/coups 2.2 1.3 1.1 2.4 1.4 7.3 1.2 16.5 
Inadequate supply of infrastructure  8.5 11.3 11.0 4.7 4.7 8.8 8.6 5.2 
Inadequately educated workforce  10.0 12.2 18.9 12.9 2.2 9.2 4.8 6.1 
Inefficient government bureaucracy  4.8 13.3 2.7 7.9 10.0 10.0 8.8 13.4 
Inflation 9.9 3.3 4.2 3.4 9.8 3.1 3.3 0.9 
Insufficient capacity to innovate 1.4 4.7 5.3 6.2 2.6 3.1 7.6 7.5 
Policy instability  11.4 7.5 4.6 13.7 10.5 3.5 3.8 13.5 
Poor public health  0.2 4.1 3.6 1.5 0.2 0.2 0.0 0.7 
Poor work ethic in national labor force  6.0 4.3 8.4 6.2 10.6 12.3 8.9 3.1 
Restrictive labor regulations  0.8 1.4 3.2 1.1 4.8 1.5 13.6 1.8 
Tax rates  6.0 1.9 4.8 4.9 11.2 2.5 2.4 1.8 
Tax regulations 8.5 4.8 6.7 4.7 9.3 2.1 2.7 2.9 
ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตารางท่ี 3-2  แสดงอุปสรรคในการลงทุนธุรกิจ (The most problematic factor doing business) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ  

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

Access to financing  4.2 17.1 6.9 6.2 2.0 3.7 
Corruption  20.2 1.1 19.3 14.4 17.8 0.0 
Crime and theft  1.1 0.9 2.8 6.2 3.4 0.1 
Foreign currency regulations  1.1 4.1 1.6 2.8 1.2 1.7 
Government instability/coups 16.5 0.0 4.9 3.3 0.9 0.1 
Inadequate supply of infrastructure  5.2 9.8 9.1 3.1 21.1 5.1 
Inadequately educated workforce  6.1 9.1 4.2 7.0 0.9 8.1 
Inefficient government bureaucracy  13.4 13.9 15.0 14.7 16.9 2.2 
Inflation 0.9 0.0 5.2 5.3 1.2 22.4 
Insufficient capacity to innovate 7.5 11.0 2.1 8.0 1.6 13.9 
Policy instability  13.5 2.3 5.7 3.3 7.2 1.5 
Poor public health  0.7 0.0 3.5 1.0 1.5 0.0 
Poor work ethic in national labor force  3.1 15.3 5.7 9.5 0.9 4.5 
Restrictive labor regulations  1.8 14.6 6.3 6.1 8.4 28.5 
Tax rates  1.8 0.2 5.2 6.2 6.3 5.4 
Tax regulations 2.9 0.5 2.6 3.0 8.6 3.0 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตารางท่ี 4-1  แสดงล าดับด้านสถาบัน (1st pillar: Institutions) ของศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ประเทศไทยและกลุ่ม CLMV 

 
Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

1st pillar: Institutions 
                1.04 Public trust in 

politicians 3.4 46 3.1 61 4.2 23 3.1 62 2.5 92 3.2 58 4.2 24 2 127 
ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
ตารางท่ี 4-2 แสดงล าดับด้านสถาบัน (1st pillar: Institutions)  ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ 

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

1st pillar: Institutions 
            1.04 Public trust in 

politicians 2 127 4.9 14 3.2 55 4.3 20 2.5 90 6.2 1 
ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตาราง 5-1  แสดงล าดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2nd pillar: Infrastructure) ของศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ไทยและกลุ่ม CLMV 

 
Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

2nd pillar: 
Infrastructure 

                2.01 Quality of overall 
infrastructure 3.4 110 3.9 86 4.4 65 2.1 146 4.8 54 2.9 131 4.9 47 4.5 61 

2.02 Quality of roads  3.1 102 3.7 80 4.2 65 2.4 138 4.7 49 2 146 4.3 57 4.9 42 
2.03 Quality of railroad 
infrastructure 3 58 2 91 N/Appl n/a 1.8 104 3.6 40 N/Appl. n/a N/Appl. n/a 2.6 72 
2.04 Quality of port 
infrastructure  3.7 98 4 81 2.6 137 2.6 136 4.2 73 2.4 145 2.2 146 4.5 56 
2.05 Quality of air 
transport infrastructure 4 92 4.1 90 4.3 76 2.2 146 4.8 60 2.5 143 3.5 115 5.5 34 
2.06 Available airline 
seat km/week, 
millions*  734 32 75.4 88 22.1 121 69.8 94 271.6 53 4.5 144 2.2 146 2,464.20 14 
2.07 Quality of 
electricity supply  4 95 3.2 112 5.2 61 2.9 118 5 70 2.9 119 5.9 35 5.2 58 
2.08 Mobile telephone 
subscriptions/100 pop.*  149.4 21 132 38 101.9 90 11.2 148 95.8 100 52.3 136 74.7 120 120.3 49 
2.09 Fixed telephone 
lines/100 pop.* 11.4 88 4 110 1.8 122 1.1 127 16.3 77 0.3 143 3.6 113 9.1 96 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตารางท่ี 5-2 แสดงล าดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2nd pillar: Infrastructure) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ 

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

2nd pillar: 
Infrastructure 

            2.01 Quality of overall 
infrastructure 4.5 61 5.1 39 4 82 5.5 25 3.7 98 6.4 5 

2.02 Quality of roads  4.9 42 5 35 3.7 78 5.4 23 3.6 87 6.2 7 
2.03 Quality of railroad 
infrastructure 2.6 72 N/Appl. n/a 3.5 44 4.8 18 2.1 89 5.6 10 
2.04 Quality of port 
infrastructure  4.5 56 4.7 49 3.9 89 5.4 24 3.4 116 6.8 2 
2.05 Quality of air 
transport infrastructure 5.5 34 4.8 55 4.5 68 5.8 20 3.5 113 6.8 1 
2.06 Available airline 
seat km/week, 
millions*  2,464.20 14 47.2 100 2,435.00 15 1,683.00 23 1,036.10 26 2,378.30 16 
2.07 Quality of 
electricity supply  5.2 58 5.2 59 4.3 89 5.8 37 4 93 6.7 8 
2.08 Mobile telephone 
subscriptions/100 pop.*  120.3 49 113.8 64 115.2 62 140.9 27 106.8 81 153.4 18 
2.09 Fixed telephone 
lines/100 pop.* 9.1 96 17.2 72 15.5 8 15.7 79 4.1 109 37.8 29 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตารางท่ี 6-1  แสดงล าดับด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (3rd pillar: Macroeconomic environment) ของศรีลังกา ภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ไทยและกลุ่ม CLMV 

 
Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

3.01 Government 
budget balance, % 
GDP*  -5.2 121 -3.2 85 -2.5 64 -5.3 123 -6.5 131 38.8 1 -4 98 -1.7 54 
3.02 Gross national 
savings, % GDP*  30.7 22 13.5 109 17.3 83 12.8 113 27.3 37 63.1 1 29.1 29 30.6 24 

3.03 Inflation, annual % 
change*  9.1 127 2.9 44 4.3 79 6.1 104 7.5 117 11.8 138 9.7 132 3 52 

3.04 General gov. debt, 
% GDP* 52.1 96 28.5 37 53.1 100 47.5 86 79.1 126 0 2 72.1 119 44.3 78 

3.05 Country credit 
rating, 0–100 (best)* 43.4 75 27.8 115 23.1 125 18.4 138 32.6 101 21 132 28.2 112 61.2 44 

ท่ีมา : World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตารางท่ี 6-2   แสดงล าดับด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (3rd pillar: Macroeconomic environment) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ 

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

3.01 Government 
budget balance, % 
GDP*  -1.7 54 26.4 3 -1.3 47 -4.3 103 -0.9 42 5.6 12 
3.02 Gross national 
savings, % GDP*  30.6 24 n/a n/a 32.6 19 31.9 20 22.3 59 45.6 7 
3.03 Inflation, annual % 
change*  3 52 0.5 47 4.3 80 1.7 1 3.1 54 4.6 84 
3.04 General gov. debt, 
% GDP* 44.3 78 2.4 3 24 30 55.5 105 41.9 72 111 141 
3.05 Country credit 
rating, 0–100 (best)* 61.2 44 n/a n/a 55.9 56 71.7 30 54.2 60 92.7 4 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
 
 
 
 



   รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report )  แผนยุทธศาสตร์สพพ.  ( พ.ศ. 2558 – 2560 )                                                 2 - 52 

   ด าเนินการโดย บริษัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด  

ตาราง 7-1  แสดงล าดับด้านสาธารณสุขและการศึกษา (4th pillar: Health and primary education) ของภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ศรีลังกา ไทยและกลุ่ม CLMV 

 
Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

4.07 Infant mortality, 
deaths/1,000 live births 17.3 81 36.2 108 33.8 106 47.9 121 10.5 59 45.8 118 42 114 10.6 60 
4.08 Life expectancy, 
years*  75.1 52 63 116 67.4 107 65.2 114 74.9 54 62.5 118 67.3 108 74.1 65 
4.09 Quality of primary 
education  3.4 97 3.2 106 3.8 79 2.1 143 4.6 43 2.2 141 4.5 48 3.6 86 
4.10 Primary education 
enrollment, net %* 99.3 15 98.2 31 97.4 42 99.6 9 92.9 84 90.4 97 89 104 89.7 101 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
ตารางท่ี 7-2  แสดงล าดับด้านสาธารณสุขและการศึกษา (4th pillar: Health and primary education) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ 

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

4.07 Infant mortality, 
deaths/1,000 live births 10.6 60 5.6 37 24.8 97 5.6 37 20.2 90 2 3 
4.08 Life expectancy, 
years*  74.1 65 78.1 36 69.3 99 74.3 63 68.8 104 81.9 8 
4.09 Quality of primary 
education  3.6 86 5.3 17 4.3 55 4.8 33 3.8 76 6 3 
4.10 Primary education 
enrollment, net %* 89.7 101 96.9 47 95.8 56 95.9 55 88.3 108 100 1 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตาราง 8-1  แสดงล าดับด้านประสิทธิผลของตลาด (6th pillar: Goods market efficiency) ของภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ศรีลังกา ไทยและกลุ่ม CLMV 
 

 
Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

6.14 Imports as a 
percentage of GDP*  91.4 11 88 13 32.8 113 19.6 142 41 86 25.5 136 52.5 62 82.1 22 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
ตารางท่ี 8-2  แสดงล าดับด้านประสิทธิผลของตลาด (6th pillar: Goods market efficiency) ของประเทศในอาเซียน บางประเทศ 
 

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

6.14 Imports as a 
percentage of GDP*  82.1 22 27.8 129 25.6 134 78.6 26 31.5 120 179.6 2 

ท่ีมา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ตารางท่ี 9-1  แสดงล าดับด้านขนาดของตลาด (10th pillar: Market size) ของภูฎาน ติมอร์เลสเต้ ศรีลังกา ไทยและกลุ่ม CLMV 

 
Vietnam Cambodia Lao PDR Myanmar Sri Lanka Timor-Leste Bhutan Thailand 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

10.03 GDP (PPP$ 
billions)* 320.7 41 36.6 98 19.2 120 89.5 71 126.3 64 11 133 5 143 651.9 24 

10.04 Exports as a 
percentage of GDP*  89.7 13 76.2 20 33 88 19.1 135 22.5 129 0.9 148 31.3 95 76.1 21 

ท่ีมา:  World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
 
ตารางท่ี 9-2  แสดงล าดับด้านขนาดของตลาด (10th pillar: Market size) ของประเทศในอาเซียนบางประเทศ 

 
Thailand Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines Singapore 

 
Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank 

10.03 GDP (PPP$ 
billions)* 651.9 24 21.7 115 1,216.70 15 498.5 29 424.4 31 326.5 40 
10.04 Exports as a 
percentage of GDP*  76.1 21 83.7 18 24 126 87.4 15 27.8 105 195.8 2 

ท่ีมา:  World Economic Forum : The Global Competiveness Report 2013-2014 
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ภาพที ่1  ASEAN’s competitiveness landscape: A mixed picture with encouraging trends 
 

 
 
ที่มา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report  
หมายเหตุ :  The ranks are among the 118 countries covered in every edition since 2006–2007. SAARC = South 
Asian Association for Regional Cooperation. หน้า   33 

1st pillar: Institutions 
2nd pillar: Infrastructure 
3rd pillar: Macroeconomic environment 
4th pillar: Health and primary education 
5th pillar: Higher education and training 
6th pillar: Goods market efficiency 
7th pillar: Labor market efficiency 
8th pillar: Financial market development 
9th pillar: Technological readiness 
10th pillar: Market size 
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11th pillar: Business sophistication 
12th pillar: Innovation 

 จากภาพข้างต้นเป็นข้อสรุปจาก World Economic Forum : The Global Competiveness Report ท่ี
แบ่งผลการประเมิน  12  เสาหลัก  โดยแสดงออกมาในแบบของระดับคุณภาพของคะแนนตามสี โดยสีเข้ม คือ มี
ระดับคะแนนต่ า หรืออยู่ในอันดับท่ีไม่ดี   
  

ประเทศไทย  : จากการวิเคราะห์ท้ัง 12  เสาหลัก  พบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในเสาหลักท่ี  4 เรื่อง
สาธารณสุขและการศึกษาระดับเบื้องต้น  ประเทศไทยได้รั บการจัดอันดับท่ี 81  ของโลก ตามหลังประเทศ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศลาว   ส่วนจุดอ่อนอื่น ๆ  คือ ในเสาท่ี  1 เรื่องสถาบันภาครัฐ อันได้แก่ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ การคอร์รัปช่ัน  

 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : จากภาพโครงสร้างเสาท้ัง 12  ด้าน พบว่า ได้รับการประเมินทุกด้านท่ี
ค่อนข้างต่ าเกือบทุกด้าน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จึงเป็นประเทศท่ีต้องการความช่วยเหลือเกือบทุกด้าน  
โดยเฉพาะ เสาหลักท่ี  1 เรื่องสถาบัน ประสิทธิภาพของภาครัฐ   เสาหลักท่ี  2 โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีเป็นฐานการ
ขยายตัวของประเทศ เช่น ถนน คมนาคมระบบราง ไฟฟูา ประปา ท่าเรือ   เสาหลักท่ี  11  ในด้านการลงทุนและ
ความซับซ้อน   และเสาหลักท่ี 12  เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งรัฐบาลประเทศเมียนมาร์ เอง ก็ให้ความส าคัญ
ในการเสริมสร้างและปรับเปล่ียนระบบการท างานของภาครั ฐ เพื่อเพิ่มประประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ การ
รับข้อเสนอทุนขององค์กรต่างชาติ เพื่อพัฒนาประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ส่วนเรื่องการลงทุน ภาครัฐได้เพิ่ม
บรรยากาศการลงทุน โดยการปรับเปล่ียนกฎระเบียบด้านภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล การถือหุ้นโดยต่างชาติ  
การโอนเงิน เป็นต้น   ส่วนเสาหลักท่ี  12  คาดว่าจะเป็นด้านท่ีรัฐบาลเมียนมาร์ให้ความส าคัญมาก เนื่องจากเล็งเห็น
ว่านวัตกรรม และวิทยาศาสตร์จะเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากฐานการผลิตเบ้ืองต้นมาเป็น ฐานการผลิต
ระดับกลาง-สูง อย่างไรก็ตาม สหภาพเมียนมาร์เอง ต้องปรับปรุงเรื่องการศึกษา การเพิ่มทักษะแรงงาน และด้านอื่น 
ๆ ท้ังระบบ 

 

ประเทศกัมพูชา : มีภาพรวมดีกว่าประเทศสหภาพเมียนมาร์  พบว่ามีเสาหลักด้านโครงส ร้างพื้นฐานของ
ประเทศท่ีต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา  รวมถึงการเพิ่มมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างบรรยากาศ
การลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชา ต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุ ข เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศต้องการแรงงานท่ีมีคุณภาพรองรับภาคการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น แต่ประเท ศกัมพูชายังมีข้อด้อย
ในเรื่องคุณภาพแรงงานและขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นแรงงานระดับล่าง 

 

สปป. ลาว : มีปัญหาในเสาท่ี 5 เรื่องการศึกษา  เสาหลักท่ี 9 เรื่องความพร้อ มทางด้านเทคโนโลยี แม้จะมี
อินเตอร์เน็ททันสมัย แต่จ ากัดกลุ่มผู้ใช้ เพราะมีราคาแพง ท าให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกระจุกตัว  เสาหลักท่ี 
10 เรื่องขนาดตลาด เนื่องจาก ส ปป.ลาว มีประชากรน้อย และเป็นวัยแรงงานประมาณร้อยละ 35 และอยู่ในภาค
เกษตรเกือบครึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีระดับรายได้ต่ า นอกจากนี้กว่าร้อยละ 20 ของประชากร ออกมาท างาน รับจ้างนอก
ประเทศ ท าให้ภายในประเทศขาดแคลนแรงงาน  รวมถึงทักษะแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมระดับปานกลาง
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ท่ีภาครัฐให้การส่งเสริม ยังคงเป็นอุปสรรค ส าคัญ   ปัจจุบัน สปป. ลาว มีนักท่องเท่ียวเพิ่ มมากขึ้น และโครงสร้าง
รายได้ปรับตัวจากภาคเกษตร มาเป็นภาคบริการเพิ่มขึ้น   
 ประเทศเวียดนาม  : เสาหลักท่ี 5 ซึ่งเป็นเรื่องการศึกษา ซึ่งประเทศเวียดนามส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  แต่
ภาครัฐส่งเสริมการศึกษา มีทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ  และภาครัฐเองเน้นการส่งเสริมการศึก ษาในสาขาท่ี
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ  เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการบริหาร เป็นต้น   ในเสาหลักท่ี  8  เป็นเรื่อง
การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งประเทศเวียดนาม มีตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากยังขาดเรื่องธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในภาคเอกชนบ้าง ท าให้ภาพรวมด้านการลงทุนเป็นภาพลบ ในเสาหลักท่ี  9 เป็นเรื่องความพร้อมของ
เทคโนโลยี  พบว่าประเทศเวียดนาม มีความพร้อมน้อยกว่าประเทศไทย ส่วนหนึ่ง มาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ส่ือสารและโทรคมนาคมยังไม่เจริญและท่ัวถึง อย่างไรก็ตาม ภายใน 1-2 ปี ประเทศเวียดนามคงมีการปรับระดับข้ึน
มาก เนื่ องจากภาครัฐให้ความสนใจและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานนี้  เสาหลักท่ี 10 คือ ขนาดตลาด ซึ่งตามความ
เป็นจริงแล้ว ชาวเวียดนามมีจ านวนมากถึง 97 ล้านคน และอัตราการเกิด ของทารกสูง กว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม 
CLMV  แต่เนื่องจากมีความแตกต่างของเมืองและชนบท ท าให้ก าลังซื้อไม่มาก ขนาดตลาดจึงไม่สูง 
 
 ในด้านประเทศอื่น ๆ เช่น ติมอร์เลสเต้ จะมีความใกล้เคียงกับประเทศพม่า คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
นวัตกรรม และด้านสถาบัน  แต่เนื่องจากเป็นประเทศเกิดใหม่ได้เพียง 13  ปี ยังคงมีความแตกต่างของรายได้ใน
เมืองและชนบท  มีภาวะว่างงานสูง และวั ยแรงงานจ านวนน้อย  อาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ปัจจุบันพึ่งพารายได้จากการขายน้ ามันและก๊าซ  
 
 ประเทศภูฎาน  มีระดับคะแนนใกล้เคียงกับประเทศลาว  ภาครัฐให้ความสนใจในการเพิ่มการลงทุน การ
ปรับโครงสร้างรายได้ของประเทศ ลดการพึ่งพารายได้จากพลังงานไฟฟูาท่ีจ าหน่ายให้อินเดียอย่างเดียว  อย่างไรก็
ตาม การจัดอันดับของภูฎานท่ีได้รับในระดับท้ายๆ ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากภาครัฐเน้น
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และไม่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาวัดความก้าวหน้าของประเทศ 

 
ประเทศศรีลังกา  มีระดับคะแนนใกล้เคียงกับสหภาพเมียนมาร์ จากการประเมิน พบว่า เสาหลักท่ี  2 ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังล้าหลัง ต้องเพิ่มการพัฒนาระบบขนส่ง ถนน ไฟฟูา ประปา เสาหลักท่ี 4  เรื่อง
การศึกษาและการสาธารณสุข   
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ภาพที่ 2  แสดงดัชนีผู้บริโภคของประเทศในอาเซียน 
 

 
ที่มา: World Economic Forum : The Global Competiveness Report  
หมายเหตุ :  The ranks are among the 118 countries covered in every edition since 2006–2007.  
                SAARC = South Asian Association for Regional Cooperation. 

 
 ภาพข้างต้นแสดงดัชนีผู้บริโภคของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน ในด้านของ
ประเทศไทย ดัชนีผู้บริโภคค่อนข้างทรงตัว  แสดงถึงก าลังซื้อในประเทศ และการขยายตัวของเ ศรษฐกิจสอดคล้อง
กัน 

ส่วนประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเ ทศสหภาพเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา  
จะพบว่า ดัชนีผู้บริโภคในแต่ละปี มีความผันผวน  ส่ิงนี้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน 

 
  ในภาพ ได้แสดงดัชนีผู้บริโภคของประเทศติมอร์เลสเต้  ซึ่งไม่ผันผวน  แต่มีค่าต่ ามาก 
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สรุปผลการวิเคราะห์ PESTLE Analysis 
ด้านการเมืองของแต่ละประเทศ มีระบอบการปกครองแตกต่างกันบ้าง ส่วนมากเป็นการเมืองท่ีมั่นคง มีการ

ปกครองเพียงพรรคเดียว หรือพรรคเสียงข้างมาก แต่ด้อยประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ การคอร์รัปช่ัน แต่ละ
ประเทศต่างมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักขอ งประเทศพร้อมๆ กับด้านการศึกษา 
และสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน  

ด้านเศรษฐกิจ  ส่วนภาคอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งใช้ประโยชน์จากภาษี GSP และ
อัตราค่าแรงท่ีต่ า สัดส่วนแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร ท าให้มีรายได้ต่ า ขาดก าลังซื้อ แรงงานขาด ทักษะ 
รายได้จากภาคการเกษตร มาจากการเกษตรพื้นฐาน ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มท าให้ขาดประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ด้านสังคม ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม ยังขาดการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกระจาย
ความเจริญด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การโทรคมนาคม เป็นต้น  

ด้านเทคโนโลยี  พบว่า เกือบท้ังหมดมีความล้าหลังด้านเทคโนโลยี ท้ังเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นแบบข้ันต้น 
การโทรคมนาคมส่ือสารที่ไม่ท่ัวถึง พบว่าระดับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศน้อย ขาดการพัฒนาใน
ภาคการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 

ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ พบว่า ส่วนมากภาครัฐของประเทศต่าง ๆ มีการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับภูมิภาค เช่น การสัมปทาน การเปิดเสรีการลงทุน การลดภาษี เป็นต้น 

ด้านส่ิงแวดล้อม  พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม แต่ไม่มีการก าหนดเป็นกฎหมาย 
(ยกเว้นประเทศภูฏาน) และพบว่า การพัฒนาประเทศขัดแย้งกับการรักษาส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาตามมา 
 

การวิเคราะห์ Diamond Model 
1. สภาวะของปัจจัยการผลิต (Factor Condition) : ปานกลาง แต่ละประเทศมีวัตถุดิบ อุตสาหกรรมท่ีเป็น

การลงทุนจากต่างประเทศ ด้านแรงงาน ยังขาดทักษะ ท าให้ยังคงเป็นฐานการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีต่ า    
2. สภาวะความต้องการของตลาด  (Demand Condition): ต่ า-ปานกลาง  เนื่องมาจากการบริโภคใน

ประเทศต่างๆ มีจ ากัด เนื่องจากประชากรก าลังซื้อต่ า  
3. อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  (Related & Supporting Industry): ปานกลาง  รัฐบาลแต่ละป ระเทศ ให้

ความส าคัญกับ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างเขตอุตสาหกรรม ปรับเปล่ียนระเบียบการ
ลงทุน ระยะเวลาการเช่าท่ีดิน การให้สัมปทาน เป็นต้น  

4. กลยุทธ์ประเทศ (Countries Strategy): ปานกลาง พบว่าแต่ละประเทศ เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการลงทุนและภาคการผลิตเพื่อส่งออก นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น    

5. รัฐบาล (Government): ปานกลาง โดยท่ัวไปค่อนข้างมั่นคง เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก หรือพรรคเดียว  
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การวิเคราะห์ SWOT  
 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของประเทศต่างๆ เหล่านี้ พบว่าจุดแข็ง คือ แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น บางประเทศมีแร่ธาตุ บางประเทศมีก๊าซ น้ ามัน เป็นต้น และเปูาหมายของ
ภาครัฐท่ีต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ เพื่อส่งเสริมการลงทุน ส่วนจุดอ่อน คือ การท่ีประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นประเทศด้อยพัฒนา ก าลังซื้อต่ า แรงงานขาดทักษะ ท าให้ภาคการผลิตอ่อนแอ พึ่งพาเทคโนโลยีจากผู้
ลงทุนต่างชาติ และได้รับผลกระทบ หากนักลงทุนต่างชาติลดการลงทุน หรือถอนการลงทุน  

การวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค ในด้านโอกาส ประเทศต่างๆ มีเหล่านี้มีโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากประชากรจะมีก าลังซื้อมากขึ้น เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปสรรค คือ ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นความขัดแย้งเรื่องพื้นท่ีชายแดน พื้นท่ีทางทะเล เป็นต้น   
 
ข้อเสนอแนะ 

ประเทศ ความสัมพันธ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน อื่น ๆ 
กัมพูชา พหุภาคี, ไตรภาคี, 

GMS, ASEAN 
ถนน รถไฟ ประปา ไฟฟูา แหล่งน้ า 
โทรคมนาคม โรงพยาบาล อนามัย 

การเกษตร เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข ทักษะแรงงาน  

สปป.ลาว ทวิภาคี, GMS, 
ASEAN 

ถนน รถไฟ ประปา ไฟฟูา แหล่งน้ า เขต
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล อนามัย 
โรงเรียน 

การเกษตร เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข ทักษะแรงงาน พลังงานทดแทน  

เมียนมาร์ ทวิภาคี, ASEAN ถนน รถไฟ ประปา ไฟฟูา ท่าเรือ 
สนามบิน โทรคมนาคม เขตอุตสาหกรรม 

การเกษตร สาธารณสุข  
ทักษะแรงงาน  พลังงานทดแทน  

เวียดนาม ทวิภาคี, GMS, 
ASEAN 

แหล่งน้ า ท่าเรือ สนามบิน การเกษตร สาธารณสุข 

ติมอร์-เลสเต้ ทวิภาคี, ASEAN 
(new) 

ถนน ประปา ไฟฟูา แหล่งน้ า ท่าเรือ 
สนามบิน โทรคมนาคม เขตอุตสาหกรรม  

การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข พลังงาน
ทดแทน พลังงานสีเขียว 

ศรีลังกา ทวิภาคี, SAARC, 
BIMSTEC 

ถนน ประปา ไฟฟูา แหล่งน้ า 
โทรคมนาคม  

การเกษตร เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข พลังงานทดแทน  

ภูฏาน ทวิภาคี, SAARC, 
BIMSTEC 

ถนน แหล่งน้ า สะพาน สิ่งแวดล้อม  ปุาไม้  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร 

***** 
ประเทศกัมพูชา 

การขยายตัวของเศรษฐกิจมาจากการลงทุนจากต่างชาติ ส่วนการขยายตัวในภาคเกษตรไม่ได้กระตุ้นภาค
เศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไม่ดีพอ และไม่ดึงดูดการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง 
ดังนั้น การลงทุนจากต่างชาติ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากค่าแรงและภาษี GSP เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ รองเท้า  

รายได้ประชากรต่อหัวของชาวกัมพูชา GDP per capita คือ 934 USD/คน/ปี ส่วนค่า Purchasing Power 
Parity (PPP) ในปี 2555 ท่ี 2,400 USD/ปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย 
(Developing Asia) ท่ีระดับ 6,000 USD/ปี และต่ าท่ีสุดในกลุ่ม CLMV 

โครงสร้างพื้นฐาน  (Infrastructure) อยู่อันดับท่ี  101 (148 ประเทศ ) เกือบต่ าสุดของภูมิภาคอาเซียน 
โครงสร้างพื้นฐานมีความล้าหลังมาก เช่น ถนน ระบบส่ือสาร ไฟฟูา ท่ีไม่เพียงพอแม้แต่ในเมือง หรือเขตธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อยู่อันดับ 83 สูงกว่าเวียดนาม  
สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (Health & primary Education) อยู่ในอันดับ 99 น้อยสุดในอาเซียน 

พบว่าโรงพยาบาล แพทย์ และโรงเรียน ยังล้าหลัง ไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะ : ประเทศกัมพูชา 
1) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบพหุภาคี เช่น GMS, ASEAN 
2) เพิ่มการส่งเสริมด้านอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากกัมพูชามีแหล่งทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นอยู่แล้ว  
3) เพิ่มการส่งเสริมโครงการท่ีชุมชนได้รับประโยชน์ยั่งยืน เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพท่องเท่ียว เป็นต้น 

การแลกแปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประเทศ/ท้องถิ่น : เกษตรพอเพียง พัฒนาทักษะแรงงาน ฯลฯ 
 
ประเทศ สปป. ลาว 

ประเทศสปป. ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ การเมืองมีเสถียรภาพ ค่าจ้างต่ า (USD 2.06/วันหรือ 
64 บาท/วัน) มีจุดอ่อน คือ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเพียงพอ การคมนาคมไม่ดี ความเจริญกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อันดับท่ี 84 (148 ประเทศ ) โครงสร้างพื้นฐานล้าหลัง เช่น ถนน ระ บบ
ไฟฟูาและการส่ือสาร เป็นต้น  ใกล้เคียงกับประเทศเวียดนาม และกัมพูชา 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อยู่อันดับ 93  
สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (health & primary Education) อันดับ 80 ซึ่งมีล าดับท่ีต่ ากว่าประเทศ

เวียดนาม แต่ดีกว่ากัมพูชาและสหภาพเมียนมาร์  
ข้อเสนอแนะ : ประเทศลาว 

1) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบพหุภาคี เช่น  GMS, ASEAN 
2) เพิ่มการส่งเสริมด้านอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ศูนย์ขนถ่ายสินค้า ระบบบริการขนถ่ายสินค้า ฯลฯ  
3) เพิ่มการส่งเสริมโครงการท่ีชุมชนได้รับประโยชน์  เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การสาธารณสุข ฯลฯ 
4) เพิ่มโครงการแลกแปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประเทศ/ท้องถิ่น เช่น พลังงานทดแทน พลังงานสีเขียว การจัดการ

น้ า การลดการลงทุนในกิจการท่ีก่อมลพิษ และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

รายได้ประชาชาติ (GDP)  ณ ปี 2556  ประมาณ $ 53.1  พันล้าน  มีรายได้เฉล่ียต่อหัวต่อปี (GDP per 
capita) ท่ี $ 835 แต่ค่า PPP  ประมาณ $ 1,450 มูลค่าการส่งออกมีสัดส่วนร้อยละ 19.1 ของ GDP  มาจาก
ผลิตภัณฑ์เกษตรพื้นฐาน ฐานะการคลังอยู่ในภาวะขาดดุล เพราะก าลังพัฒนา ต้องน าเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค 
สินค้าทุน เครื่องจักร-อุปกรณ์ขนส่ง น้ ามันบริโภค โลหะ-ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง เวชภัณฑ์ ฯลฯ 

โครงสร้างพื้นฐานของสหภาพเมียนมาร์ (Infrastructure) อยู่อันดับ 141 (148 ประเทศ ) ต่ าสุดของภูมิภาค 
โครงสร้างพื้นฐานมีความล้าหลัง เช่น ถนนระหว่างเมือง โทรคมนาคมส่ือสาร ไฟฟูา ไม่ท่ัวถึงในพื้นท่ีห่างไกล 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อันดับ 125 ต่ าสุดใน CLMV    
สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (Health&Primary Education) อยู่อันดับ 111 ซึ่งต่ าท่ีสุดใน CLMV   
ข้อเสนอแนะ : ประเทศเมียนมาร์ 

1) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบพหุภาคี เช่น SAARC และ ASEAN 
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2) เพิ่มการส่งเสริมด้านอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากประเทศ เมียนมาร์ ได้รับเงินด้านโครงสร้าง
พื้นฐานจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว เช่น ถนน รถไฟ ทางด่วน ท่าเรือ จากกองทุน ADB  เป็นต้น 

3) เพิ่มการส่งเสริมโครงการท่ีชุมชนได้รับประโยชน์ เช่น สาธารณสุข รักษาส่ิงแวดล้อม การเกษตร  เป็นต้น 
4) เพิ่มโครงการท่ีเป็นโครงการแลกแปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประเทศ/ในท้องถิ่น เช่น พลังงานทดแทน พลังงานสี

เขียว การจัดการน้ า การลดการลงทุนในกิจการท่ีก่อมลพิษ และส่ิงแวดล้อม  
 

 
ประเทศเวียดนาม 

“เวียดนาม”มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด  อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ระดับกลางของอาเซียน  ได้ทุนให้เปล่า
จากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น จีน JICA และ ADB มาต่อเนื่อง ปัจจุบันเวียดนามต้องการเงินให้เปล่า ลดลง แต่
ต้องการในรูปแบบเงินช่วยเหลือเงินกู้ และรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ และแลกแปล่ียนนวัตกรรมมากขึ้น   

รายได้ประชากรต่อหัวของชาวเวียดนาม  GDP per capita ปี 2555 อยู่ท่ี $1,528 ค่า Purchasing power 
parity (PPP) ท่ี $3,750 USD/ปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเซียท่ีระดับ ท่ี 6,000 USD/ปี แต่ Purchasing 
power parity (PPP) เฉล่ียเพิ่มขึ้นมากในช่วง 10 ปี จากระดับท่ี 1,700 USD/ปี ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 11.7 ต่อป ี

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนาม (Infrastructure)  อยู่อันดับ 82  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อยู่อันดับ 87  
สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (health and primary Education) อยู่อันดับ 67 
ข้อเสนอแนะ : ประเทศเวียดนาม 

1) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบพหุภาคี เช่น  GMS, ASEAN 
2) เพิ่มการส่งเสริมด้านอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากประเทศเวียดนามได้รับเงินด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว เช่น กองทุน ADB และการลงทุนแบบ PPP เช่น ท่าเรือ สนามบิน  
3) เพิ่มการส่งเสริมโครงการท่ีชุมชนได้รับประโยชน์ เช่น พัฒนาอาชีพ สาธารณสุข โครงการแลกแปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างประเทศ/ท้องถิ่น เช่น พลังงานทดแทน พลังงานสีเขียว เป็นต้น 
 

ประเทศติมอร์-เลสเต้ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์- เลสเต ้ (The Democratic Republic of Timor-Leste) แยกจากประเทศ
อินโดนี เซียเมื่อปี 2545 เน้นขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่า  (concession loan) จากธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ท่ียังขาดแคลน เช่น ไฟฟูา คมนาคม ส่ือสารโทรคมนาคม เป็นต้น  

ปี 2555 ติมอร์เลสเต้ รายได้ประชากรต่อหัว  (GDP Per capita) 3,730 USD/คน/ปี ส่วน Purchasing 
Power Parity (PPP) ท่ี 9,900 USD/คน/ปี ใกล้เคียงกับประเทศไทยและสูงกว่าประเทศใน CLMV รายได้ร้อยละ 
80 จากการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ภาครัฐส่งเสริม
การจัดการน้ าอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาภาคเกษตร เน้นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เช่น ท่าเรือ สนามบิน ท่อส่งแก๊ส  

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อยู่อันดับท่ี 139 (จาก 148 ประเทศ ) และต่ าสุดของภูมิภาคอาเซียน  
โครงสร้างพื้นฐานมีความล้าหลังมาก เช่น ถนน ระบบส่ือสาร ไฟฟูา ท่ีไม่เพียงพอแม้แต่ในเมือง หรือเขตธุรกิจ 
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สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อยู่อันดับ 35 ซึ่งเป็นอันดับท่ีสูง
กว่าหลายประเทศในอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์) เป็นการแสดงถึงศักยภาพเนื่องจากประเทศมีก๊าซธรรมชาติ/น้ ามัน  

สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (Health&Primary Education) อันดับ 121 มีความล้าหลัง แต่ภาครัฐให้
ความส าคัญ กันวงเงินงบประมาณเป็นภาคการศึกษาและสาธารณสุขท่ีร้อยละ12 ของ GDP   

ข้อเสนอแนะ : ประเทศติมอร์เลสเต้ 
1) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รถไฟ ท่าเรือ แหล่งน้ า 
2) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพหุภาคี และไตรภาคี 
3) เพิ่มการส่งเสริมด้านอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การศึกษา พัฒนาอาชีพ เกษตร สาธารณสุข เป็นต้น 

 
ประเทศศรีลังกา 

รัฐบาลศรีลังกาอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศภายหลังสงครามกลางเมืองเมื่อ ปี 2552 การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 7.3% มาจากความต้องการภายในประเทศ การส่งออก และการท่องเท่ียว  

รัฐบาลศรีลังกาได้ให้ความส าคัยกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เช่น การก่อสร้าง
สนามบินนานาชาติ (Mattala Rajapaksa International Airport) การปรับปรุงท่าเรือ -สถานีขนถ่ายตู้ขนส่งสินค้า 
ณ กรุงโคลัมโบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงการบินและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศในภูมิภาค  

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศศรีลังกา (Infrastructure)  อยู่อันดับ 73 จาก 148 ประเทศ  
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อันดับ 120 มีการว่างงานสูง  
สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (Health&Primary Education) อันดับ 52  ซึ่งมีล าดับดีกว่ากลุ่ม CLMV   

ข้อเสนอแนะ : ประเทศศรีลังกา 
1) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบพหุภาคี เช่น  BIMSTEC 
2) เพิ่มการส่งเสริมด้า นอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การศึกษา การ

พัฒนาอาชีพ การเกษตร การสาธารณสุข  การรักษาส่ิงแวดล้อม พลังงานทดแทน พลังงานสีเขียว การ
จัดการน้ าและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

 
ประเทศภูฏาน 

ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง ดุลการช าระเงินดี ภูฏานพึ่งพิงเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศร้อยละ 33 ของ GDP เศรษฐกิจมีความผูกพันกับอินเดีย ภูฏานเปิดเสรีทางเศรษฐกิจแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ อินเดีย ญี่ปุุน เป็นต้น 

ปี 2555 รายได้ประชากรต่อหัว (GDP Per capita) ท่ี $2,954 ต่อคน/ปี และ Purchasing power parity 
(PPP) อยู่ท่ี $6,800 ต่อคน/ปี มีรายได้หลักมาจากภาคเกษตร การจ าหน่ายไฟฟูา และการท่องเท่ียว 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศภูฎาน (Infrastructure) อันดับท่ี  87 (148 ประเทศ ) โครงสร้างพื้นฐาน
บางอย่างมีความล้าหลัง  เช่น ถนน ระบบส่ือสาร ไฟฟูา ท่ีไม่ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี  

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Development) อันดับ 109   
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สาธารณสุขมูลฐานและการศึกษา (Health&Primary Education) อันดับ 91   
ข้อเสนอแนะ : ประเทศภูฏาน 

1) เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพหุภาคี  
2) เพิ่มการส่งเสริมด้านอื่นท่ีไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากประเทศภูฏาน ไม่ค่อยสนใจการพัฒนาด้านวัตถุ 

เน้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สร้างเข่ือนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟูาขาย  
3) เพิ่มการส่งเสริมโครงการท่ีชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน  เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเก ษตร

แบบยั่งยืน การพัฒนาสายพันธ์พืช การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เกษตร  
 
ข้อเสนอแนะ 

 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ทุนควรมีการศึกษา

ความต้องการในการพัฒนาประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามหลักของ PESTLE Analysis 
เนื่องจาก องค์ประกอบของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน และขณะเดียวกันควรจะต้องมีการศึกษาประสบการณ์
การให้ความช่วยเหลือของกลุ่มประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือส าคัญในอนุภูมิภาคนี้  เช่น ประเทศจีน ญี่ปุุน และเกาหลี
ใต้ รวมถึงองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ADB) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา (Africa Development Bank) เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา
ทิศทาง และรูปแบบการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. 

 

นอกจากนี้ ควรมีการจัดจัดล าดับความส าคัญของสาขา (Sector) ท่ีมีการร่วมมือพร้อมท้ังศึกษารูปแบบ/
แนวทางการให้ความช่วยเหลือของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและองค์กรต่างๆ  และเสนอรูปแบบ/แนวทางการให้
การช่วยเหลือท่ีเหมาะสมของ สพพ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อน
บ้านและประเทศไทย 

 

คณะท างาน ได้ จัดล าดับและเสนอแนะโครงการท่ีควรให้ความช่วยเหลือ โดยจ าแนกรายประเทศ และ
อ้างอิงจากโครงการเปูาหมายของ สพพ.  6 ด้าน ดังนี้  
 

(1) โครงการท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 
(2) โครงการท่ีเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 
(3) โครงการสนับสนุนการเช่ือมโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง 
(4) โครงการท่ีสนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 
(5) โครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(6) โครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง 

 สนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการร่วมลงทุน /ลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงสร้าง
พื้นฐาน เตรียมโครงการ PPP ตามมาตรฐานสากล การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (การผลิตและบริการ ) และสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับแหล่งทุนภาคเอกชน และองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือต่าง 
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การจัดล าดับความส าคัญของสาขา (Sector)  หรือโครงการ ตามเปูาหมายของ สพพ. จ าแนกรายประเทศท่ี
ศึกษาในรายงานฉบับนี้ 
 

ประเทศ (1) 
การค้าและ 
การลงทุน 

(2) 
เกษตร 

และอุตฯ 

(3) 
ระบบคมนาคม
และการขนส่ง 

(4) 
ท่องเที่ยว 

และการบริการ 

(5) 
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

(6) 
พัฒนาพื้นที ่
และเมือง 

กัมพูชา       

สปป.ลาว       

เมียนมาร์       

เวียดนาม       

ติมอร์เลสเต้       

ภูฏาน       

ศรีลังกา       
 

หมายเหตุ  มาก       =  
    ปานกลาง =  
    น้อย       =  
 

 โครงการท้ัง  6  ด้้าน ไดแ้ก่ 

(1) โครงการท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 
(2) โครงการท่ีเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 
(3) โครงการสนับสนุนการเช่ือมโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง 
(4) โครงการท่ีสนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 
(5) โครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(6) โครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง 
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2.4 การวิเคราะห์ SWOT 
2.4.1  สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT  Analysis                                                                   

จากข้อมูลดังกล่าว  ได้น ามาสรุปเป็น  SWOT Analysis ของสพพ. ได้ดังนี ้

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สพพ. 
จุดแข็ง ( Strenght ) จุดอ่อน ( Weakness ) 

โครงสร้างองค์กร (Structure ) 
1.เป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับของ 
กระทรวงการคลัง ด าเนินการสนองตอบนโยบาย
ภาครัฐ  ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.มีโครงสร้างขนาดเล็ก เป็น Flat Organization 
 ท าให้สายการบังคับบัญชาส้ัน 
 

 
1.การบริหารงานไม่สอดคล้องกับโครงสร้างท่ีก าหนดไว้ 
2.แม้ว่าสายบังคับบัญชาส้ัน แต่การบริหารงานมี
ลักษณะเป็นงานคอขวด รอการตัดสินใจต้ังแต่งานเข้า
น าเสนอในคพพ.ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวัน
พุธของสัปดาห์ท่ี  3 ของเดือน รวมท้ังการงานท่ีต้องรอ
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเป็นองค์กรเล็กมี
ภารกิจต้องประชุมมาก และลักษณะงานท าให้ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศบ่อย 

ระบบปฏิบัติงาน ( System ) 
1.มีระเบียบปฎิบัติ และแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในงานหลัก 
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เกิดความ 
สะดวกและรวดเร็ว 
3.ระบบการปฏิบัติงานมีการติดตามประเมินผลโดย
องค์กรอิสระภายนอก (กพร.) ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งท่ีผ่านมาด้านระบบการปฏิบัติงานได้ 
ค่าคะแนนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

 
1.ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีไม่ทันสมัย ไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 
 

บุคลากร ( Staff ) 
1. .ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในวงการ 
2.มีระบบฐานเงินเดือนท่ีสูงกว่าระบบราชการ มี
ระบบสวัสดิการ และขั้นวิ่งของเงินเดือนได้ไม่จ ากัด 

 
1.บุคลากรมีความแตกต่างกันมากในด้านทักษะ 
ประสบการณ์  
2.ระบบ career path  ไม่ชัดเจน ท าให้บุคลกรในแต่
ละสายงาน ไม่ได้รับการเตรียมตัว รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ 
3. Job Description ท่ีท าไว้ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร 
4.ไม่มีการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สพพ. 
จุดแข็ง ( Strenght ) จุดอ่อน ( Weakness ) 

Planning) ในต าแหน่งงานหลักขององค์กร  
5.ระบบการสรรหาในต าแหน่งหัวหน้างานระดับกลาง
ใช้วิธีการรับสมัครจากภายนอกองค์กร ส่งผลให้
บุคลากรภายใน สพพ.ขาดแรงจูงใจ 
6.มีอัตราการ Turn over ค่อนข้างสูง  
7.ขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญในงานแต่ละด้าน 

ความสามารถ ทักษะของบุคลากร (Skill) 
1.มีการก าหนดท้ัง Hard และ 
Soft Skill ในแต่ละต าแหน่งงาน 

 
1.แผนการพัฒนาบุคคลากรในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาจะ
มุ่งเน้นด้านการพัฒนาความรู้ในงานเป็นหลัก (Hard 
Skill)  ไม่มีหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะด้าน Soft 
Skill 

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์องค์กร ( Strategy ) 
1.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
และเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ครอบคลุม 
ทุกด้าน 
 

 
1.การน ายุทธศาสตร์ไปสู่กระบวนการปฏิบัติ 
ในบางส่วนงานยังเป็นรูปแบบการท างานประจ า 
2.การส่ือสารด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจของสพพ.ไปยัง
พนักงาน ยังไม่ชัดเจนและต่อเนือ่ง  
3.การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

รูปแบบการบริหาร ( Style ) 
1.ผู้บริหารในยุคก่อตั้งองค์กรมีความผูกพันกับ
องค์กรสูงทุ่มเทกับการท างานและบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
1.การบริหารงานยังคงมีความเป็นระบบราชการ 
2.การส่ังการในบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กร 

ค่านิยมร่วม (Share Value) 
1-ได้มีการก าหนดค่านิยมองค์กรไว้ตามแนวของ 
ธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพงานท่ีท าท่ีมีเรื่อง
การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และด้านวิชาการ 

 
1.การน าค่านิยมองค์กรไปด าเนินงานประสานกับระบบ
อื่นในองค์กร ได้แก่ structure Strategy System  
Skill  Staff Style ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2.พนักงานบางส่วนไม่ทราบว่าตนเองต้องปฏิบัติอย่าง
ให้สอดคล้องกับค่านิยม 

ห่วงโซ่คุณค่าของการท างาน  (Value Chain ) 
 

1.การส่งต่อ / ประสานงานภายในระหว่างหน่วยงานใน
การให้บริการแก่ลูกค้าบางครั้งยึดติดการท างานเพื่อ
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สพพ. 
จุดแข็ง ( Strenght ) จุดอ่อน ( Weakness ) 

หน่วยงานตน ไม่ได้มองคุณค่าในภาพรวม 
2.ด้านการหาทุนมีข้อจ ากัด ส่วนหนึ่งต้องพึ่ง
งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนท่ีหาจากสถาบันการเงินจะ
มีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
3.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจว่าท าไม
ประเทศไทยต้องให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน  ท าได้ในวงจ ากัด  

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

โอกาส ( Opportunity ) ภัยคุกคาม ( Threat ) 
การเมือง (Politics) 
1.รัฐบาลให้ความส าคัญสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2.การเปิด AEC ท าให้กระแสการสร้างความสัมพันธ์ 
ท่ีดีกับประเทศเพื่อนบ้านต่ืนตัว 

 
1.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไม่สงบ  

เศรษฐกิจ (Economics) 
 

 
1.ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ และส่งผลกระทบต่องบประมาณในการ
ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 
2.สภาพเศรษฐกิจท่ีมีอาการถดถอย ท าให้ประชาชน
ท่ัวไปไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยน าเงินไป
ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน  

สังคม วัฒนธรรม (Social) 
1.กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาคราชการมีการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใส 
และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

 
 

เทคโนโลยี (Technology) 
1.เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ท าให้การปฏิบัติงานของสพพ.มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงรวดเร็ว สพพ .
ต้องปรับตัวตาม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 



       รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report)  แผนยุทธศาสตร์ สพพ. ( พ.ศ. 2558 – 2560 )                               2 - 69 
       ด าเนินการโดย  บริษัทควอลิต้ี โฟกัส                                                                                      

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
โอกาส ( Opportunity ) ภัยคุกคาม ( Threat ) 

ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Law) 
1.การเปิด AEC ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 
ท่ีจะสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในติดต่อ 
ประสานงาน รวมท้ังการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 
 

 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment ) 
1.กระแสของการรักษาส่ิงแวดล้อม ค่อนข้างมาแรง 
ในยุคนี้ท้ังในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน  

 
1.การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้
ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้  ศึกษาผลกระทบของ
โครงการ มีค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขึ้น 

ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายและอ านาจในการ
ต่อรอง  (The bargaining power of 
customers)  
1.กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่มีความต้องการ 
ในการพัฒนาประเทศ 
-สปป.ลาว ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน 
-เมียนมาร์ ต้องการความช่วยเหลือเกือบทุกด้าน 
-กัมพูชา ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมาตรการ
จูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างบรรยากาศใน
การลงทุนในต่างประเทศ 
-เวียดนาม ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
-ติมอร์-เลสเต้ ใกล้เคียงกับเมียนมาร์ เป็นประเทศ 
เกิดใหม่ต้องการความช่วยเหลือท่ีไม่ผูกมัด 
-ศรีลังกา ใกล้เคียงกับเมียนมาร์ โครงสร้างพื้นฐานยัง
ล้าสมัย ต้องการเพิ่มการพัฒนาระบบขนส่ง ถนน 
ประปา ไฟฟ้า การศึกษา สาธารณสุข 
-ภูฏาน มีระดับใกล้เคียงกับสปป.ลาว  ถนน แหล่งน้ า 
สะพาน เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
1.กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีการต่อรองมากขึ้น มีแหล่ง
เงินกู้ช่วยเหลือจากหลายประเทศ มีโอกาสเลือกได้ 
2.ลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาประเทศ สพพ.มีเงินทุนต่ า ต้องพิจารณา
คัดเลือก กล่ันกรองผลประโยชน์ ผลกระทบในหลาย
มิติเพื่อให้ได้โครงการช่วยเหลือท่ีดีท่ีสุด 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
โอกาส ( Opportunity ) ภัยคุกคาม ( Threat ) 

สภาวะการแข่งขันในการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินและวิชาการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
 (The intensity of competitive rivalry) 
1.เป็นประเทศเพื่อนบ้านมีความคุ้นเคย มีสายสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างประเทศ 

 
 
 
1.แหล่งเงินกู้อื่น เช่น  ADB JBIC จีน มีเงินทุนสูงมี
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศ
ในภูมิภาค 
2.การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมีความเส่ียงใน
ด้านความโปร่งใสในการด าเนินงาน ผลกระทบจาก
การเมือง ผลกระทบในทางลบด้านส่ิงแวดล้อม การ
อพยพประชากร การเปล่ียนวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

อ านาจต่อรองของ Supplier (The bargaining 
power of suppliers) 
1.อ านาจการต่อรองกับ Supplier มีมาก เช่นกลุ่ม
บริษัทท่ีปรึกษา กลุ่มผู้รับเหมา  

 

อุปสรรคของผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและ
วิชาการรายใหม่ (The threat of the entry of 
new competitors) 
 

 
 
 
1.ผู้ให้ความช่วยเหลือฯรายใหม่ สามารถเข้ามาในการ
ด าเนินงานได้ง่าย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเจรจาต่อรอง
และจ านวนเงินกู้ท่ีพร้อมจะให้ความช่วยเหลือภายใต้
ผลประโยชน์ร่วม 

อุปสรรคของสินค้าทดแทน (The threat of 
substitute products) 
 

 
 
1.ประเทศเพื่อนบ้านสามารถใช้บริการเงินกู้และความ
ช่วยเหลือทางวิชาการได้จากประเทศอื่น /องค์กรอื่น 
ได้หลากหลาย  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเจรจาต่อรอง 
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2.5  การจัดท า Matrix สรุปผลการประเมินสถานะองค์กร สพพ. 
      การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (Generating a strategic factors analysis  summary (SFAS) matrix  ) 
     เพื่อการประเมินสถานะองค์กร สพพ.                                         

No. ด้าน ข้อมูล  น้ า 
หนัก 

(weight) 

คะแนน
ประเมิน 
(Rating) 

1-4 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(Weight

e 
Score) 

 
 

S1. โครงสร้าง
องค์กร 

เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง ได้รับ
เงินทุนจากรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง 

 .15 3 .45 

S2. โครงสร้าง
องค์กร 

 Flat Organization  สายบังคับบัญชาสั้น  .10 3 .30 

S3. Value Chain 
-การบริหาร
เงินทุน 

มีความสามารถในการบริหารเงินทุน ลดภาระการขอรับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ 

 .10 4 .40 

S4. แผน
ยุทธศาสตร์
องค์กร 

มีการก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการและเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทุกด้าน 
สอดคล้องกับภารกิจของรัฐบาล 

 .05 2 .10 

S5. บุคลากร คณะกรรมการ /ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับในวงการ 

 .05 3 .15 

S6. บุคลากร มีระบบฐานเงินเดือนที่สูงกว่าระบบราชการ มีสวัสดิการที่ดี  .05 2 .10 
S7. ระบบ

ปฏิบัติงาน 
มีระบบการติดตามประเมินผลโดยองค์กรอิสระภายนอก (กพร.)  .05 2 .10 

   
W1. บุคลากร ระบบบริหารงานบุคคล ยังไม่ดีพอ มีอัตรา Turnover ของพนักงาน 

ค่อนข้างสูง/  
ระบบงานระบบ Career Path ไม่ชัดเจน ท าให้บุคลากรในแต่ละสาย
งานไม่ได้รับการเตรียมตัว รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ/ Job 
Description ที่ท าไว้ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างองค์กร /ไม่มีการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ( Sussession 
Planning ) ในต าแหน่งงานหลัก /ระบบการสรรหาต าแหน่งหัวหน้า
งานระดับกลาง ใช้วิธีรับสมัครจากภายนอกองค์กร ท าให้บุคลากร
ภายใน ขาดแรงจูงใจ 

 .13 4 .52 

W2. โครงสร้าง
องค์กร 

การบริหาร/สั่งงาน บางส่วนไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร  .05 2 .10 

W3. โครงสร้าง
องค์กร 

การบริหารงานมีลักษณะเป็นคอขวด รอผู้บริหารอนุมัติ / รอเข้า
ประชุม คพพ. 

 .05 3 .15 

W4 บุคลากร บุคลากรผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร  มีไม่ครบทุกด้าน  .07 3 .21 
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No. ด้าน ข้อมูล  น้ า 
หนัก 

(weight) 

คะแนน
ประเมิน 
(Rating) 

1-4 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(Weight

e 
Score) 

 
 

W5. รูปแบบการ
บริหาร 

การบริหารงานยังคงมีความเป็นระบบราชการ  .05 2 .10 

W6. Value Chain 
การหาทุน 

การหาทุนมีข้อจ ากัด ส่วนหน่ึงต้องพ่ึงงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนที่หา
จากสถาบันการเงินจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 .05 3 .15 

W7. Value Chain 
การตลาด 

การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน  ในกลุ่ม CLMV ยังไม่
กระจายตัวจาก 52 โครงการ  จ านวนเงิน 12,465.56 ล้านบาท      
สปป.ลาว  79.71 %  25 โครงการ   
กัมพูชา 17.53 %  3 โครงการ  
 เมียนมาร์ 1.09 % 3  โครงการ 
เวียดนาม 1.51% 3  โครงการ 

 .05 3 .15 

รวมคะแนนด้านปัจจัยภายในองค์กร  Internal Factor Analysis Summary ( IFAS ) 
 

 1  2.98 

O1. การเมือง รัฐบาลให้ความส าคัญสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 .10 3 .30 

O2. การเมือง การเปิด AEC  ท าให้กระแสการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านต่ืนตัว 

 .10 3 .30 

O3. ความต้องการ
ของกลุ่ม
ประเทศเพ่ือน
บ้าน 

กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านโดยส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
-สปป.ลาว ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน รถไฟ ประปา ไฟฟ้า  
แหล่งน้ า อนามัย รพ. 
-เมียนมาร์  ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน รถไฟ ประปา ฟ้า ท่าเรือ 
สนามบิน โทรคมนาคม  เขตอสก. 
-กัมพูชา ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน. ถนน รถไฟ ประปา  ไฟฟ้า  
 แหล่งน้ า โทรคมนาคม รพ. 
-เวียดนาม ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า ท่าเรือ สนามบิน 
-ติมอร์ เลสเต้ ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ต้องการความช่วยเหลือ
แบบไม่ผูกมัด 
-ศรีลังกา ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานใกล้เคียงเมียนมาร์ พัฒนา 
ระบบการขนส่ง ประปา ไฟฟ้า การศึกษา สาธารณสุข 
-ภูฏาน มีระดับใกล้เคียงกับ ลาว  ต้องการถนน แหล่งน้ า สะพาน 
 เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

 .10 4 .40 
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No. ด้าน ข้อมูล  น้ า 
หนัก 

(weight) 

คะแนน
ประเมิน 
(Rating) 

1-4 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 
(Weight

e 
Score) 

 
 

O4. การเมือง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ มีนโยบาย /ยุทธศาสตร์ การ
ความร่วมมือและขยายธุรกิจกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

 .10 3 .30 

O5. สังคม 
วัฒนธรรม 

กระแสสังคมเร่งรัดให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม 

 .05 2 .10 

O6. สภาวะการ
แข่งขันในการ
ให้ความ
ช่วยเหลือทาง
การเงิน/วิชา
การฯ 

ประเทศเพ่ือนบ้าน มีความคุ้นเคย มีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ  .05 3 .15 

T1. การเมือง สถานการณ์ทางการเมืองไม่สงบทั้งภายในและประเทศเพ่ือนบ้าน  .10 2 .20 
T2. เศรษฐกิจ ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

และส่งผลต่อ งปม.การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 .10 2 .20 

T3. ความต้องการ
ของลูกค้า 

กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ต้องการความช่วยเหลือมาก สพพ.มีเงินทุน
จ ากัด ต้องพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองผลประโยชน์ ผลกระทบใน
หลายมิติเพ่ือให้ได้โครงการช่วยเหลือที่ดีที่สุด 

 .10 3 .30 

T4. เศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่ถดถอย ท าให้ประชาชนทั่วไปไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยน า
เงินไปช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้าน 

 .05 2 .10 

T5. ความต้องการ
ของลูกค้า 

กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมีการต่อรองมากข้ึน มีแหล่งเงินกู้ เงิน
ช่วยเหลือจากหลายประเทศมีโอกาสเลือกได้  ยกเว้นประเทศยากจน 
ที่ไม่เข้าข่าย การขอทุนจาก JICA / ADB เพราะติดเงื่อนไข OECD  

 .05 2 .10 

T6. สภาวะการ
แข่งขัน 

แหล่งเงินกู้อื่น เช่น ADB JICA จีน มีเงินทุนสูง มีความพร้อมในการ 
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศในภูมิภาค 

 .05 2 .10 

T7. อุปสรรคของ
สินค้าทดแทน 

ประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถใช้บริการเงินกู้และความช่วยเหลือทาง
วิชาการได้จากประเทศอื่น / องค์กรอื่นได้หลากหลาย ข้ึนอยู่กับ
เงื่อนไขการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ร่วม 

 .05 2 .10 

รวมคะแนนด้านปัจจัยภายในองค์กร  External Factor Analysis Summary ( EFAS )  1  2.65 

น้ าหนัก  (weight)     :   
 การก าหนดน้ าหนักของแต่ละปัจจัยช้ีถึงความส าคัญของปัจจัย เหล่านั้นว่า เป็นปัจจัยท่ีท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว ช่วงคะแนนคือ  0.00 – 1.00    โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือค่าน้ าหนักของปัจจัย  ภายใน  
(จุดแข็งและจุดอ่อน ) รวมกันท้ังหมดทุกข้อ เท่ากับ 1   ค่าน้ าหนัก ปัจจัยภายนอก ( โอกาส และข้อจ ากัด )  รวมกัน
ทุกข้อ เท่ากับ 1  
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คะแนนประเมิน (Rating) :  มีค่าคะแนน 1- 4   เป็นการประเมินว่า องค์กรมีความสามารถจะตอบสนองปัจจัยใน
แต่ละข้อ อย่างไร  
  1  -    มีโอกาสน้อย อุปสรรคมาก  แก้ไขยาก  2. –    แสดงถึงโอกาสเท่าค่าเฉล่ีย 
  3 –     โอกาสดีกว่าค่าเฉล่ีย   4. –     แสดงถึงโอกาสท่ีดี 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก(Weighted :   มาจาก ค่าน้ าหนัก  x  คะแนนประเมิน (Rating) 
 
ผลการประเมินสถานะ สพพ. 
     ค่าคะแนนประเมินปัจจัยภายในองค์กร     IFAS  =  2.98      

ค่าคะแนนประเมินปัจจัยภายนอกองค์กร   EFAS =  2.65 
 

จากผลการประเมิน สพพ. ในช่วง 2559 – 2560  จะอยู่ในช่วงการรักษาและบ ารุง นั่นคือองค์กรต้องเร่งปรับปรุง
พัฒนาจุดอ่อนท่ีส าคัญในองค์กร ในขณะเดียวกันกับเร่งสร้างผลงานการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้ข้อจ ากัด และเงื่อนไขท่ีท้าทายคือการแข่งขันด้านตลาดทุนจากองค์กรยักษ์ใหญ่ เช่น JBIC  ADB  World 
Bank   ประเทศจีน   
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 บทที่  3   การก าหนดทิศทางองค์กร ( Strategic Direction Setting ) 

  3.1   ประเด็นความท้าทายและภาพอนาคตท่ีต้องการ  

 ประเด็นความท้าทาย 

ประเด็นความท้าทาย ของสพพ. ได้มาจากการประมวลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จากการสัมภาษณ์
และจัดท า Focus Group  และการสังเคราะห์ แนวนโนบาย ของรั ฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11   โดยประเด็นท่ีท้าทาย และภาพอนาคตท่ีต้องการ ดังกล่าว  จะถูกน าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 

 
ประเด็นความท้าทาย 

1. ด้านภาระกิจหลักขององค์กร 
1.1 ประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมสูง 

 
1.2 มีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเป็นองค์กรระดับ International 

และมีความพร้อมในด้านเงินทุนและทีมงาน 
1.3 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลต่องบประมาณ

การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 
1.4 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ภาครัฐและเอกชน ต้องการให้ สพพ . ด าเนินงานโครงการ 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก, เป็นโครงการท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
ไทย เป็นโครงการท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกระตุ้นภาคเศรษฐกิจควบคู่กับการด าเนินงาน
โครงการ รวมท้ังบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและต่างประเทศ 

 

2. ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 
2.1 สพพ. ต้องสามารถจัดหาเงินทุนให้เพียงพอกับการด าเนินงานในอนาคตโดยลดการพึ่งพาภาครัฐ 

 
2.2. ต้องพัฒนาองค์กรให้สามารถท างานได้อย่างเข้มแข็งในทุกด้านท่ีด าเนินงาน เป็นสุข และโปร่งใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ภาพอนาคตที่ต้องการของสพพ.         

มาจาก ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของ สพพ. ประเด็นความท้าทายในการท างานของสพพ. และ
แนวนโยบายและภาระกิจขององค์กร แบ่งออกได้เป็น 
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1.  ภาพอนาคตที่ต้องการของสพพ. ตามความคาดหวังของผู้ม่ีส่วนได้เสีย 

ภาพอนาคตที่ต้องการของสพพ. ตามความคาดหวังของผู้ม่ีส่วนได้เสีย 
 

1. เป็นองค์กรน าและมีความน่าเช่ือถือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 

2. เป็นองค์กรท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. เป็นองค์กรท่ีมีช่ือเสียงด้านคุณภาพของงานโครงการให้ความช่วยเหลือ ครบวงจร ต้ังแต่การออกแบบ
โครงการ การสรรหาผู้รับเหมา การบริหาร ควบคุมโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ  
 

4. เป็นองค์กรหุ้นส่วนในการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และองค์กรต่างประเทศใน
ลักษณะพหุภาคี หรือทวิภาคี 

5. เป็นมืออาชีพในการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือท้ังด้านการเงินและวิชาการ 
 

 

   2. ภาพอนาคตที่ต้องการตามนโนบายภาครัฐ 

ภาพอนาคตที่ต้องการตามนโนบายภาครัฐ 
 

1. พระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังส านักงาน  วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ สพพ.  
(ตามท่ีก าหนดในมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาฯ) ประกอบด้วย 

1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการท่ีเกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการ 
          ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศ 
          เพื่อนบ้าน 
     2.   ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
     3.   รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือ 
          การด าเนินนโยบายและมาตรการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
     4.   การประสานการใช้อ านาจหน้าท่ี หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือ 

   หน่วยงานในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ 
   ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ภาพอนาคตที่ต้องการตามนโนบายภาครัฐ 
 

2. นโยบายของกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์ การเงินการคลัง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
       1. ยุทธศาสตร์เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 
       2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      3. พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
      4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 

3. นโยบายการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
-เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
-สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
-เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ  
-กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
-สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมท้ังส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
-ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปล่ียนแปลงใน
โลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
-ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  
แนวทางการพัฒนา 
-การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
-การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
-การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
-การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค 
-การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคล่ือนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
-การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต 
-การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศไทยในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ภาพอนาคตที่ต้องการตามนโนบายภาครัฐ 
 

 อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
-การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเซีย รวมท้ังเป็นฐาน 
 ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
 

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
 ( ปรับปรุงตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ) 
  ข้อ 7 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
     7.1 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ  ได้รับประโยชน์จากการเป็นภาคี
ของความตกลงระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างประเทศ  

       ตัวชี้วัด 

 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ 

 ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพิ่มสูงขึ้น 

       นโยบายด้านจัดสรรงบประมาณ 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 
รวมท้ังจัดท าแผนและส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ 

 ขยายความร่วมมือในทุกมิติกับประเทศคู่ค้าส าคัญ ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และ
ประเทศในกรอบอนุภูมิภาค 

 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในองค์กรระหว่างประเทศ และเป็นท่ียอมรับใน
ประชาคมโลก 

 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 องค์กรภาครัฐมีการท างานอย่างบูรณาการ 
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ภาพอนาคตที่ต้องการตามนโนบายภาครัฐ 
 

 การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล  
สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาลขององค์กร 
 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
 8.2.1 ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานเชิงรุก เทียบเท่า 
                   มาตรฐานสากล มุ่งเน้น ระบบการบริหารงานแนวใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น /คล่องตัวสูง 
 8.2.2  พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบท่ีโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  มีการวางระบบการ 
                   ตรวจสอบ และประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีความคุ้มค่า  
                   รวมท้ังการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
 8.2.3  พัฒนาองค์กรภาครัฐทุกระดับให้มีการท างานอย่างบูรณาการ เพิ่มการมีส่วนร่วม 
                   ของภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการภาครัฐ และการติดตามตรวจสอบ  
 

 

3.2 วิสัยทัศน์  (VISION ) สพพ. 2558 - 2560 

เป็นองค์กรชั้นน าในภูมิภาค ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

 
3.3  พันธกิจ ( Mission ) 

1.   สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิด  
      ความยั่งยืนด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยค านึงถึงประโยชน์ ทางการค้า 
      และการลงทุนร่วมกันภายใต้การพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐให้น้อยท่ีสุด 

            2.  บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ ด้วยการเป็นหุ้นส่วนร่วม 
                พัฒนา เพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค  
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3.4  เป้าหมายหลัก สพพ. (Strategic Goal) 

                1.   ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการเงินและวิชาการ 
                2.   บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือ 
                      พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                3.   พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการท่ีด าเนินงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 
                     พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
                4.   เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร โดยการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน 
                      และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 
 
3.5  ค่านิยมองค์กรของ สพพ. 2558 – 2560   

G Good governance    ท างานโดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล   
 

T Team Work       มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และรู้รักสามัคคี 
 

F Friendliness    ท างานด้วยความเป็นมิตร ความมีไมตรี ความเป็นกันเอง ความเป็นเพื่อน 
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4.  การก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานของ สพพ. ปี 2558 – 2560 

4.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

หลักการ 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดประเด็นหลักท่ี สพพ .ต้องด าเนินการ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีได้ก าหนดไว้ โดยในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ได้พิจารณาถึง 

1. ความสอดคล้อง เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ส่ิงท่ีสพพ .ต้องการจะพัฒนา ภายใต้กรอบของระยะ 

เวลา 3  ปี (2558 – 2560) 

2. ให้ความส าคัญกับความท้าทายขององค์กร 

3. ครอบคลุม แนวนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์กระทรวงต้นสังกัด 

4. มีความสมดุลของโอกาส และความท้าทายในระยะส้ัน และระยะยาว 

5. มีความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญ 

6. โอกาสท่ีความส าเร็จจะเป็นไปได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )    สพพ. 2558–2560 

 ประกอบด้วย   4   ประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ข้อเสนอ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศในการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอ ต่อการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ 

 
 

4.2  เป้าประสงค์ ( Goal ) 

เป็นข้อความท่ีแสดงถึงความต้องการบรรลุผลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดส่ิงท่ีต้องการในอนาคต    

ท่ีสพพ.ต้องพยายามให้เกิด หรือผลลัพธ์/ผลส าเร็จท่ีสพพ.ต้องการบรรลุ   
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หลักในการก าหนดเป้าประสงค์ 
1.  ต้องสอดคล้องเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์  
2.  ให้ความส าคัญกับความท้าทายต่อ สพพ . 
3.  มีความสมดุลย์ของโอกาส และความท้าทายในระยะส้ัน และระยะยาว 
4.  มีความสมดุลย์ของความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญท้ังหมด 

 

เป้าประสงค์ท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1.  ขยายหลักการ สาระท่ีส าคัญท่ีระบุในประเด็นยุทธศาสตร์ ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
2.  ระบุถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีองค์กรต้องการจะมอบส่ิงท่ีดีมีคุณค่าให้ 
3.  ระบุคุณค่า ผลประโยชน์ ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย  
4.  ต้องเป็นรูปธรรม สามารถแปลงเป็นกิจกรรมท่ีง่ายต่อการส่งมอบและกระจายงาน 

           5.  ต้องเป็นไปได้ในการจัดสรรทรัพยากร 
 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  มีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค  
 เป้าประสงค์ 
1.  เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐบาล
ประเทศเพื่อนบ้าน  และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค 
2.  เพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีความซ้ าซ้อน สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ
ต่างๆในภูมิภาค 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

 เป้าประสงค์ 
1. เพื่อให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล รวมท้ัง
ตอบสนองความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านและผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : บริหารการเงินให้ม่ันคง เพียงพอ ต่อการด าเนินงาน 
 เป้าประสงค์ 
1.  มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุภาระกิจขององค์กร 

2.  ลดการพึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ 
 
 เป้าประสงค์ 
1. สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะในการด าเนินงานแต่ละด้านควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล 
3. เพื่อพัฒนาระบบการท างานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

 4.3 การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)  

 4.4 ยุทธศาสตร์ สพพ. และแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ปี 2558 – 2560     

     สรุปรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. เพ่ือให้ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
ภาครัฐบาลประเทศเพ่ือนบ้าน  และกรอบความ
ร่วมมือในภูมิภาค 
 

1.1 จัดท าแผนความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  
 1.1.1 Country Strategy     

-          -    ทบทวน Country Strategy  4 ประเทศเดิม 
        -     จัดท าใหม่ 3 ประเทศ   ( ในปี 2558 ) 
 1.1.2 จ านวนโครงการให้ความร่วมมือ 
      -    ด้านการเงิน  /   ด้านวิชาการ 

 2. เพ่ือให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ไม่มีความซ้ าซ้อน สอดคล้องกับกรอบความ
ร่วมมือต่างๆในภูมิภาค 

2.1 จ านวนงานโครงการที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ 
2.2 จ านวนครั้ง/แผนงานของการประสานงานกับองค์กรพัฒนาอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนงาน / กิจกรรม 
1. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือจัดท าแผนความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้ชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 

 

-จัดท าแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและ วิชาการ 
 ปี 2559 – 2561 ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
-ทบทวน /จัดท ายุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของ สพพ. 
  ( Country Strategy ) 
-บูรณาการความร่วมมือการพัฒนากับกต./สพร.และหน่วยงานอื่น  
-ท าความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐไทย/ ประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและบริหารจัดการ 
-ศึกษาบูรณาการแผนการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ทวายกับ สศช. (โครงการต่อเน่ือง) 
 

2. บูรณาการกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือให้ความร่วมมือกับประเทศเพ่ื อนบ้าน  เอ้ือต่อ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

-หารือภาคเอกชนเก่ียวกับศักยภาพของโครงกา รต่างๆและพ้ืนที่
เป้าหมายที่จะจัดท าโครงการ  เพ่ือจัดท า Country Strategy  
ตามแผนการให้ความช่วยเหลือ 
 

3. มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายและการท างาน
ร่วมกับกรอบความร่วมมือต่างๆในภูมิภาค 

- แลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงาน นโยบาย และความเห็น
เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบ้าน
ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ (อาทิ GMS / ACMECS / ADB 
/WB / ADF / คณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี/การ
ประชุม CEXIM-EDCF –JICA – NEDA ) 
 

4. ร่วมมอืกับองค์กรพัฒนาอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ในการให้ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ
ประสานก าลังและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

- จัดท าแผนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ /  
หุ้นส่วนการพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่
ประเทศเพ่ือนบ้านมีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งตอบสนองความต้องการของ
ประเทศเพ่ือนบ้านและผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 

1. ระบบการให้บริการด้านการให้ความร่วมมือด้านการเงิน 
และวิชาการที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพใน 
ระดับสากล 
     -มาตรฐานในการด าเนินงาน ภายในเวลาท่ีก าหนด 
     -ไม่มีความผิดพลาดจากการท างาน 
     -ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 
     -การตรวจสอบภายในไม่มีข้อบกพร่อง 
     -การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกไม่มีข้อบกพร่อง 
2. จ านวนโครงการ 
3. ระดับความพึงพอใจด้านการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนงาน / กิจกรรม 
1. พัฒนากระบวนการและมาตรฐานในการ
ด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพในระดับ
สากล 

 

-ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ /แนวทางการด าเนินงาน /  
 กฎระเบียบและกระบวนการ รวมทั้งจัดท าคู่มือ หรือ Workflow 
 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ FA /TA 
-ก ากับ /ติดตามผลการศึกษารวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
 โครงการให้ TA ที่อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 
-ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ FA 
 ที่อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ  โครงการละ 2  ครั้ง  

2. ขยายการให้ความช่วยเหลือทั้งในมิติของ
ประเภทโครงการและพ้ืนที่ 

-ศึกษา  / ประเมินโครงการที่มีศักยภาพส าหรับการให ้FA /TA   
 ใน 3 ประเทศใหม ่
-ศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพ ส าหรับการให้ FA/TA  
ใน CLMV  ตามแผนความร่วมมือ 3 ปี  
-การให้ TA  แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ท่ีกระจายตัวตามมิติต่างๆ  
เน้นการท าโครงการแบบบูรณาการ ซึ่งศึกษามิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องของ
โครงการ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม 
-การให้ TA แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ทีมีการกระจายตัวตามมิติต่างๆ
ตามผลการศึกษาความเหมาะสม 
-การจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีประเทศเพ่ือนบ้านกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( 2 หลักสูตร) 
-การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (ภูดู่ /R11/ปากเซระยะที่ 2 ) 

3. พัฒนานวัตกรรมการให้ความร่วมมือทาง
การเงิน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

-( ด าเนินการในปี 2559 – 2560 ) 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) แผนงาน / กิจกรรม 
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศไทยใน
โครงการ 
ให้ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค 
 

-จัดสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชน & ภาคเอกชนในประเทศ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือของ สพพ.และ 
โอกาสการลงทุนต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการต่างๆ ในประเทศเพ่ือนบ้าน 
-จัดท าบทความรู้เผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์ เป็นประจ าทุกเดือน 
-กิจกรรม Press Tour & CSR  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
บริหารการเงินให้ม่ันคง เพียงพอ ต่อการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. มีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการด าเนินงานให้
บรรลุภารกิจ 
 
 

1.1 มีแหล่งเงินทุนส าหรับรองรับโครงการการให้ความช่วยเหลือ 
      ทางการเงินและวิชาการ 
1.2 บริหารจัดการหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ. 
    - จัดเก็บ หน้ีได้ครบถ้วนภายในเวลาท่ีก าหนด 
    - ช าระหน้ีได้ครบถ้วนภายในเวลาท่ีก าหนด 
1.3 อัตราความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
1.4 อัตราความส าเร็จของผลการศึกษา 

2. ลดการพ่ึงพาเงินงบประมาณจากภาครัฐ 2.1.   อัตราความส าเร็จของผลการศึกษา 
2.2  สัดส่วนของเงินสะสมที่ใช้ต่อเงินงบประมาณ 

กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน  
โดยมีการวางแผนการบริหารเงินทุนที่เป็น
มาตรฐาน ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

-จัดท างบประมาณการกระแสเงินสด 10 ปี 
  (ระยะสั้น  ปานกลาง และระยะยาว ) 
  

2. บริหารจัดการหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดท าแผนการช าระหน้ีของสพพ. 
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินและระบบ
ส ารองฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

-จัดท าฐานข้อมูลของระบบบริหารเงินทุนให้ครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบ Back up  ระบบฐานข้อมูลและระบบ
ส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเรียกใช้ทดแทนระบบเดิมได้ 

4. ทบทวนและก าหนดเงื่อนไขทางการเงิน รวมทั้ง
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขอื่น 
ให้หลากหลาย และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 
ในภูมิภาค 

-ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสม 
  

5. พัฒนารูปแบบหรือแนวทางการจัดหาทุน 
รวมทั้งหาหุ้นส่วน ท้ังองค์กรพัฒนาอื่นๆ และ
ภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการขยายความร่วมมือ
แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

-ศึกษารูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดหาเงินทุน 
 หรือให้ความช่วยเหลือ โดยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน 
-จัดท าแนวทางการจัดหาทุน ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
                           พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1  อัตรา Turnover ของพนักงานลดลง 
2.2  ระดับความส าเร็จของกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างาน –เจ้าหน้าท่ี ที่จัดในแต่ละปี 
2.3  ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง คพพ. – สพพ. 
 

2. เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
ด าเนินงานแต่ละด้านควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล 

3.1 จ านวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานใน 1 ปี 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการท างานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.2  ระดับความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.3  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
1.4  จ านวนผู้ใช้บริการ Website เพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy ) แผนงาน / กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบการท างานขององค์กร 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-พัฒนาคลังความรู้ 
-จัดกิจกรรม lunch Talk หรือสัมมนาวิชาการอย่างน้อยเดือนละ  
1  ครั้ง 
-ทบทวน/จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน / Work flow  
 การบริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมภายใน 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
 ขออนุมัติเบี้ยประชุม 
 คู่มือการจัดประชุม คพพ 
 .คู่มือ /ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

 
2. พัฒนามาตรการเพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

-พัฒนาระบบพี่เลี้ยงขององค์กร ( Mentoring System ) 
-จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์โดยเน้นระหว่างหัวหน้างานกับ 
 เจ้าหน้าท่ี (Team Building) 
-จัดท าระบบสนับสนุนการด าเนินงานของ คพพ. 
-โครงการศุกร์ สุข สุด  ( Happy Friday ) 
 

3. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลังและความ
เชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีความเหมาะสมเพ่ือรองรับ
พันธกิจ 
 

-จัดท าโครงสร้างเงินเดือน/  career path 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม 
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

-จัดท าแผนการอบรมตาม Competency โดยให้เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับการอบรมทั้งด้าน Soft Skill (เช่น คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล เป็นต้น ) และ Hard Skill  
-พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ของ สพพ. 
 

5. พัฒนาระบบการท างานขององค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอ้ือต่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

-จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี 

6. เปิดเผยข้อมูลโครงการที่ด าเนินงานในประเทศ
เพ่ือนบ้านต่อสาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงานของ
ภาคเอกชน 

-ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่ส าคัญของ สพพ. 
 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
 การถ่ายทอดความรู้ 
 ข้อมูลประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ข้อมูลองค์กร 
 ข้อมูลด้านการเงิน 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report ) แผนยุทธศาสตร์ สพพ. (พ.ศ. 2558 – 2560 )                                                   4 - 9 

      ด าเนินการโดย บรษิัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด    

                                

   4.5  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการกับเป้าหมายหลัก เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
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4.6  แผนที่ยุทธศาสตร์ ( Stratgey Map )  สพพ. 
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4.7  Business Model ของสพพ.ในรูปแบบ Business Model CANVAS 
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     บทที่ 5  ข้อมูลจากการประชุมและสัมภาษณ์เชิงลึก 

5.1  การประชุมหัวหน้างานภายในองค์กรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

5.1.1    การประชุมภายในองค์กร ครั้งท่ี 1   
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดท ายุทธศาสตร์ สพพ. (2558 – 2560)  ครั้งท่ี 1 
วันศุกร์ท่ี 6  มิถุนายน  2557   เวลา  9.30 – 12.00 น. 

 
 วัตถุประสงค์       :   เพื่อให้บุคลากรในองค์กร ได้ร่วมกันทบทวน และประเมินสรุปสถานะขององค์กร โดย 
          จัดท า SWOT  Analysis ของ สพพ.  
 
รูปแบบการประชุม : 1.  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของ Team Planning ซึ่งมีปรัชญาในการ 
                               วางแผนท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้เกิด 

          Participation / Communication  /  Consensus / Commitment   
     2.  แบ่งผู้เข้าประชุม เป็น 3 กลุ่ม คละหน่วยงาน โดยให้แต่ละกลุ่มมีครบทุกหน่วยงาน 
          กระบวนการด าเนินการเริ่มจาก step ท่ี 1  ต่างคนต่างคิด  step ท่ี 2 คิดเป็นทีม 
          step ท่ี 3 คิดเป็นหนึ่งเดียวคือ สพพ.  
     3.  ในการประชุมทุกท่านมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง  

วาระการประชุม   

เวลา นาที กิจกรรม ผลท่ีคาดหวัง 
9.30 – 9.35 5 เปิดประชุม โดยผู้บริหาร สพพ. การท าความเข้าใจกับพนักงาน 

ในการมีส่วนร่วมวางแผนองค์กร 
9.35 – 10.00 25  ดร.พรรณวดี สุทธภักติ  

-น าเสนอผลการประชุม Focus Group 
Discussion กลุ่มเอกชน และราชการ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได้มีการด าเนินการ
แล้วเสร็จ 
-แนะน ากระบวนการวางแผนท่ีจะ
ด าเนินการในวันนี้ และผลท่ีคาดหวัง 

 
-ได้น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ข้อคิดเห็นท่ีประชุมเพื่อน าไปใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ สพพ.  
-ผู้เข้าประชุมเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
และงานท่ีต้องด าเนินการในวันนี ้

10.00 – 
10.30 

30 -แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุม เป็น 3 ทีม  
-ผู้เข้าประชุมร่วมกันพิจารณา SWOT 
องค์กรจากข้อมูลท่ีทีมงานท่ีปรึกษาน าเสนอ
และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกในทีม   

เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกัน และเกิดการมีส่วนร่วม การ
ส่ือสาร การเห็นด้วย และการยอมรับ 
ในข้อคิดเห็นท่ีได้เสนอ
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เวลา นาที กิจกรรม ผลท่ีคาดหวัง 
-สรุปรวมเป็นของแต่ละทีม  (Participation / Communication  

/  Consensus / Commitment ) 
10.30 – 
11.20 

20 -แต่ละทีมน าเสนอ SWOT (ทีมละ 5 นาที ) 
-ท่ีประชุมร่วมกันอภิปราย สรุปผลเป็น 
SWOT องค์กร 

ได้ SWOT องค์กร ท่ีผ่าน
กระบวนการParticipation / 
Communication  /  Consensus 
/ Commitment  

11.20 – 
11.40 

20 -แต่ละทีม น า SWOT องค์กร  ไปก าหนดค่า 
Matrix ประเมินปัจจัยภายในภายนอก
องค์กร( Internal External ( IE) Matrix )  
-แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
-ท่ีประชุมสรุปผลการประเมินสถานะองค์กร 

ได้การประเมินสถานะองค์กร 

11.40 – 
12.00  

20 -ดร.พรรณวดี สุทธภักติ น าเสนอกิจกรรมท่ี
จะด าเนินการต่อในการประชุมวันท่ี 16 มิย. 
ฝากการบ้านกลุ่มไปด าเนินการ เพื่อน ามา
เสนอในครั้งต่อไป 
-ถาม / ตอบ   
-ผู้บริหารสพพ. ปิดการประชุม 

ได้มีการเตรียมการก าหนด
ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อน ามาเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป 

 

ผลการประชุม 

1. ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  44  คน แบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม 

กลุ่ม จ านวนพนักงาน หน่วยงาน ผู้บริหารในกลุ่ม Facilitator 
จากบริษัทควอลิต้ี โฟกัส 

1 15 6 นายเนวิน  สินสิริ ดร.สรวิชญ์ เปรมช่ืน 
2 15 6 นายธีระศักดิ์  มงคลโภชน์ ดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน ์
3 14 6 นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ ์ อ.โกสุม  ชาติยานนท์ 

รวม 44    
     หมายเหตุ  :  รายละเอียดรายช่ือผู้เข้าประชุมอยู่ในภาคผนวก หมายเลข 1 

2. สรุปผลการประชุม 

2.1 ทีมงานท้ัง 3  กลุ่ม ได้พิจารณา ข้อมูล SWOT องค์กร จากผลการวิเคราะห์และสรุปของทีมงาน 
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ท่ีปรึกษา ซึ่งได้เข้ามาศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ

สพพ.ในช่วงปี 2554 – 2556  รวมท้ังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดย

ใช้กรอบแนวคิดของ McKinsey 7S Framework , Value Chain  , PESTLE Analysis  , Five 

Force Model   สรุปผลเป็นข้อมูล SWOT  องค์กร และน ามาเสนอเพื่อขอข้อคิดเห็น จาก

พนักงานในองค์กร   โดยใหส้รุปในแต่ละหัวข้อว่าใช่หรือไม่ใช่ SWOT ของ สพพ.ในมุมมองของ

ทีมงานโดยใช้กระบวนการวางแผนเป็นทีม เริ่มจากต่างคนต่างคิด และคิดเป็นทีม และสรุปเป็น

ผลงานของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญของแต่ละหัวข้อเพื่อ น าเสนอแลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็นร่วมกับทีมงานอื่น เพื่อสรุปเป็น SWOT ขององค์กร  

 

2.2 ตัวแทนทีมงานท้ัง 3 กลุ่ม น าเสนอผลงาน 

 ผลการด าเนินงาน สรุปผลยืนยัน SWOT รวมท้ังข้อเสนอแนะปรับเปล่ียนข้อมูลในบาง

ข้อ รวมท้ังการตัดท้ิง และเพิ่มเติมข้อมูลองค์กร 

 จัดล าดับความส าคัญของแต่ละแต่ละด้านคือด้านจุดแข็ง (Strenght) , จุดอ่อน 

(Weakness) ,โอกาส ( Opportunity) และข้อจ ากัด /ภัยคุกคาม (Threat) 

 

2.3 ท่ีประชุมรับทราบผลการน าเสนอข้อมูลของท้ัง 3 กลุ่ม     

 

2.4 ทีมงานท่ีปรึกษาจะน าผลไปสรุป เพื่อรวมเป็นข้อมูล SWOT ของ สพพ.ในภาพรวม ท่ีผ่านการ

เห็นชอบจากคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 
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       ภาพประกอบการประชุมคร้ังที่ 1 วันที่ 6  มิถุนายน 2557 

 

                                            

    

ประชุมรวมในตอนเช้า โดยมีผู้อ านวยการส านักงานคุณเนวิน สินสิริ กล่าวเปิดงาน และรับฟังการน าเสนอ 
ข้อมูลภาพรวมจากทีมงานท่ีปรึกษา 
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                                             การแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
                   กลุ่มที่ 1   

       
 

                                                                  กลุ่มท่ี  2  

                                              
 
                                            กลุ่มที่ 3 
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  5.1.2  การประชุมภายในองค์กร ครั้งท่ี 2  
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดท ายุทธศาสตร์ สพพ . (2558 – 2560)  ครั้งท่ี 2 
วันจันทร์ท่ี 16  มิถุนายน  2557   เวลา  9.30 – 12.00 น. 
 

วัตถุประสงค์       :   เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางของ สพพ.( Strategic Direction Setting ) และก าหนด 
          ยุทธศาสตร์ สพพ. (2558 – 2560)   
 
รูปแบบการประชุม :     เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของ Team Planning ซึ่งมีปรัชญาในการ 
                               วางแผนท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้เกิด 

          Participation / Communication  /  Consensus / Commitment   
 

วาระการประชุม 
เวลา นาที กิจกรรม ผลท่ีคาดหวัง 

9.30 – 10.00 30 ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-สรุปผลการด าเนินงานจากการประชุม 
 วันท่ี 6 มิถุนายน 2557 
-สรุป SWOT สพพ.  
-สรุปคะแนน IFAS / EFAS  การประเมิน 
 สถานะของNEDA 
-การจัดท า TOWS Matrix 

-คณะผู้บริหารสพพ.ได้ติดตามผลการ
ประชุมการแบ่งกลุ่ม ทบทวนข้อมูล 
SWOT องค์กร 
-ได้รับทราบผลการประเมินสถานะ
องค์กร / TOWS Matrix 
-ได้พิจารณาเห็นชอบในการประเมิน
สถานะองค์กร และ การจัดท า 
TOWS Matrix 

10.00– 10.30 30  ดร.พรรณวดี สุทธภักติ  
-น าเสนอร่างทิศทางสพพ. 
-ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 ปรับปรุงแก้ไข  
-สรุปผลทิศทางองค์กร สพพ . 

-คณะผู้บริหารสพพ.ได้รับทราบร่าง
ก าหนดทิศทางสพพ. จากทีมงาน 
ท่ีปรึกษา 
-ได้ร่างทิศทางองค์กร สพพ.ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 

10.30 – 10.50 20 ดร.อิทธิกร ข าเดช 
น าเสนอ รูปแบบ Business Model 
NEDA  ในรูปแบบของ BMC (Business 
odel CANVAS) 

คณะผู้บริหาร สพพ.ได้รับทราบแนว
ทางการจัดท าBusiness Model 
NEDA ในรูปแบบ BMC (Business 
Model CANVAS) 

10.50– 12.00 70 -ท่ีประชุมคณะผู้บริหารสพพ. ร่วมกัน
ระดมสมองน าเสนอยุทธศาสตร์องค์กร 
-สรุปยุทธศาสตร์  

ได้ยุทธศาสตร์องค์กร ท่ีผู้บริหาร 
ได้ร่วมกันคิดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ด้วยกัน  
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ผลการประชุม 

1. ผู้บริหารเข้าประชุมทั้งสิ้น 12  คน   

No. รายช่ือ ต าแหน่ง /หน่วยงาน 
1.  นายเนวิน  สินสิริ ผู้อ านวยการ สพพ. 
2. นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ ์ รองผู้อ านวยการ สพพ. 
3. นางสาวมัญชุลา ศิริเจริญ ผู้อ านวยการส านัก 
4. นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อ านวยการส านัก 
5. นางสาวหทัยทัต  มหาสุคนธ์ ผู้อ านวยการส านัก 
6. นายระพิพิษณ์  พรหมนารท ผู้อ านวยการส านัก 
7. นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อ านวยการส านัก 
8. นายอธิวัตร ลวพิมล ผู้ตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวสุธิรา  หิรัญวิบูลย์ ส านักนโยบายและแผน 
10. นางสาววิภา สีโสด ส านักบริหารเงินทุน 
11. นางสาวสุขุมา  สาระหงษ์ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 

 

   ทีมงานท่ีปรึกษาจากบริษัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด  

No. รายช่ือ ต าแหน่ง /หน่วยงาน 
1.  ดร.พรรณวดี สุทธภักติ หัวหน้าโครงการ 
2.  ดร.อิทธิกร ข าเดช ผู้เช่ียวชาญด้านต่างประเทศ 
3. นางอัจฉราวรรณ สุทธภักติ ผู้ประสานงานโครงการ 
4. นายคัมภีร์  ศรีนรา ผู้ประสานงานโครงการ 

 

2. สรุปผลการประชุม 

2.1 คณะผู้บริหารสพพ.ได้รับทราบสรุปผลของการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วันท่ี  6  
มิถุนายน 2557  และร่วมกันพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข การประเมินสถานะองค์กร  
ท่ีทีมงานท่ีปรึกษาได้น าเสนอ สรุปผลการประเมินสถานะองค์กร สพพ. ได้ดังนี ้

ปัจจัยภายใน / ปัจจัยภายนอก คะแนน 
คะแนนรวมปัจจัยภายในองค์กร Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 2.98 
คะแนนรวมปัจจัยภายนอกองค์กร External Factor Analysis Summary (EFAS) 2.65 

 



     รายงานฉบับสุดท้าย ( Final Report)  แผนยุทธศาสตร์ สพพ. (พ.ศ. 2558 – 2560 )                                              5 - 8 

      ด าเนินการโดย  บรษิัทควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด   

                                

                    

 
 

            ผลการประเมินสถานะ สพพ. ในช่วงปี  2559 – 2560  จะอยู่ในช่วงการรักษาและบ ารุง 
องค์กรต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข จุดอ่อนภายในองค์กร และพัฒนาจุดแข็ง ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ใน
ขณะเดียวกัน  ต้องเร่งสร้างผลงานการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ข้อจ ากัดของ
เงินทุนในขณะท่ีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการความช่วยเหลือมาก และมีแหล่งเงินกู้เพื่อ
การพัฒนาท่ีมีความพร้อมจะให้ความช่วยเหลือหลายแหล่งเช่น JBIC ,  ADB , World Bank , 
ประเทศจีน ,  เกาหลี 
 

2.2 ท่ีประชุมได้พิจารณาร่าง การก าหนด ทิศทางของ สพพ .  และปรับปรุงแก้ไข สรุปได้เป็นกรอบ
ทิศทางองค์กร ได้แก่ 
1. ประเด็นความท้าทาย 
2. ภาพอนาคตท่ีต้องการ 
3. วิสัยทัศน์ สพพ.  2558 – 2560 
4. พันธกิจ สพพ. 
5. เป้าหมายรวม 
6. ค่านิยมองค์กร  

 
2.3 ดร.อิทธิกร ข าเดช น าเสนอ รูปแบบ Business Model NEDA  ในรูปแบบของ BMC (Business  

Model CANVAS)  ซึ่งเป็น Model ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อีกแบบหนึ่ง ท่ีก าลังได้รับ
ความนิยม 
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ทุกโมเดลธุรกิจนั้นประกอบกันขึ้นเพื่อช่วยให้เราตอบค าถาม 4 ข้อท่ีส าคัญท่ีสุดในการท าธุรกิจ 
คือ • ท า(สินค้า)อะไร? • ท าอย่างไร? • ท า(ขาย)ให้ใคร? และ • คุ้มค่าหรือไม่? Business 
Model Canvas คือการลงรายละเอียดในแต่ละส่วนต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ค าถามท่ีส าคัญ 
(ท าอะไร? ท าอย่างไร? ขายให้ใคร? คุ้มหรือไม่?) โดยจะแยกย่อยหัวข้อลงไปอีกเป็น 9 ส่วน และ
วิเคราะห์ภาพรวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อยไปพร้อมๆ กันคือ อุปกรณ์ งานท่ีท า คุณค่าของงาน การ
น าส่งสู่ลูกค้า การตอบรับ กลุ่มลูกค้าของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ ต้นทุน และก าไรที่คาดหวังในธุรกิจ
ของเราลงในกระดาษแผ่นหนึ่ง 
BMC (Business Model CANVAS)   จะช่วยให้การท าแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุม สามารถตอบ
ค าถามหลักในการด าเนินธุรกิจได้ คือ 
1. ธุรกิจนี้ก าลังท าอะไร?  
2. ท าให้ใคร?  
3. ท าอย่างไร?  
4. ท าด้วยต้นทุนเท่าไร? 
5. สถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็งของโมเดลธุรกิจนี้ในปัจจุบันอยู่ที่ไหน? ตรงกับท่ีลูกค้าอยากได้

หรือไม?่ มีจุดเด่นอื่นๆ ท่ีดีกว่านี้ได้หรือไม่? 
6. จุดอ่อนของธุรกิจ ณ ขณะนี้คือเรื่องใด? และแก้ไขหรือเสริมทัพได้อย่างไรบ้าง? 
7. เป้าหมาย (หรือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ใด ท่ีจะเป็นเป้าหมายดีท่ีสุดท่ีคาดหวังได้ของธุรกิจนี้ใน

ระยะยาว? 
2.4  ที่ประชุมคณะผู้บริหารสพพ. ร่วมกันระดมสมองน าเสนอยุทธศาสตร์องค์กร 
-ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณา จากข้อมูล TWOS Matrix  และเสนอกลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

 กลยุทธ์ SO  ( กลยุทธ์เชิงรุก และการขยายตัว น าเอาจุดแข็งที่มีช่วงชิงโอกาส ) 
1.  กลยุทธ์บูรณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน /วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
2. สร้างมูลค่าเพิ่มในงานโครงการ 
3. พัฒนา Hardware และ Software ( พัฒนา Infrastructure ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎระเบียบ

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ) 
4. Diversify โครงการ 
5. จัดท าแผนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจน (เพื่อใช้เป็นแผนด าเนินงานของ

สพพ.โดยเน้นความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ) 
6.  พัฒนา Product ใหม่ๆ 
7. ขยาย Portfolio การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการ 
8. พัฒนากระบวนการและมาตรฐานในการด าเนินงานโครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

               ( ระเบียบ , ขั้นตอน , การควบคุม , ความโปร่งใส ) 
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 กลยุทธ์ WO  กลยุทธ์เชิงแก้ไข พัฒนาองค์กรแก้ไขจุดอ่อน ปรับปรุงตนเอง 
1. ขยาย Portfolio การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินท่ีได้รับให้เพียงพอกับการด าเนินงาน  
3. จัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ 
4. ลดภาระเงินงบประมาณ 
5. จัดเก็บและรับช าระหนี้ให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน ระบบจัดเก็บช าระหนี้ 
7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
8. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ( หลักสูตรตามสายงาน Career Path / หลักสูตรเสริมสร้างวินัย 5 ประการ /หลักสูตร
เสริมทักษะการสร้างทีมงาน ) 

9. พัฒนาระบบท างานให้มีประสิทธิภาพ ( ระบบงานภายในองค์กร /ระบบการตรวจสอบ / ระบบ
ฐานข้อมูลองค์กร ) 

10. จัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 กลยุทธ์ ST  กลยุทธ์เชิงป้องกันตัว น าจุดแข็งมาโอบล้อม สู่กับข้อจ ากัดหรือภัยคุกคาม 
1. Diversify โครงการ 
2. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สพพ. (ประชาสัมพันธ์ / CSR ) 

 

 กลยุทธ์ WT  กลยุทธ์เชิงรับ บรรเทา หลีกเลี่ยง หนี พลิกแพลง 
1. Diversify โครงการ 
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 ภาพประกอบการประชุมคร้ังที่ 2 วันที่ 16  มิถุนายน 2557    

 

 

                                
 

 ดร.อิทธิกร ข าเดช  น าเสนอ Business Model Canvas และการประยุกต์เป็น Model NEDA 
 

                             

   ดร.พรรณวดี สุทธภักติ  ท าหน้าท่ีเป็น Facilitator ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ น าเสนอยุทธศาสตร์ สพพ. 
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5.2   การสัมภาษณ์เชิงลึก 

5.2.1 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การด าเนินงานในบทบาทของการประสานการใช้อ านาจหน้าท่ี หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์การ หรือหน่วยงานในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และ เพื่อบูรณา
การความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดผล จึงได้ก าหนดให้ มีการด าเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อมูลขององค์กรตนท่ีเกี่ยวกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังให้ข้อ คิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของสพพ . 
เพื่อให้ สพพ .ได้ร ับทราบและน า ข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการในการจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านปี 2558 – 2560  อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ทุกหน่วยงาน
ร่วมกัน 

 

5.2.2 การก าหนดหน่วยงานที่จะสัมภาษณ์ และการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ 

ได้ก าหนดหน่วยงานท่ีส าคัญท่ีจะสัมภาษณ์  10  หน่วยงาน และได้ประสานงานในการจัดท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ พร้อมขอบเขตการด าเนินงาน และรายช่ือผู้ประสานงานโครงการ  

5.2.3  รายละเอียดการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ 

 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ    
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

          

22  เมษายน  2557 
เวลา 17.00-19.20 น. 
สถานท่ี : ส านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

- ดร.พรรณวดี สุทธภักติ - 
นายคั มภีร์  ศรีนรา 

2. กรมการค้าต่างประเทศ   
กระทรวงพาณิชย์ 
คุณบรรจงจิตร์ อังศุสิงห์ รองอธิบดี 

     

22 พฤษภาคม 2557 
เวลา 10.00–11.00 น 
สถานท่ี :  กรมการค้า
ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์  ศรีนรา 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
3. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

กระทรวงการคลัง 
คุณพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 
ผู้อ านวยการ 
ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

           
 

พฤหัสท่ี 1  กค.57 
เวลา 10-10.45  น. 
สถานท่ี : ส านักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

- ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
- นายคัมภีร์  ศรีนรา 
 

4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

       
 

28 พฤษภาคม 2557 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
สถานท่ี : โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ 
 

ดร.สรวิชญ์  เปรมช่ืน 
ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
นายคัมภีร์ ศรีนรา 

5. กรมเอเซียตะวันออก   
กระทรวงการต่างประเทศ 
นาย ด ารง ใคร่ครวญ   อธิบดี 

       
 

4 มิถุนายน 2557 
เวลา 15.00 – 16.15 น. 
สถานท่ี : กรมเอเซีย
ตะวันออก 

-ดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ 
-นายธวัชชัย กมลกิจไพบูลย์ 
 

6. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
กระทรวงการต่างประเทศ 
คุณศริกานต์  พลมณี  
รองอธิบดี กรมเอเชียใต้ฯ 

       

10 มิถุนายน 2557 
เวลา  11.00 – 12.00 น. 
สถานท่ี : กรมเอเซียใต้ 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์ ศรีนรา 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
7. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ   
 คุณรัตติกุล  จันทร์สุริยา 
รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

    

13 มิถุนายน 2557  
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
สถานท่ี : ห้องรับรอง
กระทรวงต่างประเทศ 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์ ศรีนรา 

8. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ 

       

30  พฤษภาคม 2557 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
สถานท่ี :  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน 
 

ดร.สรวิชญ์  เปรมช่ืน 
น.ส.นภาพร  สีใส 
 

9.       กระทรวงอุตสาหกรรม 
       นายสมชาย  หาญหิรัญ 
       ผู้อ านวยการ 
      ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

        
 

 5  มิถุนายน 2557 
10.00 – 11.00 น. 
สถานท่ี : ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ดร.สรวิชญ์  เปรมช่ืน 
น.ส.นภาพร  สีใส 
 

10. กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 
   นายชยันต์ เอกะโรหิต 
ผู้อ านวยการส านักแผนและการต่างประเทศ 

          
 

7  กรกฎาคม  2557 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
สถานท่ี : กรมศุลกากร 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์ ศรีนรา 
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5.2.4 รายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึก รายบุคคล 

 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คุณอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ    
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

          
    

22  เมษายน  2557 
เวลา 17.00-19.20 น. 
สถานท่ี : ส านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

- ดร.พรรณวดี สุทธภักติ - 
- นายคั มภีร์  ศรีนรา 

 

    สรุปข้อคิดเห็นจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 ทิศทางในอนาคตของสพพ. 
 1. ทิศทางในอนาคตของสพพ.ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ภายใต้กรอบของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ .ศ. 2555 – 2559  ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือฯ ควรเช่ือมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือท่ีประเทศไทยท าไว้กับประเทศ
เพื่อนบ้าน  
3. การให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ ต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ สพพ.ควรพิจารณาว่า 
ท าอย่างไรไทยจึงจะได้ประโยชน์ และให้เกิดการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกัน  
4.  สพพ.ควรร่วมมือกับ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) Thailand International 

Development Cooperation Agency (TICA) ในด้านการพัฒนาให้ความรู้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน  
5. สพพ.เป็นหน่วยงานท่ีให้เงินกู้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาล ในอนาคตองค์กรต้องขยายตัวเติบโต
ขึ้นเพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้องมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์สินเช่ือ โดยพิจารณาในมิติ
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในระดับประเทศ  มีความรู้เรื่องการท า 
Loan Repayment  รูปแบบการท างาน สามารถก๊อบป้ี ADB, World Bank  ไม่จ าเป็นต้องท าเต็ม 
Function  แต่ต้องเสนอแนะได้ว่า โครงการนี้จะให้กู้ได้หรือไม่ จะคุ้มไหม โครงการนี้ท าแล้วประเทศไทยจะ
ได้ประโยชน์อะไร อย่างไร และต้องเช็คสอบความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย และกรอบความร่วมมือต่างๆ
ท่ีประเทศไทยเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
           บุคลากรของสพพ. ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเจ้าหน้าท่ี Admin เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์มีไม่กี่คน ส่วนใหญ่จะ
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    สรุปข้อคิดเห็นจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ให้คนภายนอกเข้ามาวิเคราะห์  เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ของสพพ .มาจากกระทรวงการคลัง เมื่อมาอยู่สพพ.ก็เข้า
มาเป็นผู้บริหาร เลยไม่มีเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ เหมือน  JBIC / JICA  
1.6 ด้านการระดมทุน ซึ่งในปัจจุบันขึ้นอยู่กับงบประมาณภาครัฐ แต่ในอนาคต สพพ.ต้องหาเงินทุนจาก
แหล่งเงินทุนอื่นมากขึ้น เช่น การบูรณาการด้านเงินทุนกับธนาคารต่างๆ มาร่วมทุนท า Finance   
ตัวอย่างเช่น กรณีของประเทศญี่ปุ่น จะมี  

 The Japan International Cooperation Agency  (JICA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น  เป็น Technical Assistance มุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆทั่วโลก 

 Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ เจบิค เป็นสถาบันการเงินตามนโยบายของญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพิ่มความ
ร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับนานาชาติ ท าหน้าท่ีเป็นกองทุนระหว่างประเทศ ในการให้สินเช่ือ
การลงทุน ด้าน Infrastructure 
ท้ัง JICA และ JBIC จะท างานประสานกัน ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นจะย้ายโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่ใน
ต่างประเทศ  จะมีการพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม JBIC จะให้ความช่วยเหลือในการสร้าง 
Infrastructure รองรับ JICA จะพิจารณาด้านเทคนิคเช่น กรณีเป็นโรงงานรถยนต์ ก็จะให้
ทุนการศึกษาในด้าน Engineering  ด้านอาชีวะศึกษา ให้มากเพื่อเตรียมแรงงานฝีมือไว้รองรับ 
ในลักษณะดังกล่าว สพพ. ควรท างานประสานกับ สพร.เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 

  

 

ดร.พรรณวดี สุทธภักติ สัมภาษณ์ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
2. กรมการค้าต่างประเทศ   

กระทรวงพาณิชย์ 
คุณบรรจงจิตร์ อังศุสิงห์ รองอธิบดี 

     

22 พฤษภาคม 2557 
เวลา 10.00–11.00 น 
สถานท่ี :  กรมการค้า
ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์  ศรีนรา 

 

    สรุปข้อคิดเห็นจากรองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ 
1.กระทรวงพาณิชย์และงานที่เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  1.1  จากยุทธศาสตร์ AEC   ของประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียนรวมท้ังทักษะฝีมือและภาษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 - การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 - การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 - การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพื้นท่ี
ชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 - การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน เพื่อท าให้เมืองมีศักยภาพท่ีจะ
เช่ือมโยงกับสมาชิกอาเซียน ท้ังในด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การลงทุนและการค้าให้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของเมืองส าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเท่ียว 
เมืองการค้าชายแดน 

กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและการค้าชายแดน โดยในปีนี้ได้ 

จัดท า AEC City  เมืองท่ีอยู่ใกล้ชายแดน และพร้อมจะพัฒนา เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขอนแก่น 
ภาคเหนือ คือ เชียงใหม่  ภาคใต้ คือ สงขลา  

1.2  การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ ไม่เป็น Hardware เช่น
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    สรุปข้อคิดเห็นจากรองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ 
โครงการสร้าง Infrastructure ส่ิงท่ีได้ด าเนินการไปเช่น การประสานงานแก้ไขความสะดวกในด้านการค้า
ชายแดน การตรวจสินค้าของด่านศุลกากร ข้อตกลงด้านภาษี สิทธิต่างๆรวมทั้งการท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการไทยในระเบียบปฏิบัติ การขับรถขนส่งระหว่างประเทศ  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชนสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี 

2. ทิศทางในอนาคตของ สพพ. 

2.1. การสร้าง Infrastructure แก่ประเทศเพื่อนบ้าน  ควรส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชนควบคู่ ไปด้วยกัน  

     เพื่อให้เกิดผลด้านเศรษฐกิจ 
 
2.2 เพิ่มขอบข่ายงานท่ีให้ความช่วยเหลือ  นอกเหนือจากการสร้างถนน  เช่น  
     -ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการพลังงานทดแทน พลังงานลม พลังแสงอาทิตย์  
     -การท านิคมอุตสาหกรรม  หรือเพิ่มบทบาทให้กับภาคเอกชน 
     -สร้างมูลค่าเพิ่มในโครงการท่ีท าไว้เดิม ท าจุดพักรถ ศูนย์พักระหว่างทาง  
 
2.3 สพพ.ควรรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนให้มากขึ้น หรือควรมีกลุ่มองค์กรธุรกิจเอกชนอยู่ใน 
     คณะกรรมการบริหารของ สพพ.   
 
2.4 บูรณาการการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาพันธมิตรเป็นแนว 
     ร่วมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและชัดเจนในเป้าหมายของการให้ความช่วยเหลือในประเทศเพื่อนบ้าน  
     ในนามของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการลดการท างานซ้ าซ้อน  

 

           

 

ดร.พรรณวดี สุทธภักติ สัมภาษณ์ คุณบรรจงจิตร์ อังศุสิงห์  รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
3. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

กระทรวงการคลัง 
คุณพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 
ผู้อ านวยการ 
ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

           

พฤหัสท่ี 1  กค.57 
เวลา 10-10.45  น. 
สถานท่ี : ส านักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง 

- ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
- นายคัมภีร์  ศรีนรา 
 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากผู้อ านวยการ ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
 
ทิศทางในอนาคตของสพพ. 

1. สพพ.ควรมีการแลกเปล่ียน ด้านนโยบายอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง 
ในฐานะท่ีกระทรวงการคลังเป็น Key Stakeholder 

2. สพพ.ควรกระจายความช่วยเหลือไปยังประเทศเป้าหมายอื่น ไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง 
มากจนเกินไป เช่นควรขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งก าลังเปิดประเทศ 
และควรให้ความส าคัญกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีติดพรมแดนก่อน  

3. สพพ.ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น  ได้แก่ 
- ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร)  กระทรวงการต่างประเทศ 
- สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 

(ITD - International Institute for Trade and Development) 
- ADB -ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย Asian Development Bank 

4. สพพ.มีก าลังเงินให้ กู้ยืมไม่มากนัก จ าเป็นต้องมี partnership เพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการเข้าด้วยกัน 
5. ในสภาวะการเมืองแบบนี้ สพพ.ควรท าแผนการเงินในหลายๆ scenario  เพื่อป้องกันความเส่ียง 

กรณีเงินงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากอาจมีเรื่องท่ีส าคัญกว่า ท่ีจ าเป็นต้องเงิน
งบประมาณ 

6. ในอนาคต จีนจะรวมกลุ่มกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิด Infrastructure Bank  เป็นธนาคารใหญ่
เหมือน ADB แต่มุ่งเน้นด้าน Infrastructure  ซึ่งในส่วนนี้น่าจะมีบทบาทเช่ือมโยงกับการท างาน
ของ สพพ .ได้ และคงไม่มีผลกระทบกับการท างานของ สพพ . จะเป็นการเกื้อหนุนการท างาน
มากกว่าการแข่งขัน  เนื่องจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยังมีความต้องการอีกมาก  และ สพพ.ก็มีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะอยู่แล้ว ในด้านการให้กู้เพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  
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7. จุดอ่อนท่ี สพพ.ควรปรับปรุง คือ  
-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญาให้กู้เบิกจ่าย ยังมีเรื่องความเส่ียงท่ีควรต้องแก้ไขปรับปรุง 
-การพัฒนาบุคลากร ควรมีการติดตามประเมินผลท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ ไม่ควรวัดเชิงปริมาณด้วย
จ านวนหลักสูตรหรือจ านวนวันท่ีได้ด าเนินการฝึกอบรม 

   
 

  

 

 

 

ดร.พรรณวดี สุทธภักติ สัมภาษณ์ คุณพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
   

      

28 พฤษภาคม 2557 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
สถานท่ี : โรงแรมรามา
การ์เด้นท์ 
 

ดร.สรวิชญ์  เปรมช่ืน 
ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
นายคัมภีร์ ศรีนรา 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากผู้ช่วยผู้ว่าการ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
1.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและงานที่เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 1.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  รวมท้ังกรณีเอกชนต้องการไป 
       ด าเนินการในต่างประเทศ 
 1.2 ขอบเขตงานของการนิคมจะครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  
2. ทิศทางในอนาคตของสพพ. 
 2.1 ควรประสานงานกับเอกชน ให้มากขึ้น รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงต่างประเทศ 
      สภาความมั่นคงแห่งชาติ  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง เพื่อหาทิศทาง 
     ร่วมและการประสานแผนงานด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สอดคล้องและ 
     ไปในทิศทางเดียวกัน 
2.2 สพพ.ควรปรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือจากด้าน hard Infrastructure มาเป็น Soft 
     Infrastructure 

 

           
        ดร.พรรณวดี สุทธภักติ สัมภาษณ์  คุณอัฐพล  จิรวัฒน์จรรยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมแห่งประเทศไทย 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
5. กรมเอเซียตะวันออก   

กระทรวงการต่างประเทศ 
นาย ด ารง ใคร่ครวญ   อธิบดี 

       
 

4 มิถุนายน 2557 
เวลา 15.00 – 16.15 น. 
สถานท่ี : กรมเอเซีย
ตะวันออก 

-ดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ 
-นายธวัชชัย กมลกิจไพบูลย์ 
 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากอธิบดี กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ 
1. กรมเอเชียตะวันออกและงานที่เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
1.1 กรมเอเชียตะวันออก มีภารกิจ คือ 

-สร้างความสงบสุข สันติ ปลอดจากภัยคุกคาม ปัญหาต่างๆ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
-ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
-สังคมท่ียั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
-สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี 

    1.2 แนวปฏิบัติ 
         - ป้องกันโดยสร้างความสมดุล 
         - สร้าง Regionalism  ให้เข้มแข็ง 
         - สร้าง ASEAN Centrality เกิดสันติภาพในภูมิภาค 
         - ด าเนินกรอบประชาคมระหว่างประเทศ สร้างสมดุลของอ านาจ 

2. ทิศทางในอนาคตของ สพพ. 

   2.1 ข้อคิดเห็นในการด าเนินงานที่ผ่านมาของ สพพ. 
        - มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ สพพ. 
        - การมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรช่วยเหลืออื่นในและต่างประเทศ ท าได้ค่อนข้างดี  
        - เห็นด้วยกับการด าเนินงานของ สพพ.ประเทศไทยไม่ควรอยู่อย่างโดดเด่ียว ควรเป็นศูนย์กลางหลัก 
          ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภูมิภาค 
   2.2 ขอเสนอแนะ 
       1. ควรเน้นการสร้าง Infrastructure อย่างต่อเนื่อง  เพราะมีความส าคัญและประเทศเพื่อนบ้าน 
          มีความต้องการสูง แต่ควรด าเนินโครงการแบบ Hybridge เช่น เกษตร อุตสาหกรรมการผลิต 
          พลังงาน การท่องเท่ียว  ศูนย์คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น Regional 
          Logistic  
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2. สพพ.ควรประสานงานกับภาคเอกชน ในเรื่องนโยบาย แนวโน้มของการลงทุนในพื้นท่ี เพราะ 
คนกลุ่มนี้ คือ ผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของสพพ.ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี 

3. ควรบูรณาการร่วมกับ สพร. เพื่อประสานงานสร้างความร่วมมือในด้านการช่วยเหลือทางวิชาการ 
ท่ีจะสนับสนุนโครงการให้การกู้ยืม 

4. งานบางเรื่องหรือบางโครงการ สพพ .อาจ ไม่ต้องด าเนินการเอง แต่อาจร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตร เช่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น  JETRO เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน เช่น การประชาสัมพันธ์  การท าศูนย์กลางการท่องเท่ียว 

5. ควรสรรหาบริษัทท่ีปรึกษาท า Feasibility Study อื่นๆ เข้ามาร่วมงาน  ควรเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันและสามารถคัดเลือกบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีดีได้มากขึ้น เนื่องจากท่ีผ่านมาจะเป็นบริษัทเดิมๆ   
ซึ่งมีระดับคุณภาพไม่สูงนัก และมักไม่มีความเห็นใหม่ๆ  

6. รายงาน Feasibility Study ท่ีให้บริษัทท่ีปรึกษาจัดท า ควรมีการเผยแพร่และขอความ เห็น
สาธารณะ ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ระหว่างภาคธุรกิจ เช่นกลุ่มธุรกิจ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล แต่ต้องระวังไม่ให้ความเห็นจากเอกชนเข้ามา Interrupt โครงการ หรือ
เปล่ียนเส้นทางเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

7. โครงการท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรส่งมอบช้าหน่อย เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการรับรู้ว่า 
เป็นเงินลงทุนจากประเทศไทย และควรมีการจัดการเรื่องการดูแลรักษา 1 -  3 ปี 

8. การด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ ควรมีการพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเป็นภาพลักษณ์
ท่ีดีของประเทศ เช่น ในบางโครงการพบว่า ถนนท่ีสร้างมีคุณภาพไม่ดี สร้างเสร็จไม่สามารถใช้ได้ดี 

9. การท าประชาสัมพันธ์และท า CSR น้อยเกินไป ประเด็นนี้อาจให้ Outsource เป็นผู้ด าเนินการ 
10. Annual Report ควรท าเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให้ Stakeholder เห็นความพยายามท่ีจะ

น าเสนอของประเทศไทย 
11. ควรส่งเสริม โครงการ CIQ ( CUSTOM IMMIGRATION QUARANTINE)  หรือ ICT ( Information 

and Communication Technology )  อบรมเจ้าหน้าท่ีด่านผ่านแดน เรื่อง พิธีการศุลกากร เป็น
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
6. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  

กระทรวงการต่างประเทศ 
คุณศริกานต์  พลมณี  
รองอธิบดี กรมเอเชียใต้ฯ 

       
 

10 มิถุนายน 2557 
เวลา  11.00 – 12.00 น. 
สถานท่ี : กรมเอเซียใต้ 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์ ศรีนรา 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากรองอธิบดี กรมเอเซียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ 
 

      1.กรมเอเชียใต้ฯและงานที่เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
1.1 กรมเอเชียใต้ฯมีประเทศในความรับผิดชอบ 81 ประเทศ โดยดูความร่วมมือ ความสัมพันธ์ในทุกมิติ 

การเมือง การทหาร ความมั่นคง  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา มีงานท่ีเกี่ยวข้องกับสพพ . คือ 
2 ประเทศได้แก่ประเทศศรีลังกา และภูฏาน 

1.2 ข้อมูลของ 2 ประเทศ ท่ีคล้ายกันคือ เป็นเมืองพุทธ อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และมีทัศนคติท่ีดีต่อ 
ประเทศไทย มองในด้านบวก ว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จในด้านการพัฒนาประเทศ 
โดยท้ังสองประเทศมีความเคารพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านระดับการพัฒนาจะมีอยู่
ในระดับด้อยกว่าประเทศไทย  ประเทศศรีลังกามีประชาชน 21 – 22 ล้านคน ประเทศภูฏานมี
ประมาณ 7 แสนคน การขยายตัวทางการค้าการลงทุนจึงช้ามาก เพราะตลาดเล็กและสินค้า
เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะน า เข้าจากประเทศไทย เครื่องมือการด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตท่ี
ส าคัญคือเรื่องของ Technical Cooperation 
-ประเทศศรีลังการในช่วงนี้ บ้านเมืองมีความสงบ และเริ่มพัฒนา คนศรีลังกาชอบสินค้าไทย 
 แต่คนไทยไม่นิยมไปศรีลังกา มองเป้าหมายไปท่ีประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ ด้วยความคิดว่า 
 ศรีลังกายังคงมีสงครามกลางเมืองอยู่ 
 

2. ทิศทางในอนาคตของ สพพ. 
2.1 สพพ.ควรท างานประสานกับสพร.อย่างใกล้ชิดในเพื่อบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือแก่ 2  

ประเทศ ในด้าน Technical Cooperation 
2.2 สพพ.ควรเป็นหน่วยงานท่ีน านักลงทุนไทยเข้าไปในประเทศดังกล่าว เหมือนประเทศญี่ปุ่น  

ใช้หน่วยงาน JETRO 
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สรุปข้อคิดเห็นจากรองอธิบดี กรมเอเซียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ 
 

2.3 ประเทศภูฏานต้องการ ซื้อภาพถ่ายดาวเทียมของ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) –GISTDA  เพื่อไปท าผังเมือง ซึ่งสพพ.ก็สามารถให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังการฝึกอบรมให้คนของภูฏานอ่านภาพถ่ายดาวเทียมได้  

2.4 ในด้านความสัมพันธ์ ประเทศภูฏานจะมีความคุ้นเคยกับ สพร.มาก เพราะเคยได้รับความช่วยเหลือ 
แบบได้เปล่ามาตลอด 

2.5 เป็นความท้าทายของสพพ.ในการด าเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ 2 ประเทศนี้ เนื่องจากท่ี
ผ่านมา จะชินกับการได้รับเปล่า ไม่มีเงื่อนไข ในด้านการศึกษา การพัฒนา แต่โดยความจริงประเทศ
ท้ัง 2 มีหนี้สาธารณะค่อนข้างสูง ประเทศศรีลังกา มีหนี้สาธารณะคิดเป็น  83% ของ GDP ประเทศ
ภูฏาน 80 % ของ GDP (ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุม มีหนี้สาธารณะได้ไม่เกิน 60 %ของ GDP ) 
การกู้ของประเทศศรีลังกาส่วนใหญ่จะมากจีน และอินเดีย แต่จะเน้นหนักไปทางจีน ในขณะท่ี 
ประเทศภูฏานจะเป็นการกู้จากอินเดีย ดังนั้นท้ัง 2 ประเทศจึงต้องการได้รับเงินช่วยเหลือแบบได้
เปล่าจาก สพพ . เพื่อไม่ให้หนี้สาธารณะท่ีมีอยู่สูงขึ้น  ส าหรับประเทศศรีลังกา ประธานาธิบดีมี
วิสัยทัศน์ท่ีจะลดหนี้สาธารณะให้เหลือ 65 % ในปี 2o2o  

2.6 ความต้องการของท้ัง 2 ประเทศ ด้าน Infrastructure ยังมีอีกมาก ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีค่อนข้างสูง 
ในแต่ละโครงการ สพพ.มีเงินทุนน้อยไปอาจท าได้ไม่ถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะในช่วงนี้ประเทศจีน 
เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขแก่ประเทศศรีลังกา เนื่องจากประเทศศรีลังกาเป็นจุด
ยุทธศาสตร์การผ่านทางทะเลจากยุโรปและตะวันออกกลางไปประเทศจีน  มีการลงทุนท่าเรือใต้ของ
ศรีลังกา เป็นเสมือนฮับทางทะเลของประเทศจีน 

 

 

       

                  ดร.พรรณวดี สุทธภักติ สัมภาษณ์ คุณศริกานต์  พลมณี    รองอธิบดี กรมเอเชียใต้ฯ 
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 บุคคล / หน่วยงาน วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ 
7. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ   
 คุณรัตติกุล  จันทร์สุริยา 
รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

    

13 มิถุนายน 2557  
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
สถานท่ี : ห้องรับรอง
กระทรวงต่างประเทศ 

-ดร.พรรณวดี สุทธภักติ 
-นายคัมภีร์ ศรีนรา 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากรองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 

1. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และงานที่เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
1.1 กรมฯรับผิดชอบดูแลกรอบความร่วมมือหลายกรอบ เช่น GM , แม่โขงเจแปน , แม่โขงเกาหลี, 

แม่โขงสหรัฐ ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าว จะมีโครงการทางด้าน connectivity ซึ่งถ้าเราให้ความ
ช่วยเหลือ ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์กับกรอบดังกล่าวได้ เป็นงานท่ีต้องพึ่งพาสพพ.ในการ
ด าเนินงาน ตัวอย่างเช่นกรณีสพพ.ให้ความช่วยเหลือท่ีลาว ก็น ามาเป็นผลงานในกรอบ GMS หรือ
แม่โขงเจแปน เพื่อให้ประเทศได้รับผลประโยชน์ไปด้วย 
 

2. ทิศทางในอนาคตของ สพพ. 
2.1 งานท่ีสพพ.ด าเนินการ เป็นเสมือนแขนขาของกระทรวงต่างประเทศ ด้วยลักษณะของงานการสร้าง 

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสพพ.ควรอยู่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ดูด้านการเงิน แต่นโยบายด้านต่างประเทศไม่ได้ควบคุม ตัวอย่าง JICA ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวง
ต่างประเทศญี่ปุ่น การอยู่ใกล้ชิดกับกระทรวงต่างประเทศจะท าให้การท างานสอดคล้องและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.2 กรณีประเทศศรีลังกา เป็นประเทศท่ีก าลังเจริญเติบโต ปัญหาภายในประเทศสงบแล้ว ประเทศ  
ต้องการการพัฒนาเป็นจ านวนมาก มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สพพ.สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือศรีลังกาได้อีกมาก และท่ีผ่านมาประเทศศรีลังกา 
มีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยโดยมีเรื่องศาสนาเป็นตัวเช่ือม นอกจากเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานแล้ว สพพ.ควรให้เงินกู้ในเรื่องอื่นๆด้วย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และคอมมูนิต้ี
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประชาชนได้รับบริการโดยตรง เนื่องจากเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป 
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สรุปข้อคิดเห็นจากรองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 
2.3 สพพ.ควรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงต่างประเทศ ในการก าหนดยุทธศาสตร์เนื่องจาก 

กระทรวงต่างประเทศจะรู้ข้อมูลโดยละเอียดเชิงลึกของประเทศนั้นๆรู้ว่าเขาต้องการอะไร 
2.4  สพพ.ควรลดสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือ สปป .ลาว ลง และเพิ่มในส่วนประเทศเมียนม่าร์ หรือ

หากสพพ. มีเงินทุนมากก็ไม่จ าเป็นต้องไปลดสัดส่วนลาว แต่อาจขยายเพิ่มหรือขยายส่วนของ
ประเทศอื่น การกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุม จะช่วยพัฒนาประเทศรอบข้างไทย ให้มีความ
เจริญ และเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล 

2.5 สพพ.ควรให้ความช่วยเหลือด้าน Hardware ในพื้นท่ีแหล่งชุมชน และอาจผสมผสานท้ังด้าน  
Hardware และ Software  โดยท่ีในปัจจุบัน  JBIC , ADB ได้ให้ความช่วยเหลือด้าน Hardware 
ค่อนข้างมาก สพพ.อาจปรับทิศทางไปให้ความช่วยเหลือทาง Software  

2.6 การพิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือ ควรพิจารณาด้วยว่าเป็นโครงการท่ีผ่านรัฐบาลกลาง 
มาแล้วหรือยัง ตามหลักการ ควรจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง 

2.7 ในระหว่างการก่อสร้าง งานโครงการ สพพ.ควรควบคุม ก ากับ ติดตามว่า ผู้รับเหมาได้สร้างความ 
เดือดให้พื้นท่ีหรือไม่  เช่นการควบคุมสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง 

2.8 การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็น เป็นส่ิงท่ีดี แต่ต้องค านึงถึงความสมดุล สพพ .จะ
ตอบสนองแต่ความต้องการของภาคเอกชนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศด้วย 

 
 

      

 

     ดร.พรรณวดี สุทธภักติ สัมภาษณ์     คุณรัตติกุล  จันทร์สุริยา รองอธิบดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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5.2.5  สรุปผลการสัมภาษณ์ในภาพรวมได้ดังนี้ 

1. แนวทางการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 

1.1  สพพ.ควรด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือท่ีประเทศ
ไทยท าไว้กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
1.2  การให้ความช่วยเหลือควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ และให้เกิดการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ระหว่างกัน 
 
1.3  ควรเน้นการสร้าง Infrastructure  อย่างต่อเนื่อง เพราะมีความส าคัญและมีความต้องการสูงแต่ควร
พิจารณาด าเนินการในพื้นท่ีแหล่งชุมชน และด าเนินโครงการแบบบูรณาการ เช่ือมโดยการเกษตร การ
ท่องเท่ียว การผลิต พลังงาน ศูนย์คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น Regional Logistic 
 
1.4  เพิ่มขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือ นอกเหนือจาก  Hard Infrastructure  การสร้างถนน เช่น  
-ส่งเสริมงานด้านส่ิงแวดล้อม โครงการพลังแสงอาทิตย์  พลังงานทดแทน พลังงานลม  การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
โครงการท่ีท าไว้เดิม  ท าจุดพักรถ ศูนย์พักระหว่างทาง 
-ด้านสาธารณสุข และคอมมูนิต้ี ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประขาชนได้รับบริการโดยตรง 
 
1.5  กระจายการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศท่ีรับผิดชอบโดยท่ัวถึง ไม่ควรกระจุกตัวท่ี
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป 
 
1.6 การด าเนินงานโครงการ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ  
 
1.7 โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้ว ควรส่งมอบช้า   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการรับรู้  
 
2. ด้านการบูรณาการ 
2.1  ควรรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนให้มากขึ้น ในเรื่องแนวโน้มการลงทุนในพื้นท่ี หรือมีกลุ่มธุรกิจ
เอกชนในคณะกรรมการบริหาร 
22  การให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นเป็นส่ิงท่ีดี แต่ต้องค านึงถึงความสมดุล ต้องพิจารณาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย  
2.3 ควรแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นด้านงานนโยบายกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ในฐานะท่ีเป็น Key  
Stakeholder 
2.4  ควรบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
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 - ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงต่างประเทศ- สพร. 
 - ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ( Asian Development Bank – ADB ) 
 - กระทรวงต่างประเทศ  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
 
3.  ด้านการระดมทุน 
3.1  บูรณาการด้านเงินทุนกับแหล่งเงินทุนของธนาคารต่างๆท้ังในและต่างประเทศ 
3.2  สพพ.มีก าลังเงินไม่มากนัก จ าเป็นต้องมีพันธมิตรด้านเงินทุน เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกัน 
3.3  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  สพพ .ควรจัดท าแผนการเงินในหลายๆ Scenario เพื่อป้องกันความเส่ียง 
 
4. ด้านการปรับปรุงภายในองค์กร 
4.1  ในอนาคต สพพ.ต้องขยายตัวเติบโต เพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มมากขึ้น ควรมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญในด้าน
วิเคราะห์โครงการ ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระดับประเทศ 
4.2  การพัฒนาบุคลากร ควรมีการติดตามประเมินผลท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ ไม่ควรวัดเชิงปริมาณด้วย
จ านวนหลักสูตรหรือจ านวนวันท่ีได้รับการฝึกอบรม 
4.3  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ยังมีความเส่ียงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 
4.4  กระบวนการควบคุมงาน ควรให้ความส าคัญในการก ากับควบคุมผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ  
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง 
4.5  รายงาน Feasibility Study  ท่ีให้บริษัทท่ีปรึกษาด าเนินการจัดท า ควรขอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย  
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 
4.6  ควรสรรหา บริษัทท่ีปรึกษาท่ีท า Feasibility Study อื่นๆ เข้ามาร่วมงาน ให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ได้บริษัทท่ีดีมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับสพพ. 
4.7  Annual Report  ควรพิมพ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
4.8  ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์  ท าCSR ให้มากขึ้น  
 
5. ข้อแนะน าข้อมูลประเทศภูฏาน และศรีลังกา 
5.1 ประเทศภูฏาน  

 ต้องการซื้อภาพถ่ายดาวเทียมของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การ
มหาชน) GISTDA เพื่อไปท าผังเมือง สพพ.สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในเรื่องดังกล่าว
รวมท้ังการฝึกอบรมให้ทีมงานของภูฏานสามารถอ่านภาพถ่ายดาวเทียมได้  

 ด้านความสัมพันธ์ ประเทศภูฏานจะมีความคุ้นเคยกับสพร.มาก เนื่องจากเคยได้รับความช่วยเหลือ
แบบได้เปล่ามาตลอด 

 มีความต้องการพัฒนาด้าน Infrastructure มาก   

 ประเทศมีหนี้สาธารณะสูง คือ 80 % ของ GDP โดยส่วนใหญ่จะกู้เงินจากประเทศอินเดีย  
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 ต้องการความช่วยเหลือแบบได้เปล่า 
 

5.2  ประเทศศรีลังกา 

 เป็นประเทศท่ีก าลังเจริญเติบโต ปัญหาภายในประเทศสงบแล้ว ประเทศต้องการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมาก  ศรีลังกามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย โดยมีศาสนาเป็นตัวเช่ือม  

 ประเทศศรีลังกาต้องการความช่วยเหลือแบบได้เปล่า เนื่องจากมีหนี้สาธารณะสูง 83 % ของ GDP 
และเป็นนโยบายของผู้น าประเทศท่ีมีวิสัยทัศน์จะลดหนี้สาธารณะลง ให้เหลือ 65 % ในปี 2020 

 ในปัจจุบันประเทศจีน ได้ให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขแก่ศรีลังกา เนื่องจากศรีลังกาเป็นจุด
ยุทธศาสตร์การผ่านทางทะเลจากยุโรปและตะวันออกกลางไปประเทศจีน มีการลงทุนท่าเรือใต้ของ
ศรีลังกา เป็นเสมือน HUB ทางทะเลของประเทศจีน 

 สพพ. ควรให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข คอมมูนิต้ี 
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5.3   การประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion ) 

วัตถุประสงค์ :   เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้านนโยบายกับประเทศเพื่อนบ้านของหน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุมและ
           ข้อคิดเห็นในการด าเนินงานท่ีผ่านมาของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 

 เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดยุทธศาสตร์เช่ือมโยงเครือข่ายในการ 
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
ในการด าเนินงาน ได้จัดการประชุม 2 รอบ คือ กลุ่มเอกชน และกลุ่มส่วนงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ สรุปผลได้
ดังนี ้
5.3.1   การประชุมสนทนากลุ่ม ภาคเอกชน  
          วันจันทร์ท่ี  26  พฤษภาคม  2557     เวลา  8.30 –  12.00 น.       

 สถานที่  : ห้องยิบโซ   โรงแรมรามาการ์เด้นท์  ถนนวิภาวดี หลักส่ี    กรุงเทพฯ 

ก าหนดการ 

เวลา นาที ก าหนดการ 
8.30 – 9.00  น. 30 

 
- ลงทะเบียน 

9.00 – 9.05 5   กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวเปิดการประชุม โดย นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์  
  รองผู้อ านวยการ สพพ. ประธานกรรมการตรวจรับคณะกรรมการก ากับและ 
  ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท ายุทธศาสตร์ การส ารวจความพึงพอใจ 
  ของผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานตาม 
  วัตถุประสงค์การจัดต้ังส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

9.05 – 9.10 น. 5 ดร.พรรณวดี สุทธภักติ หัวหน้าโครงการน าเสนอความเป็นมาของโครงการ 

9.10 – 12.00 น.  170 ด าเนินการประชุมกลุ่ม โดย ดร.พรรณวดี สุทธภักติ  หัวหน้าโครงการ 
  - แนะน าผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
  - ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มแสดงความคิดเห็น  
 

12.00 -13.00 น. 60 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน International Buffet  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มเอกชน 
การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
No. หน่วยงาน ผู้เข้าประชุมสนทนากลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 
1. สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
1. คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ 
   รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

02-345-1127 

2. คุณภาคภูมิ  ตีระนันทน์ 
   ผู้อ านวยการฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ 

02-345-1129 

2. สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

3. คุณนิยม  ไวยรัชพานิช 
   รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

02-622-1860 

4. คุณภูริสิทธิ์  แจ้งศิริพันธ์  
   เจ้าหน้าท่ีอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ 

02-622-1860 
ต่อ 433 

5. คุณศุภสวัสด์ิ  นาคสุทธิ 
    เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 

02-622-1991 

3. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย 6. คุณสมชาย  พรรัตนเจริญ  
   นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย 

02-806-6623 

4.. สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย 

7. คุณสุพนธ์ นากสุวรรณ 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร สายงานปฏิบัติการ 

02-256-6032 
ต่อ 888 

5. สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

8. คุณชัชวาลย์  ชาครียวณิชย์  
    รองเลขาธิการ 

02-251-4471 
ถึง 3 

9. คุณผกาวดี  สุนทรธรรม  ผู้จัดการ 02-251-4471  
6. บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์  

โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 
10. คุณกันทรากร  ต่วนชะเอม 
     Project Manager 

02-293-0030 
ถึง 9 

7. สภาธุรกิจไทย-ลาว 11. คุณประดิษฐ์  อาภรณ์  
     กรรมการสภาธุรกิจ ไทย – ลาว 

02-622-1860 
ต่อ 519 

12. คุณวาริฎฐา  ถาวโรฤทธิ์  
     ผู้จัดการสภาธุรกิจ ไทย  - ลาว 

02-622-1860 
ต่อ 519 

8. สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา 13. คุณมานพ  เสงี่ยมบุตร 
     รองประธานกรรมการสภาธุรกิจไทย –กัมพูชา 

081-840-8672 

9. สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ 14. คุณพัฒนศักย์  ฮุ่นตระกูล   
     กรรมการ 

02-345-1127 

15. คุณวนช มีมานะ 
     เจ้าหน้าท่ีฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ 

02-345-1127 
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No. หน่วยงาน ผู้เข้าประชุมสนทนากลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 
10. สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 16. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ 

     ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 
02-792-0000 

17. Miss. TUE  ANH  HUYNH  NGOC พัฒนาธุรกิจ 02-792-0000 
11. สมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว (ATTA) 
18. คุณสุรวัช  อัครวรมาศ 
     Registrar 

(081) 640 - 
9075 

12. สมาคมขนส่งสินค้าและ        
โลจิสติกส์ไทย 

19. คุณชุมพล   สายเช้ือ 
     รองนายกสมาคมฯ 

(081) 905 - 
3688 

13. สมาคมธนาคารไทย 
 

20. คุณสมยศ  แช่มช้อย  
    เจ้าหน้าท่ีวิจัยอาวุโส  บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย  

02-273-1235 

 

สรุปข้อคิดเห็นจากการประชุม Focus Group Discussion  กลุ่มเอกชน                     

วันท่ี 26 พฤษภาคม  2557   

1.  ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 1.1 ประเทศไทยเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลาง ด้าน Logistic   ควรสร้างให้ประเทศไทยเป็น Autoban 

 ถนนสาย R3, R4, R9 

1.2 ประเทศเพื่อนบ้าน พม่า  เขมร ลาว  ยังมีความต้องการด้าน Infrastructure อยู่มาก 

1.3 ควรขยายงานการ ให้เงินกู้ไปด้านอื่นบ้าง นอกจากการสร้างถนน 

1.4 การให้ความช่วยเหลือโครงการเช่ือมโยงเครือข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ควรเป็นถนนท่ี

เอื้อประโยชน์ให้นักธุรกิจไทยได้มีความสะดวก มากกว่าการสร้างถนนท่ีประเทศเพื่อนบ้านต้องการ

แต่ประเทศไทยได้ประโยชน์น้อยกว่า 

1.5 ควรจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก ควบคู่ไปกับการสร้างถนนระหว่างประเทศ เช่น ด่านระหว่าง

ประเทศ เครื่องช่ังน้ าหนักรถบรรทุก 

1.6 โครงการต่างๆท่ีให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีคนไทยในพื้นท่ีใกล้เคียงได้รับ 

1.7 สพพ.ไม่จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านในโครงการInfrastructure

ขนาดใหญ่  อาจให้ความช่วยเหลือโครงการระดับเล็ก ในเมืองท่ีประเทศไทยได้รับประโยชน์ และ

สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
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1.8  การส่งเสริมด้าน Infrastructure อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรส่งเสริมด้านอื่นให้ครบท้ัง

กระบวนการ  การให้ความช่วยเหลือด้วยการสร้างถนนเป็นงานด้านพื้นฐาน ในลักษณะของ   

Transportation Corridor หลังจากนั้นต้องพัฒนาให้เป็น  Trade Corridor และสุดท้ายจ ะเกิด  

Economic Corridor 

1.9 สพพ.ควรหา product Champion  ของแต่ละประเทศ ศึกษาตลาด การกระจายสินค้า การจัดการ

อ านาจของ Modern Trade  แนวทางการด าเนินงานควรเริ่มจากการศึกษาแบบพุ่งเป้า ต้องทราบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่งเสริมจะเป็นประเภทกลุ่ม หรือชนิดเดียวก็ได้ และต่อยอดใ นลักษณะของ Logistic 

Supply Chain พิจารณา ต้นน้ าแหล่งผลิต  ตลาดท่ีจะจ าหน่าย และการกระจายสินค้า 

1.10     ควรพิจารณา การสร้างถนน ควบคู่ไปกับสาธารณูปโภคอื่น ควรวางแผนแบบ Full Utilize  

 และร่วมมือกับภาคเอกชน 

1.11 ควรส่งเสริมสินค้าไทย ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือด้าน Infrastructure ต่างๆ โดยก าหนด

เงื่อนไขท่ีชัดเจนควบคู่ไปกับการให้กู้ยืม เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ไทย /สินค้าไทยท่ีสามารถ

ขนส่ง และจ าหน่ายได้ในตลาดต่างประเทศตามเขตชายแดนและแนวถนนพาดผ่าน 

1.12 โครงการใหม ่ท่ีสพพ.จะด าเนินการ ควรมีข้อตกลงในเงื่อนไขการด าเนินการให้ครอบคลุมชัดเจน เช่น 

การท าถนนเข้าประเทศเมียนม่าร์ รถขนส่งไทยไม่สามารถเข้าไปได้ และไม่มีรถขนส่งจากเมียนม่าร์

เข้ามารับ  ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และท าให้งานล่าช้า  

1.13 สพพ.ควรศึกษาแนวทางสร้างถนนระหว่างไทย ไปเวียดนาม  ซึ่งจะช่วยให้ระบบการขนส่ง โลจิสติกส์   

 ไทยมีโอกาสขยายตัวอย่างก้าวหน้า เนื่องจากเวียดนามสามารถส่งสินค้าออกสู่ตลาดยุโรปได้ 

1.14 ถนนเส้นเมาะตะมะ ทวาย เป็นยุทธศาสตร์การค้าท่ีส าคัญ ท่ีออกสู่มหาสมุทรอินเดีย สพพ .ควรให้

ความส าคัญศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 

1.15 ควรพิจารณาโครงการเช่าพื้นท่ีระยะยาว ในการสร้างนิคมการเกษตร เช่นประเทศเวียดนาม มี

กฏหมายให้ต่างชาติเช่าพื้นท่ีลงทุนได้ 50  ปี  โดยไม่มีสิทธิซื้อ 

2.    การรักษาคุณภาพและสร้างมาตรฐานในผลงาน       

2.1   เรื่องราคากลาง ในการประมูลงานก่อสร้าง  ควรเป็นราคาท่ีสะท้อนความเป็นจริง และความถูกต้อง

ราคาต้นทุนการก่อสร้าง  การใช้แนวคิดของหน่วยงานภาครัฐ ต้ังอยู่บนพื้นฐานการก่อสร้าง  ภายในประเทศ 

แต่การก่อสร้างจริงโครงการอยู่ในต่างประเทศ 
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2.2   การท างานควรมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถมองเห็น คาดเดา ทวนสอบได้ ครอบคลุมทุก  
       กระบวนการในการให้บริการ 
 
2.3   สพพ.ควรก าหนดมาตรฐานในงานของแต่ละโครงการเอง เช่น การสร้างถนน ส าหรับประเทศเพื่อนบ้าน 
       ไม่จ าเป็นต้องใช้มาตรฐานของกรมทางหลวงไทย ท่ีมีมาตรฐานสูงเกินความจ าเป็นส าหรับประเทศเพื่อน 
       บ้าน ท าให้มีค่าใช้จ่ายโครงการสูง ส่งผลต่อเงินสนับสนุนการให้เปล่า(Grant) ต้องมีสัดส่วนท่ีสูงเกิน  
       ความจ าเป็น  
 
3.   การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3.1   ควรให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน 

3.2   ควรประชุมร่วมกับนักธุรกิจเจ้าของสินค้า และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทย เพื่อให้สมาคมได้ 
       ปรับปรุงกระบวนการให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ  
 
3.3    การบูรณาการต้องท าท้ัง 2 ฝ่าย คือภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐต้องน าข้อมูลภาคเอกชนมา 
        วิเคราะห์ร่วมกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ โดยอาจมีหน่วยงานกลางเข้ามาด าเนินการในส่วนการวิเคราะห์ 
        เช่นประเทศญี่ปุ่นมี หน่วยงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International  
        Cooperation Agency - JICA) เป็นผู้ด าเนินการ 
 
3.4   ประเทศไทยควรร่วมกับประเทศและสมาคมอื่นท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน เช่นประเทศญี่ปุ่นโครงการทวาย 

หรือท่ีประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานในเมียนม่าร์ ด้าน Telecom  สนามบิน โดยประเทศไทย
อาจเพิ่มความร่วมมือ ไปท่ีประเทศญี่ปุ่น ศึกษาร่วมกัน ถึงความต้องการของ เมียนม่าร์ ระดับก าร
เจรจา ควรมีความเหมาะสม เช่น  ระดับกระทรวงต่อกระทรวง 
 

4.   ด้านการประชาสัมพันธ์ 

4.1   สพพ.ควรประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่ท่ีจะให้ช่วยเหลือแก่ประเพื่อนบ้านและโครงการท่ีด าเนินการแล้ว 
       เสร็จ แก่ภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
5. ข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้าน 

5.1 ประเทศกัมพูชา 

ปัจจุบันมีศักยภาพด้านธุรกิจมาก มีการขยายตัวด้า นการก่อสร้าง มีการซื้อขายคอนโดมิ เนียมหลาย

แห่งในพื้นท่ีเขตชุมชนของคนต่างชาติ มีแรงงานท่ีดีพอสมควร มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี มีท่าเรือ น้ าลึก 
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และเขตสิทธิพิเศษ 26 เขต  มีอุตสาหกรรมหลายอย่างท่ีต้องใช้ แรงงานสูง เป็นประเทศเปิดด้าน

เศรษฐกิจ และในภาพรวมประเทศกัมพูชาค่อนข้างยินดีต้อนรับนักธุรกิจไทย 

5.2 ประเทศเมียนม่าร ์        

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบคมนาคม  ประปา ไฟฟ้า ยังมีความไม่พร้อมอยู่มาก  ท าให้เอกชน

ไทย (เช่นกลุ่มบริษัทสหพัฒน์ อินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด มหาชน ) ไปลงทุนได้ไม่เต็ม  100 %  

5.3 ประเทศเวียดนาม 

แม้ว่าประเทศไทยกับเวียดนามจะไม่มีพรมแดนท่ีติดต่อกัน แต่ประเทศเวียดนามเป็นประตูท่ีจะเปิด

ไปสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคไปสู่แปซิฟิก ได้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องผ่าน

แหลมฉบัง เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีประเทศไทยควรพิจารณา  

6.   ข้อเสนออื่นๆ 

6.1 ประเทศไทยควรจะเป็นฐานของ FDI ( Foreign Direct Investment ) 

6.2 ควรมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทไทยท่ีไปลงทุนในต่างประเทศ เช่นอาจต้ัง

กองทุนเหมือนประเทศจีน ท่ีมีการตั้งกองทุนช่ือ China Asian กองทุน CIC ให้การช่วยเหลือในการ

ลงทุนในเบ้ืองต้น และเป็นมืออาชีพช่วยในการพิจารณาว่าธุรกิจใดจะประสบความส าเร็จในการไป

ลงทุนในประเทศนั้น มีการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ดีกว่าการให้ความช่วยเหลือโครงการเงินกู้

ดอกเบ้ียต่ า 

6.3 ภาครัฐควรออกกฎระเบียบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน กับต่างชาติได้
อย่างจริงจัง เช่น ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น  รัฐบาลให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ท าให้มีเงินทุน
มากกว่านักลงทุนต่างชาติ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

6.4 ภาครัฐควรให้ความส าคัญในการบูรณาการด้านการผลิต การขาย การขนส่ง ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อท า

ให้ราคาสินค้าบวกค่าขนส่งไม่สูงเกินความจ าเป็น  สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC 

6.5 ด้านการค้าชายแดน ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย ภาครัฐควรพิจารณาให้สนับสนุนอย่าง
จริงจัง คือธุรกิจด้านค้าเงินตรา รวมถึงสนับสนุนธนาคารของภาครัฐและเอกชน/การท่องเท่ียว/
ช้ินส่วนยานยนต์ /เครื่องจักรกลการเกษตร (เน้นการใช้ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศไทย) /อาหาร / 
ผลไม้ท่ีเป็นออร์แกนิค / สินค้าในโครงการหลวง 
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5.3.2  การประชุมสนทนากลุ่ม ส่วนงานราชการ 

วันที ่  : วันพุธท่ี  28  พฤษภาคม  2557   เวลา  8.30 –  12.00 น.     
สถานที ่  : ห้องยิบโซ   โรงแรมรามาการ์เด้นท์  ถนนวิภาวดี หลักส่ี    กรุงเทพฯ 
ก าหนดการ 

เวลา นาที ก าหนดการ 
8.30 – 9.00  น. 30 

 
- ลงทะเบียน 

9.00 – 9.05 5   กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวเปิดการประชุม โดย นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์  
  รองผู้อ านวยการ สพพ. ประธานกรรมการตรวจรับคณะกรรมการก ากับและ 
  ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท ายุทธศาสตร์ การส ารวจความ 
 พึงพอใจ ของผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน 
  ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

9.05 – 9.10 น. 5 ดร.พรรณวดี สุทธภักติ หัวหน้าโครงการน าเสนอความเป็นมาของโครงการ 

9.10 – 12.00 น.  170 ด าเนินการประชุมกลุ่ม โดย ดร.สรวิชญ์  เปรมช่ืน  ผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์ 
  - แนะน าผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
  - ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มแสดงความคิดเห็น  

12.00 -13.00 น. 60 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน International Buffet  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
No. หน่วยงาน ผู้เข้าประชุม เบอร์โทรศัพท์ 
1. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 
1.คุณณัฐยา อัชณากรลักษณ์ 
   ผู้อ านวยการ ส่วนความร่วมมืออาเซียน 

02-273-9020 
ต่อ 3603 

2.คุณสุขุมาลย์   ลัดพลี 
   ผู้อ านวยการ ส่วนความร่วมมือกับองค์กร 
   ระหว่างประเทศ 

02-273-9020 
ต่อ 3603 

3.คุณนิสา  อินต๊ะสงค์ 
  เศรษฐกรปฏิบัติการ 

02-273-9020 
ต่อ 3603 

2. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.คุณอุษิณ  วิโรจน์เตชะ 02-202-4304 
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No. หน่วยงาน ผู้เข้าประชุม เบอร์โทรศัพท์ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ 5.คุณสวามิตรี    พรหมยศ 
  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

02-333-3901 

4. กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

6.คุณณัฐนิภา  บุรุษพัฒน์  
  นักการฑูตช านาญการ 

02-643-5000 
ต่อ 14153 

5. กรมเอเชียตะวันออก  
กระทรวงการต่างประเทศ 

7.คุณพันธิพา  เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต 
   รองอธิบดี  กรมเอเซียตะวันออก 

02-203-5000 
ต่อ 14409 

8.คุณสุภาพรรณ เตียพิริยะกิจ 
   นักการฑูตช านาญการ 

02-203-5000 
ต่อ 14409 

6. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

9.คุณสมภพ  เสริมสวัสด์ิศรี 
   หัวหน้าฝ่าย กองเชียใต้ 

(02)203-5000 
ต่อ 12071 

7. ส านักงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ 
(สพร.)  
กระทรวงการต่างประเทศ 

10.คุณบรรจง อมรชีวิน 
   ผู้อ านวยการ ส่วนวางแผนและติดตามผล 
   การให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

02-203-500 
ต่อ 42001 

11.คุณหทัยชนก  ศิริวัฒนกุล 
    นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ  
    ส่วนวางแผนฯ 

02-203-500 
ต่อ 42403 

12.คุณพิณ  ศรีดุรงคธรรม 
    นักวิเทศสหการช านาญการ  

02-203-500 
ต่อ 42403 

8. กระทรวงสาธารณสุข 13.น.ส.พัชรา  เสถียรพักตร์ 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(082) 324-0991 

9. กรมการค้าต่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ 

14.คุณสุปราณี  เพ่งธรรมกีรติ 
    นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

02-547-4731 

15.คุณเยาวนุช บริสุทธิ์พงศากุล 
    นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 

02-547-4731 

10. การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

16.คุณอัฐพล   จิรวัฒน์จรรยา 
    ผู้ช่วยผู้ว่าการ   

(081)835-3634 
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No. หน่วยงาน ผู้เข้าประชุม เบอร์โทรศัพท์ 
11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น าเข้าแห่งประเทศไทย 
17.คุณเศรษฐสุดา  ตุลยธัญ  
    ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ 

02-271-3700 
ต่อ 2604 

18.คุณปริญญา  งามวัฒนา 
ผู้จัดการ โครงการระหว่างประเทศ EXIM Bank 

02-271-3700  
ต่อ 2612 

12. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  (BOI) 

19.คุณศิริพร  นุรักษ์ 
    ผู้อ านวยการระดับสูง  
    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

02-553-8362 

13. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

20.คุณเปรมบุณย์    วรสรรพการ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(02) 280-4085 
ต่อ 3623 

 

สรุปผลการประชุมสนทนากลุ่มได้ดังนี้ 

1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน   

เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการด้านการพัฒนาประเทศมาก และ สพพ . มีงบประมาณ

จ ากัด  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ีจะเช่ือมโยงให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านการค้า  

การขนส่ง 

1.2 เน้นการเช่ือมโยงกับประเทศจีน 

1.3  ให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงไปยังประเทศเป้าหมาย คือ เมียนม่าร์  เวียดนาม  ลาว  กัมพูชา 

1.4 ให้ความส าคัญในการสร้างความเช่ือมโยง ในพื้นท่ีท่ีเป็น Heart Land และเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศท่ีจะตอบสนองยุทธศาสตร์การเช่ือมโยงพื้นท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ 

เช่น การพัฒนาเส้นทางเช่ือมไปสู่เวียงจันทร์  สะหวันนะเขต  ปากเซ  จ าปาศักดิ์ หรือโฮจิมินห์ 

ในกรณีเวียดนาม หรือเขตเศรษฐกิจใหม่ 

1.5 การก่อสร้างทางคมนาคม ควรเน้นการเช่ือมโยงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ถนน หรือทาง

รถไฟ เช่ือมต่อกับท่าเรือ หรือสนามบิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการไทย หรือผู้ประกอบการ

ขนส่ง เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ เข้าออกระหว่างประเทศ 

1.6 การให้ความช่วยเหลือฯ ควรค านึงถึงเส้นทางจุดชายแดนท่ีต่อเนื่องกัน , เขตเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว

และเขตเศรษฐกิจใหม่ 
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1.7  ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นอยู่ ควา มต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.8  ควรกระจายความช่วยเหลือไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม เนื่องจากท่ีผ่านมา

จะให้ความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว เป็นส่วนใหญ่ 

1.9  การขยายขอบเขตของงานไปยังประเทศภูฏานและศรีลังกา ท้ังสองประเทศ ไทยไ ด้รับ

ผลประโยชน์ด้านธุรกิจการค้าน้อยมาก รูปแบบความสัมพันธ์ก็แตกต่างจากประเทศอื่น  

 กรณีประเทศภูฏานเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะราชวงค์  ภูฏานไม่ต้องการเงินกู้ แต่ต้องการ

เงินช่วยเหลือฟรี แบบท่ีเคยได้รับจากประเทศอินเดีย และภูฏานไม่มีความสัมพันธ์กับ

ประเทศจีน ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศจีนเลย 

 กรณีประเทศศรีลังกา เดิม สพพ .มีความเห็นว่า ควรเข้าไปลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 

แต่เนื่องจากประเทศศรีลังกาเพิ่งจะเลิกจากสงครามกลางเมือง ครม.จึงไม่ต้องการให้ไทยเข้า

ไป และประเทศศรีลังกา มีปัญหาด้าน Human Right ค่อนข้างรุนแรง  ประเทศศรีลังกา

ต้องการให้มีต่างประเทศเข้าไปลงทุนซึ่งในปัจจุบันมีเพียงประเทศจีน ประเทศศรีลังกา

ต้องการให้ประเทศไทยเข้าไปลงทุนในเรื่องโครงการน้ าประปา ถนน ซึ่งประเทศ จีนไม่ได้เข้า

ไปด าเนินการ 

 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

2.1 ก าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างถนน ให้สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละ

พื้นท่ี เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรม  พื้นท่ีท่องเท่ียว การเกษตร  ร้านอาหาร 

2.2 ควรด าเนินการสร้างถนนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกฎระเบียบต่างๆ ท่ีจะอ านวยให้ประชาชน

ได้ใช้ถนนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เต็มศักยภาพ (ควรปรับปรุงให้กฎระเบียบของประเทศเพื่อน

บ้านและประเทศไทย สอดคล้องกัน เช่น เรื่อง ศุลกากร  ประกันภัย  การขับขี่ยานพาหนะ) 

 

3. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

3.1 กรอบ ACMES   เน้นบทบาทไทยประเทศผู้ให้ 

3.2 กรอบ GMS เน้นบทบาทไทยประเทศหุ้นส่วนพัฒนารวมกับประเทศอื่ นๆ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ 

เกาหลี 
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3.3  เน้นการร่วมมือไตรภาคี ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนร่วมพัฒนา  ในอนาคต  

สพพ .ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในระดับต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น เกาหลี มาช่วยท า 

Feasibility Study ในเส้นทาง 48 

3.4 ควรจัดแบ่งระดับโครงการให้ความช่วยเ หลือด้านเงินกู้ โดยไม่ยึดติดกับอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 1.5 

%โดยสามารถประสานความร่วมมือกับ EXIM Bank ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน

ผู้ประกอบการผู้รับเหมา เรื่องเงินกู้โดยตรง  ส าหรับโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  

อาจร่วมมือบูรณาการกับ EXIM Bank  ในด้านผู้รั บเหมางาน สามารถเข้ามาใช้บริการ EXIM 

Bank  ได้ 

3.5 ควรทบทวนแนวทางท่ีได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน ท าไมประเทศไทยต้องท า และ

ควรท าในระดับไหน  เมื่อพิจารณาสภาวะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน จะพบว่า World Bank และ ADB 

เป็นองค์กรหลักท่ีมีความเช่ียวชาญ ในการให้ความช่วยเหลือเงินกู้ด้าน Infrastructure ในกลุ่ม 

GMS รวมท้ังประเทศ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยใช้กระบวนการ Concessional Loan ขับเคล่ือน

ท้ังส้ิน สพพ.ไม่ควรไปสร้างงานซ้อน แต่ควรใช้งบประมาณการให้ความช่วยเหลือไปในด้าน Soft 

Infrastructure เช่นการเกื้อกูลงานกลุ่ม Cluster  ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา  ด้านการ

อ านวยการการขนส่งและด้านการค้าขาย การท่องเท่ียว โดยอาจเช่ือมโยงกับโครงการท่ี สพพ .

เคยให้ความช่วยเหลือไว้เดิม 

3.6 ด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สพพ .ควรเข้าไปช่วยเหลือในเมืองเศรษฐ กิจท่ีมีปัญหา

ทักษะแรงงานต่ า เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นเมืองเศรษฐกิจ ควร

เน้น capacity building  ในเรื่องงานช่าง งานเช่ือม งานหล่อ ฯ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอาหาร

ท่ีจะน าเข้าไป โดยในการด าเนินงานอาจขอความร่วมมือจากภาคเอกชน 

3.7 การให้ความช่วยเหลือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควร ได้รับการทบทวน  สพพ .ควรขยายงานด้าน 

Credit Line เพื่อขยายขอบเขตเศรษฐกิจไทย เพิ่มพลังในการขับเคล่ือน SMEs ไทยเข้าสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน โดย สพพ.ควรพิจารณายุทธศาสตร์เชิงรุกใน  3 ด้าน   

 สร้างความชัดเจน เรื่อง Edge for Trade ท่ีเน้นการได้ประโยชน์ท้ัง 2 ฝ่าย เป็น Win 

Win Situation สพพ .ไม่ควรเปิดโอกาสให้ให้ประเทศอื่นมาแย่งพื้นท่ีเช่น ประเทศ

เกาหลีมาเช่าพื้นท่ี สปป.ลาวปลูกแอปเปิล และค้ันน้ าแอปเปิลขาย โดยท่ีประเทศไทย

ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์เลย 

  ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) โดย สพพ .ควรม

องการพัฒนาให้เป็น Cluster มากกว่า เป็น Project Trade  ควรพิจารณาว่าประเทศ
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เพื่อนบ้านในปัจจุบัน มีอะไรบ้างท่ีจะมาเป็น Cluster ของไทย เช่น ปัจจุบันประเทศ

ไทยส่ังถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกา ถ้าในอนาคตประเทศไทยสามารถแชร์พื้นท่ี

เพาะปลูกถั่วเหลืองกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จะท าให้เราลดการน าเข้าจากอเมริกา 

และไทยจะช่วยลาว ในเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มได้ เรื่องดังกล่าวควร

มีการวางแผนงานให้ชัดเจน 

 ควรให้ความส าคัญเรื่อง Capacity building ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น โดย สพพ .อาจเข้าไปช่วยประเทศเพื่อนบ้าน จัดต้ังศูนย์

ผู้ประกอบการให้มีการเช่ือมโยงกับฐานความรู้ในด้านนี้  

3.8 ควรมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างกรณี JICA  โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด  เวลาผ่าน

ไป     20 – 30 ปี ยังคงติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะบางประเทศให้ความช่วยเหลือ

ไปแล้ว  ไม่เห็นคุณค่า ไม่ใช้ประโยชน์โครงการอย่างคุ้มค่า ผลการติดตามต่อเนื่องจะท าให้  สพพ.

ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4. รูปแบบองค์กร 

4.1 สพพ.ควรปรับเปล่ียนพันธกิจ ขยายขอบเขตความรับผิดชอบในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มข้ึน อย่าง

น้อย 2-3 ประเทศ และ ควรขยายปริมาณธุรกิจ เป็นปีละ 15,00000  ล้านบาท ประมาณ 6 ปี 

สพพ.จะมีเงินทุนประมาณ 100,000 ล้านบาท จะสามารถให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน

สร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น  มีสภาพคล่อง   ตลอดจนมีโอกาสท่ีจะลดการ

พึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐได้ 

4.2 พิจารณาด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีขยายตัว ท้ังในด้านจ านวนและคุณภาพของ

บุคลากร 

 

5. ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 

5.1 การพัฒนาพื้นท่ีชายแดน  ควรเป็ นไปอย่างสมดุล ไม่ให้เกิดความแตกต่างของระดับการพัฒนา

ของชุมชนชายแดนสองประเทศ ควรพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นท่ีของ

ประเทศไทย 

 

6. การหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัจจัยภายในประเทศเพื่อนบ้าน 
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6.1 ควรมีการปรึกษาหารืออย่างถี่ถ้วน ชัดเจน กับประเทศผู้รับความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความ

ชัดเจนในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัญหาภายในประเทศ ท่ีอาจกระทบต่อการท างานโครงการ เช่น ให้

รัฐบาลกลาง เป็นผู้เจรจากับชนกลุ่มน้อยท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีโครงการ 

 

7. การรักษาคุณภาพและสร้างมาตรฐานในผลงาน 

7.1 โครงการก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมของ สพพ.  ควรสรรหา /เสนอรายช่ือผู้รับเหมาไทยท่ี

สามารถสร้างและรักษาช่ือเสียงของ สพพ. 

7.2 การควบคุมโครงการ  การตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน ท่ีดีมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

8. ด้านการบูรณาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 

8.1 สพพ.ควรจัดท าแผน Road Map  กับประเทศเพื่อนบ้าน เผยแพร่ให้นักลงทุนไทย ได้เห็นภาพที่

ชัดเจน เห็นช่องทางการลงทุนในอนาคต  และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปร่วมบูรณาการ

กับ สพพ. จากแผน Road Map  ได้ตลอดเส้นทาง 

8.2 การบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศไทย ท้ังภาครัฐและเอกชน  เพื่อลดการซ้ าซ้อนของ

โครงการและควรประสานงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสอดคล้องและเกื้อกูลกัน 

8.3 บูรณาการกับหน่วยงานเอกชน เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

8.4 หาโอกาสในการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ World Bank เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการโดย สพพ .ออกเงินแต่น้อย แต่ใช้ขีดความสามารถท่ี สพพ .มี เป็น Best Practice บาง

เรื่องท่ีเขาต้องการ World Bank มีโครงการมากมาย ต้องการตัวกลางท่ีจะเข้าไปเสริม 

8.5 สพพ .ควรเน้นบทบาทผู้ให้ และควรหาแนวทางเชิญประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ 

เกาหลี มาช่วยผ่อนภาระ ในลักษณะไตรภาคี หรือทวิภาคี 

8.6 กรณีมีการด าเนินการให้เงินกู้กับประเทศเพื่อนบ้าน ควรเผยแพร่ให้เอกชนได้รับทราบ เพื่อให้นัก

ธุรกิจไทย ได้เห็นช่องทางท่ีเป็นประโยชน์ เช่น เสนอตัวเป็น Sub Contractor หรือสร้าง

เศรษฐกิจต่อเนื่องให้เกิดข้ึน หรือช่วยแจ้งแหล่งให้ข้อมูลเพื่อเกิดการพัฒนาต่อไป 

8.7 ควรมีการศึกษาการด าเนินงานของ JICA และแลกเปล่ียนหรือแชร์ข้อมูล  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ี

ด าเนินการให้ดีขึ้น 

 

9. การประชาสัมพันธ์ 
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9.1 ควรส่ือภาพลักษณ์ ของการเป็นผู้ให้ หรือหุ้นส่วนการให้ แก่สาธารณชนท้ังในและประเทศเพื่อน

บ้านเป้าหมาย ได้รับทราบ 

9.2 ควรด าเนินการด้าน CSR  ควบคู่ไปกับการก่อสร้างถนน โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดน เช่น การให้

ความช่วยเหลือ ด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  
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5.4   การประชุมเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
       และผู้มีส่วนได้เสีย 
  
วันที่ด าเนินงาน :   วันอังคารที่  30  กันยายน  2557  เวลา 8.30 – 12.00 น. 

                   ณ ห้อง Grand Hall 2  โรงแรมรามาการ์เด้น  ถนนวิภาวดี  เขตหลักส่ี   กรุงเทพฯ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                         
No.  หน่วยงาน                             ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 1.คุณเดชชัย    กุลวงศ์   

  (เศรษฐกรปฏิบัติการ) 
2. ส านักงานปลัด    กระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนของ 2 ส านักงาน 
3. กรมศุลกากร     กระทรวงการคลัง          2.คุณนันทนัช    เองโซ่รัตน์  

   (นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ) 

4. 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ      ส านักนายกรัฐมนตรี 

3.คุณวุฒิเดช    ช านิกิจ   
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) 

5. กรมเอเชียตะวันออก           
กระทรวงการต่างประเทศ 

4.คุณนรดี    ตันตรามงคล    
   (นักการทูตช านาญการ) 

6. 
 

ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (สพร.)   
กระทรวงการต่างประเทศ 

5.คุณบรรจง    อมรชีวิน  
   (ผู้อ านวยการส่วนวางแผน) 
6.คุณหทัยชนก    ศิริวัฒนกุล  
   (นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ) 
7.คุณปวรวรรฒน์    สิมะสกุล   
   (นักการทูตปฏิบัติการ) 

7. ส านักงานปลัด  กระทรวงสาธารณสุข 8.คุณสุภาพ    ไชยนิตย์ 
   (หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
   - ส านักยุทธศาสตร์กรมการแพทย์) 

8. 
 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย 

9.คุณเศรษฐสุดา    ตุลยธัญ  
   (ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ) 

  10.คุณปริญญา     งามวัฒนา  
    (ผู้จัดการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ) 

9. 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 11.คุณเจริญชัย     สังข์สุทธิ์    
     (พนักงานประเมินผล 8) 

10. ธนาคารออมสิน 12.คุณเบญจมาภรณ์     จันทร์ประสิทธ์    
     (ผู้เช่ียวชาญสายงานการตลาด) 
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No.  หน่วยงาน                             ผู้เข้าร่วมประชุม 
11. กรมทางหลวงชนบท 13.ดร.ชาครีย์     บ ารุงวงศ์  

  (ผู้อ านวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) 
  14.ดร.ปรีชา    โสภารัตน์  

     (วิศวกรโยธาช านาญการ) 
 
 

 
 

15.คุณกวิน    สายประเสริฐกิจ 
     (วิศวกรโยธาช านาญการ) 

12. การรถไฟแห่งประเทศไทย 16.คุณเพ็ญวรรณา     ธีรานุตร์   
    หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาด้านบริการ  (ผจส.) 

13 
. 

การประปาส่วนภูมิภาค 17.คุณธนัญชกร     สารณา  
(นักวิเคราะห์ระบบงาน 6 - ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

  18.คุณสุภัทรา     ม่วงสมัย   
(นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 - ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

14. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 19.คุณนุชนาถ     ดนตรี    
     (เศรษฐกรระดับ 9) 

  20.คุณเกษรบัว    ศิริทรัพย์   
     (หัวหน้าแผนก) 

15. กรมการบินพลเรือน 21.คุณจักรวาล    สากรัด  
     (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ) 

  22. คุณพิระชัย    วิเศษโกสิน  
     (นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ) 

  23.คุณพัชญ์ธนัน    อารยะภาสวัฒน์  
     (นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ) 

16. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

24.คุณชัชวาลย์    ชาครียวณิชย์   
     (รองเลขาธิการ) 

  25.คุณผกาวดี    สุนทรธรรม   
     (ผู้จัดการ) 

17. สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา 26.คุณชนิตร     ชาญชัยณรงค์   
     (ประธานสภาฯ) 

  27.คุณชนกพร    ตุ้มทอง   
     (เลขานุการสภาฯ) 

18. สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม 28.คุณกัมพล    ตติยกวี 
     (กรรมการบริหารฯ) 
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No.  หน่วยงาน                             ผู้เข้าร่วมประชุม 
19. สภาธุรกิจไทย – ลาว 29.คุณประดิษฐ์   อาภรณ์ 

    (กรรมการสภาธุรกิจไทย – ลาว) 
20. สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ 30.คุณนาคาญ์     ทวิชาวัฒน์  

     (กรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์) 
  31.คุณกริช     อึ้งวิฑูรสถิตย์  

     (กรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์) 
21. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 32.คุณวัลภา    สถิรชวาล  

     (เลขาธิการสมาพันธ์ฯ) 
  33.คุณพฤฒิพล   

    (สมาชิก – สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) 
22. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 34.คุณไพบูลย์    โชคไพรสิน  

     (รองกรรมการฯด้านเทคนิค - สมาชิกสมาคม) 
 
 

 35.คุณสมเกียรติ    เตรียมแจ้งอรุณ  
     (วิศวกรอาวุโส - สมาชิกสมาคม) 

23. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 36.คุณภาคภูมิ    ตีระนันทร์ 
     (ผู้อ านวยการฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ)      

24. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 37.คุณยงยศ  พรตปกรณ์ 
     (กรรมการสมาคมฯ ) 

25. ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อมบางเขน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

38.คุณพงศ์ชนิศ    ชูวิรัช 
    (Director - Coordination Department) 
    

26. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 39.คุณนิยม   ไวยรัชพานิช 
    (รองประธานสภาหอการค้าฯ ) 

 
 

 
 

40.คุณภูริสิทธิ์   แจ้งศิริพันธ์ 
    (เจ้าหน้าท่ีอาวุโส) 

 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ สพพ.ที่เข้าร่วมประชุม 
No.  ช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ต าแหน่ง 
1. คุณเนวิน   สินสิริ ผู้อ านวยการ สพพ. 
2. คุณหทัยทัต   มหาสุคนธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
3. คุณมัญชุลา  ศิริเจริญ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
4. คุณกีรติ  เวฬุวัน ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุน 
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5. คุณสุธิรา   หิรัญวิบูลย์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. คุณวิภา   สีโสด เจ้าหน้าท่ีส านักบริหารเงินทุน 
7. คุณชมบงกช   เหลืองไพโรจน์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพ 
8. คุณวัชรี   ค าพูล เจ้าหน้าท่ีส านักอ านวยการ 

 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
1. ค าชม 
1.1   ค่านิยมองค์กรของ สพพ. Good Governance   Teamwork   Friendliness  เป็นค่านิยมท่ีส่งเสริม 
พันธกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี 
 
1.2   โครงการในประเทศเพื่อนบ้านท่ี สพพ.ใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาถนนเดิม ให้เป็นถนนเศรษฐกิจ เป็น
โครงการท่ีดี 
  
1.3   เห็นด้วยกับแผนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศ ท่ีก าหนดไว้คือ 

1. บูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์   
2. บูรณาการในรูปแบบ Country Strategy  โดยแต่ละประเทศ ควรมี Mapping เดียว  
3. บูรณาการในเชิงปฏิบัติการ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือการประสานงานร่วมกันกับองค์กร 
    ภายในของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและไม่ซ้ าซ้อน 

 
2.   แผนงานด้านการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.1   การเช่ือมโยงการค้าชายแดน ท าให้มีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้าออก อาจน าโรคหรือ
ส่ิงของท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในประเทศ สพพ . ควรมีการบูรณาการประสานงานในด้านนี้ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อก าหนดแนวทางป้องกัน 
 
2.2   การจัดท ายุทธศาสตร์ของ สพพ.ได้น ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังทางด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนเข้ามาพิจารณาด้วยหรือไม่ ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้ สพพ.และกระทรวงการคลังได้ปรึกษาหารือ
กันมาบ้างแล้ว ในด้านความร่วมมือเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน  เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเช่ือมโยงกับประเทศไทยท้ังด้านการเงินและวิชาการ 
 
2.3  รายงานระดับยุทธศาสตร์ ควรเสนอภาพเศรษฐกิจข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร และ สพพ .จะปรับตัวอย่างไร 
เช่นถ้าเราต้องการให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศอุตสาหกรรมเราจะต้องท าอย่างไรบ้าง  และถ้าพิจารณา
เรื่องสังคมอย่างจริงจัง เรื่องสาธารณสุขเราต้องท าอย่างไร  หรือกรณีการ บูรณาการร่วมกับส านักงานความ
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ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ ( สพร .) ในการ Restructure ด้าน
การศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน 
 
2.4 มีข้อเสนอ 3  เรื่อง คือ เรื่องแรกควรมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐด้วยกัน  ประเด็นท่ีสอง จัดท า  
Business Model   ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ก าหนดกลยุทธ์ที่จะน าภาคธุรกิจเอกชนไทยไปสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน จะสร้าง  Business Model ได้ง่ายข้ึน การท างานร่วมกันจะ
เป็นผลดี  โดยภาครัฐมีศักยภาพในการต่อรอง ภาคเอกชนมีก าลังในการพัฒนาจะเป็นผลดีด้วยกันท้ังคู่  เรื่องท่ี
สาม เรื่องระบบการขนส่ง เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 
2.5  สพพ.ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ  
สพพ .เป็นท่ียอมรับของประเทศเพื่อนบ้านและมีความต้องการให้ สพพ .เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้าน 
Infrastructure ซึ่งเป็นงานท่ีมีมูลค่าสูงมาก ส่งผลให้เอกชนไทยเข้าไปมีบทบาทในด้านการก่อสร้าง และเมื่อ
โครงการก่อสร้างเสร็จ ท าให้มีการค้าเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้มาก หาก สพพ .มีงบประมาณ
มาก ปริมาณการค้าธุรกิจก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม  การบูรณาการความร่วม มือระหว่างสพพ .กับสภาหอการค้า
ไทย จะท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3.  รูปแบบการบริหารองค์กรของ สพพ. 
3.1  สพพ.ท างานคล้ายกับ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC : Japan Bank for 
International Cooperation ) ซึ่งในอนาคตจะช้าหรือเร็ว  สพพ .คงต้องเหมือน JBIC  มีข้อเสนอเรื่องเงิน
งบประมาณ  ในช่วงนี้สพพ.ควรพิจารณาของบประมาณเงินกู้ให้สูงขึ้น เช่น เริ่มท่ี 15,000  ล้านบาทต่อปี ถ้า
ด าเนินการได้ติดต่อกัน  6 ปี  สพพ .จะมีวงเงินในการปล่อยเงินกู้ให้ความช่วยเหลือประมาณ 100,000 ล้าน
บาท หลังจากนั้นในปีท่ี 7 ก็ไม่ต้องขอเงินงบประมาณจากภาครัฐอีก ซึ่งหากมีจ านวนเงินมาก   พันธกิจท่ี
ก าหนดไว้อาจต้องปรับเปล่ียน เนื่องจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CMLV  จะมีขนาดเล็ก  สพพ .ต้องมี
กลุ่มเป้าหมายประเทศอื่นเพิ่มเติม  หรือการรวมเศรษฐกิจไทยกับเอเชียใหม่ในการเช่ือมโยงธุรกิจ การส่งออก 
การน าเข้า เช่นแอฟริกาส่ังกลุ่มหนึ่ง 54 ประเทศ ในขณะท่ี สพพ .มีภารกิจให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
เพียง 7 ประเทศ  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลต้องพร้อมใน
การใช้เงินงบประมาณ  2 – 3 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ  ประเทศเพื่อนบ้านยังต้องการความ
ช่วยเหลือ ถ้าประเทศไทยมองเห็นและให้ความช่วยเหลือจะเกิดการเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจ  ในอนาคต 
สพพ.ควรมีรูปแบบเหมือนองค์กรนานาชาติท่ีเขาท ากัน เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องท่ีใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทย
จะเริ่มท ากันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง  สพพ.ควรต้องน าเสนอรัฐบาล และให้รัฐเป็นผู้ตัดสิน เพราะเป็นเรื่องท่ีรัฐควร
ต้องตระหนัก เพื่อประเทศไทยได้ก้าวเดินต่อไปอย่างเติบโตเหมือนนานาชาติ    สพพ .ไม่ควรต้องหาแหล่ง
เงินกู้ท่ีอื่น เพื่อน าไปด าเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
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3.2  สพพ .เริ่มให้ความช่วยเหลือในการสร้างถนนแก่ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงแรก เป็นการด าเนินงานท่ี
ถูกต้อง เพราะถนนจะเป็นตัวน าความเจริญ เศรษฐกิจตามมา ส่วนการท่ีประเทศนั้นจะน าการคมนาคมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างไร สพพ .ควรให้ค าปรึกษาและแนะน าในทิศทางท่ีถูกท่ีคว ร กรณีสพพ .ต้องการเป็น
องค์กรใหญ่ หรือองค์กรระดับนานาชาติ ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน ท้ังด้านบุคลากร ระบบงานท่ี
พร้อมทุกด้าน รวมท้ังด้านเงินทุน แต่หากยังไม่พร้อม การเลือกเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพก็
สามารถท าได้ ในเรื่องเงินทุนการจะให้รัฐลงทุนให้ เป็น เรื่องท่ีค่อนข้างยาก แต่ถ้าเป็นการลงทุนร่วมกับ
ภาคเอกชน น่าจะเป็นเรื่องท่ีจะช่วยให้การพัฒนาเดินหน้าไปได้เร็วขึ้น 
 
3.3  โครงการของ สพพ.โดยส่วนใหญ่จะเป็นด้าน Infrastructure  การสร้างถนน บุคลากรท่ีใช้จะต้องเป็นผู้ท่ี
มีความรู้ด้านช่างเทคนิค  สพพ.มีเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคประจ าหน่วยงานหรือไม่  หรือต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีของ
กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท หรืออื่นๆ  
 
4.  การบริหารเงินทุน 

4.1   ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) ต้องการให้ สพพ . ก าหนดยุทธศาสตร์การให้
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยบูรณาการ การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ
และภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพื่อระดมเงินทุนให้ความช่วยเหลือ โดยสพพ.ควรจัดต้ัง กองทุนพัฒนา
ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อก่อให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซี่ยน พร้อมท้ังการสนับสนุน
เงินทุนให้แก่โครงการลงทุนเพื่อเช่ือมโยงระบบการเงินและการเช่ือมโยงระบบโทรคมนาคม เพื่อก่อให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และช่วยขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุนของภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
 
4.2  ด้านการเงิน  สพพ .ควรเพิ่มนวัตกรรมด้านการเงิน เช่นประเทศจีนในช่วงนี้  ให้ความช่วยเหลือ  ด้าน
การเงินมีปริมาณสูงกว่า World Bank   อยู่ท่ี 2.33 พันล้านบาท  นวัตกรรมทางด้านการเงินท่ีประเทศจีนใช้  
คือย้ายการให้ความช่วยเหลือมาทางด้าน commercial ให้มีลักษณะเป็นธุรกิจมากขึ้น   เช่น การสร้างถนน
ในสนามบินมาโคลัมโบ  โครงการเป็นลักษณะ commercial basic คิดอัตราดอกเบ้ีย  3 – 5%  มีประเทศ
เพื่อนบ้านจ านวนมากท่ีต้องการเงินลงทุน ในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล  ส าหรับเอกชน จะผ่านทาง EXIM 
Bank  สพพ .ต้องคิดขึ้นมาอีกกรอบ  อาจจะเป็นลักษณะ  การจัดต้ังกองทุน โดยมีสพพ .เป็นผู้จัดการ  เป็น 
Edge for trade ต้องจัดท าเป็นโครงการท่ีชัดเจน  โดยบูรณาการโคร งการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น   กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย์  กระท รวงการคลัง  กระทรวงต่างประเทศ และ 
สพพ.   ถ้าไปศึกษาความช่วยเหลือลักษณะนี้ท่ีประเทศอังกฤษ / ญี่ปุ่น  จะพบว่าประเทศไทยได้ถูกกระท าใน
ลักษณะเช่นนี้มาตลอด  แนวทางดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ควรจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท าการศึกษารูปแบบของ
การจัดการว่าจะมีวิธีด าเนินการกันอย่างไร  
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4.3 สพพ .กับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน .) (Export-Import Bank of 
Thailand หรือ EXIM Bank) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  ท างานส่งเสริมกัน  โดย 
สพพ.จะท าในลักษณะ G to G  แต่ EXIM Bank  จะท าโครงการท่ีเป็นเชิงพาณิชย์  ไม่มีอัตราดอกเบ้ียต่ า 
เป็นอัตราตามกลไกตลาด จึงมีข้อแตกต่างกัน ในมุมมองของ EXIM  Bank  สพพ .ควรท าโครงการ
สาธารณูปโภคท่ีก่อให้เกิดรายได้  เช่น โรงพยาบาล  ไม่จ าเป็นต้องท าถนนอย่างเดียว จะท าให้  EXIM Bank 
สามารถเข้าไปร่วมงานได้ ท าให้ คนไทยมีงานท าในประเทศเพื่อนบ้าน  มีการก่อสร้าง มีการบริหารจัดการ 
และส่งเงินกลับเข้าประเทศไทย แนวคิดนี้เป็นประเด็นท่ี EXIM Bank ได้ให้ค าปรึกษาร่วมกับ สพพ .มาโดย
ตลอด เพื่อท่ี EXIM Bank จะได้เข้าไปให้การส่งเสริมท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
5. รูปแบบโครงการให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
5.1  การให้ความช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่งท่ี สพพ.อาจจะท าได้สะดวกกว่า ส.พ.ร. ในลักษณะท่ีประเทศญี่ปุ่น
ได้ท ากับประเทศไทยมาช้านาน   ในการส่งผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา เข้าไปท างาน
อยู่ในสภาพัฒน์  กระทรวงการคลัง  กระทรวงเกษตร   เรื่องนี้ส าหรับ ส .พ.ร. ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากเป็นส่วนงานของรัฐบาล  ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการทราบว่าแนวทางทางของการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมในลาวจะเคล่ือนไปได้อย่างไร  เราสามารถให้การสนับสนุนในด้าน TA  และระบบท่ีประเทศ
ญี่ปุ่นด าเนินการคือ  เมื่อได้รายงานผลการศึกษา เขาจะประชุมปรึกษากับนักธุรกิจท่ีโตเกียวทันที   การ
ท าการศึกษาวิธีนี้  สามารถท าได้แม้กระท่ัง sector เกษตรว่า  มีการเคล่ือนตัวอย่างไรใน GMS   ถ้าถามว่า
วันนี้หากเราต้องการทราบว่าการเปิด AEC  คนยากคนจนของไทยได้ประโยชน์อะไร  เราควรสนับสนุนการท า
วิจัย  เช่น  เรื่องของการท า Food  Processing ขนมขบเค้ียว  กล้วยอบน้ าผ้ึง  กล้วยตากแห้ง  มะขามหวาน 
ว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถน าสินค้าเหล่านี้ไปวางท่ีช้ันขายของในซุปเปอร์มาร์เก็ตของบาหลี / อินโดนีเซียได้   
ควรมีการศึกษาแล้วน าข้อมูลดังกล่าว กลับมาประเทศไทย  กล้วยอบน้ าผ้ึงของก าแพงเพชรขายได้เดือนละ 
500 กล่อง  ต้องมีจ านวนเพิ่มไปถึง 50,000 กล่อง และต้องไปวางอยู่ในช้ันขายของห้างฯ  ในเรื่องนี้ชาวบ้าน
ธรรมดาไม่สามารถท าได้  เพราะเขามองไม่ออก  ต้องอาศัยนักวิชาการ  และความร่วมมือกัน  ในลักษณะเชิง
การค้า   กรอบพัฒนาใหม่แบบนี้ สพพ .ควรไปท าการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรม    
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง สพพ .สามารถเข้าไปท าการศึกษาวิจัยเอาความรู้เหล่านั้นมาเพื่อพัฒนาประเทศ
เพื่อนบ้านและขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องได้ผลประโยชน์ด้วย 
 
5.2   ข้อเสนอเรื่องรูปแบบค วามร่วมมือของ สพพ .    สพพ.ควรหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ท้ังขนาด
จ านวนเงิน  และวิธีจัดการ  หมายถึงว่า  เวลาประเทศหนึ่งอยู่ใกล้กับอีกประเทศหนึ่ง  ก็มีวิธีคิดท่ีแตกต่างกัน 
ถ้าเยอรมันมาช่วยลาว  แค่ 8900  ไมล์  เขาคิดอีกแบบหนึ่ง  แต่ถ้าเป็น 15 นาทีจากหนองคายข้ ามไปเวียง
จันทร์  ต้องคิดอีกแบบหนึ่ง  กรณี ตัวอย่าง สปป .ลาว  เวลาเราพูดถึงพื้นท่ีขนาดใหญ่ของลาว   เราอาจจะ
ต้องมาระดมนักพัฒนาของเรา  แล้วมาศึกษาวิเคราะห์ว่า  สพพ. ลองไปจัดการในเรื่อง On  Farm  ลองท าใน
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พื้นท่ี 3-4 แสนไร่  ช่วยสปป .ลาวในลักษณะ Joint Venture  ประชาคมอาจจะประมาณ 4-5 พันครอบครัว  
และระบบในการจัดการฟาร์ม    จ านวนเงินท่ีลงทุน   การประเมินผลตอบแทน ผลกระทบต่างๆ  กรณี
ดังกล่าวให้สปป .ลาวคิด   ลาวคิดไม่ได้ ไม่ใช่ว่าคิดไม่เป็น  แต่มันเกินก าลังของเขา   เกษตรกรของลาวอยู่
กระจายตามท่ีต่างๆ  เขาไม่รู้จะบริหารพืชเกษตรของเขาอย่างไร  หรือกรณีท่ีประเทศไทยคาดหวังให้ลาวเป็น
แหล่งพลังงานของเรา  แหล่งมันส าปะหลัง   อ้อย   เป็นแหล่งอีเทลนอล  ดีเซล  ควรต้องมีรูปแบบของความ
ร่วมมือในการสนับสนุน  
 
5.3  การท่ีจะท าให้ได้ใจประเทศผู้รับคือ  ต้องมีโปรแกรมท่ีเราต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน  ODA (Official Development Assistance : ODA) พอสมควร  คือ
หมายความว่าเรามองคนจนอย่างไร  ยกตัวอย่างท่ีบางประเทศให้ทุนพม่า  เขาให้ในลักษณะท่ีเป็น Open to 
the public ยกตัวอย่างลูกคนถีบสามล้อท่ีย่ างกุ้ง  ได้ทุนไปเรียนท่ีประเทศสิงค์โปร์  เขารู้สึกดีท่ีเขามีโอกาส  
เป็นโปรแกรมเหมือนสมัยท่ี World Bank  มาช่วยประเทศไทยในการท่ีจะท าให้ความยากจนมันคล่ีคลาย  ใน
ปัจจุบันกัมพูชา มีสถานการณ์ท่ีเหมือนกับ สปป.ลาว คือการตื่นเต้นในการได้รับความช่วยเหลือ  แต่ว่าธุรกิ จ
ไปกระจุกกับคนกลุ่มเดียวในเมือง ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนในชนบทของกัมพูชา  7- 8 ล้านคน  
สพพ.สามารถด าเนินงานโครงการอะไรได้มากกว่าสพร .  เนื่องจากสพพ .มีเงิน  ในขณะท่ีสพร .ให้แต่ความรู้  
บางทีข้าราชการประเทศเพื่อนบ้านดูมีฐานะดีขึ้น แต่ประชาชนยังยากจนเหมือน เดิม  เรื่องนี้เป็นโจทย์ท่ีใหญ่ 
การจะชนะใจต้องชนะใจคนจน  ไม่ใช่ว่าเราเห็นถนนแล้วเราต่ืนเต้น  ต้องเห็นคนจนเขาเงยหน้าอ้าปากได้ ซึ่ง
เป็นเรื่องท่ียากในการด าเนินการ 
 
5.4  ประเด็นของ ค าว่า  มาตรฐานสากล   ท่ีสพพ.ระบุถึงในเป้าหมายหลัก เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ในอนาคต
สพพ.จะมีงบประมาณท่ีสูงขึ้น  จะเป็นท่ีน่าสนใจในการเข้าร่วมงาน ประเทศไทยท าตรงข้ามกับประชาคมโลก 
พอๆกับประเทศจีนในการใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย  แต่ประเทศจีนจะรุนแรงกว่า   ถ้าพิจารณาโครงการของ
จีนในอัฟริกา / เอเซียใต้  จะพบว่าจีนยกทีมงานเข้าไปหมดท้ังอุปกรณ์และคนงานเป็นของจีน   ไม่มีอะไรเป็น
ของคนในท้องถิ่น  ต่อไปในอนาคต ในเวทีระหว่างประเทศ จะมีแรงเสียดทานมากขึ้น ท าให้รัฐบาลไทยอาจ
ต้องเปิดกว้าง  สพพ .ต้องเตรียมก าหนดแนวทางไว้    หรือจะต้องเตรียมตัวอย่างไร  เพื่อให้ประเทศไทย 
เอกชนไทยได้รับผลประโยชน์  ซึ่งในเรื่องนี้ แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเล่ห์กลเพื่อให้ผลประโยชน์ต้องตกอยู่ท่ี
ประเทศตน 
 
5.5  เศรษฐกิจในช่วงนี้เป็น Digital economy  กรณีโครงการของ สพพ .ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือในการสร้างถนน ตามแนวคิดของ สพพ .ว่ามีถนนเมื่อไร เศรษฐกิจจะเข้าไปถึงท่ีนั่นเอง  สพพ .ท า
เรื่อง Infrastructure อยู่แล้ว ควรลองท า Infrastructure Digital กับประเทศเพื่อนบ้านบ้าง โดยเสนอถึง
ผลประโยชน์ท่ีประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับ  ยกตัวอย่าง Google Map การลงทุนท่ีน้อยกว่าการสร้างถนน แต่
เป็นการท าให้คนในประเทศรู้จักถนนและรู้เส้นทางท่ีจะเดินทางได้ ผู้ใช้ง านจะมีมากกว่าคนในพื้นท่ีใช้งาน
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เหมือนกับการเข้าไปพัฒนาถนนเส้นเดิม แต่ท าให้คนรู้จักมากขึ้นโดยผ่าน Digital economy น่าจะเป็นผลดี
ในอนาคต   สพพ.ควรเปล่ียนบทบาทในการลงทุน Infrastructure ในการสร้างถนน มาเป็น  Infrastructure 
ของการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเ ป็น Infrastructure  ของข้อมูลท่ีมีสาระ  ตรงกับความต้องการ
ของสังคมในยุคปัจจุบัน 
 
5.6  ในด้านการพัฒนาความรู้ในสาขาการเงินการคลังให้กับกลุ่มประเทศ CLMV  รวมท้ังการสร้างเครือข่าย
กลุ่มบุคลากรระหว่างประเทศ ในด้านความช่วยเหลือวิชาการยังไม่ชัดเจน ซึ่งในอาเซี่ยนยังไ ม่มีใครชูประเด็น
เรื่องวิชาการเท่าไหร่ สพพ.ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในด้านนี้ 
 
6. เร่ืองความโปร่งใสในการบริหารงาน 
6.1  เรื่องความโปร่งใสในการท างานเป็นเรื่องท่ีส าคัญ การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้าน 
Infrastructure  ประเทศเพื่อนบ้านต้องสามารถใช้งานได้อย่างท่ีต้องการ และมีความยั่งยืน สพพ .ควรให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ประเทศเพื่อนบ้านจะให้ความเช่ือถือและเข้ามาขอความ
ช่วยเหลือจาก สพพ.เอง 
 
6.2  ในการก่อสร้างถนน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายส่วน ส่วนหนึ่งคือผู้ใช้รถใช้ถนน แต่ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดคือ
การออกแบบเบื้องต้น / การส ารวจออกแบบรายละเอียด  / การก่อสร้าง ส่ิงเหล่านี้คือส่วนท่ีส าคัญ  สพพ .
เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และท่ีปรึกษาไปด าเนินการส ารวจและออกแบบเบ้ืองต้น ราคาของงานก่อสร้างจะถูกหรือ
แพงขึ้นกับผลการส ารวจและการออกแบบ ถ้าสพพ.ได้บริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความสามารถ การก่อสร้างท่ีตามมา
จะมีคุณภาพ และส่ิงก่อสร้างจะอยู่คงทน ผลงานจะออกมาดี ท าให้ประเทศเพื่อนบ้านมีความเช่ือมั่นต้องการ
มากู้เงินจากสพพ . ผลประโยชน์จะตกแก่ สพพ .และประเทศชาติ แต่ถ้าได้บริษัทท่ีปรึกษาท่ีไม่มีความ รู้
ความสามารถ หรือรับงานไปแล้ว น าไปแจกจ่ายงานต่อให้ผู้อื่น ซึ่งในวงการท่ีปรึกษาวิศวกรที่ออกแบบส ารวจ
ก็ทราบกันดี โดยเฉพาะการสร้างถนนส าหรับประเทศท่ีเป็นภูเขา อุปกรณ์และบุคลากรเป็นส่ิงส าคัญ ต้องดีมี
คุณภาพและมีความรู้ความช านาญอย่างแท้จริง ในปัจจุบันบริษัทก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยต่างมีงาน
ในประเทศล้นมืออยู่แล้ว  และในอนาคต ประเทศไทยจะมีโครงการก่อสร้างถนน รถไฟรางคู่ อีกมาก โอกาสท่ี
บริษัทใหญ่จะประมูลงานส ารวจจาก สพพ . ในราคางาน 20 – 30 ล้านบาทได้ แล้วน าไปขายต่อบริษัทเล็กท่ี
คุณภาพไม่ถึงจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก   เรื่องนี้เป็นประเด็นท่ี สพพ .ควรให้ความส าคัญและระมัดระวังไม่ให้
เกิดขึ้น 
 
6.3   การเสนอช่ือภาคเอกชนไทยเข้าไปท างานในประเทศเพื่อนบ้าน  สพพ .ควรมีรายช่ือเป็นตัวเลือกให้มาก
ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มผลงานท่ีดี ร่วมถึงการสนับสนุนให้บริษัทคนไทยเข้าไปท างานในประเทศเพื่อ นบ้านมาก
ขึ้น 
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7. ข้อเสนอเร่ืองอื่นๆ 
7.1  ในวิสัยทัศน์ของ สพพ . “เป็นองค์กรช้ันน าในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ” ได้ระบุไว้ใน
เรื่องการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไม่มีแผนงานด้านการพัฒนาสังคมรองรับ
อย่างชัดเจน 
 
7.2  สพพ .ได้ศึกษาแนวทางมาค่อนข้างมากในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ได้มีการ
เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลให้บุคคลท่ัวไปได้รับทราบ ซึ่ง เป็นส่ิงท่ีน่ายินดี และควรจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
 
7.3  สพพ .ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก ท้ัง
ภาคเอกชนและภาครัฐ และควรท า  CSR  (Corporate Social Responsibility) ให้มากขึ้น 
 
7.4  เรื่องป้าย / เครื่องหมายจราจร เนื่องจากเราอยู่ในภูมิภาคท่ีการจราจร ไม่เหมือนกัน ในสปป .ลาว พม่า 
ไทย  ท าให้การวางป้ายเครื่องหมายจราจรวางข้างท่ีไม่เหมือนกัน  ส่ิงเหล่านี้ เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ สพพ.ควรให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มาก 
 
ภาพประกอบการประชุม 

 
ผู้อ านวยการสพพ.คุณเนวิน สินสิริ กล่าวเปิดงาน 
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