รายงานประจำ�ปี

2558

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
สารจากผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
คณะผู้บริหาร
ผลการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
การร่วมทุนของ สพพ. ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
การจัดเก็บเและการบริหารหนี้
การจัดท�ำความตกลงกับหน่วยงานต่างๆ
การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปี พ.ศ. 2558
แผนการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบการเงิน
งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สพพ.

หน้า
4
6
8
11
13
14
20
22
24
26
27
33
34
36
36
37
40
42
45
45
70
102

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 6

รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ สพพ.
ประวัติ คพพ.
การประชุม คพพ. และคณะอนุกรรมการต่างๆ
การบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนัก
แสดงการประชุม คพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558

หน้า
125
126
137
138
139
142

4

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สารจาก

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ถื อ เป็ น ปี ที่ มี
ความส�ำคัญต่อส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เนือ่ งจาก
เป็นปีที่ สพพ. ก่อตั้งมาครบ 10 ปี โดยยกระดับสถานะ
ของกองทุ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ แก่
ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สังกัดส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ซึง่ จัดตัง้ เมือ่ ปี 2539 มาเป็น
สพพ. ตัง้ แต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมา สพพ. ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ
ประเทศไทย ได้มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล ด้านนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่ า งประเทศ และยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสร้ า ง
ความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าค โดยมุ ่ ง สร้ า ง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทยและ
ประเทศเพือ่ นบ้าน สนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีใน
ภูมภิ าคให้เกิดอาทิ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วม
มือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ สพพ. ได้ ข ยายขอบเขตความร่วมมือ
เพื่ อ การพั ฒ นาไปยั ง สาขาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
อาทิ การพั ฒ นาเมื อ ง (Urban Development)
การพัฒนาระบบประปา การพัฒนาเมืองและพื้นที่ตาม
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เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมุง่ สนับสนุนโครงการทีช่ ว่ ยพัฒนาเส้นทางคมนาคม
(Transport Corridors) ไปสู่แนวระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridors) ในภูมิภาค อันเป็นการช่วย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประเทศเพื่อนบ้านให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
ในอาเซียน
การเกิ ด ขึ้ น ของประชาคมอาเซี ย น ในปลาย
ปี 2558 นับเป็นโอกาสและความท้าทายต่อการด�ำเนินงาน
ของ สพพ. ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย
ดังนั้น สพพ. จึงได้ก�ำหนดทิศทางและปรับกลยุทธ์ใน
เชิงรุกมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุนนโยบายของ
ประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่ ก ารเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมภิ าค โดยหนึง่ ในนโยบาย
ที่กล่าว คือ การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหุ้นส่วน
เพือ่ การพัฒนา (Development Partners) อืน่ ๆ ซึง่ ใน
ปี 2558 สพพ. ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
และสถาบันความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม่ น�ำ้ โขง
(Mekong Institute) จั ด ท� ำ แนวทางความร่ ว มมื อ
เพือ่ การพัฒนาร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาของ
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ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุน
การด�ำเนินงานขององค์กรตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
ของ สพพ. 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  
คณะกรรมการบริ ห ารส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น (คพพ.)
มีเจตนารมณ์ในการก�ำกับ ดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ.
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กร
และการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาเงินงบประมาณ
ของประเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการด�ำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในนามของ คพพ. ผมขอขอบคุณ
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วนทีไ่ ด้รว่ มกันขับเคลือ่ นองค์กรด้วย
ความมุ่งมั่นมาถึง 10 ปีในปี 2558 นี้ และยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นน�ำในการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
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สารจาก
ผู ้อ�ำนวยการ

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ส� ำ นั ก งาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) มีผลการด�ำเนินงานทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จด้วยดีเป็นทีน่ า่ พอใจ โดยปีนถี้ อื เป็นปีแรกเริม่
ของการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของ
สพพ. 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) และยั ง เป็ น ปี ที่ มี
ความส�ำคัญต่อองค์กร เนือ่ งจากเป็นปีทอี่ งค์กรก่อตัง้ มา
ครบรอบ 10 ปี เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2558
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการ จ�ำนวน 64 โครงการ ภายใต้
วงเงินความช่วยเหลือ จ�ำนวน 14,482.39 ล้านบาท
โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จ�ำนวน
21 โครงการ โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
จ�ำนวน 16 โครงการ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 27 หลักสูตร  
นายเนวิน สินสิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.

ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการด�ำเนิน
งานของ สพพ. ถือได้ว่าประสบความส�ำเร็จ สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ โดยในปีนี้
สพพ. โดยคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (คพพ.) ได้อนุมตั ิ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
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จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงินรวม 313.37 ล้านบาท คือ
โครงการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานในนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว และอนุมตั แิ ผนจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจัดอบรม
จ�ำนวน 5 หลักสูตร วงเงิน 4.00 ล้านบาท ส�ำหรับ
ด้านนโยบายการบริหารเงินทุน เพือ่ ลดการพึง่ พาเงินงบ
ประมาณแผ่นดินนัน้ สพพ. ก็สามารถด�ำเนินการได้ครบ
ถ้วนตามแผนการบริหารจัดการเงินทุน ในปีนี้ สพพ.
ร่ ว มกั บ ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (ADB) และสถาบั น
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง (Mekong
Institute) ได้จดั ท�ำแนวทางความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมร่ ว มกั น นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น นโยบายด้ า นการบู ร ณาการ
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอื่นๆ ในการ
สนับสนุนบทบาทของ สพพ. ที่จะเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ในภูมิภาคต่อไป  
กระผมในฐานะผู ้ บ ริ ห าร สพพ. ขอขอบคุ ณ
การสนับสนุนและความทุม่ เทของ คพพ. ส�ำหรับการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ตามหลักธรรมาภิบาล
พร้อมทั้งให้แนวคิดและนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินงานขององค์กร และขอขอบคุณผู้บริหาร
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ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการรักษาเจตนารมณ์เพื่อให้
สพพ. เป็นองค์กรที่สนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ
ประเทศด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ และเป็นที่
ยอมรั บ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

นายเนวิน สินสิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
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รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะกรรมการบริหาร

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ปลัดกระทรวงการคลัง
(17 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558)

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(19 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน)

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูแ้ ทนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(9 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)

นายปรเมธี วิมลศิริ

รองเลขาธิการฯ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(30 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน)

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน)
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รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

นายกุศล แย้มสอาด

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

นายอรรคศิริ บุรณศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะผู ้บริหาร

นายเนวิน สินสิริ

ผูอ้ ำ� นวยการ สพพ.
(16 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
ก�ำกับดูแลส�ำนักบริหารโครงการ
และส�ำนักบริหารเงินทุน
(28 สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน)

นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์

รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
ก�ำกับดูแลส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักอ�ำนวยการและ
ส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
(10 สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน)
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รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนัก

นางมัญชุลา ศิริเจริญ

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
(17 พฤษภาคม 2548 – ปัจจุบัน)

นายกีรติ เวฬุวัน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินทุน
(1 กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน)

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารโครงการ
(1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน)

นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
(25 สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน)

นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
(3 กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน)

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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ผลการด�ำเนินงานของ สพพ.
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
เนือ่ งจากรัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญในการร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจในภูมิภาค
อ�ำนาจหน้าที่หลักตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานฯ ประกอบด้วย
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการทีเ่ กีย่ วโยงกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหรือด�ำเนินนโยบายและ
มาตรการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อำ� นาจหน้าที่ หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านโดยมีขอบเขตการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ทัง้ หมด 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม)
ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)
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รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นภารกิจหลักในการด�ำเนินงาน
ของ สพพ. ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค รวมทั้งยกระดับคุณภาพการด�ำรงชีวิต
ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกันให้เกิดการพัฒนาอย่างทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ กระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. เริ่มตั้งแต่การส�ำรวจและประเมิน
โครงการเบื้องต้น (Fact Finding and Appraisal) การจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ (Preparation) โดย
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ การด�ำเนิน
โครงการ (Implementation) โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นค่าก่อสร้างในการด�ำเนินโครงการ
การปิดและการประเมินผลโครงการ (Project Completion and Post Evaluation) ภายหลังโครงการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

TA approval
& Record of Discussion

Fact Finding
& Appraisal

Preparation

Evaluation

Project Cycle
FA approval
& Loan Agreement
Implementation

Completion

Monitoring

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รู ปแบบการให้ความช่ วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านของ
สพพ. แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) แบ่งออกเป็น
• การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) โดยมีอัตราดอกเบี้ยต�่ำ 
และระยะเวลาในการช�ำระคืนเงินต้นและระยะเวลาปลอดหนี้ยาวกว่าปกติ ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2557) สพพ. คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 – 2.50 ต่อปี และประเทศผู้กู้ต้องใช้สินค้าและ
บริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทั้งหมด อีกทั้งต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาและ
ผู้รับเหมาจากประเทศไทย เป็นต้น
• การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินให้เปล่า (Grant) เป็นเงินให้เปล่าที่สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ
• การให้เงินช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินกู้และเงินให้เปล่า (Mixed Credit) เป็นการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีสัดส่วนของเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า โดยปกติอัตราส่วนของ
เงินให้เปล่าจะไม่เกินร้อยละ 30
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยอยู่ในรูปแบบของเงินให้เปล่า
(Grant) แบ่งออกเป็น
• การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ การศึกษาความเหมาะสม และ
รูปแบบการด�ำเนินโครงการ
• การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
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รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในรอบ 10 ปี ของ สพพ.
ในปี 2558 นับเป็นปีทมี่ คี วามส�ำคัญ เนือ่ งจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 10 ปี ของการก่อตัง้ สพพ. โดยสรุปผล
การด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการทัง้ หมดของ สพพ. (ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ จนถึงสิน้ เดือนกันยายน
2558) สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 64 โครงการ ภายใต้วงเงิน
ความช่วยเหลือรวมทัง้ สิน้ 14,482.39 ล้านบาท โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จ�ำนวน 21 โครงการ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ จ�ำนวน 16 โครงการ โครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จ�ำนวน 27 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 53 โครงการ สรุปได้ดังนี้

โครงการความช่วยเหลืิอทางการเงินและวิชาการ 64 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,482.39 ล้านบาท
(ตั้งแต่ปี 2548 ถึง กันยายน 2558)

4 โครงการ
(FA 2 โครงการ, TA 2 โครงการ)
เป็นเงิน 2,199.80 ล้านบาท

27 โครงการ
(FA 17 โครงการ, TA 10 โครงการ)
เป็นเงิน 11,931.10 ล้านบาท

3 โครงการ
(FA 1 โครงการ, TA 2 โครงการ)
เป็นเงิน 149.90 ล้านบาท

3 โครงการ
(FA 1 โครงการ, TA 2 โครงการ)
เป็นเงิน 188.00 ล้านบาท
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวนทั้งสิ้น
6 โครงการ ภายใต้วงเงินความช่วยเหลือทั้งสิ้น 317.37 ล้านบาท โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงิน 313.37 ล้านบาท คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว ซึ่งจะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และแผนการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จ�ำนวน 5 หลักสูตร วงเงิน 4.00 ล้านบาท
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนจาก
เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว วงเงิน 1,977.00 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุ ทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน
(ปี พ.ศ. 2559 – 2561)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความแตกต่างของระดับ
การพัฒนา ตลอดจนลดความยากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยแนวโน้ม
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. มีนัยส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ การเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) 2) กระจายสาขาความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความหลาก
หลาย เช่น การพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Development) และการพัฒนาทางด้านสังคม 3) การกระจาย
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และ 4) การให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
ในกรณีเกิดภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ สพพ. ยังสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. รวมทั้งการสร้าง
องค์ความรู้ในการบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management) ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2561 จ�ำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน
ศรีลงั กา และติมอร์-เลสเต โดยสรุปสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศ
เพื่อนบ้าน ปี พ.ศ. 2559-2561 ได้ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน
1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา
1) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองส�ำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมไปถึงโครงข่ายคมนาคมความเชือ่ มโยงระหว่างสองประเทศ และ
พัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารด่านผ่านแดน รวมทัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ
2) ขยายความเชื่อมโยงด้านคมนาคม พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศระหว่างชายแดนไทยกับ
กัมพูชาไปยังเวียดนามใต้ ทัง้ การคมนาคมทางบก ระบบราง และการขนส่งทางน�ำ้ ระหว่างทัง้ สองประเทศ
1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1) ส่งเสริมความเชือ่ มโยงด้านคมนาคมขนส่ง (Connectivity) ส่งเสริมการเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาค โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ (Economic Corridors)
โดยเฉพาะเส้นทางหรือเมืองที่อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ –ใต้
2) ด้านพลังงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าร่วมกันระหว่างไทย – สปป. ลาว อาทิ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเพือ่ เชือ่ มโยงมายังประเทศไทย  
3) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และเมือง สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญตาม
เมืองเศรษฐกิจส�ำคัญ เมืองคูแ่ ฝด (Sister Cities) และเมืองทีอ่ ยูบ่ นระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Towns)
รวมถึงการพัฒนาเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
1) ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงด้ า นการคมนาคมขนส่ ง   สนั บ สนุ น การขยายและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาโครงข่ า ย
การเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมทางบก เชือ่ มการเดินทางและการขนส่งระหว่างไทยกับเมืองส�ำคัญของเมียนมา
รวมถึงเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้ในอนาคต การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridors) และเชื่อมโยงกับพื้นที่เฉพาะ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น  
2) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และเมือง สนับสนุนการพัฒนาเมืองคู่ค้าด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็น อาทิ ไฟฟ้า ประปา ถนน ในพื้นที่เมืองที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจและเมืองคู่แฝด อาทิ แม่สอดเมียวดี ตลอดจนการพัฒนาเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการของ สพพ.
1.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1) สนับสนุนความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการพัฒนาในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเน้นการพัฒนา ก่อสร้าง และปรับปรุงการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางบก เพื่อสนับสนุน
การเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง จากไทยไปยั ง เวี ย ดนามและจี น มากขึ้ น รวมถึ ง การพั ฒ นา
สาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตอนใต้ และตามเมืองคู่แฝด
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2) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านสาธารณูปโภคตามเมืองส�ำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกันน�้ำท่วม รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในชุมชนเมือง
1.5 ราชอาณาจักรภูฏาน
1) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งทั้ง
ด้านการออกแบบ การก่อสร้างและการบ�ำรุงรักษาถนน และระบบคมนาคมทางอากาศ โดยด�ำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาด้านการคมนาคมของไทย
2) ส่งเสริมการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อทดแทนการน�ำเข้า
3) ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Rural Development Planning) สนับสนุน
การวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา การสาธารณสุข
และการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมความต้องการในเมืองส�ำคัญๆ และพื้นที่ในเขตชนบท
1.6 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการขยายโครงข่ายและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก รวมทัง้ สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมเชือ่ มต่อระหว่างโครงข่ายถนน
สายหลักและเขตเมืองกับชนบท
2) การพัฒนาชุมชนเมือง  โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ประปา ไฟฟ้า การสาธารณสุข และ
ครอบคลุมเมืองส�ำคัญๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวศรีลังกา
1.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพพ. โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
และเทคโนโลยี ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ หรือจัดฝึกอบรมในสาขาหรือหลักสูตรที่ สพพ. จัดให้แก่
บุคลากรภาครัฐของประเทศเพือ่ นบ้านอืน่ ๆ เพือ่ สร้างโอกาสทีจ่ ะขยายความร่วมมือทางด้านการเงินต่อไปใน
อนาคต
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ผลการด�ำเนินงานให้ความช่ วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาคอาเซียนเริ่มมีบทบาทและความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายการผลิตร่วมกัน ส่งเสริมการค้าในภูมิภาค ดึงดูดการลงทุน
และการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โดยประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา
สปป.ลาว เวียดนาม และเมียนมา ซึง่ มีระดับการพัฒนาไม่เท่าเทียมกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน ดังนัน้ สพพ. จึงได้ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมขนส่ง อาทิ การสร้างถนน ทางรถไฟ และสนามบิน รวมทั้งการปรับปรุงด่านชายแดน สนับสนุน
การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตามเมืองส�ำคัญบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridors) การพัฒนาตามพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ ของไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ การพัฒนา
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาค
สพพ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว และต้องการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยส่วนใหญ่ริเริ่มจากแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) นอกจากนี้ สพพ. ได้เพิม่ ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาไปยังสาขาอืน่ นอกเหนือจากด้านคมนาคม
ขนส่ง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การพัฒนาเมือง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานของ สพพ. ในรอบ 10 ปี เป็นรายประเทศ ดังนี้

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือกัมพูชา เป็นประเทศก�ำลังพัฒนาประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ได้รับความสนใจจาก
นักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับ
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีที่ดินว่างเปล่าเป็นจ�ำนวนมาก เหมาะส�ำหรับ
การน�ำมาใช้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม กัมพูชามีเมืองส�ำคัญๆ ตัง้ อยูบ่ นแนวระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้
(Southern Economic Corridor : SEC) และเป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงชายฝั่งตอนใต้ (Southern Coastal
Corridor) อาทิ กรุงพนมเปญ เมืองสีหนุวิลล์ เป็นต้น จึงเป็นประเทศที่มีความส�ำคัญในการเชื่อมโยงทางตอนใต้
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยสามารถสรุปการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจแก่กัมพูชา ดังนี้
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1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชาในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน
(Concessional Loan) ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล
หรือถนนหมายเลข 48 ภายใต้วงเงินความช่วยเหลือจ�ำนวน 867.80 ล้านบาท โดยมีจดุ เริม่ ต้นโครงการที่ จ.เกาะกง
และสิน้ สุดที่ จ.สะแรอัมเปิล ระยะทางรวม 151.5 กิโลเมตร (ไม่รวมสะพานข้ามแม่นำ�้ ) เชือ่ มโยงเส้นทางการพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) ภายใต้แผนงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) เชือ่ มโยงไทย – กัมพูชา – เวียดนาม โครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 และ 2) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67 (R67) อันลองเวง – เสียมราฐ
วงเงิน 1,300 ล้านบาท ระยะทางรวม 131 กิโลเมตร เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทางตอนใต้ ข องไทย (จ.ศรี ส ะเกษ) กั บ ภาคเหนื อ ของกั ม พู ช า (เมื อ งเสี ย มราฐ) โครงการแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ
เดือนมีนาคม 2552 โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กมั พูชาทัง้ 2 โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบาย
ของไทยในการส่งเสริมการเชือ่ มโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การค้า และการลงทุนในภูมภิ าคให้มคี วามสะดวก และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สพพ. เป็นผู้ด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือส�ำหรับการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมต่อ
ไปยังถนนหมายเลข 5 ของกัมพูชา โดย สพพ. ได้เริ่มด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือในการศึกษาความเป็นไปได้
(Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนสตึงบทและ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ในปี 2556 และศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ภายใต้วงเงินให้
ความช่วยเหลือจ�ำนวน 17 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด
จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ของกัมพูชา ณ บ้านสตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งเชื่อมโยงกับจุดผ่านแดนถาวร
แห่งใหม่ของไทย ณ บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับ
การข้ามแดนของปริมาณการขนส่งสินค้าเข้า-ออก และการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ทีค่ าดว่าจะมี
มูลค่าสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหาจราจรแออัดในบริเวณจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก-ปอยเปต
อีกทัง้ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ
นอกจากนี้ สพพ. ยังได้มีการจัดการศึกษาดูงานการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรและแนวทางการด�ำเนินงานระบบ
ศุลกากรผ่านแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบตั งิ านส�ำหรับโครงการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
มาจากนโยบายการเปิดประเทศเพือ่ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และการรับความช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนั สปป.ลาว สามารถเปลีย่ นจากประเทศทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเล
(Land Lock Country) ไปเป็นประเทศทีส่ ามารถเชือ่ มต่อ (Land Link Country) กับประเทศต่างๆ ในอนุภมู ภิ าค
โดยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งภายในประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ท�ำให้สามารถเดินทาง
ติดต่อระหว่างกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และรองรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์แล้ว สปป.ลาว มีเมืองส�ำคัญๆ ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบด้วย แนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor) และ
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor) จึงเป็นประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยสามารถสรุปการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจแก่ สปป.ลาว ดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ด้านต่างๆ อาทิ ด้านการคมนาคมขนส่งและการเชือ่ มโยงบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนประเทศไทย - สปป.ลาว  ด้านพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ส�ำหรับโครงการที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินส่วนใหญ่เป็นโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมภิ าค โดย
ในช่วงตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ องค์กรจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
จ�ำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ภายใต้วงเงินให้ความช่วยเหลือจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 11,784.10 ล้านบาท ท�ำให้
สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากที่สุด โดยโครงการที่ สพพ.
ให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาทีส่ ำ� คัญ อาทิ โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต โครงการก่อสร้าง
เส้นทางเชียงราย – คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (ถนน R3) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
หนองคาย – ท่านาแล้ง โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ และโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำใน
นครหลวงเวียงจันทน์
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (คพพ.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว จ�ำนวน 1 โครงการ คือ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ วงเงินให้ความช่วยเหลือจ�ำนวน 313.37 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์การด�ำเนินโครงการเพื่อรองรับการประชุม ASEAN Summit ซึ่ง สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพใน
การจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2559
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2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้มีความร่วมมือกับ สปป.ลาว ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาถนน
การปรับปรุงระบบประปา ระบบไฟฟ้า และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอื่นๆ เช่น การพัฒนา
ระบบราง (รถไฟ) และการพัฒนาด่านชายแดน เป็นต้น โดยมีวงเงินในการให้ความช่วยเหลือประมาณ 127 ล้านบาท
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆ จ�ำนวน 9 โครงการประกอบด้วย
-

งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (สามแยกสีไค-บ้านน�้ำสัง
และบ้านปากตอน-เมืองสังข์ทอง-บ้านนาสา)
การออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำเอกสารประกวดราคา ส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้งเวียงจันทน์
งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)  
ถึงเมืองปากลาย
งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น ส�ำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ
งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น ส�ำหรับโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง)
การส�ำรวจและออกแบบการปรับปรุงระบบน�้ำประปา และพัฒนาเมือง 12 แห่ง ใน สปป.ลาว
งานส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน
และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น
งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา -บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง)
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า
ช่วงน�้ำทง-ห้วยทราย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. มีการด�ำเนินงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
(R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน�ำ้ สัง ภายใต้วงเงินในการให้ความช่วยเหลือจ�ำนวน
20 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (ChiangmaiVientiane Economic Corridor: CVEC) ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ของไทยไปยัง
นครหลวงเวียงจันทน์ ที่เป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยเส้นทางใน สปป.ลาว จากด่านภูดู่ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
– ปากลาย และบ้านน�ำ้ สัง – เวียงจันทน์ สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว และได้ดำ� เนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อเส้นทางดังกล่าวมีการพัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถเชื่อมโยงเส้นทางจาก จ.เชียงใหม่
ประเทศไทย –นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ด้วยระยะทางเพียง 630 กิโลเมตร จึงถือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมสายส�ำคัญของทั้งสองประเทศ
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นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ยังได้มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (ธ.ส.ก.) ของ
รัฐบาล สปป.ลาว ใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสีย่ ง การตรวจสอบ กิจการ
สาขาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารและโครงการศึกษาดูงานสินเชือ่ รายย่อย
และกลุ่มผลิตรายย่อย อีกทั้ง สพพ. ได้มีความร่วมมือสามฝ่ายระหว่าง สพพ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการเงินของ สปป.ลาว ในการจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันเศรษฐศาสตร์และการเงิน สปป.ลาว ในหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ส�ำหรับผู้สอนการบัญชี (International Financial Reporting Standards (IFRSs) – Training for Trainers)
โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการดังกล่าว สพพ. มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในภาคการเงิน การบริหารความเสี่ยง และยกระดับมาตรฐานในการจัดท�ำระบบบัญชีของ
สปป.ลาว ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์และการด�ำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือเมียนมา ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสถานะของประเทศหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและเปิดประเทศ อีกทั้งยังเป็น Least Developed Country
ท�ำให้ได้รบั การยกเว้นภาษีและสิทธิพเิ ศษทางการค้าจากหลายประเทศ ส่งผลให้นกั ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน
ภายในเมียนมามากขึ้น แต่เมียนมายังขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์ ดังนั้น สพพ. จึงด�ำเนิน
ยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ เมี ย นมาผ่ า นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ซึง่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง รวมทัง้ ยกระดับชีวติ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนให้ดขี นึ้ เพือ่ สนับสนุนการเปิดประตูการค้าของไทยผ่านเมียนมาไปยังเอเชียใต้ และจีน
รวมถึงเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า ตลอดจนร่วมพัฒนาโครงการทวายเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจบนฐานการผลิต
และประตูการค้าแห่งใหม่ เมียนมาจึงเป็นประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญในการพัฒนาบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
– ตะวันตก (EWEC) โดยสามารถสรุปการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจแก่เมียนมา ดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในรูปแบบ
เงินให้เปล่า (Grant) จ�ำนวน 122.90 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเส้นทางระยะทางรวม 17.35
กิโลเมตร ส�ำหรับโครงการเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-เมียนมา จากบริเวณเมียวดีไปยังเชิงเขาตะนาวศรี
ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 โดยเส้นทางดังกล่าวอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (EWEC) เชื่อมเมืองเมาะล�ำไย-เมียวดี-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดงฮา-
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ดานัง และเป็นส่วนหนึ่งของถนนอาเซียนหมายเลข 1 นอกจากนี้ ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก
รัฐบาลเมียนมาในการพิจารณาขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. ส�ำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
เมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)
2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการตามภารกิจ
ของ สพพ. แก่เมียนมา เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของโครงการ ประกอบ
ด้วย 1) งานศึกษาความเป็นไปได้และจัดท�ำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในนครย่างกุ้ง (เขต North
Okkalapa และเขต North Dagon) ซึ่งได้ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยโครงการนี้จะท�ำให้
นครย่างกุง้ สามารถจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมัน่ คง มีเสถียรภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับใน
เขตพื้นที่โครงการ และลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าในระหว่างการจ่ายไฟฟ้า ซึ่งมีเป้าหมายลดอัตราการสูญเสีย
กระแสไฟฟ้าไว้ไม่เกินร้อยละ 13 และ 2) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนน
จากด่านเจดียส์ ามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมูบ่ า้ นพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน
ซึง่ ศึกษาแล้วเสร็จเมือ่ เดือนกันยายน 2558 ว่าจะส่งมอบงานได้ในเดือนธันวาคม 2558 โดยโครงการนีจ้ ะเป็นการพัฒนา
ระบบขนส่งและเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างไทยและเมียนมา ส่งเสริมการค้าชายแดนและส่งเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนทัง้ 2 ประเทศ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีโครงการที่ คพพ. อนุมตั ใิ ห้ความช่วยเหลือทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่ยงั ไม่ลงนามในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา คือ งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/
พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ตคอ) ซึง่ คพพ. เห็นควรให้ชะลอการจ้างทีป่ รึกษาส�ำหรับโครงการดังกล่าว
ออกไปก่อน เนื่องจากเมียนมายังไม่มีความชัดเจนส�ำหรับการด�ำเนินโครงการดังกล่าว
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการส�ำหรับการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับ
การบริหารโครงการ การบริหารจัดการหนีส้ าธารณะ ระบบการบิน เพือ่ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้านในโครงการที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือ โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้จดั ถ่ายทอดความรูฯ้ ในหลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน ซึง่ ได้ดำ� เนินการร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญีป่ นุ่ (JICA) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารเอกชน และหลักสูตรระบบประปา ซึง่ ด�ำเนินการร่วมกับการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีเจ้าหน้าที่เมียนมาเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวด้วย  
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือเวียดนาม เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การผลิต การบริการ การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ ท�ำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาที่มี
ศักยภาพ ประกอบกับประชากรมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เวียดนามเป็นตลาดขนาดใหญ่และ
มีกำ� ลังซือ้ สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจำ� นวนมาก โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านค่าแรงทีย่ งั มีอตั ราไม่สงู นัก และ
แรงงานชาวเวียดนามมีศกั ยภาพในการท�ำงานสูง อีกทัง้ ความได้เปรียบทางทีต่ งั้ ของเวียดนาม ซึง่ มีชายฝัง่ ทะเลเป็น
ระยะทางยาว 3,440 กิโลเมตร จึงท�ำให้เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจ�ำนวนมาก นอกเหนือจาก
ทรัพยากรทางทะเลแล้ว เวียดนามยังมีท่าเรือส�ำคัญๆ เช่น ท่าเรือดานัง ท่าเรือไฮฟอง และ ท่าเรือไซง่อน เป็นต้น
ท�ำให้เวียดนามมีความเหมาะสมในการเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดย
ไทยและเวียดนามด�ำเนินความสัมพันธ์ในรูปแบบ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” จากปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและโอกาส
ของเวียดนาม จึงท�ำให้เวียดนามมีความส�ำคัญต่อยุทธศาสตร์การด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในภูมิภาค โดยสามารถสรุปการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแก่เวียดนาม ดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เวียดนามในรูปแบบเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรน (Concessional Loan)
ทั้งจ�ำนวน ภายใต้วงเงินความช่วยเหลือจ�ำนวน 150 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการสินเชื่อระยะยาว
ส�ำหรับการจัดซื้อสินค้าจากไทย ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2539 ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างรอ
Formal Request จากรัฐบาลเวียดนามในการขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. ส�ำหรับโครงการก่อสร้าง
ประตูกั้นน�้ำที่ Tan Thuan นครโฮจิมินห์ และโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa
2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินโครงการทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่เวียดนามเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 38 ล้านบาท ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของโครงการ ประกอบด้วย
1) งานทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม ทบทวนรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบ
รายละเอียดงานก่อสร้างประตูกั้นน�้ำที่ Tan Thuan นครโฮจิมินห์ ซึ่งได้ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2556
โดยโครงการนีจ้ ะช่วยแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมขังและน�ำ้ เน่าเสียในช่วงฤดูฝน และส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในนครโฮจิมินห์มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น และ 2) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa ซึ่งได้ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยโครงการนี้
จะเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสตรีฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขของจังหวัด Thanh Hoa
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นอกจากนี้ สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการส�ำหรับการถ่ายทอดความรูใ้ นหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ระบบการบิน เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในโครงการที่ สพพ. ให้
ความช่วยเหลือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้จัดถ่ายทอดความรู้ฯ ในหัวข้อการบริหารหนี้สาธารณะ
และโครงการของ สพพ. ในเวียดนาม ซึง่ ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้แก่เจ้าหน้าที่
กระทรวงการคลังของเวียดนาม ส�ำหรับหลักสูตรนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่ง สพพ. ได้ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ ADB JICA ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารเอกชน และหลักสูตร
ระบบประปา ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับ กปภ. เวียดนามได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวด้วย

การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ (Post Evaluation)
การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จของ สพพ. แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) การประเมินปิดโครงการ
ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เมื่อโครงการความช่วยเหลือทางการเงินด�ำเนินการแล้วเสร็จ
เพื่อจัดท�ำเป็นรายงานปิดโครงการ (Project Completion Report) และ 2) การประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลา 3-5 ปี โดยการจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือทีป่ รึกษาจากภายนอกเพือ่ จัดท�ำรายงานการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ (Post Evaluation Report)
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้มีการประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ. จ�ำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น การประเมินปิดโครงการ จ�ำนวน 3 โครงการ และ
การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี
จ�ำนวน 2 โครงการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. การประเมินปิดโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้ท�ำการประเมินปิดโครงการ จ�ำนวน 3 โครงการ จัดท�ำในรูปแบบ
รายงานปิดโครงการ โดยโครงการทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมดเป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการใน สปป.ลาว ประกอบด้วย
1.1 รายงานปิดโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2
โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 เป็นงานที่ต่อเนื่องจากงานปรับปรุงสนามบินปากเซ ที่รัฐบาล
ไทยให้ความช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้ โดยโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะแรกก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่
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วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยมี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างและกรมการขนส่งทางอากาศของไทยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ การปรับปรุง
สนามบินดังกล่าวยังขาดอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร รวมถึงระบบรักษา
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดังนั้น สปป.ลาว จึงได้เสนอขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 184 ล้านบาท เพื่อยกระดับสนามบินปากเซให้ได้ตามมาตรฐาน International Civil
Aviation Organization (ICAO) และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ.
ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการปรับปรุง
สนามบินปากเซ ระยะที่ 2 โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 วงเงิน 184 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
1) การอนุมัติรายการน�ำเข้าสินค้าหลัก (Master List) ของโครงการมีความล่าช้า
2) โครงการค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากระยะเวลาการด�ำเนินการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งมี
ฝนตกชุกท�ำให้บางพื้นที่น�้ำท่วม มีปัญหาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ท�ำให้งานล่าช้าไป 3 เดือน
3) การท�ำงานในพืน้ ที่ Airside โดยสนามบินยังเปิดให้บริการเทีย่ วบินเป็นปกติ ท�ำให้การด�ำเนินงานต้องหยุด
ชะงักทุกครั้งเมื่อมีเครื่องบินขึ้น-ลง
4) การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงท�ำให้ใช้เวลามากในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและตรวจสอบ
คนเข้า-ออก
สรุปผลความส�ำเร็จจากโครงการ
1) การปรับปรุงสนามบินดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน ICAO จะท�ำให้สนามบินดังกล่าวรองรับเทีย่ วบินทัง้ ภายใน
และต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
2) ส่งเสริมให้การเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคขยายตัว
3) สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ของ สปป.ลาว อย่างเป็นรูปธรรม
4) เมื่อสนามบินดังกล่าวได้พัฒนาเป็นที่ยอมรับจากสายการบินต่างๆ และมีการใช้บริการมากขึ้นจะเป็นผล
ท�ำให้มีการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนตามมา
ข้อเสนอแนะของโครงการ
1) สพพ. ควรชี้แจงและแนะน�ำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดท�ำ  Master List ของวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ก่อสร้างที่จะใช้ในโครงการ และประสานงาน เพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว โดย
เร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
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2) สพพ. ควรจัดสรรเงินทุนจ�ำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการฝึกอบรมและถ่ายทอดวิชาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาท่าอากาศยาน
1.2 รายงานปิดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง - น�้ำสัง และเมืองสังข์ทอง
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง - น�้ำสัง และเมืองสังข์ทอง เป็นโครงการปรับปรุงถนน
ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร โดยเส้นทางหลักเริ่มต้นจากบริเวณบ้านตาดทอง ถึงบ้านน�้ำสัง ระยะทาง
56 กิโลเมตร และเส้นทางรองเชือ่ มจากเส้นทางหลักทีบ่ า้ นปากตอน ไปยังเมืองสังข์ทอง และจากเมืองสังข์ทอง
กลับมาบรรจบเส้นทางหลักที่บ้านโคกแห้ ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินส�ำหรับโครงการดังกล่าว
แก่ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
และได้มกี ารลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 วงเงิน 1,392 ล้านบาท
โดยเป็นเงินกู้และเงินให้เปล่าในสัดส่วนร้อยละ 70:30 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลาช�ำระหนี้
30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) โดยกรมทางหลวง สปป.ลาว ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง
จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนท์แมเนจเมนท์ จ�ำกัด เป็นวิศวกร
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
1) ผู้รับเหมาไม่มีผู้ออกแบบงานก่อสร้างประจ�ำในพื้นที่โครงการ เมื่อมีการแก้ไขแบบก่อสร้างจึงท�ำให้
เสียเวลาในการจัดส่งเอกสารไปให้กับผู้ออกแบบงานในกรุงเทพฯ ซึ่งท�ำให้งานก่อสร้างล่าช้าเพิ่มขึ้นอีก
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการก่อสร้างในรูปแบบ Design and Build ที่ ADB เคยด�ำเนินการนั้น
มีระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการสั้นกว่า
2) การประมาณวงเงินค่าใช้จา่ ยโครงการการออกแบบเบือ้ งต้น (Conceptual Design) ไม่ได้คำ� นึงถึงปัญหา
น�้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2555 สปป.ลาว จึงจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงานออกแบบถนนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กล่าวในช่วงขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และต้อง
วางระบบร่องระบายน�ำ้ เพือ่ ระบายน�ำ้ ท่วมขังทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต จึงท�ำให้โครงการนีจ้ ำ� เป็นต้อง
ใช้เงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มเติมดังกล่าวมากกว่าที่ได้มีการประกวดราคาใน
ช่วงแรกและเป็นสาเหตุให้ สปป.ลาว ขอ Variation Order (VO) มายัง สพพ.
3) เนือ่ งจาก สปป.ลาว ไม่สามารถเวนคืนและโยกย้ายประชากรทีอ่ ยูบ่ นแนวเส้นทางตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ใน
ขั้นการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ดังนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงต้องส�ำรวจและออกแบบ
แนวเส้นทางใหม่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ให้แล้วเสร็จก่อนเป็นล�ำดับ
แรก จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าสะสมเป็นเวลานาน และประสบปัญหาเรือ่ งการอนุมตั ิ Master List ล่าช้า
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สรุปผลความส�ำเร็จของโครงการ
1) ประชาชนในเมืองสังข์ทองสามารถเดินทางไปและกลับเวียงจันทน์ได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาใน
การเดินทางและขนส่งสินค้ามายังเวียงจันทน์ จากประมาณ 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 45 นาที
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองสังข์ทองและตลอดตามแนวเส้นทางหมายเลข 11 ให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ประชาชนได้มีการโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานและค้าขายตลอดแนวเส้นทางเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับเมืองสังข์ทองให้เป็นเมืองที่หลุดพ้นจากความยากจน
ใน สปป.ลาว อีกด้วย
3) ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว เนื่องจากถนนหมายเลข 11 เป็นถนนเลียบแม่น�้ำโขง ซึ่งมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและขึ้นชื่อว่าเป็นถนนมีคุณภาพดีที่สุดใน สปป.ลาว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยม
มาปั่นจักรยานและใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
1.3 รายงานปิดโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี
โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (จ.อุตรดิตถ์) – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี เป็นโครงการก่อสร้างถนน
ระยะทางรวมประมาณ 32 กิโลเมตร ซึ่งมีรูปแบบผิวถนนประเภท Asphaltic Concrete และงานก่อสร้าง
อาคารด่านถาวร โดยเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการดังกล่าว และเมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2555 สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินร่วมกับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ใน โดยมีสัดส่วนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนต่อเงินให้เปล่า
ร้อยละ 80:20 ซึ่ง สปป.ลาว ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และ
บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง คือ บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 10 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2557 ส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
1) ปัญหาการน�ำเข้าวัสดุ อุปกรณ์กอ่ สร้าง และเครือ่ งจักรจากประเทศไทย ซึง่ รัฐบาล สปป.ลาว มีความกังวล
ว่าอาจมีการน�ำวัสดุอปุ กรณ์และเครือ่ งจักรจากประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ทไี่ ม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยเฉพาะน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ กี ารน�ำเข้าไปใช้ในโครงการในปริมาณมาก ซึง่ อาจจะมีการลักลอบ
น�ำไปจ�ำหน่าย เนื่องจากน�้ำมันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยที่น�ำไปใช้ในโครงการไม่ต้องเสียภาษี ท�ำให้
การด�ำเนินโครงการในช่วงต้น (ช่วงการขออนุมัติ Master List) เกิดความล่าช้า ส่งผลให้การน�ำเข้า
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรจากประเทศไทย โดยเฉพาะน�้ำมันเชื้อเพลิง มีความล่าช้ามาก
2) ปัญหาทางด้านกายภาพของพืน้ ทีโ่ ครงการ การก่อสร้างถนนช่วงรอยต่อชายแดนไทย-ลาว ซึง่ มีภมู ปิ ระเทศ
เป็นภูเขาสูงชัน จึงต้องออกแบบระยะความลาดชันของถนนที่ตัดผ่านภูเขาโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ขับขี่ ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนินงานดังกล่าวต้องใช้เวลาในการขออนุมัติ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
เขตแดนของทั้งสองประเทศ
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สรุปผลความส�ำเร็จของโครงการ
1) ก่อนการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว จะต้องใช้เวลาเดินทางจากด่านภูดู่-บ้านแก่งสาว เมืองปากลาย
ประมาณ 2 ชัว่ โมง เนือ่ งจากสภาพถนนช�ำรุดเสียหายมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หลังจากการปรับปรุง
เส้นทางแล้ว การเดินทางตามที่กล่าวใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น และสามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้น การคมนาคมขนส่งและการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ภายหลังจากการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จ ได้มกี ารยกระดับจุดผ่านแดนบ้านภูดู่ ในฝัง่ ไทย และ
จุดผ่านแดนบ้านผาแก้วในฝั่ง สปป. ลาว ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า
ชายแดนระหว่างสองประเทศ ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะของโครงการ
1) ควรมีการเตรียมการส�ำหรับการขออนุมัติ Master List (การน�ำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และเชื้อเพลิง
เพื่อการก่อสร้าง เข้ามาในพื้นที่ด�ำเนินโครงการ) ในโครงการอื่นๆ ต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าใน
การด�ำเนินงาน
2) สพพ. แนะน�ำให้ สปป.ลาว จัดเก็บค่าผ่านทางส�ำหรับรถใหญ่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อน�ำเงินส่วนนี้ไป
บ�ำรุงรักษาถนนเส้นดังกล่าวในอนาคตหากมีการช�ำรุดเสียหาย นอกจากนี้ สปป. ลาว ควรจัดหา
เครื่องชั่งน�้ำหนักรถ และเข้มงวดในเรื่องการควบคุมน�้ำหนักบรรทุก เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวมีความยั่งยืน
ในการใช้งานต่อไป
2. การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี
สพพ. ได้จ้างบริษัท พี ซี บี เทคโนโลยี จ�ำกัด ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนต์ ออฟ เทคโนโลยี จ�ำกัด ด�ำเนิน
การศึกษาผลประโยชน์ ผลกระทบและความคุ้มค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. จ�ำนวน
2 โครงการ โดยที่ปรึกษาได้สรุปผลการประเมินโครงการเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายต่างๆ (Relevance)
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (Efficiency)
ประสิทธิผลการด�ำเนินงานโครงการ (Effectiveness) และผลกระทบของโครงการ (Impact)
ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability)
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โดยสามารถสรุปเป็นรายโครงการ ดังนี้
2.1 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 1 และ 2
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานโครงการอยู่ในระดับดี กล่าวคือ โครงการมีความสอดคล้อง(Relevance) กับ
ความต้องการของ สปป.ลาว และนโยบายต่างประเทศของไทยในด้านความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
มีสภาพองค์ประกอบต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (Efficiency)
สามารถด� ำ เนิ น งานภายใต้ ง บประมาณและขอบเขตที่ ก� ำ หนดไว้ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
(Effectiveness) และผลกระทบของโครงการ (Impact) ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี หากแต่ปริมาณการใช้สนามบิน
ยังมีไม่เต็มศักยภาพ และต�ำ่ กว่าเป้าหมาย อีกทัง้ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ (Sustainability) จ�ำเป็น
ต้องให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการสนามบินให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยควรมีรปู แบบการบริหารงาน
เชิงพาณิชย์แทนการบริหารงานโดยภาครัฐ ดังนัน้ จึงควรเร่งรัดการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และ สปป.ลาว ควรทบทวนนโยบายการเปิดการค้าเสรีด้านการบินอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ช่วยให้สายการบินของ สปป.ลาว มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท�ำให้เกิด
การใช้ ส นามบิ น ได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพที่ มี อ ยู ่ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก าร และสร้ า งรายได้ จ าก
การท่องเที่ยวให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น
2.2 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานโครงการอยูใ่ นระดับดีมาก กล่าวคือ โครงการมีความสอดคล้อง (Relevance) กับ
ความต้องการของ สปป.ลาว และนโยบายต่างประเทศของไทยในด้านความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง
ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งท�ำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในเมือง และยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 450 ปี การก่อตัง้ นครหลวงเวียงจันทน์
ซึง่ ท�ำให้ภาพรวมด้านประสิทธิผลการด�ำเนินงาน (Effectiveness) และผลกระทบของโครงการ (Impact) อยู่
ในระดับที่ดี ส�ำหรับด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (Efficiency) โครงการมีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตาม
ขอบเขตงาน ระยะเวลา และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนของโครงการ (Sustainability)
ประโยชน์และศักยภาพสูงสุดจากโครงการ สปป.ลาว ควรให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการโครงการ
ทั้งในแง่งบประมาณ และการประสานงานของบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบ�ำรุงรักษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยนครหลวงเวียงจันทน์ควรจัดสรรงบประมาณบ�ำรุงรักษาอย่างพอเพียง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน�้ำและความยั่งยืนของโครงการต่อไปในอนาคต
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ทั้งนี้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. มุ่งเน้นให้ครอบคลุมทุกประเทศ
ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
ประเทศใหม่ 3 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกัน (Connectivity) ในภูมิภาค
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ วระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน

การร่วมทุนของ สพพ. ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สพพ. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทวายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้
เห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) กับกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Foreign Economic Relations
Department: FERD) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ต่อมาญี่ปุ่น โดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank of International
Cooperation: JBIC) ได้แสดงเจตจ�ำนงเพื่อเข้าร่วมในโครงการทวาย โดยได้มีการลงนามในบันทึกแสดงเจตจ�ำนง
(MOI) ระหว่างการประชุมผู้น�ำลุ่มน�้ำโขง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้มี
การประชุมสามฝ่ายร่วมกันระหว่างไทย เมี ย นมา และญี่ ปุ่ น เกี่ ย วกั บการเข้ า ร่ วมทุ นใน SPV ของญี่ ปุ ่ น
พร้อมทั้งแนวทางในการด�ำเนินงานในอนาคต
การมีสว่ นร่วมของ สพพ. ในโครงการทวายซึง่ เป็นโครงการลงทุนระหว่างประเทศขนาดใหญ่ (Mega-project)
ในฐานะผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น ถือเป็นบทบาทที่ส�ำคัญของ สพพ. อีกทั้งยังเป็นการด�ำเนินงาน
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวายเพื่อเปิดประตูการค้าฝั่งทะเลอันดามันและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อปุ ทานตลอดแนวพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเศรษฐกิจทวาย-กาญจนบุรที สี่ ำ� คัญอีกด้วย
การบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คพพ. ได้อนุมตั กิ รอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย วงเงิน 1,666,036,047.03 บาท
ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน 656,072,300 บาท เงินสะสม 909,963,747.03 บาท และเงินกู้ยืม
100,000,000 บาท โดย สพพ. ได้เบิกจ่ายเงินไปทั้งสิ้น 1,622,909,535.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.41 ของ
กรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ
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ในส่วนของการบริหารเงินทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. บริหารเงินได้ทั้งสิ้น 30,965,644.80 บาท
โดยยอดเงินสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวน 490,522,192.37 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวมีภาระผูกพัน
ทั้งสิ้น 291,331,631.93 บาท
การจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
สพพ. มีนโยบายในการลดภาระการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
โดยการใช้เงินสะสมในส่วนของค่าบริหารจัดการ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด�ำเนินงาน และงบลงทุน และ
นอกจากนี้ สพพ. ยังรับภาระค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับโครงการ R67 ค่าดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ในโครงการ
ที่ สพพ. กู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และโครงการถ่ายทอด
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
หน่วย : บาท
เงินสะสม

วงเงิน

ค่าบริหารจัดการ

55,712,697.17

โครงการสนับสนุนสังคมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

10,000,000.00

ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการ R67
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการทวาย
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โครงการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
รวม

22,486,648.88
41,269,483.50
17,992,948.00
29,853,674.82
2,373,950.43
179,689,402.80

การจัดเก็บหนี้และการบริหารหนี้
1. การจัดเก็บหนี้
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรนให้กบั ประเทศเพือ่ นบ้านมาแล้วทัง้ สิน้
7,467,271,011.06 บาท โดยได้รับช�ำระคืนเงินต้นแล้ว 385,594,491.14 บาท ซึ่งปัจจุบันมียอดหนี้เงินต้นคงค้าง
รวมทัง้ สิน้ 6,715,823,926.22 บาท โดยในปี 2558 สพพ. ได้ดำ� เนินการติดตามและจัดเก็บหนีค้ รบถ้วนตามสัญญา
โดยมี ก ารเรี ย กเก็ บ จ� ำ นวน 38 ครั้ ง คิ ด เป็ น เงิ น 270,397,900.93 บาท ประกอบด้ ว ย เงิ น ต้ น จ� ำ นวน
181,294,740.00 บาท และดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 89,103,160.93 บาท
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2. การบริหารหนี้
สพพ. มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสินเพือ่ น�ำไปใช้สำ� หรับการให้กตู้ อ่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ทีผ่ า่ นมา สพพ.
เป็ น ผู ้ รั บ ภาระส่ ว นต่ า งของอั ต ราดอกเบี้ ย ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. มี ภ าระหนี้ จ� ำ นวน
80,174,972.38 บาท โดยเป็นเงินต้น จ�ำนวน 16,418,840 บาท และค่าดอกเบีย้ เงินกู้ จ�ำนวน 63,756,132.38 บาท
ดังนี้
-

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 44,569,483.49 บาท ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (กัมพูชากู้ตรงกับ ธสน.) ประเทศกัมพูชา จ�ำนวน
41,269,483.50 บาท และโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 สปป.ลาว จ�ำนวน  3,299,999.99 บาท
ธนาคารออมสิน จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 35,605,488.89 บาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
สปป.ลาว จ�ำนวน 12,602,041.36 บาท เป็นเงินต้น จ�ำนวน 6,447,735.00 บาท และค่าดอกเบีย้ เงินกู้ จ�ำนวน
6,154,306.36 บาท โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จ�ำนวน
17,252,614.20 บาท เป็ น เงิ น ต้ น จ� ำ นวน 9,971,105.00 บาท และค่ า ดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ จ� ำ นวน
7,281,509.20 บาท และโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 สปป.ลาว จ�ำนวน 5,750,833.33 บาท

ทั้งนี้ เงินช�ำระหนี้ดังกล่าวใช้จากเงินงบประมาณ จ�ำนวน 22,518,889.82 บาท และเงินสะสมของ สพพ.
จ�ำนวน 57,656,082.56 บาท
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การจัดท�ำความตกลงกับหน่วยงานต่างๆ
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) มุ่งส่งเสริม
การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภูมิภาค เพื่อให้ความร่วมมือและการประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ�้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุน
กรอบความร่วมมือและนโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดท�ำความตกลงกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบูรณาการความร่วมมือของ สพพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้ด�ำเนินการจัดท�ำความตกลงกับหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน 2 หน่วยงาน
ได้แก่ ADB และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง (Mekong Institute) โดย สพพ. ร่วมกับ ADB
จัดท�ำแนวทางหุน้ ส่วนการพัฒนา (Partnership Arrangement) ภายใต้แนวทางหุน้ ส่วนการพัฒนา ซึง่ สพพ. และ
ADB จะร่วมกันสนับสนุนโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นส�ำคัญ ครอบคลุมสาขา
ความร่วมมือด้านการขนส่ง พลังงาน การพัฒนาเมือง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  สาธารณสุข และการศึกษา  
โดยผ่านรูปแบบความร่วมมือหลากหลาย ได้แก่ การปล่อยกู้ร่วม (Parallel Cofinancing) การถ่ายทอดความรู้
และการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งนี้ การพิจารณาความร่วมมือจะขึ้นกับสาขาการพัฒนาที่สนใจร่วมกัน และ
ความช�ำนาญของแต่ละองค์กร รวมทั้งเจตจ�ำนงของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ สพพ. ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค โดย
สพพ. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ Mekong Institute สนับสนุนให้มกี ารบูรณาการโครงการ
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และร่วมกันพัฒนาต่อยอดร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ในประเทศอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขง รวมทั้งร่วมกันริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ต่อไป

การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ก�ำหนด
นโยบายในการก�ำกับและดูแลองค์กร เพื่อให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติในการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยมุ่งให้เกิด
การด�ำเนินงานเพือ่ ให้องค์กรมีผลการด�ำเนินงานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ เป็นทีย่ อมรับ และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน
โดย คพพ. จะไม่แทรกแซงการท�ำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดเสรีภาพในการท�ำงาน และความสมดุลใน
การก�ำกับดูแลงานด้านนโยบายและด้านการบริหาร
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานให้สอดรับกับ
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และความช�ำนาญในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ โดยสรุป
รายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
-

-

-

การจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้สอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ อาทิ การก�ำหนดและเปิดเผยราคากลาง
ตามกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การอบรมหลักสูตรระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอบรมภายใต้หัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” การอบรมภายใต้
หัวข้อ “Generation Gap Management” และหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office และ Microsoft Excel เป็นต้น
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้โปร่งใส เกิดความสมดุลในการด�ำเนินงาน โดยให้มผี ตู้ รวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ สพพ.
การจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท�ำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 รวมทั้ง สพพ. ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมเป็น
คณะกรรมการในกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา ก�ำกับและตรวจรับงานที่ปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ จะต้องด�ำเนินการตามระเบียบการ
จัดซือ้ จัดจ้างของประเทศผูร้ บั ความช่วยเหลือ สพพ. ได้จดั ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ
ประกวดราคาของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
การจัดท�ำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สพพ. ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. รายงานปิดโครงการ การประเมินผลโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลา 3-5 ปี ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ    

ผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
สพพ. และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ซึง่ เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน ได้ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติประจ�ำปีโดย
จ�ำแนกออกเป็น 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คพพ. ได้มกี ารก�ำกับดูแลให้ สพพ. ด�ำเนินการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 31(1) ซึ่งก�ำหนดให้เป็นองค์กรขนาดเล็กและกะทัดรัด มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้อย่างคล่องตัว และตามข้อกฎหมาย รวมถึงระเบียบอื่นของทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึง คพพ.
ได้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุนให้ สพพ. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ ก�ำหนด
ขัน้ ตอนและกระบวนการท�ำงานให้มคี วามรวดเร็วและคล่องตัว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในปีนี้ แม้ว่าต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายใน
หลากหลายมิติ แต่ สพพ. ภายใต้การก�ำกับดูแลและข้อเสนอแนะของ คพพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้มี
การปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่น จึงท�ำให้ผลประเมินการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ.
(เบือ้ งต้น) ทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหรือตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ได้ 4.5206 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.41 รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้
หน่วย : คะแนน
ผลการด�ำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2556

2557

2558

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

5.0000

5.0000

4.3333

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
รวม
ร้อยละ

5.0000
5.0000
4.9973
4.9996
99.99

5.0000
5.0000
4.9250
4.9888
99.77

5.0000
5.0000
4.5820
4.5206
90.41
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หน่วย : คะแนน
ผลการด�ำเนินงาน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2558
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

4.3333

1.1 จ�ำนวนโครงการการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.3 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
1.4 จ�ำนวนการจัดท�ำ/ ทบทวน Country Strategy รายประเทศ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
3.2 ความส�ำเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการ
มิติที่ 4 ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด�ำเนินงานของหน่วยงาน*
4.3 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM)
รวม

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.5820
4.9725
4.0000
4.3333
4.5206
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แผนการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน (คพพ.) เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ
สพพ. มีความต่อเนื่องและสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ จึงเห็นควรให้ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ปี
ของ สพพ. (พ.ศ. 2558 – 2560) เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของ สพพ. ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 34 กิจกรรม ให้มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยสรุปสาระส�ำคัญ
ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
พันธกิจ
1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืน
ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
ภายใต้การพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐให้น้อยที่สุด
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วยการเป็นหุ้นส่วนร่วมพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
เป้าหมายหลัก
1. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการเงินและวิชาการ
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการโครงการที่ด�ำเนินงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนา
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร โดยการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภูมิภาค
แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน 6 กิจกรรม อาทิ การส�ำรวจ
ศักยภาพตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (GMS Economic Corridors) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประเทศเพือ่ นบ้าน การบูรณาการความร่วมมือเพือ่ การพัฒนากับกระทรวงการต่างประเทศ การแลกเปลีย่ นข้อมูล
การด�ำเนินงานตามนโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค การด�ำเนินงานตามแผนความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
เป็นต้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพือ่ นบ้านให้มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานสากล
แผนปฏิบตั งิ านตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินงานจ�ำนวน 12 กิจกรรม อาทิ การจัดท�ำ Guideline
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาและแนวทางการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ (Technical Assistance)
เพือ่ เตรียมความพร้อมของโครงการ และการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน การจัดท�ำหลักเกณฑ์
ค่าความเสี่ยงในการเข้าไปปฏิบัตงานในประเทศเพื่อนบ้าน การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จของ สพพ.
การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม Press Tour เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
การบริ ก ารเงิ น ทุ น ให้ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ การใช้ จ ่ า ย การจั ด เก็ บ หนี้ แ ละช� ำ ระหนี้ ต ามแผนการปฏิ บั ติ ง าน
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการออกตราสารหนีข้ อง สพพ. และการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
แผนปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ก� ำ หนดให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานจ� ำ นวน 12 กิ จ กรรม อาทิ
การจัดกิจกรรม Lunch Talk การพัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ งขององค์กร (Mentoring System) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส การจัดอบรมตามกรอบ Competency การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ส�ำคัญของ สพพ. รวมถึง
การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ สพพ. เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามแผนการปฏิบัติงานที่กล่าว คพพ. ได้อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2559 แก่ สพพ. จ�ำนวนทั้งสิ้น
1,424,799,594.81 บาท ประกอบด้วย เงินสะสม สพพ. จ�ำนวน 280,841,149.52 บาท เงินกู้สถาบันการเงิน
จ�ำนวน 440,000,000.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 703,958,445.29 บาท
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ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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รายงานและวิเคราะห์งบการเงิน
(ส�ำหรับสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558)
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 656.07 ล้านบาท โดยเป็นเงินส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินทั้งจ�ำนวน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมของ สพพ. ที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ�ำนวน
1,180.52 ล้านบาท ท�ำให้ สพพ. มีงบประมาณส�ำหรับการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น
1,836.59 ล้านบาท
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพพ. ก่อนการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สพพ. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 448.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 228.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.25 โดยในส่วนของรายได้จากการ
ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 170.41 ล้านบาท จาก 609.64 ล้านบาท เป็น 780.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.95
ในส่วนของค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลง 57.61 ล้านบาท จาก 388.80 ล้านบาท
เป็น 331.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.82 โดยค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุนเป็นรายการทีม่ กี ารลดลงมากทีส่ ดุ จ�ำนวน
65.46 ล้านบาท จาก 289.27 ล้านบาท เป็น 223.81 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
เงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์
- ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67
  (อันลองเวง-เสียมราฐ)
- โครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน
  และเมืองคอบบ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น
- โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
  ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี
เงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)
รวม

90,748,030.29 บาท
18,750,593.68 บาท
81,377,339.89 บาท
412,718.50 บาท
32,520,767.22 บาท
223,809,449.58 บาท

รายงานประจำ�ปี 2558
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
สพพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงินจ�ำนวน 180.89 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 475.18 ล้านบาท เป็น 656.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.07
2. รายได้จากแหล่งอื่น
2.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
สพพ. มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 16.73 ล้านบาท จาก 77.10 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น 93.83 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.71
2.2 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
สพพ. มีรายได้จากการบริหารเงินทุนลดลง จ�ำนวน 29.76 ล้านบาท จาก 54.65 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็น 24.89 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือลดลงร้อยละ 54.45 โดยสาเหตุที่ลดลงมาก
เนื่องจากปัจจัยจากดอกเบี้ยเงินฝากต�่ำ  ประกอบกับเงินสะสมของ สพพ. มีปริมาณที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
สพพ. มีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานลดลง จ�ำนวน 57.61 ล้านบาท จาก 388.80 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็น 331.19 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือลดลงร้อยละ 14.82 โดยค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน
เป็นรายการที่มีการลดลงมากที่สุดจากเงินให้เปล่าที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน
65.46 ล้านบาท จาก 289.27 ล้านบาท เป็น 223.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.63
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สพพ. มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,020.39 ล้านบาท จาก 6,233.68 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็น 7,254.08 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.31
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1. สินทรัพย์
1.1 สพพ. มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จ�ำนวน 525.50 ล้านบาท จาก 1,108.55 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็น 583.05 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือลดลงร้อยละ 47.40 โดยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเป็นรายการที่ลดลงมากที่สุด จาก 495.54 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น
355.54 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลง 140 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.25
1.2 สพพ. มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 891.13 ล้านบาท จาก 5,779.89 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็น 6,671.02 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.42 โดยเงินให้กู้ระยะ
ยาวเป็นรายการทีเ่ พิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ จาก 5,483.17 ล้านบาท เป็น 6,529.51 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพิ่มขึ้น 1,046.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08

โครงสรางสินทรัพย

หนวย : ลานบาท
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
-

เงินสดและ
รายการ
เทียบเทา
เงินสด

เงินลงทุน
ระยะสั้น

รายได
คางรับ

เงินใหกู
ระยะยาวที่
ถึงกำหนด
รับชำระใน
1 ป

เงินใหกู
ระยะยาว

สินทรัพย
ไมหมุนเวียน
อ�น

เงินลงทุน
ระยะยาว

สินทรัพย
หมุนเวียน
อ�น

ป 2557

495.54

399.99

28.30

183.12

5,483.17

2.17

291.00

5.15

ป 2558

355.54

5.00

26.94

194.56

6,529.51

2.22

136.00

4.30
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2. หนี้สิน
สพพ. มีหนี้สินลดลง จ�ำนวน 83.23 ล้านบาท จาก 839.35 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เป็น 922.58 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือลดลงร้อยละ 9.02 โดยเงินให้กู้โครงการรอเรียกคืน
กระทรวงการคลัง เป็นรายการที่ลดลงทั้งจ�ำนวน จาก 8.24 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือลดลง
ร้อยละ 100 โดยค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่ายเป็นรายการที่ลดลงรองลงมา จ�ำนวน 54.89 ล้านบาท จาก
55.15 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็น 0.26 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือลดลง
ร้อยละ 99.54 ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จ�ำนวน 16.42 ล้านบาท จาก 834.69 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เป็น 818.27 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย สพพ. ได้ช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนด
เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

โครงการหนี้สิน
หนวย : ลานบาท
801.00
701.00
601.00
501.00
401.00
301.00
201.00
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1.00

คาใชจาย
เงินอุดหนุน
คางจาย

เงินใหกูโครงการ
รอเรียกเก็บคืน
กระทรวงการคลัง

คาใชจาย
คางจาย

หนี้สินระยะ
ยาวที่ถึง
กำหนดชำระ
ใน 1 ป

เงินกูยืม
ระยะยาว

ดอกเบี้ย
คางจาย

รายไดรอ
การรับรูจาก
การบริจาค
ทรัพยสิน

หนี้สิน
หมุนเวียน
อ�น

ป 2557

55.15

8.24

6.73

9.99

834.69

3.30

0.31

4.16

ป 2558

0.26

-

6.92

8.24

818.27

2.99

0.26

2.40
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ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

งานพิธกี ารส�ำคัญ เช่ น การลงนามความร่วมมือ การเยีย่ มคารวะ งานประชุม งานสัมมนา เสวนา
การประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final
Report) ส�ำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวันสานะคาม-บ้ า นวั ง -บ้ า นน�้ ำ สั ง สปป.ลาว ณ กรมขั ว ทาง
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 20 (the 20th GMS
Ministerial Conference) ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2558
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สพพ. เข้าพบ Mr. Dasho Pema Chewang, Secretary of the National Land Commission (NLC) เพื่อหารือแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในโครงการจัดท�ำแผนที่ภูมิศาสตร์ทางส่วนเหนือของภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Record of Discussion: ROD) ส�ำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู - ทันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง - เท็ตคอ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

พิธีลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) วงเงิน 1,977 ล้านบาท ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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การเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Lam Dorji ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงของภูฏาน เพื่อหารือถึงแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557

การประชุ ม สุ ด ยอดผู ้ น� ำ ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง ครั้ ง ที่ 5 (The 5th GMS Summit) ณ โรงแรมแชงกรี ล า
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 5/2557 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
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การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Record of Discussion: ROD) 3 ฝ่าย ระหว่าง สพพ. IEF และ Thammasat Business School
(TBS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำหรับโครงการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ในหลักสูตร International Financial
Reporting Standards, (IFRSs) - Training for Trainers ณ IEF สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC)
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือผลัก
ดั น ให้ เ กิ ด ความคื บ หน้ า ของโครงการในอนาคต ส� ำ หรั บ
โครงการการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอีย่ น-สตึงบท
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่
15 - 16 มกราคม 2558

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว
ครั้ ง ที่ 19 เพื่ อ หารื อ แนวทางการให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สองประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2558
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การประชุมความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครัง้ ที่ 3 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558

การเข้าร่วมหารือแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน โดยมีหน่วยงาน Ministry
of Highways Education and Investment Promotion, Ministry  of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth
and Cultural Affairs, Ministry of Urban Development, Water Supply and Drainage, Board of Investment, ADB
of Sri Lanka Resident Mission ร่วมหารือ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่
2 - 4 มีนาคม 2558

งานสั ม มนาวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการคลั ง ด้ า นการเงิ น การคลั ง เพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
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การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน
วิชาการ และการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือ (Memorandum
of understanding: MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน ณ สถาบัน
ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม่ แม่นำ�้ โขง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558

งานสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ส�ำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน�้ำสัง ณ ศาลาว่าการเมืองสังข์ทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจครัง้ ที่ 7 ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง 6 ประเทศ ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การหารือรายละเอียดเพื่อก�ำหนดขอบเขตและวงเงินในการด�ำเนินโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีจังหวัด Thanh Hoa
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับส�ำนักงานการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งสภาประชาชนจังหวัด Thanh Hoa
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2558
งานลงนามในพิธบี นั ทึกความร่วมมือด้านวิชาการ เพือ่ สนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ ่ ม น�้ ำ โขงอย่ า งยั่ ง ยื น ณ สถาบั น ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2558

การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ค มนาคมไทย-ลาว ครั้ ง ที่ 2
เพือ่ หารือความร่วมมือในการเชือ่ มโยงการคมนาคมระหว่างสอง
ประเทศ ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งานเสวนา 3 ภาครัฐ ในการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงเส้นทางพุน�้ำร้อน จ.กาญจนบุรี-เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเทวมันตรา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การน�ำสือ่ มวลชนเข้าเยีย่ มชมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2558

การประชุมสภาประจ�ำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นการประชุมทวิภาคีระหว่างกระทรวงการคลังและ
ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) และการตรวจรับร่างรายงานส�ำหรับการศึกษาความเป็นไปได้และ
ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
ณ โรงแรมลีเฮงซาย กรุงปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

งานสัมมนาครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น จากอดีตสู่อนาคต”
ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

การต้อนรับเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการคลังจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และบรรยายในหัวข้อ “NEDA’s Projects in Vietnam”
เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ เ กี่ ย วกั บ บทบาทของ สพพ. และโครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น และวิ ช าการในเวี ย ดนาม
ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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งานสัมมนาบทบาทของ สพพ. กับภาคเอกชนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยผู้บริหาร สพพ. ได้บรรยายภาพรวมโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ให้กับกลุ่มภาคเอกชนไทยรวมถึงแผนการด�ำเนินงานของ สพพ. ปี 2558-2560 และ
ตอบข้อซักถามภายในงาน ณ โรงแรมรามาการ์เดน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย - เมียนมา ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC)
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2558

การตรวจราชการของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง ด้านการเตรียมความพร้อมการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ณ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชุมพิจารณาตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ส�ำหรับการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

การประชุมคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความเจริญและสนับสนุนชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

งานประชุ ม Invest ASEAN Thailand 2015 ในหั ว ข้ อ “Thailand: Gateway to the GMS” โดยได้ ร ่ ว มเสวนา
“ทิศทางการเงินการลงทุนระหว่างประเทศในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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งานเสวนา “Thailand Business Insights 2015” จั ด โดย Channel News Asia ณ โรงแรมแชงกรี - ล่ า กรุ ง เทพฯ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
การประชุมผู้น�ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้ า พระยา-แม่ โ ขง ครั้ ง ที่ 6 (ACMECS Summit) และ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2558

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2558 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ส�ำหรับผู้สอนการบัญชี (International
Financial Reporting Standards: IFRSs - Training For Trainers ณ สถาบันเศรษฐกิจการเงิน กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Record of Discussion: ROD) ส�ำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข
11 ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน�้ำสัง สปป.ลาว และการส�ำรวจพื้นที่โครงการร่วมกับ
Mr. Pothong Ngonphachanh รองอธิบดีกรมขัวทาง   ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง
วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557

การตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงของ และสะพานข้ามแม่น�้ำโขงจังหวัดเชียงราย และหารือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิ ช าการ รวมถึ ง ประเด็ น การค้ า ชายแดนภายหลั ง จากการมี ถ นนสาย R3A และสะพานข้ า มแม่ น�้ ำ โขงเชี ย งของ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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งานติดตามความก้าวหน้าและส�ำรวจพื้นที่โครงการพัฒนา
ระบบประปา 3 เมื อ งในภาคเหนื อ ของ สปป.ลาว คื อ
เมืองแบ่ง เมืองคอบ และเมืองห้วยทราย ในโครงการก่อสร้าง
ถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน
และเมืองคอบ - บ้านก้อนตื้น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2558

งานส�ำรวจศักยภาพพื้นที่โครงการจากครกข้าวดอ - บ้านน�้ำสัง และประชุมพิจารณาตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษาโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน�้ำสัง (สปป.ลาว) ร่วมกับ ผู้แทนกรมขัว
ทางกระทรวงโยธาธิ ก ารและขนส่ ง สปป.ลาว ณ กรมขั ว ทางกระทรวงโยธาธิ ก ารและขนส่ ง นครหลวงเวี ย งจั น ทน์
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2558

การส�ำรวจพืน้ ทีโ่ ครงการการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอีย่ น - สตึงบท และเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
(โอเนียง - ปอยเปต และอรัญประเทศ) ณ จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22 - 23
มีนาคม 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ โดยร่วมกับกรมรถไฟ
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558

ติดตามความก้าวหน้าและส�ำรวจพื้นที่โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง สปป.ลาว ในภาคเหนือของ สปป.ลาว โดยร่วมกับ
กรมเคหะและผังเมือง สปป. ลาว และโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และ
เมืองคอบ - บ้านก้อนตื้น โดยร่วมกับ กรมขัวทาง สปป.ลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23 - 26
มิถุนายน 2558

การส�ำรวจและประเมินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพือ่ เตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
ASEAN Summit 2016 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2 กรกฎาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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การพิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา
ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ประชุมพิจารณารายงานฉบับสุดท้าย ส�ำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจาก
ด่ า นเจดี ย ์ ส ามองค์ / พญาตองซู - ทั น พยู ไ ซยั ด (ช่ ว งท้ า ยหมู ่ บ ้ า นพญาตองซู - บ้ า นช่ อ งสง) และอาคารด่ า นชายแดน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งานแถลงข่าวและจัดท�ำสัมภาษณ์พเิ ศษ

สัมภาษณ์เฉพาะกิจกับส�ำนักข่าวไทย ในประเด็นมุมมองความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานสัมมนา
วิชาการวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี ของ สพพ. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

งานแถลงข่าวกับสื่อมวลชนสายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงวิเคราะห์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจ
ผลการด�ำเนินงานรอบ 10 ปี ณ ร้านอาหารรถเสบียง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
สัมภาษณ์สดผ่านรายการเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก
ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทย (สวท.) คลืน่ FM 92.5 มฮ. และกระจาย
เสียงเผยแพร่ทวั่ ประเทศ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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แถลงข่าวผลการด�ำเนินงาน เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี สพพ. และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
คณะสือ่ มวลชน เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กร และเชิญชวนสือ่ มวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติงานสัมมนาวิชาการ ณ ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR)

การส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนชนบทบนพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพื่อจัดท�ำกิจกรรมโรงเรียนคู่แฝด
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการสนับสนุนโรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558
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พิธหี วานเมล็ดพันธ์ทางการเกษตร และส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กฬี า อุปกรณ์ประกอบอาหาร เมล็ดพันธ์ทุ างการเกษตร
และเวชภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้กับ ARMU Schoo เมียนมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR ในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ประกอบอาหาร และ
เวชภัณฑ์  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนงาม ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
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กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.

พิธวี างพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต ณ กระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่
23 ตุลาคม 2557

พิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ณ พระอารามหลวง วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งานสัมมนาประจ�ำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2558 และแผนปฏิบัติงานรายบุคคล” พร้อมทั้งรับฟัง
ธรรมะในหัวข้อ “การท�ำงานร่วมกันอย่างไรให้มคี วามสุข” โดยพระอาจารย์ สมพงษ์ รตนวโํ ส (ระตะนะ-วังโส) โมฆรัตน์ ณ โรงแรม
อวตาร สปา เมาเทน สวีท จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557

พิธถี วายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการทีด่ ี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์วดั เบญจมบพิตร
จ�ำนวน 88 รูป เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

การฝึกอบรมหลักสูตร Generation Gap Management เพือ่ มุง่ เน้นท�ำความเข้าใจธรรมชาติของคนต่างวัยทีม่ พี นื้ ฐานทางความคิด
แนวคิดการท�ำงานที่แตกต่างกัน จัดโดยสถาบันจอห์นโรเบิร์ตเพาเวอร์ส ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
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งานสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 140 ปี ณ ห้องวายุภักษ์และบริเวณมณฑลพิธีกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

งานสัมมนาวิชาการในวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี หัวข้อ “10 ปี
NEDA กับความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาค” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

124 รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งานสัมมนาองค์กรประจ�ำปี 2558 หัวข้อ “การเชื่อมโยงการค้า
และการลงทุนในภูมิภาค” และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนา
ระบบประปา 5 เมือง ในภาคเหนือของ สปป.ลาว ระหว่างวันที่
23 - 25 สิงหาคม 2558
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาคผนวก 1

รายชื่ อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ สพพ.
รายชื่อ คพพ.

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ.

ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
นายด�ำรง ใคร่ครวญ
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางรัตติกุล จันทร์สุริยา
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
นายกุศล แย้มสอาด
นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
นายอรรคศิริ บุรณศิริ
นายธีรัชย์ อัตนวานิช

14 พฤศจิกายน 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558
9 พฤศจิกายน 2555 – 18 มีนาคม 2558
19 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน
30 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน

9 พฤศจิกายน 2555 – 20 ตุลาคม 2558
30 มีนาคม 2555 – 16 มิถุนายน 2558
17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
26 มกราคม 2553 – 19 เมษายน 2558
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
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ภาคผนวก 2
ประวัติ คพพ.

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

1 มิถุนายน 2490
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 37) 2537
- ปริญญาโทและปริญญาเอก, Economics, The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี, Economics, The University of Western Australia
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
- กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- กรรมการสถาบันคีนัน (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
- คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
- คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
- อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในก�ำกับของราชการ ฝ่ายบริหารที่มิใช่
ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.)
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
ประวัติการท�ำงาน
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำ� ปรึกษาทางการเงินส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
- รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
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-

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านเศรษฐกิจ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Senior Vice-President บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) จ�ำกัด
เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

26 ธันวาคม 2502
14 พฤศจิกายน 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas, สหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 8/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (CAP) 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46, ส�ำนักงาน ก.พ.
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66, Kellogg School of Management, Chicago, สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558
2555 - 2558
2555 - ปัจจุบัน  
2554 - ปัจจุบัน  
2552 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน   
ประวัติการท�ำงาน
2555 - 2558
2553 – 2554  
2551 – 2552
2545 – 2551

อธิบดีกรมธนารักษ์
กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
กรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป่องทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

14 พฤษภาคม 2498
17 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 กันยายน 2558

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่น 42 (นบส.1 รุ่น 42) ส�ำนักงาน ก.พ.
- วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.รุ่น 10) วิทยาลัยการยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุ่น 13)
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตรของ IOD โครงการAudit Committee Program (ACP 26/2009)
- หลักสูตรของ IOD โครงการ Successful Formulation & Execution The Strategy (SFE 2/2008)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ปลัดกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย
- ประธานกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ประธานกรรมการกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต
- ประธานกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
- ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- กรรมการ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (กศ.)
- กรรมการตรวจสอบเนติบัณฑิตยสภา
- กรรมการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา
ประวัติการท�ำงาน
- รองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

-

กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.)
กรรมการกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
กรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ Subic Bay Energy Co.,Ltd.
กรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้ตรวจสอบรับรองงบการเงินสภากาชาดไทย
อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. นายด�ำรง ใคร่ครวญ

วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

31 มีนาคม 2503
9 พฤศจิกายน 2555 – 18 มีนาคม 2558

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารการฑุต (นบท.) รุ่นที่ 3 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนักบริหาร ส�ำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2554
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประวัติการท�ำงาน
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2555-2558
- พ.ศ. 2555
- พ.ศ. 2555  
- พ.ศ. 2552  
- พ.ศ. 2551  
- พ.ศ. 2550  
- พ.ศ. 2549  
- พ.ศ. 2548  
- พ.ศ. 2547  
- พ.ศ. 2545  
- พ.ศ. 2543

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
เจ้าหน้าที่การทูต 8 กองเอเชียตะวันออก
เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก
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5. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

17 มิถุนายน 2508
19 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Master of Science (Foreign Services), Georgetown University, Washington, D.C. สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยนักบริหาร ส�ำนักงาน ก.พ.
ต�ำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  
- พ.ศ. 2555  
- พ.ศ. 2555  
- พ.ศ. 2551  
- พ.ศ. 2550  
- พ.ศ. 2548  
- พ.ศ. 2546  

6. นายปรเมธี วิมลศิริ

วัน เดือน ปี เกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
อธิบดีกรมยุโรป กรมยุโรป
รองอธิบดีกรมยุโรป กรมยุโรป
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ผู้อ�ำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการกอง กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
8 พฤษภาคม 2503
30 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
2532 – 2537
ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน แคนาดา
2528 – 2529
ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
2522 - 2525
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(22-23 ม.ค. 2556)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 1 (เม.ย.-พ.ค. 2556)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) รุ่นที่ 16 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) (29-30 พ.ย. 2555)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

-

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC
คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
- คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

7. นางรัตติกุล จันทร์สุริยา

วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

5 ธันวาคม 2500
30 มีนาคม 2555 – 16 มิถุนายน 2558

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade:
TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 55 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 66, วิทยาลัยนักบริหาร ส�ำนักงาน ก.พ.
- Visiting Fellow, Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS) ประเทศสิงคโปร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
ประวัติการท�ำงาน
- พฤษภาคม 2558
  ถึง มกราคม 2559
- พ.ศ. 2555 - 2558
- พ.ศ. 2555 - 2558
- พ.ศ. 2554
- พ.ศ. 2551
- พ.ศ. 2549
- พ.ศ. 2543
- พ.ศ. 2539
- พ.ศ. 2534
- พ.ศ. 2532
- พ.ศ. 2524

อธิบดีกรมยุโรป
กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
องค์การมหาชน)
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นักการทูต ระดับช�ำนาญการพิเศษ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
เจ้าหน้าที่การทูต 7 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
เลขานุการโท กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ
เลขานุการตรี กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่การทูต 3 ส�ำนักงานเลขานุการกรม ส�ำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

8. นางเอกสิริ ปิ ณฑะรุจิ

วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

19 กรกฎาคม 2511
17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science (Foreign Service), Georgetown University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 4 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2556
- พ.ศ. 2553
- พ.ศ. 2552
- พ.ศ. 2551
- พ.ศ. 2551
- พ.ศ. 2547
- พ.ศ. 2544
- พ.ศ. 2541
- พ.ศ. 2537 - 2539

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการกอง กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำส�ำนักงานสหประชาชาติ  
ณ นครเจนีวา
ที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
นักการทูต ระดับช�ำนาญการ ส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 7 ส�ำนักงานรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่การทูต 7 ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก เลขานุการเอก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
เจ้าหน้าที่การทูต 6 ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 4 - 5 กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ

9. นางพิลาสลักษณ์ ยุ คเกษมวงศ์
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

9 ธันวาคม 2500
9 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University Of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program), Kellogg School of Management
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้น�ำ Stanford University สหรัฐอเมริกา  
- หลักสูตร Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�ำนักงาน ก.พ.
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ท�ำงาน
2558 - ปัจจุบัน
2555 - 2558     
2551 - 2555
2549 - 2551

10. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจ�ำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
20 พฤษภาคม 2492
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Master of Laws (International Law), Indiana University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 14 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ สพพ.
ประวัติการท�ำงาน            
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
- อธิบดีกรมการกงสุล
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
- รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- ผู้อ�ำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

11. นายกุศล แย้มสอาด

วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

15 พฤษภาคม 2499
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- LL.M. (in Criminal Justice) New York University
- LL.M. (General) New York University    
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
- อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการว่าด้วยสัญญาของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาพัสดุ อกพ.
ประวัติการท�ำงาน     
- อดีตกรรมการโรงงานยาสูบ
- อดีตกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

12. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

ประวัติการศึกษา
2536 - 2540
2534 - 2536
2528 - 2533
2528 - 2530
2521 - 2523
2515 - 2519

2 เมษายน 2498
26 มกราคม 2553 – 19 เมษายน 2558
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, The Australian National University, ประเทศ
ออสเตรเลีย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายศาสตร์), Saitama University, ประเทศญี่ปุ่น
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบบการขนส่ง) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการบริหารบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
- นักวิชาการอิสระ
- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนและเมืองมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการท�ำงาน
2553 - 2558
2540 - 2556
2553 - 2554
2553 - 2554
2553 - 2554
2548 - 2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
ผู้อ�ำนวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการปฏิรูป ขสมก.
คณะท�ำงานศึกษาและจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
ตามค�ำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่ 2/2553
คณะอนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย  คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ปรึกษา คณะกรรมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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2548 - 2551

2540 - 2543
2519 - 2534

13. นายอรรคศิริ บุ รณศิริ

วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารชุดโครงการด้านเทคโนโลยีระบุลักษณะด้วยคลื่น
ความถี่วิทยุและเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด (Program Steering Sub-committee on
RF-ID and Smart Card Technology), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นักวิชาการประจ�ำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีประสบการณ์งานด้านซ่อมบ�ำรุงสะพาน
งานวิศวกรรมทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้าง
ทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ วิศวกรประเมินราคา & จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26 สิงหาคม 2494
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
2522 ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ (MA) มหาวิทยาลัย Central Michigan สหรัฐอเมริกา
2518 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BSBA) มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
สิงหาคม 2556
ถึงกรกฎาคม 2557
2552 - 2556
2550 - 2552
2550 - 2552
2550 - 2552
2548 - 2552
2548 - 2551
2542 - 2546

14. นายธีรัชย์ อัตนวานิช

วัน เดือน ปีเกิด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. :

ประวัติการศึกษา
2534
2531  

ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และโครงการพิเศษ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรรมการและประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
คณะท�ำงานปรับหนี้ บริษัทสินทรัพย์สุขุมวิทย์ จ�ำกัด
กรรมการส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการค้าและพัฒนา
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
28 กันยายน 2508
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at
Birmingham, USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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2529  
ประวัติการฝึกอบรม
2553
2550
2547

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 68 ของส�ำนักงาน ก.พ.
หลักสูตร Senior Executive Program, Columbia University, USA
(ทุนเตรียมผู้บริหารระดับสูงของส�ำนักงาน ก.พ.)
หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 48 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน
มกราคม 2558 - ปัจจุบัน
2550 - มกราคม 2558
2549 - 2550
2545 - 2549
2542 - 2545
2540 - 2542
2535 - 2540
2534 - 2535

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน (เศรษฐกร 9 ชช.)
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายค�้ำประกันและความเสี่ยง ส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผู้อ�ำนวยการส่วนเงินกู้แผนงานพิเศษส�ำนักเงินกู้โครงการ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
เศรษฐกร 6 - 7 กองโครงการลงทุนเพือ่ สังคม ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เศรษฐกร 4 - 6 กองนโยบายเงินกู้ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาคผนวก 3

การประชุ ม คพพ. และคณะอนุกรรมการต่างๆ

สพพ. อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรของ คพพ. ซึง่ ยึดหลักการปฏิบตั งิ านตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และนโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยจัดให้มี
การประชุม คพพ. เป็นประจ�ำทุกเดือน มีเรื่องที่น�ำเสนอให้ คพพ. พิจารณาทั้งเรื่องที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร
และเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ. ทั้งที่เป็นเรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
คพพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เข้ามาก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. จ�ำนวน 4 ท่าน โดยผู้อ�ำนวยการ สพพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยต�ำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คพพ. ได้มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีเรื่องเพื่อพิจารณา 79 เรื่อง
และมีเรื่องเพื่อทราบ 96 เรื่อง โดยกรรมการเข้าร่วมการประชุมเฉลี่ยร้อยละ 90.83
นอกจากนี้ คพพ. มีการแต่งตั้งกรรมการใน คพพ. เป็นประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติงานของ สพพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามที่ คพพ. มอบหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณะอนุกรรมการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่
รวม 6 คณะ ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในงานส�ำคัญๆ ของ สพพ. ได้แก่  
1.
2.
3.
4.
5.

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ สพพ.
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
คณะอนุกรรมการก�ำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงาน
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
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ภาคผนวก 4

การบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้จัดโครงสร้างองค์กรทั้งอัตราก�ำลังและระบบการจัดต�ำแหน่งให้
สอดคล้องเหมาะสมและสามารถตอบสนองภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
จ�ำแนกโครงสร้างการบริหารงานของ สพพ. เป็น 5 ส�ำนัก ได้แก่ ส�ำนักบริหารโครงการ ส�ำนักบริหารเงินทุน ส�ำนัก
นโยบายและแผน ส�ำนักอ�ำนวยการ และส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ และหน่วยทวาย เพื่อดูแลการด�ำเนิน
งานของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จ�ำนวนทั้งสิ้น 45 อัตรา ดังโครงสร้างต่อไปนี้
โครงสร้างองค์กรของ สพพ.
อนุกรรมการตรวจสอบ

คพพ.

งานตรวจสอบภายใน (2)

ผู้อำ�นวยการ (1)

รองผู้อำ�นวยการ (1)

หน่วยทวาย (1)

รองผู้อำ�นวยการ (1)

สำ�นักบริหารโครงการ

ส�ำนักบริหารเงินทุน

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (1)

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนัก (1)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
โครงการ (5)

สมุ ห์บัญชี (1)
ผู ้ช่วยสมุ ห์บัญชี (1)
เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน(3)
(รวม 5 อัตรา)

ส�ำนักความช่ วยเหลือ
ทางวิชาการ

ส�ำนักนโยบายและแผน

ส�ำนักอ�ำนวยการ

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนัก (1)

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนัก (1)

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนัก (1)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
โครงการ (4)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน (4)

ที่มา : ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)
นิติกร(1)
เจ้าหน้าที่สารบรรณ(1)
เจ้าหน้าที่วสั ดุ/อาคารสถานที่ (2)
เลขานุการ (2)
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุ คคล(2)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(2)
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ (4)
(รวม 16 อัตรา)
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ภาคผนวก 5

ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนัก

สพพ. มีการบริหารและด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และผู้อ�ำนวยการ สพพ. โดยผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของส�ำนักงาน
และเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต�ำแหน่ง ซึ่งแบ่งขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนักออกได้เป็น
5 ส�ำนัก ภายใต้การก�ำกับดูแลของ คพพ. ได้แก่
1. ส�ำนักบริหารโครงการ
- เสนอแนะนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้อง ก�ำกับดูแลการศึกษาและ
วิเคราะห์กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านและโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
- ส�ำรวจความต้องการ รวบรวมข้อมูล และวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
- จัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
- ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ
- น�ำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน (ภายหลังเมื่อ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว)
- จัดท�ำสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- บริหารสัญญา และด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามสัญญา
รวมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงินส�ำหรับโครงการที่ผูกพันแล้ว
- จัดท�ำบัญชีกระแสเงินสดและรับจ่ายเงิน รายงานการเบิกจ่าย ติดตามการช�ำระหนี้ ประมาณการความต้องการ
ใช้เงินของโครงการที่ผูกพันแล้วและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- รายงานสถานะการด�ำเนินโครงการ ควบคุมการด�ำเนินโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และจัดท�ำรายงาน
ความส�ำเร็จของโครงการเสนอต่อ คพพ.  
2. ส�ำนักบริหารเงินทุน
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม เสนอแนะนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารเงินและบัญชีของส�ำนักงาน รวมถึง
ก�ำหนดแนวทางในการจัดหาเงินทุน เงินงบประมาณ และแนวทางการบริหารเงินทุนของส�ำนักงาน เพื่อให้
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การด�ำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ มีกระบวนการติดตามการช�ำระหนี้ ทัง้ ในส่วนของผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ ตลอดจนจัดท�ำบัญชีและงบการเงินของ
ส�ำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด�ำเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ให้ถูกต้องตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
3. ส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
- ศึกษาและจัดท�ำขอบเขตโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ที่จะให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดท�ำร่างขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR) และประมาณการค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการเพื่อเสนอให้ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
- ด�ำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตาม TOR และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาตามนัยระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานผลให้ คพพ. พิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ก�ำกับ ดูแล บริหารสัญญา และประสานงานการตรวจรับรายงานผลการศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับ
และตรวจรับฯ รวมถึงการขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างบริการที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างระหว่าง สพพ. กับ
ที่ปรึกษา โดยเริ่มตั้งแต่สัญญามีผลใช้บังคับตามกฎหมายจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
- รายงานผลการศึกษาฯ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป
- จัดท�ำแผนการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และประมาณการค่าใช้จา่ ย ทัง้ นี้ หลักสูตรและหัวข้อของแผนดังกล่าว
จะต้องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นรายปี
- ศึกษาและก�ำหนดขอบเขตหลักสูตรการฝึกอบรม หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ รวมทั้ง
การดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการตามแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี
- ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน โดยบูรณาการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่มีขดี ความสามารถ ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการตัง้ แต่การก�ำหนดหลักสูตร ห้วข้อ และการจัดท�ำ
เอกสาร รวมถึงประสานวิทยากรและประเทศเพื่อนบ้าน
4. ส�ำนักนโยบายและแผน
ก�ำกับดูแล และจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเสนอแนะนโยบายในการตัง้ และ
จัดสรรงบประมาณประจ�ำปี วางแผนและติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การจัดท�ำแผน
การบริหารงาน และตัวชี้วัด รวมถึง การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนด
กรอบและนโยบายความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านลงนามการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือและ
ประสานงาน เพื่อสรรหาพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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5. ส�ำนักอ�ำนวยการ
ก�ำกับ ดูแล และควบคุม การด�ำเนินงานด้านการบริหารส�ำนักงาน การบริหารงานบุคคล การเบิกจ่ายเงิน
การพัสดุ งานเลขานุการและงานการประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนใดโดยเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�ำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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ภาคผนวก 6

แสดงการประชุ ม คพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558

รายการ
การประชุม คพพ. (ครั้ง)
เรื่องพิจารณา (เรื่อง)
เรื่องเพื่อทราบ (เรื่อง)
กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อครั้งของจ�ำนวนกรรมการ
ที่มีทั้งหมดเฉลี่ย (ร้อยละ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อคนต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุม คพพ. (บาทต่อปี)

2555

2556

2557

11
70
80
90.91

12
94
58
93.64

816,750

11,250
9,000
846,000

2558

12
93
82
89.17

12
79
96
90.83

906,000

15,000
12,000
1,084,500

แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558
รายการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ (ชุด)
การประชุมคณะอนุกรรมการ (ครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อคนต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรวมทุกชุด (บาทต่อปี)

2555

2556
6
21

2557

2558

7
54

7
23

6
27
7,500
6,000

549,750

383,250

553,875

5,625
4,500
267,250
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แสดงรายชื่อคณะอนุกรรมการของ สพพ. ระหว่างปี 2558
ประจ�ำปี

คณะอนุกรรมการ (จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)

พ.ศ. 2558

1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย (11 ครั้ง)
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ สพพ. (3 ครั้ง)
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. (2 ครั้ง)
5. คณะอนุกรรมการก�ำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติ
งานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ. (2 ครั้ง)
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (4 ครั้ง)
ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ

แสดงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะอนุกรรมการ
1. คณะอนุกรรม
การกฎหมาย

องค์ประกอบ
1. นายกุศล แย้มสอาด
2. นายนรินทร์ เยี่ยมสมบัติ
3. นายอรรถพล อรรถวรเดช
4. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
5. ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
6. นางสาวมัญชุลา ศิริเจริญ
7. นิติกร สพพ.

2. คณะอนุกรรมการ 1. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
ตรวจสอบ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
3. นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
4. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
5. นายกุศล แย้มสอาด
6. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
7. ผู้ตรวจสอบภายใน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด
ประกาศของ สพพ. ก่อนเสนอ คพพ.
พิจารณา
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ สพพ.
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่
ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จาก คพพ.
1. สอบทานรายงานทางการเงินและ
รายงานผลสถานะทางการเงินของ
สพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการก�ำกับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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คณะอนุกรรมการ

3. คณะอนุกรรมการ
พิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ�ำนวยการ
สพพ.

องค์ประกอบ

1. นายปรเมธี วิมลศิริ
2. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช
4. นายวุฒิเดช ช�ำนิกิจ

4. คณะอนุกรรมการ 1. นายธีรัชย์ อัตนวานิช
บริหารความ
2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
เสี่ยงของ สพพ. 3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
4. นายถาวร เสรีประยูร
5. นายเนวิน สินสิริ
6. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
7. นายกีรติ เวฬุวัน
8. นางสาววิภา สีโสด
9. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
4. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน
5. ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบ
ภายในที่เป็นระบบตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่
เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7. ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน
ของ สพพ.
8. เปิดเผยรายงานของณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานกิจการประจ�ำปี
ของ สพพ.
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ. มอบหมาย
1. ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ�ำนวยการ สพพ. ตามกรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ตามสัญญาจ้าง
และให้น�ำผลการประเมินดังกล่าว
พร้อมทั้งความเห็นเสนอให้ คพพ. เพื่อ
พิจารณาต่อไป
1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ สพพ.
2. ก�ำหนดนโยบายด้านการเงินส�ำหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
สพพ.
3. จัดท�ำและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในของ สพพ. รวมถึง
ปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านการเงิน
ของ สพพ. และให้ข้อเสนอแนะกับ
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (คพพ.)

รายงานประจำ�ปี 2558

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะอนุกรรมการ

5. คณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์ และ
การปฏิบัติงาน
ตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน
(KPI) ของ สพพ.
6. คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

องค์ประกอบ

1. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
2. นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
3. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
4. นายธานี แสงรัตน์
5. นายฤทธิ์ ศยามานนท์
6. นางสาวสุมิตรา พูลทอง
7. นายเนวิน สินสิริ
8. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
9. นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
10. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
1. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
2. นายสุวิชญ โรจนวานิช
3. นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี
4. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
5. นางจิราพร คูสุวรรณ
6. นายเนวิน สินสิริ
7. นางมัญชุลา ศิริเจริญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อ�ำนาจหน้าที่
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมาย
1. เพื่อติดตามและให้ข้อแนะน�ำในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงานของ สพพ.
2. ก�ำกับดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ให้เป็นไปตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี ของ สพพ.
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมาย
1. พิจารณาโครงสร้าง แผนพัฒนา
บุคลากร และอัตราก�ำลังเพื่อน�ำเสนอ
คพพ. พิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนะ และก�ำหนด
มาตรฐานค่าตอบแทน เพื่อปรับปรุง
เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพ เพื่อน�ำเสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษา และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลต่อ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
4. แต่งตั้งคณะท�ำงาน หรือบุคคลเพื่อท�ำ
การใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ คพพ.
มอบหมาย

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
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