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สารจากประธานกรรมการ
ปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ผมดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ผมมีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างมากทีไ่ ด้รว่ มกับกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
ทุกท่านกำ�กับดูแลสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
หรือ สพพ. ให้เป็นองค์กรทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่
มีผลงานโดดเด่นและมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ปี 2554 นี้ สพพ. ได้มกี ารกำ�หนดยุทธศาสตร์ส�ำ หรับการดำ�เนินงานใน 3 ปี ข้างหน้า คือ ปี 2555 - 2557
ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจนทำ�ให้ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใหม่ของ สพพ. ที่มีความชัดเจนเป็นประโยชน์
กับทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนอนุภูมิภาคก่อนเข้าร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
นอกจากนี้ ผมต้องขอบคุณ คพพ. ทุกท่านที่ได้มอบนโยบายให้ สพพ. เร่งรัดกระจายความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก สปป.ลาว มากยิ่งขึ้น และเพิ่มสาขาการให้
ความช่วยเหลือไปยังสาขาการพัฒนาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ดี
การให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ยังคงให้ความสำ�คัญในการเชื่อมโยง
คมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity) เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefiffiifit) กับประเทศ
เพื่อนบ้าน ทั้ง กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยมุ่งให้มีการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่กล่าวให้สมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและ
การเดินทางท่องเที่ยวของประชากรในภูมิภาค อันจะเป็นการช่วยให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเทีย่ ว รวมถึงการแลกเปลีย่ นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างกันในอนาคตได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
สำ�หรับแผนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดำ�เนินงานโดย สพพ. นี้ เป็นการ
สนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งช่วยยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกความร่วมมือของกรรมการใน คพพ. ทุกท่าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพพ.
ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถและแรงกายแรงใจในการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอบคุณทุกการ
สนับสนุนจากหน่วยงานในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในการร่วมมือกับ สพพ. ดำ�เนินความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ผมหวังว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากทุกท่านต่อไป

(รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ)

ประธานกรรมการ
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สารจากผู้อำ�นวยการ
ในปี 2554 สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ น
บ้านเป็นอย่างมาก โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทำ�ให้ สพพ. สามารถดำ�เนินการตามแผนการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี
ได้มากกว่าร้อยละ 95 และสามารถดำ�เนินการตามคำ�รับรองการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. ได้
4.7764 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.53 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ในปีน้ี สพพ. มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในวงเงิน 1,392 ล้านบาท สำ�หรับดำ�เนิน
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ำ�สัง และเมืองสังข์ทอง) และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ เตรียมความพร้อมของโครงการ โดยทำ�การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบือ้ งต้น/
ออกแบบรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบน้ำ�ประปา การพัฒนาเมือง และงานก่อสร้างประตูกั้นน้ำ�เพื่อ
ป้องกันน้ำ�ท่วม รวมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทาง
ถนน การบริหารจัดการสนามบิน และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เป็นต้น โดยการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านดังที่กล่าวข้างต้นมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
มีความผาสุก ความสัมพันธ์ และความเข้าใจระหว่างกันดีขึ้นเป็นลำ�ดับ รวมถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งการพัฒนาทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากผลความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน
นอกจากนี้ สพพ. ยังร่วมกับ คพพ. หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมกันกำ�หนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการดำ�เนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. 2555 2557) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานในระยะต่อไปให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของ คพพ. และเป็นไปตามภารกิจหลักของ สพพ. พร้อมทัง้ พัฒนาองค์กรให้มคี วามพร้อมสามารถรองรับบทบาท
ใหม่ของ สพพ. ในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำ�ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค” ต่อไป
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณกรรมการใน คพพ. ทุกท่านทีไ่ ด้มอบนโยบาย ข้อคิดเห็น และคำ�ปรึกษาแนะนำ�
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สพพ. มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้า
หน้าที่ สพพ. ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ จนส่งผลให้ ผลการดำ�เนินงาน
ของ สพพ. มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ดี ผมยังคงจะมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทปฏิบัติงานต่อไป เพื่อให้ สพพ. เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

(นายอรรคศิริ  บุรณศิริ)

ผู้อำ�นวยการ สพพ.
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
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คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

รองศาสตราจารย
ดร.วรากรณ สามโกเศศ

¡ÃÃÁ¡ÒÃâ´ÂµÓáË¹‹§

นางเสาวนีย กมลบุตร

ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
¼ÙŒá·¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§

นายภาสกร ศิริยะพันธุ

Í¸Ôº´Õ¡ÃÁàÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡
¼ÙŒá·¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È
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ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÏ
¼ÙŒá·¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ

นางศศิพันธุ พรรณรายน

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¼ÙŒá·¹¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃ¤ÅÑ§

นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธทิพย

ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¼ÙŒá·¹Í¸Ôº´Õ¡ÃÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
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¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô

นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

นายกุศล แยมสอาด
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ

ดร.ณรงค ปอมหลักทอง
¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
´ŒÒ¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

นายอรรคศิริ บุรณศิริ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ Ê¾¾.
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¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ Ê¾¾.

นายอรรคศิริ บุรณศิริ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ Ê¾¾.

นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน
ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ Ê¾¾.
¡Ó¡Ñº´ÙáÅÊÓ¹Ñ¡à§Ô¹¡ÙâŒ ¤Ã§¡ÒÃáÅÐÊÓ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹

นายพีรเมศร วุฒิธรเนติรักษ
ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ Ê¾¾.
¡Ó¡Ñº´ÙáÅÊÓ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃà§Ô¹·Ø¹áÅÐÊÓ¹Ñ¡ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของ สพพ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA
(Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)) เป็นองค์กรภายใต้
การกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลักในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน
ของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า
ด้านการท่องเทีย่ ว และด้านการลงทุนของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านเพิม่ ขึน้ อันจะเป็นการช่วยยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการดำ�รงชีวิตของประชาชนในประเทศ
เพือ่ นบ้านและประชาชนไทยทีอ่ ยูใ่ นบริเวณชายแดนประเทศไทยให้มมี าตรฐานสูงขึน้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปี 2554 นี้เป็นปีสุดท้ายของการดำ�เนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2554 ของ
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ดังนั้น สพพ. จึงได้
มีการจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกมิติและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ทีก่ �ำ หนดไว้ ทัง้ นี้ ปี 2554 ได้ก�ำ หนดแผนการปฏิบตั งิ านไว้รวม 9 แผนงาน ซึง่ มีผลสรุปการดำ�เนินงานได้ดงั ต่อไปนี้
1. แผนงานการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย และแนวทางการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน :
สพพ. ได้ดำ�เนินการสำ�รวจ จัดเก็บข้อมูล ศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการขยาย
ความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมรวม 3 ประเทศ คือ
ประเทศศรีลังกา ภูฏาน และติมอร์-เลสเต เสร็จเรียบร้อย และได้นำ�เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาเพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปแล้ว
2. แผนงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน :
สพพ. ได้ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ มี 4 โครงการ วงเงินรวม 72.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ 2 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น สำ�หรับโครงการพัฒนาถนนจาก
เมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง) สปป.ลาว 16.00 ล้านบาท
2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาระบบน้ำ�ประปา และ
พัฒนาเมือง 12 แห่ง ใน สปป.ลาว 18.00 ล้านบาท
3) โครงการสำ�รวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว 18.00 ล้านบาท
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency

13

14
4) โครงการทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาน้�ำ ท่วม ทบทวนรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้
และออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างประตูกน้ั น้�ำ ที่ Tan Thuan นครโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม 20.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการจัดเตรียม
ความพร้อมของโครงการก่อนพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ซึ่งจะดำ�เนินการในรูปของเงินให้เปล่า
เป็นค่าจัดจ้างที่ปรึกษาไทยเพื่อดำ�เนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ การสำ�รวจและ
ออกแบบเบื้องต้น และการสำ�รวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง
โครงการที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักการความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ
สพพ. ทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้ความสำ�คัญในโครงการทีส่ นับสนุนการเชือ่ มโยงด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านในอนุภมู ภิ าค (Connectivity) และโครงการทีส่ นับสนุนให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมร่วมกัน (Mutual Benfififfiit) รวมทั้งโครงการได้ยึดหลักการกระจายสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ในสาขาการพัฒนาเมืองและการสาธารณูปโภคนอกเหนือจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านคมนาคม
ขนส่ง
2.2 การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
มี 3 หลักสูตร วงเงินรวม 1.12 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) หลักสูตร “Road Safety Engineering Workshop”
0.42 ล้านบาท
2) หลักสูตร “NEDA’s Seminar on Debt Management and Fiscal Issues” 0.39 ล้านบาท
3) หลักสูตร “Airport Management”
        
0.31 ล้านบาท
สพพ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยดำ�เนินการถ่ายทอดความรู้ทางด้านบริหารจัดการ
และเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารและการใช้ประโยชน์จาก
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ 3 หลักสูตรทีก่ ล่าวข้างต้น เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
โดยฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวม 37 คน
3. แผนงานด้านความร่วมมือทางการเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน :
สพพ. ได้ด�ำ เนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำ�หรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ำ�สัง และเมืองสังข์ทอง) ในวงเงิน 1,392.00 ล้านบาท สำ�หรับการ
ปรับปรุงถนนระยะทางทัง้ สิน้ รวม 82 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนช่วงบ้านตาดทอง ถึงบ้านน้�ำ สัง ระยะทาง 56 กิโลเมตร
และถนนเข้าเมืองสังข์ทอง ระยะทาง 26 กิโลเมตร
ถนนดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจภาคเหนือของไทย (จังหวัดเชียงราย/ เชียงใหม่/ พะเยา)
กับนครหลวงเวียงจันทน์ โดยผ่านประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่อำ�เภอบ้านโคก บริเวณถนนภูด่-ู ปากลาย และ
ถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว ทั้งนี้ ถนนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การขนส่งสินค้าและบริการ
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และการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว มากขึน้ เนือ่ งจากถนนสายนีม้ รี ะยะทางสัน้ กว่าแนวถนนเดิม
ที่มีอยู่ประมาณ 200 กิโลเมตร จึงทำ�ให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. แผนงานด้านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพือ่ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพือ่ นบ้าน :
สพพ. ได้ดำ�เนินงานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
4.1 ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) และ
สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ในการจัดทำ�แผนที่เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ภมู ภิ าค เพือ่ แสดงความเชือ่ มโยงของโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง (Connectivity)
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค ซึ่งจะทำ�ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้เข้าใจ
และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการต่อไปได้
    
4.2 ร่วมกับ ITD กรมทางหลวงชนบท สถาบันการบินพลเรือน สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมกัน
จัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวม 3 หลักสูตรดังที่กล่าวในข้อ 2
    
4.3 ร่วมกับ ITD ดำ�เนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อ
ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่นักลงทุนและผู้สนใจ
    
4.4 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคและกรมเคหะและผังเมือง สปป.ลาว ในการดำ�เนินความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
5. แผนงานด้านจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำ�เนินงาน :
สพพ. ได้ด�ำ เนินการเรือ่ งดังกล่าว โดยมีการจัดทำ�ความตกลงกับสถาบันการเงินในประเทศและหน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นพันธมิตรในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย
     - สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
     - ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
6. แผนงานด้านการบริหารจัดการหนี้ :
สพพ. มีหน้าที่ดำ�เนินการจัดเก็บหนี้เงินกู้จากประเทศเพื่อนบ้าน และชำ�ระหนี้เงินกู้ที่ สพพ. ได้กู้มาจาก
สถาบันการเงินในประเทศ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพือ่ นบ้านให้ถกู ต้อง ครบถ้วนตามสัญญา
ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนดังกล่าวได้ดังนี้
6.1 สพพ. มีการจัดทำ�และใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามและจัดเก็บหนีจ้ ากประเทศเพือ่ นบ้าน
ได้ถกู ต้อง ครบถ้วนตามสัญญาทีก่ �ำ หนดไว้ โดยจัดเก็บหนี้ จำ�นวน 19 รายการ คิดเป็นเงิน 54.73 ล้านบาท โดย
หนี้ที่รับชำ�ระมาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เนื่องจากเงินกู้ที่ให้กู้แก่ประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในช่วงระยะ
เวลาปลอดหนี้
นอกจากนี้ สพพ. ได้ดำ�เนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเงินกู้คิดเป็นเงิน 2.14 ล้านบาท
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6.2 สพพ. มีภาระชำ�ระหนีส้ ว่ นต่างอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละค่าดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงิน
ในประเทศได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาที่กำ�หนดไว้ คิดเป็นเงิน 69.54  ล้านบาท ดังนี้
- ชำ�ระหนี้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
(ธสน.) สำ�หรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา จำ�นวน 64.06 ล้านบาท
ทั้งนี้ สพพ. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 3.94 ล้านบาท
- ชำ�ระหนีด้ อกเบีย้ เงินกูใ้ ห้แก่ธนาคารออมสินและ ธสน. สำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด สปป.ลาว คิดเป็นเงิน 3.31 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ�และปรับปรุง
ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว คิดเป็นเงิน 2.17 ล้านบาท ทั้งนี้ สพพ. ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
2.47 ล้านบาท
7. แผนงานบริหารเงินสะสม :
โดยที่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สพพ. มียอดเงินสะสมยกมา 1,274.98 ล้านบาท และในระหว่างปี
สพพ. ได้รบั เงินชำ�ระหนีจ้ ากประเทศเพือ่ นบ้าน จำ�นวน 54.73 ล้านบาท ดังทีก่ ล่าวในข้อ 6 และได้รบั เงินงบประมาณ
จำ�นวน 512.41 ล้านบาท ดังนั้น สพพ. จึงได้กำ�หนดแนวทางในการบริหารเงินไว้ดังต่อไปนี้
7.1 การหาผลตอบแทนของเงินทุน ได้กำ�หนดเป้าหมายผลตอบแทนการบริหารเงินดังกล่าวไว้
ให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจำ� 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 50 Basis Point ซึ่ง
โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ สพพ. สามารถบริหารโดยนำ�เงินที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดไปลงทุนหาผลตอบแทนได้เฉลี่ย
ร้อยละ 2.32 ต่อปี หรือสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของเงินฝากประจำ� 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
97 Basis Point หรือคิดเป็นเงิน 28.42 ล้านบาท
7.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำ�ปี 2554 ได้ก�ำ หนดเป้าหมายให้มกี ารเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า
ร้อยละ 94 ของงบประมาณที่ คพพ. อนุมตั ใิ นวงเงิน 735.67 ล้านบาท หรือต้องเบิกจ่ายได้มากกว่า 691.53 ล้านบาท
ซึง่ โดยข้อเท็จจริงทีป่ รากฏ สพพ. สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เพียง 608.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ
82.71 ของวงเงินงบประมาณที่ คพพ. อนุมัติ หรือคิดเป็น ร้อยละ 107.56 ของวงเงินงบประมาณที่ คพพ. อนุมัติ
กรณีไม่นับรวมวงเงินสำ�หรับโครงการก่อสร้างเส้นทางสายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำ�นวน
170.00 ล้านบาท เนื่องจาก สปป.ลาว ขอชะลอโครงการที่กล่าวออกไปก่อน
8. แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร :
โดยทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึง่ เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแลและประเมินผล
การปฏิบัติงานองค์การมหาชน รวมทั้ง สพพ. ด้วย ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้ 4 มิติ คือ มิติด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ดังนั้น คพพ. จึงได้มีการกำ�กับดูแลให้ สพพ. ดำ�เนินการบริหาร
จัดการองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 31 (1) ซึง่ กำ�หนดให้เป็นองค์กรขนาดเล็กและกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ
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และปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัว และตามข้อกฎหมาย รวมถึงระเบียบอืน่ ของทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
นอกจากนี้ คพพ. ได้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุนให้ สพพ. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�
ทุกปี รวมทัง้ กำ�หนดขัน้ ตอนและกระบวนการทำ�งานให้มคี วามรวดเร็วและคล่องตัว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามผลประเมินการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. ในปีนี้ สพพ. ภายใต้การกำ�กับดูแลและข้อเสนอแนะของ
คพพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงทำ�ให้ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. ที่ได้ตกลงไว้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน (KPI) อยูใ่ นระดับ ดี หรือ 4.7764 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.53
9. แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ :
เนื่องจาก สพพ. ได้จัดตั้งมาแล้ว 6 ปี แต่เป็นองค์กรที่รู้จักในวงจำ�กัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งที่
ภารกิจหลักขององค์กรมีสว่ นกำ�หนดนโยบายสาธารณะของประเทศและก่อให้เกิดผลประโยชน์และผลกระทบต่อ
ทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะประชาชนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน ดังนั้น ปีนี้ สพพ. จึงได้มีเป้าหมาย
ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับ
มากขึน้ โดยร่วมมือกับสือ่ มวลชนในสาขาต่างๆ ทัง้ ทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์ และวิทยุกระจายเสียง
รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ
สำ�หรับกิจกรรมที่ สพพ. ได้ดำ�เนินการภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ในปีนี้  ประกอบด้วย
- พาผูแ้ ทนหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูส้ อ่ื ข่าวไปเยีย่ มชมโครงการพัฒนา
เส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
- ดำ�เนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของ
โรงเรียนวัดฤๅไชย (ฤๅไชยศึกษาคาร) อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
- ปลูกต้นไม้ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ ณ จังหวัดชัยนาท
- ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ “ความรู้สู่ชุมชน” ร่วมกับ ITD เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
รวมถึงความร่วมมือระหว่าง NEDA และ ITD ตลอดจนผลงานและผลของการบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องอัดรายการ
สถานีวิทยุศึกษา (FM 92.0)
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ผลการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี
(พ.ศ. 2552-2554) และแนวทางในอนาคต
ในระหว่างปี 2552-2554 สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
หรือ สพพ. ได้ด�ำ เนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ซึง่ เป็นช่วงที่ 2 นับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ สพพ. ขึน้ มา
โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 3 ปีนี้ ได้กำ�หนดให้ สพพ. เป็นแหล่งพึ่งพิงทางด้านการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน
สำ�หรับโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ GMS
ACMECS BIMSTEC และทวิภาคี เพื่อสนับสนุนและยกระดับฐานะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถ
รองรับการเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และสร้างความไว้วางใจจากประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการลงทุนของภาคเอกชนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดำ�เนินโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำ�ไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดหาเงินสนับสนุน และบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และดำ�เนินงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้กำ�หนดแผนงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ทง้ั 3 ทีก่ ล่าวข้างต้น และตอบสนองต่อนโยบายการต่างประเทศ โดยร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน ด้วยนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางด้านวิชาการ ซึง่ เป็นไปตามเจตนารมย์
ของการจัดตั้งองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายทางด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคให้
สมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่ง การเดินทางระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านให้มคี วาม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
สำ�หรับความสำ�เร็จตามยุทธศาสตร์ 3 ปีที่กล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
1. สพพ. ได้ด�ำ เนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    
1.1 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพือ่ จัดเตรียมความพร้อมของโครงการในรูปของเงินให้เปล่า
เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษามี 8 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวม 114.00 ล้านบาท
    
1.2 การให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์โครงการความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก สพพ. มี 4
หลักสูตร คิดเป็นวงเงินรวม 1.74 ล้านบาท (ตารางที่ 1)
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2. สพพ. ได้ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    
2.1 การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ในรูปเงินกู้และเงินให้เปล่า จำ�นวน 4 โครงการ
คิดเป็นวงเงินรวม 3,944.00 ล้านบาท
    
2.2 การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ในรูปเงินกู้ทั้งจำ�นวน จำ�นวน 2 โครงการ คิดเป็น
วงเงินรวม 655.00 ล้านบาท (ตารางที่ 2)
3. สพพ. ได้ดำ�เนินการเร่งรัดการดำ�เนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้สัญญาและแผนงานที่กำ�หนดไว้ ซึ่ง
มีโครงการที่สามารถดำ�เนินงานได้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้ รวม 7 โครงการ โดยเป็นโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน จำ�นวน 3 โครงการ และโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ จำ�นวน 4 โครงการ
(ตารางที่ 3)
4. สพพ. ได้รว่ มมือกับองค์กรให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ และอืน่ ๆ ในด้านการแลกเปลีย่ นข้อมูลและข่าวสารเกีย่ วกับโครงการ
ที่ประเทศเพื่อนบ้านได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานระหว่างกันและ
ไม่เกิดความซ้ำ�ซ้อนในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ สพพ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมการบินพลเรือน การประปาส่วนภูมิภาค ITD และ GISTDA เป็นต้น
5. เนือ่ งจากงบประมาณแผ่นดินมีจ�ำ กัด และความต้องการของประเทศเพือ่ นบ้านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
ทางการเงินสำ�หรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีเป็นจำ�นวนมาก ประกอบกับนโยบายการจัดตั้ง สพพ.
เป็นองค์การมหาชน เพื่อบริหารงานการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ได้อย่างคล่องตัว และในระยะยาวสามารถลดภาระเงินงบประมาณในการดำ�เนินนโยบายดังกล่าว ดังนั้น สพพ.
จึงได้มกี ารจัดเตรียมแผนงานในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอืน่ นอกเหนือจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน โดยร่วมมือ
เป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินในประเทศ เพือ่ ร่วมกับ สพพ. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งในช่วง 3 ปีนี้ สพพ. สามารถเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินหลายแห่ง เช่น
สบน. ธสน. ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ สพพ. สามารถ
ระดมทุนจากพันธมิตรทีก่ ล่าวได้คดิ เป็นเงิน 655.00 ล้านบาท เพือ่ นำ�ไปให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
รวม 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด และโครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้ำ�ในนครหลวงเวียงจันทน์
6. เนื่องจาก สพพ. มีเงินทุนหมุนเวียนจากหลายแหล่งและต้องหาผลประโยชน์จากการลงทุนให้ได้ผล
ตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกำ�กับดูแลสภาพคล่องของสำ�นักงานให้
สอดคล้องกับความต้องการเบิกจ่ายเงินของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นผู้กู้ และผู้ดำ�เนินโครงการ ในช่วง 3 ปี
มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,219.28 ล้านบาท ประกอบด้วย
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6.1 เงินสะสมยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
6.2 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปี 2552-2554
6.3 เงินรายได้ที่เก็บจากการชำ�ระหนี้ ระหว่างปี 2552-2554
6.4 เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินในประเทศ ระหว่างปี 2552-2554

จำ�นวน 736.90 ล้านบาท
จำ�นวน 1,680.06 ล้านบาท
จำ�นวน 147.32 ล้านบาท
จำ�นวน 655.00 ล้านบาท

ทัง้ นี้ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์น้ี สพพ. สามารถบริหารเงินทีก่ ล่าวตามข้อ 6.1 - 6.4 ได้ผลตอบแทน 83.98 ล้านบาท
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ขน้ั ต่�ำ ของผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทีก่ �ำ หนดไว้ให้สงู กว่าอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของเงินฝาก
ประจำ� 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 50 Basis Point
7. คพพ. ได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ สพพ. ดำ�เนินงานในช่วง 3 ปี คิดเป็นเงินรวม 2,093.36 ล้านบาท
สพพ. สามารถดำ�เนินการเบิกจ่ายเงินได้รวม 1,618.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.32 (ตารางที่ 4) ซีง่ ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้สงู กว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 94 ของวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ าก คพพ. มีสาเหตุ
มาจาก
7.1 สพพ. ได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีมาแล้วแต่ยงั ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เนือ่ งจากมีการยกเลิกเงินกูโ้ ครงการพัฒนาถนนหมายเลข 68 (กลอรันห์-สำ�โรง-โอเสม็ด) ประเทศกัมพูชา ซึง่ ได้รบั
การจัดสรรเงินงบประมาณในปี 2552 จำ�นวน 280.00 ล้านบาท และการชะลอการดำ�เนินโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในปี 2554 จำ�นวน
170.00 ล้านบาท
7.2 สพพ. ได้รับการจัดสรรเงินชดเชยโครงการที่ดำ�เนินการเสร็จแล้ว ในปี 2553 จำ�นวน
211.68 ล้านบาท ซึ่ง สพพ. ได้ใช้เงินสะสมเบิกจ่ายไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณไม่ครบตามสัญญาฯ รวม 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง
ผ่าน สปป.ลาว (R3) โครงการปรับปรุงร่องระบายน้�ำ ฮ่องวัดไต 2 และโครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน ปากแบ่ง สปป.ลาว และโครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง สายตราด - เกาะกง - สะแรอัมเปิล
(ถนนหมายเลข 48) ประเทศกัมพูชา
8. สพพ. ได้มีการพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักตามที่ ก.พ.ร. กำ�หนด และข้อกฎหมายของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน กำ�หนดข้อบังคับ
ระเบียบ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจนและโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีการจัดกิจกรรมในเชิงรุก เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจองค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ
กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการ และจังหวัด
ชายแดนของไทยที่มีพื้นที่ติดกับโครงการของ สพพ.
ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรของ สพพ. ที่กล่าวข้างต้น สามารถประเมินความสำ�เร็จได้จากผลประเมิน
การปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน (KPI) ที่ดำ�เนินการโดย ก.พ.ร. อยู่ในระดับ ดี ซึ่งสรุปผลเป็นรายปี ดังนี้
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หน่วย : คะแนน

ผลการดำ�เนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2552
2553
2554

ตัวชี้วัดในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

4.3250

5.0000

4.8168

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

4.3648

5.0000

5.0000

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

4.8750

4.6000

4.5000

มิติที่ 4 ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร

4.3311

4.7300

4.8400

รวม

4.4396

4.8660

4.7764

9. ความสำ�เร็จที่ สพพ. ได้ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
9.1 ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
- สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาไทยได้ออกไปทำ�งาน
ต่างประเทศ เนือ่ งจากตามเงือ่ นไขของสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ได้ก�ำ หนดให้ประเทศ
เพื่อนบ้านผู้รับความช่วยเหลือต้องใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา
และผู้ประกอบการไทยต้องเป็นคู่สัญญา
- ประเทศไทยสามารถขายสินค้าและบริการภายใต้สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของ สพพ. คิดเป็นเงินรวม 4,004.26 ล้านบาท จากวงเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,512.70 ล้านบาท หรือเฉลี่ย
ร้อยละ 72.64 ของวงเงินทั้งหมด (ตารางที่ 5)
- สพพ. ได้รบั การชำ�ระหนีด้ อกเบีย้ จากประเทศเพือ่ นบ้านแล้วคิดเป็นเงินรวมทัง้ สิน้   226.19 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศ

2546-2551

2552

2553

2554

รวม

สปป.ลาว

52.93

30.92

35.28

41.55

160.68

กัมพูชา

25.94

13.21

13.18

13.18

65.51

รวม

78.87

44.13

48.46

54.73

226.19

ที่มา : สำ�นักบริหารเงินทุน สพพ.

- นอกจากนี้ โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้สนับสนุนเศรษฐกิจภายใน
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ดังต่อไปนี้
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> เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
> มีรายได้จากการชำ�ระภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของผูป้ ระกอบการทัง้ ในส่วนของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ที่ปรึกษา และผู้ขายสินค้า
> สนับสนุนให้มีการขยายตัวทางด้านการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยว และมีมูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 6-8 และแผนภาพที่ 1-7)
> สนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านได้ระดับหนึ่ง
> เพิ่มโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปขยายฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร
ในประเทศเพื่อนบ้าน
9.2 ผลประโยชน์ทางด้านสังคม         
จากการประเมินผลโครงการที่เสร็จแล้วของ สพพ. พบว่า โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน
ของประเทศไทยผ่าน สพพ. ได้สร้างประโยชน์ทางด้านสังคมให้แก่ประชาชนไทย ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ทิ ธิพลของโครงการ
และประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการให้ดขี น้ึ โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ โดย
นำ�สินค้าที่ผลิตได้ไปจำ�หน่ายยังตลาดชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถติดต่อกันได้สะดวกและมีการทำ�กิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง
ทำ�ให้ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้น
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น โดยประเทศเพื่อนบ้านได้แสดง
ความต้องการใช้เงินทุนจากประเทศไทยผ่าน สพพ. มากขึ้น และยอมรับว่า โครงการที่รับความช่วยเหลือจาก
ประเทศไทยมีขั้นตอนการทำ�งานที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก และสามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
สพพ. ได้สะดวกรวดเร็ว ทำ�ให้โครงการดำ�เนินการได้เสร็จตามเวลาที่กำ�หนด
- ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียงมีความเข้าใจ
และความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยมากขึ้น
- แม้วา่ การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านจะดีขน้ึ ทำ�ให้การเดินทาง
สะดวกและรวดเร็ว แต่โดยข้อเท็จจริง ปัญหาการเคลือ่ นย้ายแรงงานผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามแดนได้ลดลง
แม้ว่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านจะสร้างประโยชน์
ให้แก่ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและมีความสำ�เร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่กล่าว
สพพ. ไม่สามารถดำ�เนินการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเทศ
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สพพ. กำ�หนดไว้ ทัง้ นี้ เนือ่ งมาจากหลายปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหา
การเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึง่ ทำ�ให้ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย
กับประเทศกัมพูชาเกิดความชะงักงันและขาดความต่อเนื่อง ปัญหาการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ที่ทำ�ให้
ไม่สามารถจะเริ่มโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจได้ และปัญหาของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแหล่งเงินทุน
ต่างๆ พร้อมจะให้การสนับสนุนเงินทุนเป็นจำ�นวนมาก จึงยังไม่มีความต้องการร่วมมือพัฒนาเศษฐกิจโดยใช้
เงินทุนจากประเทศไทย
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
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แนวทางการดำ�เนินงานของ สพพ. ในอนาคต
โดยทีป่ ี 2554 เป็นปีสดุ ท้ายของการดำ�เนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) ดังนัน้
สพพ. จึงได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์ 3 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2555-2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ สพพ. ใน
ช่วงเวลาที่กล่าวต่อไป โดยมีการวิเคราะห์ SWOT กำ�หนดกลยุทธ์ ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ สพพ.
รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำ�ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค
พันธกิจ
ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมาย
1. องค์กรเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
2. เพิ่มความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อนบ้าน สำ�หรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน
3. เป็นแหล่งข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านแก่นักลงทุน ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองและ
ความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนของไทยบริเวณชายแดน
6. สนับสนุนการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค
7. ลดภาระเงินงบประมาณแผ่นดินในการดำ�เนินงานโดยบริหารเงินทีไ่ ด้รบั ให้มปี ระสิทธิภาพ
และพอเพียงกับการดำ�เนินงาน และได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
8. องค์กรเป็นที่ยอมรับว่ามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
โดยกำ�หนด Theme ของยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557) ไว้ คือ “หุน้ ส่วน ในการเชือ่ มโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภมู ภิ าค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภมู ิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารสำ�นักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) มีนโยบายให้ สพพ. ดำ�เนินการในเรื่องสำ�คัญต่างๆ
ดังนี้
     1. ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านให้ครอบคลุมครบทัง้ 4 ประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึง่ ประกอบด้วย
สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยเพิ่มบทบาทการให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชา เมียนมาร์ และ
เวียดนามมากยิ่งขึ้น
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2. กระจายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศเพื่อนบ้านในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านถนน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น อาทิ การศึกษา และสาธารณสุข
3. ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอนุภูมิภาค เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจต่างๆ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น เช่น
(1) แนวพื้นที่เศรษฐกิจไทย-ลาว ประกอบด้วย เส้นทาง
1) เชียงใหม่-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-ภูดู่-ปากลาย-สานะคาม-บ้านวัง-สังข์ทอง-เวียงจันทน์
2) น่าน-ห้วยโก๋น-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู-จีนตอนใต้
3) น่าน-ห้วยโก๋น-หงสา-บ้านเชียงแมน-หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู-จีนตอนใต้
4) พะเยา-บ้านฮวก-เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-เชียงฮ่อน-หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู   จีนตอนใต้
(2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจไทย-กัมพูชา : ถนนเชื่อมชายแดนไทย-กัมพูชา
(3) แนวพื้นที่เศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์-อินเดีย : กอกะเร็ก-เมาะละแหม่ง
(4) แนวพื้นที่เศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ : สิงขร-มอต่อง-ตะนาวศรี-มะริด
4. ขยายขอบเขตการดำ�เนินงานของ สพพ. ไปยังประเทศอืน่ ทีม่ ศี กั ยภาพเพิม่ เติม ประกอบด้วย ศรีลงั กา
ภูฏาน และติมอร์-เลสเต เพื่อเพิ่มบทบาทการดำ�เนินงานของ สพพ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศทั้ง 3 ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมบริษัทผู้รับเหมาและที่ปรึกษาไทยไปทำ�งานในต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น
5. ใช้เงินสะสมของ สพพ. สำ�หรับค่าบริหารจัดการ และลดการใช้เงินงบประมาณ โดยจะใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินเท่าที่จำ�เป็น โดยเฉพาะโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น นอกจากนี้ สพพ. จะต้องร่วมกับ
สถาบันการเงินในประเทศและองค์กรให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
6. บูรณาการกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตาม
ความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านมีความพร้อมในการบริหาร
โครงการให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนดไว้ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการที่เสร็จแล้ว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนของทัง้ ประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเผยแพร่ขา่ วสารและข้อมูลต่างๆ ไปยังสือ่ มวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำ�โครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในต่างประเทศบนพื้นที่
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดำ�เนินงานในรูปของโครงการเชิงสังคม (CSR)
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สารสนเทศของประเทศเพื่อนบ้าน
สพพ. ได้จัดทำ�สารสนเทศประเทศเพื่อนบ้าน จำ�นวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจและนักลงทุน โดยสารสนเทศดังกล่าวจะมีข้อมูลต่างๆ
ของประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเมืองการปกครอง ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์
และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเป้าหมายและทิศทางของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia
1. ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ที่ตั้ง
กัมพูชามีแหล่งที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พื้นที่
กัมพูชามีขนาด กว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นผืนดิน 176,515 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ำ� 
4,520 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลยาว 443 กิโลเมตร
เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาว 2,000 กิโลเมตร โดยเป็น
เขตแดนติดต่อกับประเทศไทย 798 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
กัมพูชามีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ ดังนี้
				ทิศเหนือ   ติดกับไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์) และ สปป.ลาว (แขวงอัตตะปือ และจำ�ปาสัก)
				ทิศใต้
ติดอ่าวไทย
				ทิศตะวันออก  ติดกับเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก
ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)
				ทิศตะวันตก    ติดกับไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)
เขตแดนไทย-กัมพูชา กัมพูชามีเส้นเขตแดนติดต่อกับไทย ยาวประมาณ 798 กิโลเมตร ประกอบด้วย
				ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ และบุรรี มั ย์
				ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด  
ทรัพยากรสำ�คัญ
อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานิส น้ำ�มัน แก๊ส
ไม้สัก การประมง บริเวณรอบทะเลสาบเขมร (Tonle Sap) เป็นแหล่งประมง
น้ำ�จืดที่สาคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทำ�ป่าไม้ บริเวณ
เขตภูเขาทางภาคเหนือ โดยล่องมาตามแม่น�ำ้ โขง กัมพูชาเป็นประเทศทีม่ ปี า่ ไม้
อุดมสมบูรณ์มากที่สุดหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
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2. การเมืองการปกครอง
ระบบการปกครอง

เมืองหลวงและเมืองสำ�คัญ

การแบ่งเขต
การปกครอง

กัมพูชามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ทัง้ นี้ นับจากการเลือกตัง้ ทัว่ ไปภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับปี 2536
การเมืองของกัมพูชามีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง โดยระบอบประชาธิปไตย
ของกัมพูชาในปัจจุบนั มีความก้าวหน้าและหยัง่ รากลึกลงในสังคมของ
กัมพูชาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ฝ่ายต่างๆ มีอสิ ระในการแสดงความเห็น
และดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึน้ ประชาชนมีความกระตือรือร้น
ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
กรุงพนมเปญ เป็นศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม
เมืองสำ�คัญได้แก่ กรุงพระสีหนุ หรือกรุงกัมปงโสม (เป็นท่าเรือน้ำ�ลึก
นานาชาติ) จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเกาะกง และ
จังหวัดกัมปงจาม
กัมพูชาแบ่งเขตการปกครองเป็น 20 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัด
แบ่งการปกครองเป็นอำ�เภอ (Srok) และตำ�บล (Khum) นอกจากนี้
มีเขตการปกครองพิเศษเรียกว่า กรุง (Municipalities) อีก 4 กรุง ได้แก่
กรุงพนมเปญ กรุงสีหนุวิลล์ (กัมปงโสม) กรุงแกบ และกรุงไพลิน
1. กระแจะ
เมืองเอก คือ เมืองกระแจะ
2. เกาะกง
เมืองเอก คือ เมืองเกาะกง
3. กันดาล
เมืองเอก คือ เมืองท่าเขมา
4. กัมปงจาม
เมืองเอก คือ เมืองกำ�ปงจาม
5. กัมปงชนัง
เมืองเอก คือ เมืองกำ�ปงชนัง
6. กัมปงธม
เมืองเอก คือ เมืองกำ�ปงธม
7. กัมปงสะปือ
เมืองเอก คือ เมืองกำ�ปงสปือ
8. กัมปอต
เมืองเอก คือ เมืองกำ�โพธิ
9. ตาแก้ว
เมืองเอก คือ เมืองตาแก้ว      
10. รัตนคีรี
เมืองเอก คือ เมืองบ้านลุง      
11. พระวิหาร
เมืองเอก คือ เมืองพนมตะเบงเมียนไจย
12. พระตะบอง
เมืองเอก คือ เมืองบัตดอมบอง   
13. โพธิสัต
เมืองเอก คือ เมืองโพธิสัตว์
14. บันเตียเมียนเจย เมืองเอก คือ เมืองศรีโสภณ
15. เปรยเเวง  
เมืองเอก คือ เมืองเปรยแวง
16. มณฑลคีรี  
เมืองเอก คือ เมืองแสนมโนรมย์
17. สตึงเตรง
เมืองเอก คือ เมืองสตรึงเตรง
18. สวายเรียง
เมืองเอก คือ เมืองสวายเรียง
19. เสียมเรียบ
เมืองเอก คือ เมืองเสียมเรียบ
20. อุดรมีชัย             เมืองเอก คือ เมืองสำ�โรง
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3. เศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจ

สถานะหนี้กับไทย

การค้าระหว่าง
ไทย-กัมพูชา

4. แผนพัฒนา
ประเทศ

เศรษฐกิจของกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรเป็นหลัก หรือคิดเป็น
ร้อยละ 67.8 รองลงมา ได้แก่ ภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.7 (ข้อมูลปี 2553)
กัมพูชามีการกู้ยืมเงินเงื่อนไขผ่อนปรนจากประเทศไทย เพื่อดำ�เนินโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา รวม 2 โครงการ ซึ่งปัจจุบันโครงการทั้ง 2
ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554 กัมพูชามี
ยอดหนี้คงค้างกับไทยทั้งสิ้น 2,091.00 ล้านบาท (ตารางที่ 9)
ในช่วงระหว่างปี 2549-2554 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ ยกเว้นในปี 2552 ทีม่ ลู ค่าการค้าลดลง ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ น่าจะเป็นผลจาก
การปิดด่านการค้าชายแดนในบางช่วงทีม่ ปี ญ
ั หาชายแดนระหว่างประเทศไทย
กับกัมพูชา แต่อย่างไรก็ดี เมือ่ ปัญหาบริเวณชายแดนสงบลง การค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาสามารถกลับเข้าสูภ่ าวะปกติได้ โดยประเทศไทย
เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากัมพูชามาโดยตลอด เนือ่ งจากสินค้าทีป่ ระเทศไทย
ส่งออกไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงและน้ำ�มันสำ�เร็จรูป ยานพาหนะ
และส่วนประกอบ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง ในขณะที่
นำ�เข้าสินค้าเกษตร และสินค้าประมงจากกัมพูชา (ตารางที่ 10 และ 11)
ปัจจุบันกัมพูชาอยู่ภายใต้แผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552-2556
(National Strategic Development Plan 2009-2013) ซึ่งมียุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม
ระยะที่ 2 (Rectangular Strategy-Phase II) เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
เพือ่ การเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอภาคและประสิทธิภาพในกัมพูชา
เพือ่ ทำ�ให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอยูใ่ นระดับสูง คือ ร้อยละ 9
และต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้านที่สมดุลกัน คือ
1. สร้างสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมือง ระเบียบความมัน่ คงและสังคม (เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร การกระจายการผลิต การปฏิรปู ทีด่ นิ และป่า)
2. พัฒนาประเทศโดยบูรณาการกัมพูชาเข้ากับภูมภิ าคและโลก (ให้ความสำ�คัญ
กับการฟืน้ ฟูและการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ การคมนาคม การจัดการน้�ำ
การพัฒนาภาคพลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร)
3. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะกับภาคเอกชน
(เพิ่มความแข็งแกร่งของภาคเอกชนและการดึงดูดการลงทุน)
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อเศรษฐกิจมหภาคและทางด้านการเงิน
(สร้างสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ทัง้ นี้ การพัฒนาดังกล่าวสามารถสรุปเป็นรายสาขาการพัฒนาทีส่ �ำ คัญ ได้ดงั นี้
• การฟื้นฟูระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
• การพัฒนาการท่องเที่ยว
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• การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม
• การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ�			
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
• การสำ�รวจและใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน
• การพัฒนาการค้า การเติบโตทางเศรษฐกิจ
5. บทวิเคราะห์

- กัมพูชาได้ด�ำ เนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีความสำ� เร็จในระดับดี เนื่อ งจากระบบการเมื อ ง
มีเสถียรภาพ และได้รบั ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก
ประกอบกับการดำ�เนินยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการ
พัฒนา 4 ด้านที่สมดุลกัน ทั้งในเรื่อง (1) การสร้างสันติภาพ (2) การ
ฟืน้ ฟูและการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน (3) การมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
กับภาคเอกชน และ (4) การสร้างสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ส่งผลให้ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาอยู่ใน
ระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2549-2553 กัมพูชามีอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6.82 ต่อปี  
- กัมพูชาเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนาซึง่ เป็นทีส่ นใจจากนักลงทุนต่างชาติ
เป็นอย่างมากประเทศหนึง่ ในแถบอาเซียน ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
การทีร่ ฐั บาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
รวมทัง้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีการปรับเปลีย่ นกฎระเบียบต่างๆ
ให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศ
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และมีที่ดินว่างเปล่า
เป็นจำ�นวนมากเหมาะสำ�หรับนำ�มาใช้ท�ำ การเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยในระหว่างปี 2549-2553 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเฉลีย่ 700 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (ตารางที่ 12)
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว)
The Lao People’s Democratic
Republic (Lao PDR)
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
สปป.ลาว ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ระหว่าง
ละติจูด 14-23 องศาเหนือ และลองติจูด 100-108 องศาตะวันออก
พื้นที่
มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร (ส่วนที่เป็นน้ำ�: 6,000 ตร.กม.
พื้นดิน: 230,800 ตร.กม.) หรือ 148 ล้านไร่หรือ 91,429 ตารางไมล์ ไม่มีพื้นที่
ติดทะเล (Land Lock) ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาและ
ที่ราบสูงพื้นที่ร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นพื้นราบซึ่งอยู่ตอนกลางและทิศตะวันตก
ของประเทศ
อาณาเขตติดต่อ
ทิศทางเหนือติดกับจีน
   มีชายแดนร่วมกันยาว   505 กิโลเมตร
ทิศใต้ติดกัมพูชา
   มีชายแดนร่วมกันยาว   535 กิโลเมตร
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม    มีชายแดนร่วมกันยาว 2,069 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมียนมาร์ มีชายแดนร่วมกันยาว    236 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดกับไทย
   มีชายแดนร่วมกันยาว  1,835 กิโลเมตร
เขตแดนไทย-สปป.ลาว สปป.ลาว มีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย ยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร   
(ทางบก 702 กิโลเมตร ทางน้ำ� 1,108 กิโลเมตร) ประกอบด้วย 11 จังหวัด
ของไทย (ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย  
นครพนม อำ�นาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราชธานี) และ 9 แขวง/ จังหวัด
ของลาว (ได้แก่ บ่อแก้ว ไชยะบุลี เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์  
บอลิคำ�ไซ คำ�ม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน และจำ�ปาสัก)
ทรัพยากร
สปป.ลาว มีรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าไม้
ทางธรรมชาติ
และแร่ธาตุ เช่น ทองคำ� ทองแดง และบ็อกไซต์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต
อะลูมิเนียม มีเขื่อนหลายแห่งที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ�ส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งไทย แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทำ�ให้ สปป.ลาว ร่ำ�รวย
ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน มีพื้นที่ป่าไม้จำ�นวนมากและ
มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพื้นที่เกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว ข้าวโพด  ยาสูบ มันสำ�ปะหลัง ใต้ดินมีแร่ธาตุประเภท ดีบุก
ยิปซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก  ถ่านหิน แบไรท์ ลิกไนท์ โปแตส สังกะสี
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ทองคำ� ทองแดง พลอย อัญมณี  หินอ่อน น้ำ�มัน (ในภาคกลางและภาคใต้)
และถ่านหินคุณภาพเยี่ยม
2. การเมืองการปกครอง
ระบอบการปกครอง ระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยโดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว และมีประธานประเทศเป็นประมุขของชาติ  โดยมีสถาบันการเมือง
ที่สำ�คัญ คือ
(1) พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
(2) สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)
(3) สภาแห่งชาติ (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ที่พรรคฯ เสนอ)
เมืองหลวง            นครหลวงเวียงจันทน์
การแบ่งเขต
สปป.ลาว แบ่งเป็น 16 แขวง ในหนึ่งแขวงจะมีหลาย เมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมือง
การปกครอง   
เป็นเมืองหลวงเรียกว่า เมืองเอก และ 1 เขตปกครองพิเศษ เรียกว่า นครหลวง
(นครหลวงเวียงจันทน์) โดย 16 แขวง ประกอบด้วย เซกอง อัตตะปือ สาละวัน
จำ�ปาสัก สะหวันนะเขต คำ�ม่วน บอลิค�ำ ไซ เวียงจันทน์ ไชยะบุลี หลวงพระบาง  
เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี อุดมไช หลวงน้ำ�ทา และบ่อแก้ว
ระเบียบการจัดตั้งและการบริหารการปกครอง แบ่งเป็นลำ�ดับชั้นโดยเริ่มจาก
- หลายครัวเรือน  
รวมกัน เป็น “บ้าน” (หมู่บ้าน)
- หลายหมู่บ้าน  
รวมกัน เป็น “เมือง” (อำ�เภอ)
- หลายเมือง  
รวมกัน เป็น “แขวง” (จังหวัด)
- คณะกรรมการปกครองหมูบ่ า้ น มีนายบ้าน (ผูใ้ หญ่บา้ น) เป็นหัวหน้าผูบ้ ริหาร
ของหมู่บ้าน
- คณะกรรมการปกครองเมือง  มีเจ้าเมือง (นายอำ�เภอ) เป็นหัวหน้าผูบ้ ริหารเมือง
- คณะกรรมการปกครองแขวง มีเจ้าแขวง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นหัวหน้าผู้  
บริหารแขวง
- คณะกรรมการปกครองนครหลวง มีเจ้าครองนครหลวง (ผูว้ า่ ราชการจังหวัด)
เป็นหัวหน้าผู้บริหารนครหลวง
3. เศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของ สปป.ลาว พ.ศ. 2549-2553 ถือได้ว่ามีอัตราการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องทั้งภาคการส่งออกและนำ�เข้า  การบริการและท่องเที่ยว
รวมทั้งการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ  ซึ่ง สปป.ลาว เร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ที่รองรับการพัฒนาจากฐานะประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะนำ�มาซึ่งการพัฒนาประเทศให้สำ�เร็จ
ใน พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2554-2558)
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สถานะหนี้กับไทย

การค้าระหว่าง
ไทย-สปป.ลาว

สปป.ลาว มีการกู้ยืมเงินเงื่อนไขผ่อนปรนจากประเทศไทย ผ่าน สพพ. เพื่อ
ดำ�เนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว รวม 9 โครงการ ซึ่งมีทั้ง		
โครงการทีด่ �ำ เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำ�เนินงาน
โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554 สปป.ลาว มียอดหนี้คงค้างกับประเทศไทย
ทั้งสิ้น 3,226.17 ล้านบาท (ตารางที่ 9)
ในช่วงระหว่างปี 2549-2554 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า
สปป.ลาว กว่าปีละประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี แม้ว่า
แนวโน้มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 2 ประเทศ จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่การได้เปรียบดุลการค้าของไทยจาก สปป.ลาว น่าจะมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการนำ�เข้าไฟฟ้าจาก
สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว (ตารางที่ 13 และ 14)

4. แผนพัฒนาประเทศ ปัจจุบัน สปป.ลาว ดำ�เนินงานอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งได้มีการกำ�หนดเป้าหมายสำ�คัญ
ของการพัฒนาไว้ดังนี้
1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 8 ต่อปี และรายได้ตอ่ หัว
ของประชากรอยูท่ ร่ี ะดับ 1,700 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีขน้ึ ไปในปี พ.ศ. 2558
2) บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goal (MDG)
ในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาประเทศเพื่อให้พ้นจากสภาพประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุด (Least Developed Country: LDC) ในปี พ.ศ. 2563
3) มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคม
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) รักษาเสถียรภาพทางการเมือง สันติภาพและความสงบเรียบร้อยในสังคม
โดยเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอัตราการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวจากต่างชาติที่จะ
เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งสาขา
การพัฒนาที่สำ�คัญ ได้แก่
• การคมนาคมขนส่ง
• การท่องเที่ยว
• เกษตรกรรม
• อุตสาหกรรม
• การพัฒนาชนบท
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- จากการพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ผ่านมาของ สปป.ลาว จะเห็นได้ว่า สปป.ลาว มีการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการพัฒนาทางด้านสังคมและการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของ
สปป.ลาว ในช่วงปี 2549-2553 ที่ สปป.ลาว มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ต่อปี
ทำ�ให้ประชาชนมีกำ�ลังซื้อมากขึ้น
- สปป.ลาว มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นจำ�นวนมากเพื่อให้
เปลี่ยนจาก Land Lock เป็น Land Link โดยการเร่งสร้างและปรับปรุงถนน
ทุกสายภายในประเทศให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการค้า
การลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับ สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ มีค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากนัก มีเสถียรภาพทางการเมือง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ประกอบกับมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศส่งให้ผลให้มีผู้ประกอบการจากต่างชาติเข้าไป
ลงทุนใน สปป.ลาว มากขึ้น โดยในช่วงปี 2549-2553 มีการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว เฉลี่ย 700 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
				(ตารางที่ 15)
5. บทวิเคราะห์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Republic of the Union of
Myanmar

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
เมียนมาร์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างละติจดู ที่ 10 องศาเหนือ และ 26-31 องศาเหนือ ลองติจดู ที่ 92 องศา
ตะวันออก และ101 องศาตะวันออก และมีชายฝั่งทะเลยาว 1,930 กิโลเมตร
พืน้ ที่
เมียนมาร์มพี น้ื ทีท่ ง้ั หมด 678,500 ตารางกิโลเมตร (พืน้ ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร
พืน้ น้� 
ำ 20,760 ตารางกิโลเมตร) หรือมีขนาดประมาณ 1.3 เท่าของประเทศไทย
อาณาเขตติดต่อ
เมียนมาร์มีพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ ดังนี้
				ทิศทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับจีน มีชายแดนร่วมกันยาว
2,185 กิโลเมตร
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				ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ สปป.ลาว และไทย มีชายแดนร่วมกันยาว
253 กิโลเมตรและ 2,401 กิโลเมตร ตามลำ�ดับ
				ทิศตะวันตก ติดกับอินเดียและบังกลาเทศ มีชายแดนร่วมกันยาว
1,463 กิโลเมตรและ 193 กิโลเมตร ตามลำ�ดับ
				ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
เขตแดนไทย-เมียนมาร์ เมียนมาร์มีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทย 2,401 กิโลเมตร ในพื้นที่
10 จังหวัดของไทย (ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี  
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) และ 4 รัฐ 1 เขต ของ
เมียนมาร์ (ได้แก่ รัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี)
ทรัพยากร
ได้แก่ น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก รวมทั้งมีแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง และ
ทางธรรมชาติ
แหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ� เช่น แม่น้ำ�สาละวิน และแร่ต่างๆ ผลผลิต		
การเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว  เมล็ดพืชถั่ว งา อ้อย ไม้เนื้อแข็ง ปลา และ
ผลิตภัณฑ์จากปลา ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ แร่
ต่างๆ เช่น ดีบุก ทองแดง เหล็ก ทังสเตน ซีเมนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ปุ๋ย
น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้า อัญมณี และหยก
2. การเมืองการปกครอง
ระบอบการปกครอง - เมียนมาร์ได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากเผด็จการทางทหาร ปกครองโดย
รัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and
Development Council – SPDC)โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ และ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย       
ที่ยังคงอยู่ในระยะบ่มเพาะ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ
- เมียนมาร์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยพรรค
สหภาพเพือ่ การพัฒนาและความสมานฉันท์ (Union Solidarity and Development
Party: USDP) ซึ่งเป็นพรรคของรัฐบาลได้ที่นั่งส่วนใหญ่ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา และทางการเมียนมาร์ได้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ เมียนมาร์ได้เปิดประชุมสภาทั้ง 3 สภา
คือ สภาชาติพันธ์ สภาประชาชน และรัฐสภา อย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในรอบ 32 ปี เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2554 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การเลือก
ประธานของแต่ละสภา
เมืองหลวง            เมืองหลวงของเมียนมาร์ คือ เนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) ย้ายเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2548 ซึง่ นับเป็นการย้ายเมืองหลวงครัง้ ที่ 11 ของประวัตศิ าสตร์
เมียนมาร์
การแบ่งเขตปกครอง เมียนมาร์แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำ�หรับเขตที่ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ประกอบด้วย
(1) รัฐชิน (Chin) เมืองเอก คือ ฮะคา
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(2) รัฐกะฉิ่น (Kachin) เมืองเอก คือ มิตจีนา
(3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) เมืองเอก คือ ปะอาน
(4) รัฐกะยา (Kayah) เมืองเอก คือ หลอยก่อ
(5) รัฐมอญ (Mon) เมืองเอก คือ มะละแหม่ง
(6) รัฐยะไข่ (Rakhine) เมืองเอก คือ ซิตตเว
(7) รัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan) เมืองเอก คือ ตองยี และ 7 เขต (division)
สำ�หรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายเมียนมาร์ ประกอบด้วย
(1) เขตอิระวดี (Ayeyarwady) เมืองเอก คือ พะสิม
(2) เขตพะโค (Bago) เมืองเอก คือ พะโค
(3) เขตมาเกว (Magway) เมืองเอก คือ มาเกว
(4) เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) เมืองเอก คือ มัณฑะเลย์
(5) เขตสะกาย (Sagaing) เมืองเอก คือ สะกาย
(6) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) เมืองเอก คือ ทวาย
(7) เขตย่างกุ้ง (Yangon) เมืองเอก คือ ย่างกุ้ง
3. เศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของเมียนมาร์ยังทรงตัวจากการส่งออกและลงทุนในอุตสาหกรรม
น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของประเทศคูค่ า้ ทัง้ จีนและไทย อย่างไรก็ดี การบริโภค
ของภาคเอกชนยังคงไม่ขยายตัว เพราะการลดลงของรายได้จากการส่งเงินกลับ
ของแรงงานเมียนมาร์ที่ทำ�งานในประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ตลอดจนรายได้ทล่ี ดลงของภาคชนบทอันเป็นผลมาจากสภาวะราคา
สินค้าเกษตรตกต่� 
ำ นอกจากนี้ เมียนมาร์ยงั ต้องฟืน้ ฟูสภาพบ้านเมือง และชีวติ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนภายหลังจากพายุไซโคลนนาร์กซี พัดผ่านเหตุการณ์
ครัง้ นีส้ ง่ ผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค พลังงาน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
รวมถึงก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร
สถานะหนี้กับไทย
เมียนมาร์ไม่มยี อดหนีค้ งค้างกับไทย เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาไทย ให้ความช่วยเหลือ
แก่เมียนมาร์ในลักษณะเงินให้เปล่า (Grant) จำ�นวน 1 โครงการ วงเงิน
122.60 ล้านบาท
การค้าระหว่าง
ในช่วงระหว่างปี 2549-2554 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์
ไทย-เมียนมาร์
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้ากับเมียนมาร์
มาโดยตลอด ทั้งนี้ เนื่องจากไทยต้องนำ�เข้าก๊าซธรรมชาติและนำ�มันดิบจาก
เมียนมาร์ในแต่ละปีเป็นจำ�นวนมากตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
				(ตารางที่ 16 และ 17)
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4. แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาประเทศของเมียนมาร์ ฉบับที่ 4 (2549/2550-2553/2554) ได้ตั้งเป้า
การเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 12 ต่อปี โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนา ดังนี้
• ขยายอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ
• พัฒนาพลังงานไฟฟ้าและพลังงานด้านอื่นๆ
• ให้การสนับสนุนด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก
• เร่งรัดผลผลิตด้านเกษตรกรรม
• ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านเกษตร
• เพิ่มผลผลิตด้านน้ำ�มันเพื่อการบริโภคและเครื่องยนต์
• สนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน
• เพิ่มของพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
• ขยายการบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องอำ�นวยความสะดวกด้านการค้า
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ (Special Development Zone)
• พัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาพื้นที่ชนบทอย่างต่อเนื่อง
• ยกระดับประชาชนให้พ้นจากความยากจน
• พัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจและการเงิน
โดยสรุป ทิศทางการพัฒนามุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะ		
ด้านการเกษตร
5. บทวิเคราะห์
- จากการพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีผ่ า่ นมาของเมียนมาร์ จะเห็นได้วา่ เมียนมาร์ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนา
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในช่วงระหว่างปี 2549-2553
เมียนมาร์ มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อปี ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ส�ำ คัญในการพัฒนาประเทศของเมียนมาร์ คือ การให้ความสำ�คัญ
ต่อภาคการเกษตร และภาคการค้าซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่
เป็นลำ�ดับต้นของเมียนมาร์ นอกจากนี้ เมียนมาร์ยังเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล ทัง้ ทรัพยากรทางด้านพลังงาน แร่ธาตุ ป่าไม้
พืน้ ทีท่ �ำ การเพาะปลูก และทรัพยากรทางทะเล จึงเป็นแรงดึงดูดสำ�คัญต่อการ
เข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ  โดยในระหว่างปี 2549-2553 มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเมียนมาร์เฉลี่ย 800 ล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี (ตารางที่ 18)
- ปัจจุบันเมียนมาร์มีนโยบายเปิดประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภายหลังจาก
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การเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ทำ�ให้เมียนมาร์ได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับการมุง่ มัน่ ดำ�เนินการพัฒนาประเทศ
ให้ไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ตาม “30 Year Industrial Development
Plan” (2000/01 to 2030/31)โดยตัง้ เป้าไว้ทร่ี ะยะเวลา 30 ปี เมียนมาร์จะพัฒนา
ประเทศให้ทดั เทียมประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ ภายในปี 2559 และทัดเทียม
ประเทศเอเชียทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น ญีป่ นุ่ โดยยุทธศาสตร์ส�ำ คัญในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการพัฒนาประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศ
อุตสาหกรรม คือ การอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในด้าน
เศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
เวียดนาม มีแหล่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พื้นที่
331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)
อาณาเขตติดต่อ
เวียดนาม มีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ ดังนี้
				ทิศเหนือ
ติดกับจีน เป็นระยะทาง 1,281 กิโลเมตร
				ทิศใต้
ติดกับทะเลจีนใต้
				ทิศตะวันตก ติดกับ สปป.ลาว เป็นระยะทาง 2,130 กิโลเมตร
กัมพูชา เป็นระยะทาง 1,228 กิโลเมตร และอ่าวไทย
				ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้
เวียดนาม ประเทศมีลักษณะเป็นแนวยาว โดยมีความยาวจากเหนือ จรดใต้
1,650 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้
ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่างๆ อีกนับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ย
ไปจนถึงอ่าวไทย
2. การเมืองการปกครอง
ระบอบการปกครอง เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กร
ที่มีอำ�นาจสูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดียว ผูกขาดการชี้นำ�ภายใต้ระบบผู้นำ�
ร่วม (Collective leadership) ที่คานอำ�นาจระหว่างกลุ่มผู้นำ� ได้แก่
1. กลุ่มปฏิรูป ที่สนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ นำ�โดยอดีตนายกรัฐมนตรี
ฟาน วัน ขาย
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เมืองหลวงและ
เมืองที่สำ�คัญ

การปกครอง

3. เศรษฐกิจ
ภาคเศรษฐกิจ

สถานะหนี้กับไทย

2. กลุ่มอนุรักษ์นิยม ซึ่งต่อต้านหรือชะลอการเปิดประเทศ เพราะเกรงภัยของ
“วิวัฒนาการที่สันติ” (peaceful evolution) อันเนื่องมาจากการเปิดประเทศ
3. กลุ่มที่เป็นกลาง ประนีประนอมระหว่างสองกลุ่มแรก นำ�โดยอดีต
ประธานาธิบดี เจิ่น ดึ๊ก เลือง ส่งผลให้รัฐบาลเวียดนามต้องปรับแนวทางการ
บริหารประเทศให้ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถดำ�เนินไปได้
ในย่างก้าวที่รวดเร็วนัก
กรุงฮานอย (Hanoi) เป็นเมืองหลวงของเวียดนาม และมีเมืองที่สำ�คัญ
คือ นครโฮจิมินห์  ไฮฟอง  และดานัง  โดย
- นครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เดิมชื่อเมืองไซ่ง่อน
และเป็นศูนย์กลางการค้า การสื่อสาร และการขนส่งของเวียดนาม  
- ไฮฟอง เป็นเมืองค้าขายทางทะเลหลักของภาคเหนือ และเป็นเมือง
ศูนย์กลางการติดต่อกับศูนย์กลางอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ
- ดานัง เป็นหนึ่งในสามศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยที่เป็นที่รู้จัก
ของโลก มีท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติ
มี 59 จังหวัด และ 5 นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์
และนครเกิ่นเทอ) แบ่งเป็น 8 ภาค คือ
1. ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี 4 จังหวัด มีชายแดนติด สปป.ลาว และจีน
2. ภาคเหนือฝั่งตะวันตก  มี 11 จังหวัด
3. ทีร่ าบลุม่ แม่น�ำ้ แดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือ กรุงฮานอยทีเ่ ป็นเมืองหลวง
และนครไฮฟองที่เป็นเมืองท่าเขตชายฝั่งทะเล
4. ภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติด สปป.ลาว
5. เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนใต้  มี 5 จังหวัด และ 1 นคร คือ
นครดานัง
6. เขตที่ราบสูงภาคกลาง มี 5 จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อย
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตนี้
7. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นคร คือ นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการค้าของประเทศ
8. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ�โขง มี  12  จังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก  และ 1 นคร
คือ นครเกิ่นเทอ  มีชายแดนติดกัมพูชา
เศรษฐกิจของเวียดนามส่วนใหญ่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 39.9 รองลงมา ได้แก่ ภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.1 และ
ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 22.0
เวียดนามมีการกู้ยืมเงินจากประเทศไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ แต่
มีการโอนการกำ�กับดูแลและติดตามการชำ�ระหนี้มาให้กับกองทุนให้ความ
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การค้าระหว่าง
ไทย-เวียดนาม

ช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ. ในปัจจุบัน) ทั้งนี้
สพพ. จะต้องนำ�เงินที่ได้ส่งคืนเงินกู้คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554 เวียดนามยังมียอดหนี้คงค้างกับไทย จำ�นวน
48.20 ล้านบาท (ตารางที่ 9)
ในช่วงระหว่างปี 2549-2554 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเวียดนามมาโดยตลอด
(ตารางที่ 19) โดยสินค้าส่งออกของไทยไปเวียดนามทีส่ �ำ คัญ คือ น้�ำ มันสำ�เร็จรูป
เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ และผลิตภัณฑ์ยาง
ในขณะที่สินค้านำ�เข้าจากเวียดนามของไทย คือ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ด้ายและเส้นใย เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์
เลนส์ แว่นตา และส่วนประกอบ น้ำ�มันดิบ สัตว์น้ำ�สดแช่เย็น แช่แข็ง
แปรรูปและกึ่งแปรรูป เคมีภัณฑ์ และเหล็ก

4. แผนพัฒนาประเทศ ปัจจุบันเวียดนามอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2554-2563
โดยได้กำ�หนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ดังนี้
• เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในปี 2563 โดย
1) พัฒนาเศรษฐกิจระบบสังคมนิยมแบบตลาด
2) เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้คุณภาพสูงขึ้น
3) สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบถ้วน เพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน
• ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดย
1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคบริการ แต่ในระยะยาวต้องสร้างภาคเกษตร
ให้เป็นฐานความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร
2) ปรับโครงสร้างทางด้านการผลิตและการบริการ โดยเน้น supporting
industry และการบริการคุณภาพสูง
3) ปรับโครงสร้างวิสาหกิจ ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ และพัฒนาวิสาหกิจเอกชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4) ให้ความสำ�คัญกับตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นฐาน
เข้าถึงตลาดโลก
5) รัฐจะเน้นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐาน
สำ�หรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สนับสนุนการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม และ
บรรดาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด จำ�กัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่
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และอุตสาหกรรมที่ใช้พื้นที่และพลังงานมาก และละทิ้งการลงทุนใน
เทคโนโลยีต่ำ�ซึ่งทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
โดยสรุป ทิศทางการพัฒนาของเวียดนามจะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เติบโตจาก
การพึ่งพิงเงินลงทุนจำ�นวนมาก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล
คุณภาพต่ำ� ไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพที่อาศัยเทคโนโลยี ใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและใช้ทักษะการจัดการที่ทันสมัย
5. บทวิเคราะห์
- จากการพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทผ่ี า่ นมา
ของเวียดนามจะเห็นได้ว่า เวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
มาโดยตลอด โดยในช่วงระหว่างปี 2549-2553 เวียดนามมีอัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจร้อยละ 7.02 ต่อปี ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของเวียดนามส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเวียดนามเองภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวทางโด่ยเม่ย (Doi Moi) และ
การเติบโตของการบริโภคภายในประเทศที่ค่อนข้างสูงส่งผลให้เกิดการลงทุน
ภาคเอกชนเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ ภาคการผลิตมีการขยายตัวมากในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยในระหว่างปี 2549-2552 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เข้ามาในเวียดนามเฉลี่ย 6,252.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
- อย่างไรก็ดี เวียดนามประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่สำ�คัญ คือ การมี
อัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูง และการที่ค่าเงินด่องของเวียดนามมีค่าลดลงเรื่อยๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับทองคำ�และดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัญหาที่กล่าวได้สร้าง
ความวิตกกังวลให้กับประชาชนโดยทั่วไป  เนื่องจากทำ�ให้อำ�นาจซื้อลดต่ำ�ลง
				(ตารางที่ 20)
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การประเมินผลโครงการ
สพพ. ได้กำ�หนดแนวทางการประเมินโครงการไว้ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 จัดทำ�รายงานปิดโครงการ (Project Completion Report) จะดำ�เนินการจัดทำ�ทุกโครงการเมื่อ
โครงการเสร็จหรือสิน้ สุดการเบิกจ่ายแล้ว การประเมินผลดังกล่าว สพพ. จะร่วมกับหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนของโครงการ ทั้งในแง่กายภาพและทางด้าน
วิศวกรรม รวมถึงคุณภาพงาน ปริมาณงาน และค่าใช้จ่าย ตามขอบเขตของโครงการที่กำ�หนดไว้ ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากโครงการที่เสร็จแล้ว
ระยะที่ 2 จัดทำ�รายงานประเมินผลโครงการเมือ่ ปิดโครงการหรือสิน้ สุดการเบิกจ่ายหรือโครงการให้บริการ
แล้ว 1 ปี สพพ. จะดำ�เนินการประเมินผลทุกโครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์ประเมินความสอดคล้องของการใช้งาน
โครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการโครงการในช่วงระหว่างการ
ดำ�เนินโครงการ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระยะสั้น เพื่อพิจารณาจัดทำ�
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
ระยะที่ 3 จัดทำ�รายงานประเมินผลโครงการเมือ่ ปิดโครงการหรือสิน้ สุดการเบิกจ่ายหรือโครงการให้บริการ
แล้ว 3-5 ปี ตามหลักเกณฑ์จะกำ�หนดให้มกี ารสุม่ เลือกดำ�เนินการปีละ 1 โครงการ แต่ปจั จุบนั เนือ่ งจากโครงการ
ของ สพพ. ยังน้อย จึงทำ�ให้บางปีไม่มีโครงการที่ต้องจัดทำ�รายงานที่กล่าวตามที่กำ�หนด ในเบื้องต้น สพพ. จึง
กำ�หนดให้มีการจัดทำ�รายงานที่กล่าวทุกโครงการ โดย สพพ. อาจพิจารณาจ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดทำ�
รายงานการประเมินผลโครงการ ซึ่งการประเมินในระยะนี้มุ่งเน้นผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นทางตรงและ
ทางอ้อมในระยะยาว รวมทั้งความยั่งยืนของการบริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ หน่วยงาน และบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบำ�รุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างในโครงการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะ
สมต่อการใช้งาน โดยทีก่ ารประเมินผลโครงการทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จ สพพ. จะใช้วธิ กี ารประเมินตามหลักเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานสากลตาม DAC/OECD ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่
1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (Relevance) ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรม
และวิธกี ารดำ�เนินโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ ความสามารถของ
โครงการในการรองรับความต้องการ กิจกรรม การบริหารจัดการ และวิธกี ารดำ�เนินโครงการ ตลอดจนค่าใช้จา่ ย
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประเมินความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรของโครงการ ซึ่งจะ
พิจารณาใน 3 ด้าน คือ ด้านผลผลิตของโครงการ ระยะเวลาการดำ�เนินงาน และค่าใช้จ่ายของโครงการ
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำ�เข้าทีจ่ ะทำ�ให้โครงการมีผลผลิต
สำ�เร็จตามแผนการดำ�เนินงาน ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือประเมินผลผลิตทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ
4. ผลกระทบ (Impact) ประเมินการบรรลุเป้าหมายของโครงการในภาพรวมเทียบกับที่กำ�หนดไว้ ทั้ง
ในแง่ของผลลัพธ์ทางตรง ผลลัพธ์ทางอ้อมจากโครงการ และผลกระทบทีม่ ตี อ่ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
5. ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) ประเมินว่าภายหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว จะมี
การบริหารจัดการโครงการอย่างไร จะมีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินโครงการและบำ�รุงรักษา
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โครงการให้สามารถดำ�เนินการต่อไปได้ รวมถึงผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการหรือสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการทีผ่ า่ นมา
สพพ. มีการประเมินผลโครงการทีแ่ ล้วเสร็จทัง้ 3 ระยะ โดยเป็นการจัดทำ�รายงานปิดโครงการ จำ�นวน 7 โครงการ
จัดทำ�รายงานประเมินผลโครงการที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 1 ปี จำ�นวน 7 โครงการ และจัดทำ�รายงานประเมินผล
โครงการที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี จำ�นวน 2 โครงการ (ตารางที่ 21)

อย่างไรก็ดี ในปี 2554 สพพ. ได้มีการประเมินผลโครงการที่เสร็จแล้วและสิ้นสุดการเบิกจ่ายแล้ว จำ�นวน
2 โครงการ และประเมินผลโครงการทีแ่ ล้วเสร็จ 1 ปี จำ�นวน 1 โครงการ ซึง่ สามารถสรุปผลการประเมินในแต่ละ
โครงการได้ดังนี้
1. การประเมินผลโครงการที่เสร็จแล้ว
		1.1  โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
		ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
วงเงิน 840.00 ล้านบาท สำ�หรับการพัฒนาเส้นทางจากเมืองเงินถึงเมืองปากแบ่งของ สปป.ลาว
ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แบ่งเป็นเงินกูร้ อ้ ยละ 70 คิดเป็นเงิน 588.00 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี และเงินให้เปล่าร้อยละ 30 คิดเป็นเงิน 252.00 ล้านบาท
		ข้อมูลการดำ�เนินโครงการ
- บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำ�กัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
- บริษัท แพร่ธำ�รงวิทย์ จำ�กัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
- ระยะเวลาการดำ�เนินงาน 1,240 วัน แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยใช้วงเงินในการ
ดำ�เนินงานรวมทั้งสิ้น 839.00 ล้านบาท
		ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำ�เนินโครงการ
- สภาพพืน้ ทีก่ ารก่อสร้างเป็นภูเขา และการออกแบบก่อสร้างเป็นแบบประหยัด ไม่มี Slope Protection
ใช้วิธีให้ดินทรุดตัวตามธรรมชาติ แต่ออกแบบ Slope ไม่รองรับการ Slide ตัวของดิน เวลาฝนตกทำ�ให้เกิดดิน
ไหลลงมาบนพื้นถนนที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
- เริม่ งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแบบก่อสร้างทีอ่ อกไว้ 2-3 ปี ทำ�ให้สภาพแวดล้อมเปลีย่ นแปลงไม่ตรง
กับแบบก่อสร้างที่ออกแบบไว้ เป็นผลทำ�ให้การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแบบตลอดเวลา
- พืน้ ทีโ่ ครงการไม่มขี อ้ มูลทางด้านปริมาณน้�ำ ฝน และการนำ�เอาข้อมูลน้�ำ ฝนของพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
โดยเฉพาะประเทศไทยมาใช้ในการออกแบบจึงไม่ถูกต้องและมีปัญหาในการก่อสร้างจริง เนื่องจากปริมาณฝน
มากกว่าปกติ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡Ñº»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2554

ANNUAL REPORT 2011

- การก่อสร้างของโครงการในส่วนของเมืองปากแบ่งล่าช้า เนือ่ งจากผูร้ บั เหมาก่อสร้าง สปป.ลาว
ที่ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างไทยไม่มีศักยภาพทางด้านการเงินและเครื่องจักร จึงทำ�ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยต้อง
เข้าไปรับภาระดำ�เนินการแทน ซึ่งต้องใช้เวลาในการขนย้ายเครื่องจักรข้ามแม่น้ำ�โขงไปยังพื้นที่ก่อสร้างที่กล่าว
- โดยที่พื้นที่โครงการเป็นภูเขาและมีความลาดชันสูง ดังนั้น สปป.ลาว จึงต้องการปรับลด
ความลาดชันให้เหลือ 10 องศา (หรือเปอร์เซ็นต์) ทำ�ให้ต้องใช้เวลาในการปรับแบบและก่อสร้าง
ประโยชน์จากโครงการ
- มีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยจำ�นวน 629.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
- ลดระยะเวลาการเดินทางจากชายแดนไทยที่บ้านห้วยโก๋น จังหวัดน่านกับเมืองปากแบ่ง
จากเดิม 3-4 ชั่วโมง เหลือประมาณ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
- ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การเดินทาง
ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
- ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนลาว
- เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว
- ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
- เชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดน่านกับภาคเหนือของ สปป.ลาว คือ เมืองเงิน
แขวงไชยะบุรี และเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไชย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปถึ ง เมื อ งเดี ย นเบี ย นฟู ข อง
ประเทศเวียดนามได้
1.2 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป.ลาว
		ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
วงเงิน 320.00 ล้านบาท สำ�หรับการดำ�เนินโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ให้สามารถรองรับอากาศยานขนาด 150 ทีน่ ง่ั ได้ แบ่งเป็นเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรนในอัตราร้อยละ 70 หรือคิดเป็นเงิน
จำ�นวน 224.00 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
และเงินให้เปล่าในอัตราร้อยละ 30 หรือคิดเป็นเงินจำ�นวน 96.00 ล้านบาท
		ข้อมูลการดำ�เนินโครงการ
- กรมการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
- บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
- ระยะเวลาการดำ�เนินงาน 20 เดือน แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยใช้วงเงินในการ
ดำ�เนินงานรวมทั้งสิ้น 320.00 ล้านบาท
		ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำ�เนินโครงการ
- พืน้ ทีโ่ ครงการก่อสร้างใน สปป.ลาว มีฝนตกชุก มีระยะเวลาดำ�เนินงานก่อสร้างได้จริงเพียงแค่
4-6 เดือนเท่านั้น โครงการจึงมีความล่าช้า ดังนั้น การกำ�หนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ สปป.ลาว
ในอนาคตควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย
- ขัน้ ตอนการนำ�เข้าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสินค้าและวัสดุเพือ่ การก่อสร้าง มีหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว เพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินโครงการ
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- เนื่องจากโครงการได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นกฤษณาในปี 2552 เป็นผลทำ�ให้ Runway
และลานจอดส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จนส่งผลกระทบกับโครงการของ สพพ.
ทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการอยู่ ดังนัน้ ทาง สปป.ลาว จึงขอเสนอใช้เงินส่วนทีเ่ หลือเพือ่ ซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนทีเ่ สียหาย
ดังกล่าวด้วย จึงเป็นผลทำ�ให้โครงการต้องล่าช้าออกไป
		ประโยชน์จากโครงการ
- มีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยจำ�นวน 269.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 84.26 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
- เพิม่ ขีดความสามารถของสนามบินปากเซให้เป็นมาตรฐานสากล สามารถรองรับเครือ่ งบินทีม่ ี
ขนาดบรรจุผู้โดยสาร จำ�นวน 150 ที่นั่งได้ เช่น เครื่องบิน Boeing 737 ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว “มหานทีสีพันดอน” และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับเมืองปากเซให้เป็น
“นครปากเซ” เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม
- สนับสนุนให้สนามบินปากเซเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศทางภาคใต้ของ สปป.ลาว ที่
สามารถเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว รวมไปถึงสินค้าต่างๆ ไปยังส่วนอื่นๆ ของประเทศ และ
เชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำ�โขงได้
- เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว บริเวณด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
- ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
- ผู้โดยสารจาก สปป.ลาว และนักท่องเที่ยว สามารถใช้สนามบินดังกล่าวมายังสนามบิน
อุบลราชธานี เพื่อต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้
2. รายงานประเมินผลโครงการที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 1 ปี
โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการ
พบว่า อยู่ในระดับที่ดี โดยที่ (1) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยทางด้านความร่วมมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
ต้องการของ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการดำ�เนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayerawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
(2) โครงการมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินโครงการอยูใ่ นระดับพอใช้โดยสามารถก่อสร้างถนนได้ระยะทางประมาณ
52 กิโลเมตร ซึ่งมากกว่าขอบเขตของโครงการที่กำ�หนดไว้ 49.22 กิโลเมตร เนื่องจากมีการปรับแนวเส้นทาง
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่าแผนงานที่กำ�หนดไว้ 10 เดือนรวมระยะ
เวลาดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 42 เดือน เนือ่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการส่วนใหญ่เป็นภูเขาทำ�ให้มปี ริมาณงานมากกว่าทีก่ �ำ หนดไว้
ประกอบกับต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างซึ่งจัดทำ�ไว้ล่วงหน้าก่อนก่อสร้างจริง 4 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิประเทศในช่วงเวลาที่ดำ�เนินการก่อสร้าง และโครงการมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรวม 839.00 ล้านบาท
ซึ่งสูงกว่าที่ประกวดราคาไว้เดิมประมาณ 41.00 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น (3) โครงการ
มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี โดยโครงการนี้สนับสนุนให้มูลค่าการค้าชายแดน ปริมาณการเดินทางของบุคคลและ
ยานพาหนะเข้า-ออกด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ในช่วงปี 2549-2553 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ช่วยลด
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ระยะเวลาการเดินทางจากเมืองเงิน-เมืองปากแบ่งจาก 4 ชัว่ โมง เหลือเพียง 1 ชัว่ โมง (4) ผลกระทบของโครงการ
อยูใ่ นระดับพอใช้ โดยโครงการนีก้ อ่ ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณ
พื้นที่โครงการ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีการจ้างงานจากธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพัฒนา
เส้นทางที่กล่าว ทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านซ่อมรถ และร้านค้าต่างๆ รวมถึงการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์
การสัญจรไปมาสะดวกมากยิง่ ขึน้ และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้มากขึน้ โดยเฉพาะการเข้าถึงสถานศึกษา
และสถานพยาบาล แต่ไม่ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำ�คัญ พบเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองในช่วง
การก่อสร้างเท่านัน้ และ (5) โครงการความยัง่ ยืนอยูใ่ นระดับพอใช้ โดย สปป.ลาว มีงบประมาณสำ�หรับการบำ�รุง
รักษาโครงการ แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคและความชำ�นาญในการบำ�รุงรักษาโครงการ ต้อง
ได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
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ประวัติความเป็นมาของ สพพ.
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548  มีหน้าที่หลักในการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ในการร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ตอ่ การค้า การท่องเทีย่ ว และการลงทุนระหว่างประเทศ
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับมหภาค
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2548 กำ�หนดวัตถุประสงค์และอำ�นาจหน้าที่หลักของ สพพ. ไว้ดังนี้
(1) ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
(2) ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำ�หนดหรือการดำ�เนิน
นโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4) ประสานการใช้อ�ำ นาจหน้าทีห่ รือการดำ�เนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ
หรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในช่วงปี 2552-2554 สพพ. ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส�ำ หรับการดำ�เนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
อันนำ�ไปสู่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของสังคมในภูมิภาค
พันธกิจ
ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการ
สนับสนุนการดำ�เนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำ�ไปสู่
การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค
และทวิภาคีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดหาเงินสนับสนุน และบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และดำ�เนินงาน			
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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การบริหารงานของ สพพ.
สพพ. มีบริหารและดำ�เนินงานโดยคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และผู้อำ�นวยการ สพพ. โดยผู้อำ�นวยการทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของสำ�นักงาน
และเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตำ�แหน่ง ซึ่งแบ่งการดำ�เนินงานออกได้เป็น 4 สำ�นักภายใต้
การกำ�กับดูแลของ คพพ. (แผนภาพที่ 8) ได้แก่
(1) สำ�นักเงินกู้โครงการ
- จัดทำ�นโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
- ศึกษาและวิเคราะห์กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและโครงการ
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
- ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดย
จัดเตรียมโครงการ วิเคราะห์ความต้องการค่าใช้จา่ ยในการให้ความช่วยเหลือ การจัดทำ�สัญญาติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าโครงการ รวมทัง้ อนุมตั กิ ารเบิกจ่ายเงินสำ�หรับโครงการทีผ่ กู พันแล้ว และประมาณการความต้องการ
ใช้เงินของโครงการที่ผูกพันแล้ว
- จัดทำ�รายงานและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ�รายงานการประเมินผลความสำ�เร็จของโครงการ
(2) สำ�นักนโยบายและแผน
- จัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำ�ปี
- ประเมินผลโครงการความช่วยเหลือทางการเงินที่ดำ�เนินการเสร็จแล้ว
- ประสานงานความร่วมมือด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างองค์กรและบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกัน
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
- ดำ�เนินการศึกษาโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการให้ความช่วยเหลือและการดำ�เนินงานของ สพพ.
(3) สำ�นักบริหารเงินทุน
- จัดทำ�นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารเงินทุน ด้านการจัดหาเงินทุน และด้านการบริหาร
สภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำ�บัญชี การเงิน และงบประมาณของสำ�นักงาน
- ดำ�เนินการจัดเก็บหนี้และชำ�ระหนี้ของสำ�นักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สำ�นักงานสามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางการเงิน
- จัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำ�นักงาน
(4) สำ�นักอำ�นวยการ
จัดทำ�นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารงานสำ�นักงาน ด้านการให้การสนับสนุนในภารกิจต่างๆ
ของสำ�นักงาน ให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- งานด้านฝ่ายเลขานุการของการประชุม คพพ.
- งานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
- งานด้านการบริหารบุคลากร
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- งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง  
- งานด้านอำ�นวยการ สารบรรณ
- งานด้านการเบิกจ่าย  
- งานด้านนิติกร
สพพ. อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลการบริหารองค์กรของ คพพ. ซึง่ ยึดหลักการปฏิบตั งิ านตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และนโยบายการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยจัดให้
มีการประชุม คพพ. เป็นประจำ�ทุกเดือน มีเรือ่ งทีน่ �ำ เสนอให้ คพพ. พิจารณาทัง้ เรือ่ งทีเ่ ป็นภารกิจหลักขององค์กร
และเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ. ทั้งที่เป็นเรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน นอกจากนี้ คพพ.
ยังได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คพพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำ�นวน 1 ท่าน กรรมการโดยตำ�แหน่ง จำ�นวน 5 ท่าน ได้แก่
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามากำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ สพพ. จำ�นวน 3 ท่าน
ในปี 2552-2554 คพพ. ได้มอบนโยบายและแนวทางทางการดำ�เนินงาน รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงานต่อ สพพ. รวมทัง้ ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้ โดยมีการประชุมเฉลี่ยปีละ 12 ครั้ง มีเรื่องเพื่อพิจารณาเฉลี่ย 79 เรื่องต่อปี และมีเรื่องเพื่อทราบ
เฉลี่ย 78 เรื่องต่อปี โดยกรรมการเข้าร่วมการประชุมเฉลี่ยร้อยละ 91.49  (ตารางที่ 22)
คพพ. มีการแต่งตั้งกรรมการใน คพพ. เป็นประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติงานของ สพพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
ตามที่ คพพ. มอบหมาย โดยในปี 2552-2554 มีคณะอนุกรรมการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่รวม 6 คณะ ได้เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในงานสำ�คัญๆ ของ สพพ. (ตารางที่ 24 และ 25)
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รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ สพพ. ได้มกี ารนำ�พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 ลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวมี
ข้อมูลของ สพพ. ทั้งในเรื่องของ (1) การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำ�นาจหน้าที่ (2) ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
(3) การบริหารและการดำ�เนินกิจการ (4) การประสานการปฏิบตั กิ าร (5) ผูป้ ฏิบตั งิ านของสำ�นักงาน (6) การบัญชี
การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสำ�นักงาน และ (7) การกำ�กับดูแล
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 นอกจากการลงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สพพ. ยังได้มีการนำ�ข้อมูล
ข่าวสารที่สำ�คัญต่างๆ ของ สพพ. ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สพพ. (www.neda.or.th) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สพพ. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย
(1) รูจ้ กั กับ สพพ. : ข้อมูลเกีย่ วกับความเป็นมา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ สพพ.
รวมทั้งการดำ�เนินงานต่างๆ ของ สพพ.
(2) โครงสร้าง สพพ. : ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของ สพพ. คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ.
(3) แผนงานที่สำ�คัญ : ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานประจำ�ปีต่างๆ ที่สำ�คัญ อาทิ แผนการปฏิบัติ
งานประจำ�ปี แผนตรวจสอบภายใน แผนควบคุมภายใน แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนบริหารความเสี่ยง
(4) ทิศทางนโยบายของ สพพ.
(5) ข้อมูลโครงการ : ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านของ สพพ. ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สพพ.
(6) ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน : ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(7) องค์ความรู้ : ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน นโยบายต่างประเทศของไทย กรอบความร่วมมือที่
สำ�คัญในภูมิภาค บทวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบทความที่สำ�คัญ
(8) การจัดซื้อจัดจ้าง : ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ.
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(9) การประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.
(10) ถาม-ตอบ : ข้อมูลเกี่ยวกับคำ�ถามที่พบบ่อย พร้อมคำ�ตอบ และการส่งคำ�ถามที่สนใจมายัง สพพ.
(11) ติดต่อเรา : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อของ สพพ. พร้อมทั้งแผนที่สำ�นักงาน
(12) อื่นๆ      : ข้อมูล web link ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สพพ. มีทง้ั ข้อมูลในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะมีการปรับปรุง
ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผทู้ ส่ี นใจต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาสืบคืนข้อมูล
ในด้านต่างๆ ของ สพพ.
อย่างไรก็ดี ในปี 2555 สพพ. มีแผนที่จะแต่งตั้งคณะทำ�งานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การดำ�เนินการต่างๆ ของ สพพ.
เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่กล่าวอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่กล่าวอย่างแท้จริง
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3

274,247,272.96

   เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระใน 1 ปี   

4

9,990,095.50

   รายได้ค้างรับ

5

20,760,477.76

   เงินลงทุนระยะสั้น

6

1,000,000,000.00

สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน		

   วัสดุคงเหลือ

151,940.36

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,708,522.55

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,307,858,309.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
   เงินให้กู้ระยะยาว

4

   เงินลงทุนระยะยาว

4,131,041,582.33
305,000,000.00

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

7

6,477,591.68

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

8

723,868.93

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,995,561.50

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,445,238,604.44

รวมสินทรัพย์		

5,753,096,913.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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79

80
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

9

171,974,903.96

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,400,246.02

   หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี

9,990,095.50

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย

2,183,849.05

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

287,687.65

   รวมหนี้สินหมุนเวียน

188,836,782.18

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินให้กโู้ ครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
  เงินกู้ยืมระยะยาว

10

38,214,383.00

11

507,168,924.28

   รายได้รอการรับรู้จากการบริจาคทรัพย์สิน
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

545,383,307.28

รวมหนี้สิน

734,220,089.46
5,018,876,824.11

สินทรัพย์สุทธิ
			
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน

12

1,575,101,528.21

   รายได้สูง(ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

3,150,203,893.38

   รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้

293,571,402.52

รวมสินทรัพย์สุทธิ

5,018,876,824.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

รายได้จากการดำ�เนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล
   รายได้จากเงินงบประมาณ
   รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น		
   รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
   รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
   รายได้อื่น
   รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน			
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน		
   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
   ค่าเบี้ยประชุมและตอบแทน
   ค่าที่ปรึกษา
   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
   ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
   ค่าสาธารณูปโภค
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
   ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
   ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ
   ดอกเบี้ยจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

13

512,410,600.00
512,410,600.00

14
15

57,272,669.51
36,062,611.75
2,740,673.02
96,075,954.28
608,486,554.28

16

23,375,174.62
1,544,875.00
1,432,258.07
1,411,239.76
5,234,579.37
11,417,658.41
1,166,632.67
3,475,081.81
257,300,000.00
1,178,671.00
7,378,981.05
314,915,151.76
293,571,402.52
293,571,402.52

17

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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82
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย			
   ขาดทุนจากการบริจาคและตัดจำ�หน่ายทรัพย์สิน		
   เพิ่มขึ้น ในค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
     
   เพิ่มขึ้น ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   เพิ่มขึ้น ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
   (ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
   (ลดลง) ในเงินให้กู้โครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
   (เพิ่มขึ้น) ในเงินให้กู้ระยะยาว
   ลดลง ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    
   (เพิ่มขึ้น) ในวัสดุคงเหลือ
   ลดลง ในรายได้ค้างรับ
   (เพิ่มขึ้น) ในเงินลงทุนระยะสั้น
   (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่าย :
				
   จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
   จากการลงทุนระยะยาว
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ :				
   จากเงินกู้ยืมระยะยาว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
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  293,571,402.52
3,475,081.81
98.00
108,175,188.32
1,652,215.66
1,902,405.26
(4,724,066.80)
(9,990,095.50)
(374,684,077.84)
783,490.00
(43,818.13)
2,074,862.53
(800,000,000.00)
(1,810,632.93)
(779,617,947.10)
(1,095,402.09)
(200,000,000.00)
(201,095,402.09)
284,969,403.78
284,969,403.78
(695,743,945.41)
969,991,218.37
274,247,272.96
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2548
มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นการยกระดับจากกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สังกัดสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 ขึ้นเป็น
องค์การมหาชน โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
และอำ�นาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำ�หนดหรือการดำ�เนิน
นโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อ�ำ นาจหน้าทีห่ รือการดำ�เนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.1 สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ใช้หลักการบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลัง
กำ�หนด โดยรูปแบบรายงานการเงินของ สพพ.ในปี 2552 เป็นต้นไปใช้รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐตามหนังสือที่ กค 0423.2/ว410
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 รายงานการเงินจึงไม่แสดงรายการเปรียบเทียบ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์ทเ่ี ปรียบเสมือนเงินสด เช่น เช็ค ตัว๋ แลกเงิน ฯลฯ
และเงินลงทุนระยะสั้นที่เป็นเงินฝากประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน รับรู้ตามมูลค่าที่ตราไว้
2.3 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
2.4 เงินลงทุนระยะสัน้ เป็นรายการลงทุนหรือเงินฝากประจำ�ทีม่ รี ะยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
2.5 เงินให้กู้ เงินให้กู้ทุกโครงการเป็นสัญญาเงินให้กู้ระยะยาวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน รับรู้เมื่อจ่ายเงินให้กู้
2.6 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม โดยมีมลู ค่าต่อหน่วย ต่อชุดหรือต่อกลุม่ ทีม่ มี ลู ค่า
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
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2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
2.8 หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่ทาง สพพ. คาดว่าจะชำ�ระหนี้สินภายในรอบระยะเวลาดำ�เนินงาน
ปกติของหน่วยงาน หนี้สินถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่งบแสดงฐานะการเงิน
2.9 เจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือคู่สัญญาแล้ว
แต่ยังมิได้ชำ�ระเงิน และสามารถระบุมูลค่าสินค้า และบริการได้ชัดเจน
2.10 ทุน รับรูเ้ มือ่ เริม่ ตัง้ สำ�นักงาน โดย สพพ. จะสำ�รวจสินทรัพย์และหนีส้ นิ เพือ่ ตัง้ ยอดบัญชีดว้ ยจำ�นวน
ผลต่างระหว่างสินทรัพย์ และหนี้สินในบัญชีทุน
2.11 รายได้
2.11.1 จากเงินงบประมาณ รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับเงิน
2.11.2 จากดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ของสินทรัพย์
2.12 ค่าใช้จ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายและบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
เงินงบประมาณส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า เมื่อได้รับเงินงบประมาณ
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคู่กับเงินอุดหนุนค้างจ่าย
2.13 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย  คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ไม่มีราคาซาก (ราคาซากเท่ากับศูนย์)
สินทรัพย์ ที่หมดอายุการใช้งานคงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจำ�หน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
การคิดค่าเสื่อมราคาได้กำ�หนดประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ต่างๆ ดังนี้
		ประเภทสินทรัพย์				อายุการใช้งาน (ปี)
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำ�นักงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

       10
5
5
5
3
3
3
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
       

เงินสด

					

- เงินสดย่อย
เงินฝากธนาคาร					
       
- กระแสรายวัน
      
- ออมทรัพย์
      
- เงินฝากประจำ� 1-3 เดือน		
รวมเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		

หน่วย :  บาท
1,208.50
1,100.00
261,244,964.46
13,000,000.00
274,246,064.46
274,247,272.96

เงินฝากออมทรัพย์ จำ�นวน 261,244,964.46 บาท มีเงินฝากจำ�นวน 200,000,000.00 บาท เป็นเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์  ของธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพือ่ เป็นประกันสัญญาเงินกู้
ของ สพพ. และ ธสน. ทีน่ �ำ ไปใช้เป็นเงินทุนในการให้สนิ เชือ่ แก่รฐั บาล  สปป.ลาว สำ�หรับการปรับค่างานโครงการ
ปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงแขวงห้วยทราย-บ้านสอด ทัง้ นี้ เงินฝากดังกล่าว ธสน. ยินยอมให้ สพพ. เบิกถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากได้โดยต้องแจ้งความประสงค์ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นหนังสือให้ ธสน.
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน
4. เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระใน 1 ปีและเงินให้กู้ระยะยาว
											หน่วย : บาท
เงินให้กู้ที่ถึง
เงินให้กู้
รวม
กำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ระยะยาว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9,990,095.50
38,214,383.00
48,204,478.50
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3,226,171,786.96
3,226,171,786.96
ราชอาณาจักรกัมพูชา
866,655,412.37
866,655,412.37
   รวม
					
9,990,095.50 4,131,041,582.33 4,141,031,677.83
4.1 เงินให้กู้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  จำ�นวน 48.20 ล้านบาท เป็นโครงการที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นผู้ให้รัฐบาลเวียดนามกู้เงินโดยโอนอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและติดตามการชำ�ระหนี้มาให้
กองทุนฯ  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งไม่ถือเป็นเงินของกองทุนฯ ต้องนำ�ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.1/1016 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) โครงการนีไ้ ด้เริม่ ทยอยรับคืนเงินต้น
ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้
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4.1.1 สัญญาฉบับที่ 1 วงเงินต้นทัง้ หมด 34,919,980.00 บาท โดยเริม่ ทยอยรับคืนเงินต้นงวดละ
1,745,999.00 บาท เป็นจำ�นวนทั้งหมด 20 งวด (ทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) ได้รับคืน
เงินต้นงวดแรกแล้ววันที่  21 กันยายน 2549 และเงินต้นงวดสุดท้ายจะได้รับคืนวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดย
ได้รบั ชำ�ระแล้วรวมจำ�นวน 19,205,989.00 บาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำ�นวน 15,713,991.00 บาท
4.1.2 สัญญาฉบับที่ 2 วงเงินต้นทัง้ หมด 64,980,975.00 บาท โดยเริม่ ทยอยรับคืนเงินต้นงวดละ
3,249,048.75 บาท เป็นจำ�นวนทัง้ หมด 20 งวด (ทุกวันที่ 17 มกราคม และวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี) ได้รบั คืน
เงินต้นงวดแรกแล้ว  วันที่ 17 มกราคม 2550 และเงินต้นงวดสุดท้ายจะได้รับคืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โดย
ได้รบั ชำ�ระแล้วรวมจำ�นวน 32,490,487.50 บาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำ�นวน 32,490,487.50 บาท
4.2 เงินให้กสู้ าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  จำ�นวน 3,226,171,786.96 บาท
เป็นโครงการต่างๆ จำ�นวน 8 โครงการ ดังนี้
											หน่วย : บาท
โครงการ
เงินให้เปล่า
เงินกู้

4.2.1  โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย - คุนหมิง
        ผ่าน สปป. ลาว (R3) LFA001-2002
4.2.2  โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต
       LFA004-2004
95,999,962.58
4.2.3  โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ�ฮ่องวัดไต LFA005-2004
47,999,071.32
4.2.4  โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่าง
       จังหวัดหนองคาย – ท่านาแล้ง LFA 003-2004
59,000,000.00
4.2.5  โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน – ปากแบ่ง
       LFA002-2004
250,000,000.00
4.2.6  โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ LFA 006 - 2007
96,000,000.00
4.2.7  โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด
          1) การปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย- บ้านสอด
             LFA007/1-2010  
-
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โครงการ

เงินให้เปล่า

           2) การปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment)
             สำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
    สปป.ลาว (ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด) LFA007/2-2010
4.2.8  โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�ใน
       นครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
4.2.9  โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
		
       (บ้านตาดทอง-น้ำ�สัง และเมืองสังข์ทอง)
  
รวม

เงินกู้

-

200,000,000.00

-

156,317,943.08

57,227,511.25
606,226,545.14

58,689,111.25
3,226,171,786.96

		4.2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย - คุนหมิง ผ่าน สปป. ลาว (R3) LFA 001-2002 เป็น
โครงการทีใ่ ห้เงินกูเ้ พือ่ ก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว ซึง่ มีระยะทาง 84.77 กิโลเมตรคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.5 ต่อปี และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 เฉพาะในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำ�รวจออกแบบและการ
ควบคุมงานก่อสร้าง โดยระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 10 ปี มีการชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด
รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และดำ�เนินโครงการ
แล้วเสร็จในปี 2551 มีการเบิกจ่ายรวม จำ�นวน 1,373,008,505.69 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการช่วยเหลือแบบเงินกู้ที่
ปลอดดอกเบี้ยในส่วนของค่าที่ปรึกษาโครงการ จำ�นวน 98,834,007.00 บาท และเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5
ต่อปี จำ�นวน 1,274,174,498.69 บาท ทั้งนี้ สปป.ลาว จะเริ่มชำ�ระคืนเงินต้นงวดแรก ในวันที่ 20 มีนาคม 2556
		4.2.2 โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต LFA 004 - 2004 เป็นโครงการทีใ่ ห้เงินกู้
และเงินให้เปล่าเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินขนาดใหญ่ 1 ใน 3 แห่งของ สปป.ลาว คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2547 โดยมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 96 ล้านบาท และเงินให้กอู้ ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.5 ต่อปี
จำ�นวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 224 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า
ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
การชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงดังกล่าวมีการลงนามในสัญญา
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 และดำ�เนินโครงการจนแล้วเสร็จในปี 2549 มี
เบิกจ่ายในการดำ�เนินโครงการทัง้ สิน้ 319,999,875.28 บาท โดยแบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จำ�นวน
95,999,962.58 บาท และเป็นเงินให้กู้ จำ�นวน 223,999,912.70 บาท ทัง้ นี้ สปป.ลาว จะเริม่ ชำ�ระคืนเงินต้นงวดแรก
ในเดือนเมษายน 2557
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
		4.2.3 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้�ำ ฮ่องวัดไต  LFA 005 - 2004 เดิมเป็นโครงการทีใ่ ห้เงินกูแ้ ละ
เงินให้เปล่าวงเงินจำ�นวน 160  ล้านบาท เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ�ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร จากสนามบินวัดไต
บรรจบทางหลวงหมายเลข 133 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2547 และ ต่อมา สปป.ลาว ขอแก้ไขโครงการเป็นก่อสร้างร่องระบายน้ำ�ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
ในวงเงินตามสัญญาเงินกู้เดิมแทนโดยมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 48 ล้านบาท และเงินให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.5 ต่อปี
จำ�นวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 112 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า
ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
การชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญา
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2547 และดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จเมือ่ เดือน กุมภาพันธ์ 2551
มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำ�นวน 159,996,904.40 บาท โดยแบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จำ�นวน
47,999,071.32 บาท และเป็นเงินให้กู้ จำ�นวน 111,997,833.08 บาท  ทัง้ นี้ สปป.ลาว จะเริม่ ชำ�ระคืนเงินต้นงวดแรก
ในเดือนเมษายน 2559
		4.2.4 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างจังหวัดหนองคาย – ท่านาแล้ง LFA 003 - 2004
เป็นโครงการทีใ่ ห้เงินกูแ้ ละเงินให้เปล่าเพือ่ ก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวซึง่ มีระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 59 ล้านบาท และเงินให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 138 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงิน
ในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลา
ปลอดหนี้ 10 ปี การชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี  ปีละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการ
ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547 และดำ�เนินแล้วแล้วเสร็จในปี 2551 มี
การเบิกจ่ายทัง้ สิน้ จำ�นวน 197,000,000.00 บาท แบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จำ�นวน 59,000,000.00 บาท
และเป็นเงินให้กู้ จำ�นวน 138,000,000.00 บาท ทัง้ นี้ สปป.ลาว จะเริม่ ชำ�ระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือน กรกฎาคม 2557
		4.2.5 โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน – ปากแบ่ง LFA 002 - 2004 เป็นโครงการที่
ให้เงินกูแ้ ละเงินให้เปล่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนดังกล่าวซึง่ มีระยะทาง 49.22 กิโลเมตร วงเงินการให้ความช่วยเหลือ
จำ�นวน 840 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงื่อนไข
ทางการเงินประกอบด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน
250 ล้านบาท และเงินให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.5 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่
ไม่เกิน 590 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้
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ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี  ปีละ 2 งวด
รวมทัง้ สิน้ 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 โครงการ
แล้วในปีงบประมาณ 2554 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำ�นวน 839,000,000.00 บาท แบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่า จำ�นวน 250,000,000.00 บาท และเป็นเงินให้กู้ จำ�นวน 589,000,000.00 บาท
		4.2.6 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ  LFA 006 – 2007 เป็นโครงการทีใ่ ห้เงินกูแ้ ละเงิน
ให้เปล่าเพือ่ ปรับปรุงสนามบินดังกล่าวให้ได้มาตรฐานสนามบินระหว่างประเทศ วงเงินการให้ความช่วยเหลือจำ�นวน
320 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547  โดยมีเงื่อนไขทางการเงิน
ประกอบด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 96 ล้านบาท
และเงินให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.5 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 224 ล้านบาท
โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี
รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการ
ดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ในปีงบประมาณ 2552 โครงการ
ดังกล่าวมีการขอใช้คา่ เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด จึงทำ�ให้วงเงินสัญญาจ้างเปลีย่ นจากเดิม 246 ล้านบาท  เป็น 320 ล้านบาท
ซึง่ มีผลทำ�ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 22,200,000.30 บาท จนเต็มวงเงิน 96 ล้านบาท
โครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2554 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำ�นวน 319,999,999.96 บาท แบ่งเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จำ�นวน 96,000,000.00 บาท และเงินให้กู้ จำ�นวน 223,999,999.96 บาท
		4.2.7 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) ช่วงห้วยทราย - บ้านสอด โดยมีการ
แบ่งการดำ�เนินการเป็น 2 ส่วน คือ
			1) การปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด LFA 007/1 - 2010 วงเงิน
ความช่วยเหลือจำ�นวน 205 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553
โดยให้ สพพ.จัดหาเงินทุนเพือ่ การให้กยู้ มื โดยไม่พง่ึ เงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ.ได้ท�ำ การกูเ้ งินจากธนาคาร
ออมสิน วงเงิน 205 ล้านบาท เพือ่ ดำ�เนินโครงการดังกล่าวการให้ความช่วยเหลือมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา
15 ปี โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
			2) การปรับราคาวัสดุกอ่ สร้าง (Price Adjustment) สำ�หรับโครงการเส้นทางปรับปรุงถนน
หมายเลข 3 สปป.ลาว (ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด) LFA 007/2 - 2010 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้ สพพ. จัดหาเงินทุนเพื่อการให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมาณ และในการนี้
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สพพ. ได้ทำ�การกู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อ
ดำ�เนินโครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วย อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.5 ต่อปี
ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีโครงการดังกล่าวมีการ
ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึง่ สปป.ลาว ได้เบิกจ่ายเงินค่าปรับราคาวัสดุกอ่ สร้าง
ทั้งจำ�นวนแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
		4.2.8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้�ำ ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA 008 - 2010
เป็นการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาน้ำ�ท่วม วงเงินให้ความช่วยเหลือ
250 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้ สพพ. จัดหาเงินทุน
เพื่อการให้กู้ยืม โดยไม่พึ่งเงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ทำ�การกู้เงินจากธนาคารออมสิน วงเงิน
250 ล้านบาท เพือ่ ดำ�เนินโครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงือ่ นไขทางการเงิน ประกอบด้วย อัตรดอกเบีย้
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปี โครงการ
ดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน
ของผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีการเบิกจ่ายแล้วจำ�นวน 156,317,943.08 บาท  
		4.2.9 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง – น้ำ�สัง และเมืองสังข์ทอง)
LFA 009 - 2010 เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหมายเลข 11 ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร ประกอบด้วย
เส้นทางหลักจากบ้านตาดทอง-บ้านน้�ำ สัง ระยะทาง 56 กิโลเมตร และเส้นทางสายรองเชือ่ มจาก ถนนหมายเลข 11
สูเ่ มืองสังข์ทอง ระยะทาง 26 กิโลเมตร ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางเลียบแม่น�ำ้ โขง ซึง่ จะบรรจบกับถนนภูด-ู่ ปากลาย
ทีเ่ มืองปากลายแขวงไชยบุรี วงเงินให้ความช่วยเหลือ 1,392 ล้านบาท สพพ. ได้ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ 974.40 ล้านบาท และวงเงินให้เปล่า
417.60 ล้านบาท โครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ชำ�ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี
การเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีการเบิกจ่ายเงินให้เปล่าแล้ว จำ�นวน 57,227,511.25 บาท และ
เงินให้กู้ จำ�นวน 58,689,111.25 บาท รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 115,916,622.50 บาท
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4.3 เงินให้กรู้ าชอาณาจักรกัมพูชา  จำ�นวน 866.66 ล้านบาท  เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือ 2 โครงการ  

ดังนี้
				
						
				โครงการ		
4.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง
ตราด-เกาะกง – สะแรอัมเปิล (ถนนหมายเลข 48 )
CFA 001 - 2003
4.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยสำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนสาย 67  
(อันลองเวง – เสียมราฐ ) กัมพูชา  CFA 002 - 2006
					
รวม					

หน่วย : บาท

866,655,412.37
       866,655,412.37

		4.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางตราด-เกาะกง – สะแรอัมเปิล
(ถนนหมายเลข 48 ) CFA 001 – 2003 เป็นโครงการเริ่มต้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด - เกาะกง และสิ้นสุดที่
สะแรอัมเปิล ซึง่ เชือ่ มถนนหมายเลข 4 เพือ่ เข้าสูก่ รุงพนมเปญ และสามารถไปสูส่ หี นุวลิ ล์ทา่ เรือน้�ำ ลึกของกัมพูชา
ระยะทาง 151.43 กิโลเมตร วงเงินการให้ความช่วยเหลือ จำ�นวน 867.80 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ชำ�ระคืนภายในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด
โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2546 และดำ�เนินโครงการ
แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2550 มีการเบิกจ่ายรวม จำ�นวน 866,655,412.37 บาท ทั้งนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชา
จะเริ่มชำ�ระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมกราคม 2557
		4.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้ สำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง –
เสียมราฐ) กัมพูชา CFA 002 – 2006 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. จัดหาเงินกู้จากธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อให้รัฐบาลกัมพูชากู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ
ตามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดย สพพ. จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
สำ�นักงบประมาณเป็นค่าดอกเบี้ยในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
30 ปี และในกรณีทร่ี ฐั บาลกัมพูชาผิดนัดชำ�ระหนี้ สพพ. จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำ�นักงบประมาณ
ตามจำ�นวนเงินที่ผิดนัดชำ�ระหนี้ เพื่อชำ�ระคืนให้แก่ ธสน.ไปก่อน และเมื่อ สพพ. เรียกเก็บหนี้ดังกล่าวได้ก็ให้
นำ�ส่งเงินคืนคลังต่อไป  สพพ. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำ�นักงบประมาณมาแล้ว จำ�นวน 147.62 ล้านบาท
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และได้รับในปีงบประมาณ2554 จำ�นวน 68.00 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจำ�นวน 215.62 ล้านบาท
ซึง่ ธสน.ได้เบิกชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้ ไปแล้ว จำ�นวน 172.03 ล้านบาท คงเหลือเป็นค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย จำ�นวน
43.59 ล้านบาท (หมายเหตุ 9)
5. รายได้ค้างรับ
											
										
หน่วย : บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
7,629,498.60
รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ
1,967,424.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
         
เงินให้กู้โครงการฯ – ราชอาณาจักรกัมพูชา
2,636,076.98
เงินให้กู้โครงการฯ – สปป.ลาว
8,531,477.47        11,163,554.46
					รวม					
20,760,477.76
6. เงินลงทุนระยะสั้น
เป็นรายการเงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลาเกิน 3 เดือน ดังนี้
											หน่วย : บาท
- ฝากประจำ� 6 เดือน
500,000,000.00
- ฝากประจำ� 9 เดือน
50,000,000.00
- ฝากประจำ� 11 เดือน
100,000,000.00
- ฝากประจำ� 12 เดือน
350,000,000.00
					
รวม
1,000,000,000.00
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7. อุปกรณ์ (สุทธิ)

:
30

. 2554

1,532,187.68

71,099.2

1,603,286.97

413,171.85

155,256.52

568,428.37

1,034,858.60

338,715.00

71,476.0

410,191.00

263,536.16

36,212.6

299,748.82

110,442.18

540,464.30

405,947.80

2,589,000.00
3,223,779.34
5,731,429.32
13,955,575.61

517,454.00
61,065,977.09

1,022,064.00
1,022,064.00

946,412.10

226,940.91

110,572.86

337,513.77

608,898.33

2,589,000.00

1,368,798.95

359,777.94

1,728,576.89

860,423.11

3,741,233.34
4,709,365.32
13,999,488.75

1,913,369.04
1,488,000.36
,673,817.27

656,765.43
1,551,460.37
2,870,045.78

2,570,134.47
2,017,494.73
7,521,897.05

1,171,098.87
2,691,870.59
6,477,591.68

1,021,966.00
1,021,966.00

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

:
30

1,859,000.00

29,425.0

1,859,000.00

29,425.0

-

1,888,425.00

559,520.04

605,036.03

1,888,425.00

248,837.85

605,036.03

-

. 2554

1,164,556.07

723,868.93

1,164,556.07

723,868.93

9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย (เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านค้างจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รฐั บาลประเทศเพือ่ นบ้านทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากสำ�นักงบประมาณ ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 ค้างจ่ายประกอบด้วย
9.1 โครงการชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้ สำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนสาย 67 (อันลองเวง- เสียมราฐ) จำ�นวน
43,588,826.93 บาท ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายอีกครั้งให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ในเดือนตุลาคม 2554
9.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นการตั้งวงเงินตามที่ได้รับจัดสรรสำ�หรับ
โครงการนี้ในสัดส่วนของร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำ�นวน 51,000,000.00 บาท
ซึ่งสถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  อยู่ระหว่างการปรับแบบการก่อสร้างและตกลงในรายละเอียดโครงการ
9.3 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้�ำ สัง และเมืองสังข์ทอง) จำ�นวน 42,772,488.75 บาท
9.4  เงินอุดหนุนในส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ
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-

10. เงินให้กู้โครงการ – รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
เป็นเงินให้กู้โครงการสินเชื่อระยะยาวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ให้รัฐบาลเวียดนามกู้ โดย
โอนอำ�นาจหน้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลและติดตามการชำ�ระหนีม้ าให้กองทุนฯ ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541
ซึง่ ไม่ถอื เป็นเงินของกองทุนฯ ดังนัน้ เมือ่ กองทุนฯ ได้รบั ชำ�ระหนีจ้ ะต้องนำ�ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0530.1/1016 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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											หน่วย : บาท
เงินให้กู้ที่กองทุนฯ ได้รับโอนมาตามมติ ครม.
หัก    เงินนำ�ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้วตามมติ
150,000,000.00
       ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ วันที่ 13 มีนาคม 2545
เงินให้กู้ที่ต้องติดตามการชำ�ระหนี้จากเวียดนามและต้องนำ�ส่งคืนคลัง
50,099,045.00
หัก    เงินต้นที่รับชำ�ระคืนแล้ว
99,900,955.00
คงเหลือเงินให้กู้ที่ต้องติดตามฯ
51,696,476.50
หัก    เงินให้กู้ที่ต้องติดตามการชำ�ระหนี้เวียดนาม
48,204,478.50
        และต้องนำ�ส่งคืนคลังภายใน 1 ปี
			รวมเงินกู้ระยะยาว
9,990,095.50
38,214,383.00
11. เงินกู้ระยะยาว
											หน่วย : บาท
			เพื่อดำ�เนินงาน 		
วงเงินกู้ยืม
การเบิกจ่าย
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) LFA 007-2010				
- กู้ธนาคารออมสิน
205,000,000.00
150,850,981.20
- กู้ธนาคารเพื่อการส่งออก
200,000,000.00
200,000,000.00
และนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�
ในนครหลวงเวียงจันทน์LFA008-2010				
- กู้ธนาคารออมสิน
156,317,943.08
		รวม					 250,000,000.00
655,000.000.00
507,168,924.28
ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ.
ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) วงเงิน
405 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้�ำ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในวงเงิน 250 ล้านบาท
ทัง้ นี้ สพพ. ได้กเู้ งินจากเงินจากธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในวงเงิน 200 ล้านบาท
และธนาคารออมสินในวงเงิน 455 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1) สัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สำ�หรับการดำ�เนินโครงการ
ในส่วนของการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment) สำ�หรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วง
ห้วยทราย-บ้านสอด LFA007/2-2010 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 การกู้เงินดังกล่าวมีเงื่อนไข
ทางการเงินประกอบด้วย วงเงินกู้ 200 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
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1 ) กรณีค�ำ้ ประกันเงินกูด้ ว้ ยเงินฝากคิดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษรวมกับอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.50 ต่อปี
(สพพ. จะได้ดอกเบี้ยจากการเงินฝากที่ค้ำ�ประกันในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)
2) กรณีไม่มีเงินฝากค้ำ�ประกันคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 6 เดือน เฉลี่ยของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกส่วนต่างร้อยละ 1.75 ต่อปี ทัง้ นี้ สพพ. ได้ด�ำ เนินการเบิกเงินกู้ จำ�นวน 200 ล้านบาทแล้ว  
และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 มีการฝากค้ำ�ประกันการกู้ยืม จำ�นวน 200 ล้านบาท
2) สัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารออมสิน สำ�หรับดำ�เนินโครงการในส่วนของ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย - บ้านสอด LFA007/1-2010 ในวงเงิน 205 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้�ำ
ในนครหลวงเวียงจันทน์  LFA008-2010 ในวงเงิน 250 ล้านบาท มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
โดยการกูเ้ งินดังกล่าวมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วย วงเงินกู้ 455 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจำ� 6 เดือนเฉลีย่ ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกส่วนต่างร้อยละ 1.65 ต่อปี อายุสญ
ั ญา 10 ปี  
12. ทุน
											หน่วย : บาท
ทุนที่ได้รับโอนจากกองทุนฯ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
1,676,915,582.70
หัก ปรับปรุงเงินให้กู้โครงการ – รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
99,900,955.00
     ปรับปรุงดอกเบีย้ รับจากเงินให้กู้ – รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง (กชพ.)                                                     
1,913,099.49
					รวม
1,575,101,528.21
13. รายได้จากเงินงบประมาณ
											หน่วย : บาท
งบประมาณ-งบอุดหนุนทั่วไป  ประกอบด้วย
    - งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
19,467,000.00
    - งบอุดหนุนค่าจ่ายดำ�เนินงาน
14,949,600.00
    - เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำ�หรับโครงการให้ความช่วยเหลือ
476,000,000.00
พัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
    - งบอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์
1,994,000.00
					รวม
512,410,600.00
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14. รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
											หน่วย : บาท
13,180,384.43
โครงการฯ – ราชอาณาจักรกัมพูชา (ถนนหมายเลข 48)
44,082,285.08
โครงการฯ – สปป.ลาว
57,272,669.51
รวม

15. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
											หน่วย : บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก -ธนาคาร
31,700,023.18
พันธบัตรรัฐบาลออกปีงบประมาณ 2553
4,362,588.57
รวม
36,062,611.75

16. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
											หน่วย : บาท
ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
18,292,830.95
ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนลูกจ้าง
844,005.00
ค่าสวัสดิการ-ประกันชีวิตเจ้าหน้าที่
463,717.26
ค่าสวัสดิการ-รักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่
327,289.50
ค่าสวัสดิการ-อื่นๆ
133,050.00
ค่าทำ�งานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
15,710.00
ค่าเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1,008,725.42
ค่าตอบแทนพิเศษประจำ�ปีแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
2,289,846.49
						รวม
23,375,174.62
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17. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
									
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าแก๊สและน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าเช่า
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
					รวม

หน่วย : บาท
400,137.76
45,793.85
153,167.00
334,021.68
90,000.00
6,883,470.00
239,671.50
1,529,024.34
1,742,372.28
11,417,658.41

18. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน)
									
หน่วย : บาท
เงินอุดหนุนโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)		
เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย – ราชอาณาจักรกัมพูชา (ถนนหมายเลข 67)
68,000,000.00
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง – น้ำ�สัง
และเมืองสังข์ทอง )
100,000,000.00
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์
51,000,000.00
เงินอุดหนุนโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)		
เงินอุดหนุนด้านวิชาการตามวงเงินงบประมาณประจำ�ปี 2554
38,300,000.00
รวม
257,300,000.00
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ 2554 จำ�นวน 512.41 ล้านบาท (งบประมาณสำ�หรับโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการ จำ�นวน 476.00 ล้านบาท และงบประมาณสำ�หรับค่าใช้จา่ ยด้านบริหารจัดการ จำ�นวน
42.41 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมยกมา ณ ต้นปีงบประมาณอีก จำ�นวน 1,274.98 ล้านบาท จะทำ�ให้
สพพ. มีงบประมาณสำ�หรับการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2554 ทั้งสิ้น 1,787.39 ล้านบาท
   งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ 2554 ของ สพพ. ก่อนการตรวจสอบ ของสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สพพ. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน จำ�นวน 293.57 ล้านบาท ลดลง
จากปีงบประมาณ 2553 เป็น 95.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.60 โดยในส่วนของรายได้จากการดำ�เนินงาน
เพิ่มขึ้น จำ�นวน 84.25 ล้านบาท จาก 524.24 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 608.49 ล้านบาท ในปี
งบประมาณ 2554 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.07 สำ�หรับค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2554 เพิม่ ขึน้
180.01 ล้านบาท จาก 134.91 ล้านบาท เป็น 314.92 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 133.43
สำ�หรับค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน เป็นรายการทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เพิม่ ขึน้ 164.47 ล้านบาท จาก 92.83 ล้านบาท
เป็น 257.30 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากมีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นสำ�หรับ
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว
100.00 ล้านบาท
2. โครงการงานออกแบบรายละเอียดและจัดทำ�เอกสารประกวดราคา
สำ�หรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ สปป.ลาว 51.00 ล้านบาท
3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น
สำ�หรับโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
68.00 ล้านบาท
4. การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในหัวข้อ Sub-Regional Seminar on Development Assistant from NEDA
38.30 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น								257.30 ล้านบาท
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    งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน สำ�หรับปี 2554
1. รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
สพพ.ได้รบั จัดสรรงบประมาณเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ 2553 เป็นเงินจำ�นวน 60.38 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึ้น
จาก 452.03 ล้านบาท เป็น 512.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.36
2. รายได้จากแหล่งอื่น
2.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
สพพ. มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 6.63 ล้านบาท จาก 50.64 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 57.27 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.10 ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
เป็นผลมาจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เงินให้กู้) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 374.68 ล้านบาท
2.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
สพพ. มีรายได้จากการบริหารเงินทุนเพิ่มขึ้น จำ�นวน 14.95 ล้านบาท  จาก 21.11 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 36.06 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.83 เนื่องจาก สพพ.
มีเงินสะสมสำ�หรับบริหารจัดการเพิ่มขึ้น  รวมถึงมีระบบการติดตาม และการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ
3. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
สพพ. มีค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น จำ�นวน 180.01 ล้านบาท  จาก 134.91 ล้านบาท ในปี
งบประมาณ 2553 เป็น 314.92 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.43 โดยค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชี
ในส่วนของเงินให้เปล่าในปีงบประมาณก่อนๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของ สพพ. จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุนเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 164.47 ล้านบาท จาก 92.83 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 257.30 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 177.18
   งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
สพพ. มีสนิ ทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 675.56 ล้านบาท จาก 5,077.54 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553
เป็น 5,753.97 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือร้อยละ 13.30 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

รายงานและวิเคราะห์งบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
1. สินทรัพย์
1.1 สพพ. มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำ�นวน 104.04 ล้านบาท จาก 1,307.86 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 1,203.82 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 สพพ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.64 โดย
เงินลงทุนระยะสัน้ เป็นรายการเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ จาก 200.00 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 1,000.00 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น 800.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 400.00  
1.2 สพพ. มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำ�นวน 571.52 ล้านบาท จาก 3,873.72 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 4,445.24 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.75 โดยเงินให้
กู้ระยะยาวเป็นรายการทีเ่ พิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ จาก 3,756.36 ล้านบาท เป็น 4,131.04 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554  
เพิ่มขึ้น 374.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.97

โครงสร้างสินทรัพย์
5.30%
4.77%

2.07%
17.38%
19.11%

71.81%

73.99%

3.94%
0.45%

วงแหวนด้ านนอก : 2554
วงแหวนด้ านใน : 2553
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รายงานและวิเคราะห์งบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
2. หนี้สิน
สพพ. มีหนี้สินเพิ่มขึ้น จำ�นวน 402.39 ล้านบาท จาก 331.83 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 เป็น
734.22 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ121.27 โดยเงินกู้ระยะยาวเป็นรายการที่เพิ่มขึ้น
มากที่สุด จำ�นวน 284.97 ล้านบาท จาก 222.20 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 เป็น 507.17 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.25  

โครงสร้างหนี้สิน

0.05%

23.42%
0.19%
13.08%

14.53%
69.08%

67.09%

0.64%
3.01%

5.20%
0.60%
1.36%

วงแหวนด้ านนอก : 2554
วงแหวนด้ านใน : 2553
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ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆของ สพพ.

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งานพิธีการที่สำ�คัญ

	
  

การเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ทองสิง ทำ�มะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554

	
  

	
  

	
  

การเข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปี
ณ พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

	
  

การร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างสวนสาธารณะสีโคดตะบอง
ภายใต้โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�นครหลวงเวียงจันทน์
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

	
   บปรุงถนน หมายเลข 11
พิธีเปิดงานก่อสร้างโครงการปรั
ณ เมืองสังข์ทอง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งานพิธีการที่สำ�คัญ

	
  

การเปิดตัวโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-ลาว (JC) ครั้งที่ 16
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553

การเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำ� สปป.ลาว
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ� สปป.ลาว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

	
  

การเข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2554

การให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตลาวประจำ�ประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สปป.ลาว ณ สพพ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งานพิธีการที่สำ�คัญ

การให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ณ สพพ. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

	
  

	
  

พิธีลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สำ�หรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

	
  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพพ. การประปาภูมิภาค
และกรมเคหะและผังเมือง สปป.ลาว
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554

	
  

การลงนามความตกลงระหว่าง NEDA และ JICA สำ�หรับโครงการความร่วมมือในอนาคต
ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NEDA และ ITD
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553

	
  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NEDA GISTDA และ ITD
ณ ห้องทานตะวัน อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

การประชุมสภาผู้ว	
  ่าการธนาคารโลก
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 - 12 ตุลาคม 2553

การหารือกับ JICA เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

การหารือทวิภาคีเพื่อจัดทำ�แผนความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับรัฐบาลประทศกัมพูชา
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553

การหารือทวิภาคีเพื่อจัดทำ�แผนความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับรัฐบาลประเทศศรีลังกา
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553

การหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
สำ�หรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมียนมาร์ ณ นครเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553

การเข้าร่วมการประชุม 10th High Level Round Table Meeting 2010
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2553
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การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

	
  

	
  
การสัมมนาระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA
ณ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553

st

การเข้าร่วมสัมมนา The 1 Asian Development Cooperation Meeting
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวัน	
  ที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553

การเข้าร่วมการประชุม The 14th Meeting	
   of Sub – Regional Transport Forum
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553

	
  

การเข้าพบขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)
ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
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การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

การเยือนประเทศศรีลังกากับคณะผู้แทนการค้าไทย
ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2554

	
  

การประชุมร่วมกับ Myanmar Economic Corporation
ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2554

การหารือกับผู้บริหารนครโฮจิมินห์
สำ�หรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านแก้ปัญหาและการป้องกันน้ำ�ท่วม
ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง 6 ประเทศ
ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

การเข้าตรวจพื้นที่การก่อสร้างถนน
ณ เมืองคอบ และเมืองเชียงฮ่อน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554

	
  

การประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การประชุมทวิภาคีกับ JICA
ระหว่างการประชุมประจำ�ปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 44
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

	
  

รัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเข้าเยี่ยม สพพ.
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

การหารือการขอรับความช่วยเหลือ
	
  
โครงการจัดทำ�แผนที่ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวแห่งชาติของ สปป.ลาว
ณ องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

การประชุมร่วมระหว่าง NEDA และผู้บริหารระดับสูง สปป.ลาว
นำ�โดย ฯพณฯ สมมาด พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือ สำ�หรับปี 2555-2557
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554

การหารือกับ Lao National Tourism Administration
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำ�โขง ครั้งที่ 17
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2554

	
  

การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกประจำ�ปี และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2554
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2554

Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency

	
  

113

114
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การเข้าร่วมประชุมที่สำ�คัญ

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนรัฐบาลเวียดนาม UNDP และ NEDA
ในเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศ Middle Income Country
ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554

	
  

การสัมมนาหลักสูตร Current Mechanism of Development Assistance and
Efforts of Value Adding to Financial Assistance Projects
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2554

	
  

การประชุมเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนา
ระหว่าง NEDA และ TICA ณ ที่ทำ�การ TICA เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

	
  

	
  

	
  

การสำ�รวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการ

	
  

การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ของ สพพ.
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การสำ�รวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการ

	
  

การหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เพื่อประเมินผลโครงการ
ที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ และได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�
	
   มฉลอง 450 ปี
ในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อร่วมงานเฉลิ
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

	
  

การประเมินผลโครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน - ปากแบ่ง สปป.ลาว
ณ กระทรวงการเงิน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

การประเมินผลโครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน - ปากแบ่ง สปป.ลาว
ณ จังหวัดน่าน และเมืองเงิน และเมืองปากแบ่ง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การสำ�รวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการ

	
  

การติดตามและเร่งรัดความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์กับ
องค์การพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการพิ
จารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	
  
โครงการปรับปรุงสนามบิน ปากเซ ระยะที่ 2
ณ เมืองปากเซ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
สำ�หรับโครงการพัฒนาระบบประปาและพัฒนาเมือง
ณ เมืองปากซอง เมืองโขง เมืองคีนาด และเมืองจำ�ปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2553

การติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3)
ณ เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การสำ�รวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการ

	
  

การเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น
ถนนจากบ้านฮวก-เมืองคอบ สปป.ลาว ณ อำ�เภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554

คณะสื่อมวลชนไทย-เทศเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเส้นทางสายห้วยโก๋น/เมืองเงิน - ปากแบ่ง สปป.ลาว
ณ เมืองเงิน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2554

การนำ�สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สปป.ลาว
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวั	
  นที่ 14 พฤศจิกายน 2553

	
  

การนำ�สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency

	
  

	
  

	
  

	
  

117

118
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การเป็นวิทยากรหรือบรรยายในงานต่างๆ

	
   เป็นวิทยากร
ผอ.สพพ.
ในการประชุม “Symposium for Developing the North-South Economic Corridor”
ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554

	
  

ผอ.สพพ. ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Addressing Remaining Development Issues and
New Challenges” ในการสัมมนา 2nd Asian Development Forum ซึ่งจัดโดย JICA
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2554

	
  

รองผู้อำ�นวยการ สพพ. ร่วมเสวนาในการสัมมนา เรื่อง “โอกาสวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้วิศวกรที่ปรึกษาไทย
ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

	
  

รองผู้อำ�นวยการ สพพ. ร่วมเสวนาในการสัมมนา เรื่อง การพัฒนารูปแบบและแนวทาง
ให้ความช่วยเหลือของ สพพ. แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การเป็นวิทยากรหรือบรรยายในงานต่างๆ

	
  

รองผู้อำ�นวยการ สพพ. ร่วมเสวนาในการสัมมนาบริการของรัฐ เพื่อการนำ�เข้า - ส่งออก ที่น่ารู้
Trade Facilitation for Export & Import ระเบียงเศรษฐกิจใน GMS และอาเซียน
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

	
  

รองผู้อำ�นวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ “ความรู้สู่ชุมชน”
ร่วมกับ ITD เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรรวมถึงความร่วมมือระหว่าง NEDA และ ITD
ตลอดจนผลงานและผลของการบูรณาการร่วมกัน
ณ ห้องอัดรายการสถานีวิทยุศึกษา (FM 92.0) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

การจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

	
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง NEDA และกรมทางหลวงชนบท ภายใต้หัวข้อ Road Safety
Engineering Workshop ณ ห้องประชุม สพพ. ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2554 - 1เมษายน 2554

	
  

	
  

โครงการฝึกอบรม Debt Management and Fiscal Issues จัดโดย NEDA และ ITD
ณ ห้องประชุม สพพ. ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการอบรม Airport Management จัดโดย NEDA ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน
ณ สพพ. ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2554

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “Trade Facilitation and Logistics Development in the GMS”
ระหว่าง NEDA และ ITD ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2554

การจัดการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ สพพ.

การสัมมนาของ คพพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ณ โรงแรมเพจเท็น จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554

การสัมมนายุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2555 - 2557) เรื่อง ร่วมคิดเพื่อกำ�หนดทิศทางและ
เป้าหมายของ สพพ. ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ลอดจ์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การจัดการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ สพพ.

	
  
การประชุม คพพ.
ครั้งที่ 7/2554
ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

	
  

การประชุมร่วมกันระหว่าง NEDA ITD และ GISTDA ในการจัดทำ�แผนที่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

	
  

การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากนักลงทุนและนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

การประชุมโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
ณ ห้องประชุม 1 สพพ. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การจัดการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ สพพ.

	
  

การประชุม ก.พ.ร. ติดตามงาน สพพ.
ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

	
  

การรับฟังการบรรยาย หัวข้อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคอาเซียน
	
  
โดย ดร.กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้
านเศรษฐกิจมหภาค
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554

	
  

การประชุมการจัดลำ�ดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
ณ ห้องประชุม สพพ. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

	
   ประจำ�ปี 2554
การสัมมนา สพพ.
ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

	
  

พิธีมอบเงินให้การสนับสนุน แก่ผู้ประสบอุทกภัยให้กับโรงเรียนวัดฤๅไชย (ฤๅไชยศึกษาคาร)
อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553

การปลูกต้นไม้ในโครงการวันรักต้นไม้ ประจำ�ปีของชาติ
ณ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553

กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.

การแสดงความขอบคุณและอำ�ลา ที่ปรึกษา JICA ณ ห้องประชุม สพพ.
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.

พิธีสรงน้ำ�พระและรดน้ำ�ดำ�หัว ของ สพพ.
ณ สพพ. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
ณ สพพ. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สศค. สบน. สคร. และ สพพ.
ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2553
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.

กิจกรรมการซ้อมหนีไฟประจำ�ปี 2553 ของอาคารซันทาวเวอร์ส
ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

	
  

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๘๔ รูป ตามโครงการทำ�ดี 9 เช้า 9 วัน 9 วัด
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553

	
  

การแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง จำ�กัด
ณ เมเจอร์โบว์รัชโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประวัติการศึกษา

การศึกษา/ฝึกอบรม

วัน เดือน ปีเกิด 1 มิถุนายน 2490

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(รุ่นที่ 37) 2537
- ปริญญาโทและปริญญาเอก, Economics,
  The University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี, Economics, The University of
  Western Australia

ประวัติการทำ�งาน

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
  ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงาน
  ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  (องค์การมหาชน) (คพพ.)
- ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  (องค์การมหาชน) (สรอ.)
- กรรมการราชินีมูลนิธิ
- กรรมการสถาบันคีนัน
  (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)

วัน เดือน ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2495
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 48
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director  Certification Program
  (DCP) รุ่นที่ 69
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Financial Institutions Program
  (FGP) รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of the Chairman รุ่นที่ 23
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
  Committee รุ่นที่ 7
- Certificate in  Senior Executive Program
  (Sep 18)Kellog – ศศินทร์
- Certificate in Public Sector Reform,University of Victoria,
  New Zealand
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร
  (ศศินทร์ – Wharton)

ประสบการณ์การทำ�งานในภาคราชการ

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร (ระดับ 10)
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
- กรรมการการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำ�กัด (มหาชน)
- กรรมการคณะกรรมการบริหารสำ�นักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
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นายภาสกร ศิริยะพันธุ์

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา/ฝึกอบรม

วัน เดือน ปีเกิด 7 มกราคม 2503
2523  รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526  Master of Arts (Political Science), Baylor University, U.S.A.
2550  นักบริหารระดับสูง รุ่น 60
2553  Senior Executive course, Asia-Pacific Center
for Security Studies, Honolulu, Hawaii

ประสบการณ์การทำ�งานในภาคราชการ

2552  รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
2551  หัวหน้าศูนย์สถานการณ์พื้นที่เขาพระวิหาร
และชายแดนไทย-กัมพูชา
2551  หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2551  อัครราชทูต ช่วยราชการ กรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ
2547  อัครราชทูตที่ปรึกษา และอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
2544  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงพนมเปญ
2535  เลขานุการเอก คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย
ประจำ�สหประชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤษภาคม 2503
2522 - 2525 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528 – 2529 ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหวิทยาลัยโคลัมเบีย
เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
2532 – 2537 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน
เมืองออตตาวา แคนาดา

ประสบการณ์การทำ�งานในภาคราชการ

2548  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ระดับ 10)
2545  ผู้อำ�นวยการสำ�นักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
2542  ผู้อำ�นวยการกองวางแผนส่วนร่วม
2540  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน กองวิเคราะห์และ
ประมาณการเศรษฐกิจ
2538  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2552  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

2553  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
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นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์

นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์

การศึกษา/ฝึกอบรม

การศึกษา/ฝึกอบรม

วัน เดือน ปี เกิด 1 กรกฎาคม 2504
2526  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2528  ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ
(Master of Business Administration) สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำ�งานในภาคราชการ

2551  เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2551  เศรษฐกร 9 ชช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการเงินการคลังระหว่างประเทศ สศค
2546  เศรษฐกร 8 ว สำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศ สศค.
(ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ นโยบายเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศ)

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2553  ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วัน เดือน ปี เกิด  26 มกราคม 2499
- รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่น 1
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51

ประสบการณ์การทำ�งานในภาคราชการ

2551  รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2547  อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์
2543  ผู้อำ�นวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
2541  เลขานุการกรม กรมการกงสุล
2538  เจ้าหน้าที่การทูต 7 กรมการกงสุล
2533  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงเฮก

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2551  รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

นายกุศล แย้มสอาด

การศึกษา/ฝึกอบรม

ประวัติการศึกษา

วัน เดือน ปีเกิด 20 พฤษภาคม 2492
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- Master of Laws (International Law),
  ndiana University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
  รุ่นที่ 14 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำ�งาน

2528  ผู้อำ�นวยการกองสนธิสัญญา
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2532  รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
2536  เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
2540  เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
2543  อธิบดีกรมการกงสุล
2545  รองปลัดกระทรวง
2546  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
2550-2552  รองปลัดกระทรวง

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

- คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือ
  พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  (องค์การมหาชน) (คพพ.)
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สพพ.

วัน เดือน ปีเกิด 15 พฤษภาคม 2499
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- LL.M. (in Criminal Justice) New York University
- LL.M. (General) New York University          

ประวัติการทำ�งาน

2527-2528  ทนายความ บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายสากล จำ�กัด
2528-ปัจจุบัน  อัยการในสำ�นักงานอัยการสูงสุด
2538-ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2540-ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2541-2543     ช่วยราชการ รมช. กระทรวงคมนาคม
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
2541-ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2551-2553     กรรมการโรงงานยาสูบ
2551-2554     ช่วยราชการ รมช. กระทรวงการคลัง
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
2554-ปัจจุบัน  กรรมการบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
- ปฏิบัติราชการในสำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจร่างสัญญาโดยเฉพาะ
  สัญญาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- กรรมการในคณะกรรมการประสานงานกำ�กับดูแล
  และติดตามผลการดำ�เนินการตามสัญญา
  ให้สิทธิประโยชน์อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
  (โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์)
- กรรมการในคณะกรรมการประสานงาน
  โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- วิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การจัดทำ�นิติกรรมและ    
  สัญญา” ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ กระทรวมหาดไทย

ตำ�แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

- อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมาย   
  สำ�นักงานอัยการสูงสุด
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ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง

วัน เดือน ปีเกิด  2 เมษายน 2498
2548-2551  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารชุด
2536-2540  เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,
โครงการด้านเทคโนโลยีระบุลกั ษณะด้วยคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
และเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด (Program Steering Sub2534-2536  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต,
committee on RF-ID and Smart Card Technology),
The Australian National University, ประเทศออสเตรเลีย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2528-2533  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540-2543  นักวิชาการประจำ�คณะกรรมาธิการ
2528-2530  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายศาสตร์), Saitama
การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
University, ประเทศญี่ปุ่น
2519-2534  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี
2521-2523  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบบการขนส่ง)
ประสบการณ์งานด้านซ่อมบำ�รุงสะพาน งานวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค นายช่างควบคุมโครงการ
2515-2519  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ วิศวกรประเมินราคา
และ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การศึกษา/ฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

2554-ปัจจุบัน  คณะทำ�งานพิจารณาแนวทางการพลิกฟื้นฐานะ
ทางการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
2554-ปัจจุบัน  Service Research and Innovation (SRI) Program
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2551-ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
2553-ปัจจุบัน  Board Member, Asian Transportation
Research Society (ATRANS)
2553-2554  คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการปฏิรูป ขสมก.
2553-2554  คณะทำ�งานศึกษาและจัดทำ�
แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ตามคำ�สั่ง
รองนายกรัฐมนตรีที่ 2/2553
2553-2554  คณะอนุกรรมการมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย คณะกรรมการ ป.ป.ช.
2548-2552  ที่ปรึกษา คณะกรรมการคมนาคม ขนส่ง
และโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

- ผู้อำ�นวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์,
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
  
ตารางที่ 4

ตารางที่ 6
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ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
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ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25

แสดงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ. ระหว่างปี 2552-2554
แสดงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ. ระหว่างปี 2552-2554
แสดงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ.
ทีด่ �ำ เนินการแล้วเสร็จ ระหว่างปี 2552-2554
แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีและผลการเบิกจ่ายเงิน ระหว่างปี 2552-2554
แสดงมูลค่าและสัดส่วนการใช้สนิ ค้าและบริการจากประเทศไทย ภายใต้โครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ทีแ่ ล้วเสร็จ
แสดงมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ระหว่างปี 2549-2553
แสดงการลงทุนสะสมของไทยในประเทศเพือ่ นบ้าน
แสดงจำ�นวนนักท่องเทีย่ วไทยเข้าประเทศเพือ่ นบ้านและจำ�นวนนักท่องเทีย่ ว
ประเทศเพือ่ นบ้านเข้าไทย
แสดงสถานะหนีค้ งค้างของประเทศเพือ่ นบ้านกับประเทศไทย ณ สิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แสดงการค้าระหว่างประเทศของไทย-กัมพูชา ปี พ.ศ. 2550-2553
แสดงการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
แสดงสถิตทิ างเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญของประเทศกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2553			
แสดงสถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศของไทย-สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2550-2553
แสดงการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
แสดงสถิตทิ างเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญของ สปป.ลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2553
แสดงสถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศของไทย-เมียนมาร์ ปี พ.ศ. 2550-2553
แสดงการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
แสดงสถิตทิ างเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญของเมียนมาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553
แสดงสถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศของไทย-เวียดนาม ปี พ.ศ. 2550-2553
แสดงสถิตทิ างเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญของเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553
แสดงการประเมินโครงการทีแ่ ล้วเสร็จของ สพพ.
แสดงการประชุม คพพ. ระหว่างปี 2552-2554
แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ระหว่างปี 2552-2554
แสดงรายชือ่ คณะอนุกรรมการของ สพพ. ระหว่างปี 2552-2554
แสดงองค์ประกอบและอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ตารางที่ 1
		

แสดงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
ระหว่างปี 2552-2554
โครงการ

รวม

วงเงิน

ลงนามสัญญาฯ

114.00
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หน่วย : ล้านบาท
สถานะโครงการ
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หน่วย : ล้านบาท
โครงการ

วงเงิน

รวม (2)

1.74

รวม (1+2)

ลงนามสัญญาฯ

115.74
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ตารางที่ 2
		

แสดงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
ระหว่างปี 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท
โครงการ

วงเงิน
เงินกู้ เงินให้เปล่า รวม

รวม

3,487.60 1,111.40 4,599.00

หมายเหตุ :
รมว.กค. =
		
กพบ. =
				
		
ครม. =

ลงนาม
สัญญาฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะรัฐมนตรี
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ตารางที่ 3
		

แสดงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ของ สพพ. ที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ระหว่างปี 2552-2554

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ

วงเงิน

ลงนามสัญญาฯ

สถานะโครงการ

(1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
1. โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว

840.00

5 ก.พ. 47

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน ก.ค. 53

2. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป.ลาว

320.00

24 เม.ย. 50

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน ส.ค. 53

1,300.00

10 ส.ค. 49

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน มี.ค. 52

8.00

23 มิ.ย. 52

ศึกษาแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน เม.ย. 53

2. โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทำ�เอกสารประกวดราคา
สำ�หรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว

10.00

7 ก.ย. 52

ศึกษาแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน ก.ค. 53

3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปาก
ลาย สปป.ลาว

8.00

23 เม.ย. 53

ศึกษาแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน เม.ย. 54

4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น สำ�หรับ
โครงการพัฒนาเส้นทางจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมือง
ปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ สปป.ลาว

16.00

30 ส.ค. 53

ศึกษาแล้วเสร็จ
เมื่อเดือน ส.ค. 54

3. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (อันลองเวงเสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา
(2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น สำ�หรับ
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ำ�สัง และ
เมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว
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ตารางที่ 4

แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีและผลการเบิกจ่ายเงิน ระหว่างปี 2552-2554
หน่วย : ล้านบาท

ปี/รายการ

งปม.

วงเงิน
คพพ.
อนุมัติเพิ่มเติม

รวม

งปม.

เบิกจ่าย
เงินสะสม
เงินกู้

รวม

ปี 2552
684.54

10.00

694.54

400.87(1)

-

-

400.87

31.08

4.21

35.29

29.64

-

-

29.64

รวมปี 2552

715.62

14.21

729.83

430.51

-

-

430.51

- งบให้ความช่วยเหลือ

421.25

156.33

577.57

199.05(2)

111.74

222.20

532.99

30.78

19.51

50.29

30.78

15.83

-

46.61

452.03 175.84

627.86

229.83

127.57

222.20

579.60

476.30

207.11

683.41

218.27(3)

57.73

285.28

561.28

36.11

16.15

52.26

34.89

9.98

2.29

47.16

512.41

223.26

735.67

253.16

67.71

287.57

608.44

1,582.09

373.44

1,955.52

818.19

57.73

507.48 1,495.14

97.97

39.87

137.84

95.31

67.71

รวมปี 2552-2554 1,680.06

413.31

2,093.36

913.50

67.71

- งบให้ความช่วยเหลือ
- งบบริหารจัดการ
ปี 2553
- งบบริหารจัดการ
รวมปี 2553
ปี 2554
- งบให้ความช่วยเหลือ
- งบบริหารจัดการ
รวมปี 2554
รวมปี 2552-2554
- งบให้ความช่วยเหลือ
- งบบริหารจัดการ

หมายเหตุ :
(1)
			
		
(2)
		
(3)
			

2.29

507.48 1,618.55

ไม่รวมเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (กลอรันห์-สำ�โรง-โอเสม็ด)
ประเทศกัมพูชา จำ�นวน 280.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการขอยกเลิกสัญญาเงินกู้ในภายหลัง
ไม่รวมเบิกจ่ายชดเชยโครงการที่ดำ�เนินการเสร็จแล้ว จำ�นวน 211.68 ล้านบาท
ไม่รวมเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
จำ�นวน 170.00 ล้านบาท เนื่องจาก สปป.ลาว ขอชะลอโครงการที่กล่าว
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ตารางที่ 5
		

แสดงมูลค่าและสัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยภายใต้โครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ที่แล้วเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท
การใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย

ประเทศ/โครงการ
สปป.ลาว
1. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย–
คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3)

วงเงินตามสัญญาจ้าง
(ล้านบาท)

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1,373.01

1,273.47

92.75

2. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง

197.00

128.05

65.00

3. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ�
ฮ่องวัดไต 2

160.00

128.21

80.13

4. โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่าง
ประเทศวัดไต

320.00

262.40

82.00

5. โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/
เมืองเงิน-ปากแบ่ง

839.00

570.52

68.00

6. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ

320.00

269.63

84.26

866.66

491.22

56.68

1,224.35

788.97

64.44

122.39

91.79

75.00

5,512.70

4,004.26

72.64

กัมพูชา
7. โครงการปรับปรุงและลาดยาง
ผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกงสะแรอัมเปิล
8. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข
67 (อันลองเวง- เสียมราฐ)
สหภาพพม่า
9. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อ
จากไทย-พม่า (เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี)
รวม

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานปิดโครงการ และรายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ 1 ปี ของ สพพ.
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ตารางที่ 6

แสดงมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี 2549-2553
หน่วย : ล้านบาท
2549

มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย - ลาว

มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย - กัมพูชา

2552

2553

58,473.18

61,480.28 78,963.86

71,989.39

91,541.73

มูลค่าการส่งออก

38,720.47

45,185.27 58,392.22

56,045.36

67,606.02

มูลค่าการนำ�เข้า

19,752.71

16,295.00 20,571.63

15,944.04

23,935.72

ดุลการค้า

18,967.77

28,890.27 37,820.59

40,101.32

43,670.30

มูลค่าการค้ารวม

48,325.77

48,397.62 70,033.05

56,577.35

81,135.03

มูลค่าการส่งออก

47,002.96

46,709.05 67,025.57

53,917.76

74,265.08

3,007.48

2,659.58

6,869.95

45,020.49 64,018.10

51,258.18

67,395.13

มูลค่าการนำ�เข้า

มูลค่าการค้ารวม

มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย - เวียดนาม

2551

มูลค่าการค้ารวม

ดุลการค้า

มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย - เมียนมาร์

2550

1,322.80
45,680.16

1,688.57

117,556.91 113,073.74 156,285.02 148,628.28 155,631.63

มูลค่าการส่งออก

28,849.00

33,043.11 43,859.02

52,652.37

65,631.18

มูลค่าการนำ�เข้า

88,707.91

80,030.63 112,426.00

95,975.92

90,000.45

ดุลการค้า

-59,858.90 -46,987.51 -68,566.99 -43,323.55 -24,369.27

มูลค่าการค้ารวม

151,395.74 169,525.90 213,212.21 206,972.19 229,177.15

มูลค่าการส่งออก 116,906.89 130,870.51 165,101.24 159,224.41 184,463.07
มูลค่าการนำ�เข้า

34,488.85

38,655.38 48,110.97

47,747.78

ดุลการค้า

82,418.04

92,215.13 116,990.27 111,476.64 139,748.99

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ตารางที่ 7

แสดงการลงทุนสะสมของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
จำ�นวน : โครงการ
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุน

ประเทศ

ระยะเวลา

สปป.ลาว

ปี 2531-2553

กัมพูชา

ปี 2537-2552

81

เมียนมาร์

ปี 2531-2553

60 7,422.10 Myanmar Investment Commission
(MIC)

เวียดนาม

ปี 2541-2553

ตารางที่ 8
		

จำ�นวน

มูลค่า

ที่มา

หมายเหตุ

463 4,881.22 เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สถานทูตไทยใน สปป.ลาว

ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

362.35 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2553

240 5,842.60 General Statistic Office of Vietnam ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

แสดงจำ�นวนนักท่องเที่ยวไทยเข้าประเทศเพื่อนบ้านและจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย
รายการ

2550

2551

2552

2553

รวม

1,517,064.00

4,632,028.00

นักท่องเที่ยวไทยเข้า สปป.ลาว

949,452.00

นักท่องเที่ยว สปป.ลาว เข้าไทย

49,151.00

56,337.00

655,034.00

715,345.00

1,475,867.00

นักท่องเที่ยวไทยเข้ากัมพูชา

101,590.00

109,020.00

102,018.00

96,277.00

408,905.00

นักท่องเที่ยวกัมพูชาเข้าไทย

7,062.00

6,334.00

96,586.00

146,274.00

256,256.00

นักท่องเที่ยวไทยเข้าเมียนมาร์

33,377.00

27,311.00

43,254.00

59,692.00

163,634.00

นักท่องเที่ยวเมียนมาร์เข้าไทย

n/a

71,907.00

79,279.00

90,179.00

241,365.00

นักท่องเที่ยวไทยเข้าเวียดนาม

160,747.00

183,142.00

152,633.00

222,839.00

719,361.00

นักท่องเที่ยวเวียดนามเข้าไทย

21,680.00

33,487.00

363,029.00

380,368.00

798,564.00

ที่มา :

1) www.tourism.go.th		
3) www.moht.gov.mm		
5) www.vietnamtourism.gov.vn

891,448.00 1,274,064.00

หน่วย : คน

2) www.tourismlaos.org
4) www.cambodiatourismindustry.gov.kh
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ตารางที่ 9
		

แสดงสถานะหนี้คงค้างของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศ/โครงการ

จำ�นวน

ประเทศกัมพูชา
1. โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล
(ถนนหมายเลข 48)

866.66

2. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ)

1,224.34

		

2,091.00

รวมประเทศกัมพูชา

สปป.ลาว
1. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย –คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3)

1,373.01

2. โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต

224.00

3. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ�ฮ่องวัดไต 2

112.00

4. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง

138.00

5. โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง

589.00

6. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ

224.00

7. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด

351.16

8. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ�ในนครหลวงเวียงจันทน์

156.31

9. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ำ�สัง และเมืองสังข์ทอง)
		

รวม สปป.ลาว

58.69
3,226.17

ประเทศเวียดนาม
1. โครงการสินเชื่อระยะยาวสำ�หรับการจัดซื้อสินค้าจากไทย

38.21

		

รวมประเทศเวียดนาม

38.21

		

รวมทั้งสิ้น

5,355.38
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ตารางที่ 10

แสดงการค้าระหว่างประเทศของไทย-กัมพูชา ปี พ.ศ. 2550-2553
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2550

2551

2552

2553

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2551
2552
2553

มูลค่าการค้ารวม

48,398.00 70,032.00 56,578.00 63,441.00

44.70

- 19.21

12.13

มูลค่าการส่งออก

46,709.00 67,025.00 53,918.00 56,577.00

43.49

- 19.56

4.93

3,007.00 2,660.00 6,864.00

78.03

- 11.54

158.05

45,020.00 64,018.00 51,258.00 49,713.00

42.20

- 19.93

- 3.01

มูลค่าการนำ�เข้า

1,689.00

ดุลการค้า

ตารางที่ 11

แสดงการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2551

2552

2553

2554

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2552
2553
2554

มูลค่าการค้ารวม

50,307.40 45,373.50 55,416.30 47,433.10

-9.81

22.13

-14.41

มูลค่าการส่งออก

47,371.80 42,878.70 51,112.50 43,607.70

-9.48

19.20

-14.68

2,494.80 4,303.90 3,825.40

-15.02

72.51

-11.12

44,436.20 40,383.90 46,808.60 39,782.30

- 9.12

15.91

- 15.01

มูลค่าการนำ�เข้า
ดุลการค้า

ที่มา:

2,935.60

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ ปี 2554 ข้อมูลจากเดือนมกราคม – กันยายน
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ตารางที่ 12

แสดงสถิติทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศกัมพูชา ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2553
รายการ

2549

2550

2551

2552

2553

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

10.80

10.20

6.70

0.10

6.30

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่อหัวประชากร (ร้อยละต่อปี)

9.80

9.30

4.90

-0.90

5.00

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)

6.10

7.70

25.00

-0.70

4.00

-1,078.00

-1,343.00

-1,800.00

-1,634.00

-1,689.00

ดุลบัญชีเดินสะพัด
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

-577.00

-692.00

-1,381.00

-1,203.00

-1,229.00

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

483.00

867.00

815.00

539.00

801.00

หนีต้ า่ งประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2,245.00

2,555.00

2,808.00

3,054.00

3,514.00

1.00

1.00

0.90

1.10

1.00

อัตราแลกเปลีย่ นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
(เฉลี่ยต่อปี)

4,107.00

4,060.00

4,060.00

4,142.70

4,188.30

เงินสำ�รองระหว่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1,097.00

1,616.00

2,164.00

2,367.00

2,653.00

ดุลการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราความสามารถในการชำ�ระหนี้
(ร้อยละของการส่งออกของ
สินค้าและบริการ)

ที่มา : Asian Development Outlook 2011: South-South Economic Links
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ตารางที่ 13

แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย-สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2550-2553
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2550

2551

2552

2553

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2551
2552
2553

มูลค่าการค้ารวม

61,480.27 78,963.85 71,989.38 91,541.74

28.44

-8.83

27.16

มูลค่าการส่งออก

45185.27 58392.22 56045.34 67606.02

29.23

-4.02

20.63

16295 20571.63 15944.04 23935.72

26.25

-22.50

50.12

28,890.27 37,820.59 40,101.30 43,670.30

30.91

6.03

8.90

มูลค่าการนำ�เข้า
ดุลการค้า

ตารางที่ 14

แสดงการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554
หน่วย : ล้านบาท
2551

2552

2553

2554

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2552
2553
2554

มูลค่าการค้ารวม

77,672

71,700

87,191

80,309

- 7.69

21.61

-7.89

มูลค่าการส่งออก

56,030

53,741

64,118

58,080

- 4.09

19.31

-9.42

มูลค่าการนำ�เข้า

21,642

17,959

23,074

22,229

- 17.02

28.48

-3.66

ดุลการค้า

34,388

35,782

41,044

35,851

4.05

14.71

-12.65

รายการ

ข้อมูล ปี 2554 เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2554
ที่มา: การค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th
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ตารางที่ 15

แสดงสถิติทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของ สปป.ลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2553
รายการ

2549

2550

2551

2552

2553

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

8.10

7.90

7.20

7.30

7.50

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่อหัวประชากร (ร้อยละต่อปี)

6.00

3.60

5.50

5.30

6.2

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)

6.80

4.50

7.60

0.00

6.00

ดุลการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

-469.00

-837.00

-1,224.00

-985.00

-881.00

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

-398.00

-672.00

-1,075.00

-690.00

-591.00

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

650.00

790.00

930.00

769.00

394.00

หนีต้ า่ งประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2,471.00

2,853.00

2,564.00

2,679.00

3,270.00

4.50

4.30

4.60

6.50

-

10,159.90

9,603.20

8,744.20

8,516.00

8,254.80

328.00

528.00

636.00

632.00

727.00

อัตราความสามารถในการชำ�ระหนี้
(ร้อยละของการส่งออกของ
สินค้าและบริการ)
อัตราแลกเปลีย่ นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
(เฉลี่ยต่อปี)
เงินสำ�รองระหว่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา : Asian Development Outlook 2011: South-South Economic Links
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ตารางที่ 16

แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย-เมียนมาร์ ปี พ.ศ. 2550-2553
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2550

มูลค่าการค้ารวม

2551

2552

2553

113,074.00 156,258.00 148,628.00 155,631.60

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2551
2552
2553
38.19

- 4.88

4.71

มูลค่าการส่งออก

33,043.00 43,859.00 52,652.50

65,631.20

32.73

20.05

24.65

มูลค่าการนำ�เข้า

80,031.00 112,426.00 95,975.90

90,000.50

40.48

- 14.63

- 6.23

ดุลการค้า

-46,988.00 -68,567.00 -43,323.40 -24,369.30

45.92

- 36.82

- 43.75

ตารางที่ 17

แสดงการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2551

2552

2553

2554

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2552
2553
2554

มูลค่าการค้ารวม

143,701.00 134,766.40 137,869.30 117,162.00

-6.22

2.30

-15.02

มูลค่าการส่งออก

35,197.60 42,604.40 50,854.40 45,503.00

21.04

19.36

-10.52

มูลค่าการนำ�เข้า

108,503.40 92,162.00 87,014.90 71,659.00

-15.06

-5.58

-17.65

ดุลการค้า

-73,305.80 -49,557.60 -36,160.50 -26,156.00

- 32.40

- 27.03

- 27.67

ข้อมูล ปี 2554 เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2554
ที่มา: การค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th
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ตารางที่ 18

แสดงสถิติทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของเมียนมาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553
รายการ

2549

2550

2551

2552

2553

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

7.00

5.50

3.60

5.10

5.30

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่อหัวประชากร (ร้อยละต่อปี)

4.90

3.40

1.60

3.00

3.20

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)

4.00

4.00

4.00

-

-

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)

26.30

32.90

22.50

8.20

7.30

ดุลการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2,266.00

924.00

507.00

703.00

363.00

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

1,032.00

112.00

-694.00

-454.00

-966.00

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

428.00

715.00

976.00

963.00

958.00

หนีต้ า่ งประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

7,303.00

7,567.00

8,103.00

8,602.00

9,191.00

อัตราความสามารถในการชำ�ระหนี้
(ร้อยละของการส่งออกของ
สินค้าและบริการ)

10.60

4.60

5.10

4.30

3.40

อัตราแลกเปลีย่ นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
(เฉลี่ยต่อปี)

5.80

5.60

5.40

5.50

-

2,503.00

3,638.00

4,042.00

5,233.00

5,514.00

เงินสำ�รองระหว่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา : Asian Development Outlook 2011: South-South Economic Links
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ตารางที่ 19

แสดงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย-เวียดนาม ปี พ.ศ. 2550-2553

รายการ

2550

2551

2552

หน่วย : ล้านบาท

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2551
2552
2553

2553

มูลค่าการค้ารวม

169,526.00 213,212.00 206,967.00 229,180.00

25.77

- 2.93

10.73

มูลค่าการส่งออก

130,871.00 165,101.00 159,224.00 184,463.00

26.16

- 3.56

15.85

มูลค่าการนำ�เข้า

38,655.00 48,111.00 47,743.00

44,717.00

24.46

- 0.76

- 6.34

ดุลการค้า

92,216.00 116,990.00 111,481.00 139,746.00

26.87

- 4.71

25.35

ที่มา: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ ปี 2554 ข้อมูลจากเดือนมกราคม - กันยายน

ตารางที่ 20

แสดงสถิติทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553
รายการ

2549

2550

2551

2552

2553

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (ร้อย
ละต่อปี)

8.20

8.50

6.30

5.30

6.80

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่อหัวประชากร (ร้อยละต่อปี)

7.00

7.30

5.20

4.20

5.70

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)

4.80

4.60

4.70

4.60

4.40

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)

7.50

8.30

23.00

6.90

9.20

-2,776.00

-10,438.00

-12,782.00

-8,306.00

-7,097.00

ดุลบัญชีเดินสะพัด
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

-164.00

-7,092.00

-10,787.00

-6,020.00

-4,253.00

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2,315.00

6,516.00

9,279.00

6,900.00

-

หนีต้ า่ งประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

15,641.00

19,253.00

21,816.00

27,929.00

-

5.30

5.50

6.50

7.50

8.50

อัตราแลกเปลีย่ นต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
(เฉลี่ยต่อปี)

15,994.30

16,105.00

16,302.00

17,065.00

19,589.00

เงินสำ�รองระหว่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

11,483.00

20,964.00

23,022.00

14,148.00

12,382.00

ดุลการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราความสามารถในการชำ�ระหนี้
(ร้อยละของการส่งออกของ
สินค้าและบริการ)

ที่มา : Asian Development Outlook 2011: South-South Economic Links
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
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ตารางที่ 21

แสดงการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จของ สพพ.
รายงาน

โครงการ

ปิดโครงการ

ประเมินผล
1 ปี

ประเมินผล
3-5 ปี

1. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน
สปป.ลาว (R3) สปป. ลาว

X

X

X

2. โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว

X

X

-

3. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
หนองคาย- ท่านาแล้ง สปป. ลาว

X

X

-

4.โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต สปป.ลาว

-

X

-

5.โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ�ฮ่องวัดไต 2 สปป. ลาว

X

X

-

6.โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป.ลาว

X

-

-

7.โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง
สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (ถนนหมายเลข 48) ประเทศ
กัมพูชา

X

X

X

8.โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (อันลองเวงเสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา

X

-

-

9.โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-พม่าจากเมียวดีเชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า

-

X

-

ที่มา : สำ�นักเงินกู้โครงการ และสำ�นักนโยบายและแผน สพพ.
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ตารางที่ 22

แสดงการประชุม คพพ. ระหว่างปี 2552-2554
2552

2553

14

12

12

เรื่องพิจารณา (เรื่อง)

101

75

62

เรื่องเพื่อทราบ (เรื่อง)

81

84

70

94.00

91.30

89.17

รายการ
การประชุม คพพ. (ครั้ง)

กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อครั้งของจำ�นวนกรรมการ
ที่มีทั้งหมดเฉลี่ย (ร้อยละ)

11,250

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุม คพพ. (บาทต่อปี)

2554

9,000
864,000

891,000

873,000

ที่มา : สำ�นักอำ�นวยการ สพพ.

ตารางที่ 23

แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ระหว่างปี 2552-2554
2552

2553

การประชุมคณะอนุกรรมการ (ชุด)

10

5

6

การประชุมคณะอนุกรรมการ (ครั้ง)

35

16

29

รายการ

ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)

5,625

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ(บาทต่อครั้งต่อเดือน)

4,500

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรวมทุกชุด (บาทต่อปี)

583,875

302,000

ที่มา : สำ�นักอำ�นวยการ สพพ.
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ตารางที่ 24

แสดงรายชื่อคณะอนุกรรมการของ สพพ. ระหว่างปี 2552-2554

ปี

คณะอนุกรรมการ (จำ�นวนครั้งที่ประชุม)

2552

1. คณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะยุทธศาสตร์กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (3 ครั้ง)
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (7 ครั้ง)
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและการประกวดราคาจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. (2 ครั้ง)
4. คณะอนุกรรมกำ�กับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ. (2 ครั้ง)
5. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำ�นวยการสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (5 ครั้ง)
6. คณะอนุกรรมการกฎหมาย (1 ครั้ง)
7. คณะอนุกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ (6 ครั้ง)
8. คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน (1 ครั้ง)
9. คณะกรรมการสอบสวน (7 ครั้ง)
10. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำ�แหน่งที่ว่าง (1 ครั้ง)

2553

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (6 ครั้ง)
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ สพพ. (3 ครั้ง)
3. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ. (1 ครั้ง)
4. คณะอนุกรรมการกฎหมาย (3 ครั้ง)
5. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. (3 ครั้ง)

2554

1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย (8 ครั้ง)
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (4 ครั้ง)
3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (7 ครั้ง)
4. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ. (2 ครั้ง)
5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ สพพ. (4 ครั้ง)
6. คณะอนุกรรมการกำ�หนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สพพ. (4 ครั้ง)

ที่มา : สำ�นักอำ�นวยการ สพพ.
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ตารางที่ 25
		

แสดงองค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบ

1.คณะอนุกรรมการ 1. นายกุศล แย้มสอาด
กฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายนรินทร์ เยี่ยมสมบัติ
อัยการประจำ�กรม

อนุกรรมการ

3. นายเสงี่ยม สันทัด
ที่ปรึกษา สพพ.

อนุกรรมการ

4. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้อำ�นวยการ สพพ.

อนุกรรมการ

5. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อำ�นวยการ สพพ.

เลขานุการ

6. นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม
นิติกร สพพ.

ผู้ช่วยเลขานุการ

2.คณะอนุกรรมการ 1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
บริหารความเสี่ยง
ของ สพพ.
2. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

3.คณะอนุกรรมการ
กำ�กับดูแลและ
ติดตามผล
การปฏิบัติงาน
ตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติงาน
(KPI)
ของ สพพ.

อำ�นาจหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

3. นายอรรคศิริ บุรณศิริ

อนุกรรมการ

4. นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์

เลขานุการ

5. นายกีรติ เวฬุวัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานอนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
2. นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3. นางสุวรรณี คำ�มั่น
รองเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

4. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้อำ�นวยการ สพพ.

เลขานุการ

1. พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำ�หนด ประกาศของ สพพ.
ก่อนเสนอ คพพ. พิจารณา
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ สพพ.
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จาก คพพ.

1. กำ�หนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติ
ของสำ�นักงาน ก.พ.ร.
2. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ คพพ.
มอบหมาย

1. กำ�กับดูแล ให้คำ�แนะนำ� และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ให้เป็นไปตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน
ประจำ�ปี (KPI) ของ สพพ.
2. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ คพพ.
มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบ

4.คณะอนุกรรมการ 1. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
ตรวจสอบ

5.คณะอนุกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของผู้อำ�นวยการ
สพพ.

อำ�นาจหน้าที่
ประธานอนุกรรมการ

2. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง

อนุกรรมการ

3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

4. ผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

1. นายปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการ

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านรายได้ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
3. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง

6.คณะอนุกรรมการ 1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กำ�หนดกลยุทธ์
และติดตามผล
2. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
การปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ 3. นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์
ของ สพพ.
4. ผู้อำ�นวยการ สพพ.

อนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. สอบทานรายงานทางการเงินและรายงาน
ผลสถานะทางการเงินของ สพพ. ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป
2. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้องกับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการกำ�กับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
5. ประเมินความเสีย่ งในการบริหารจัดการ
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงาน
จากผูต้ รวจสอบภายใน ทีเ่ ป็นระบบตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้อง
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7. กำ�หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของ สพพ.
8. เปิดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานกิจการประจำ�ปีของ สพพ.
9. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ คพพ. มอบหมาย
1. ดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูอ้ �ำ นวยการ สพพ. ตามกรอบหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ �ำ หนดไว้ตามสัญญาจ้าง
และให้น�ำ ผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทัง้ ความเห็น
เสนอให้ คพพ. เพือ่ พิจารณาต่อไป
2. แต่งตัง้ เลขานุการและหรือผูช้ ว่ ย เลขานุการได้
ตามความเหมาะสม
3. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอืน่
ทีเ่ ป็นตัวเงิน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
ทีก่ �ำ หนดไว้ตามสัญญาจ้าง และให้น�ำ ผลการพิจารณา
ดังกล่าวเสนอให้ คพพ. เพือ่ พิจารณาต่อไป
4. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1. เพือ่ ติดตามและให้ขอ้ แนะนำ�ในการปฏิบตั งิ านตาม
ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบตั งิ านของ สพพ.
2. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามที่ คพพ. มอบหมาย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1 แสดงด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านบริเวณทีม่ ี
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ.
แผนภาพที่ 2 แสดงสถิตกิ ารค้าผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย
แผนภาพที่ 3 แสดงสถิตกิ ารค้าผ่านด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย
แผนภาพที่ 4 แสดงสถิตกิ ารค้าผ่านด่านศุลกากรทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน
แผนภาพที่ 5 แสดงสถิตกิ ารค้าผ่านด่านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี
แผนภาพที่ 6 แสดงสถิตกิ ารค้าผ่านด่านช่องสะงำ� จังหวัดศรีสะเกษ
แผนภาพที่ 7 แสดงสถิตกิ ารค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
แผนภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างองค์กรของ สพพ.

แผนภาพที่ 1 แสดงด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณที่มีโครงการให้
		
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
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แผนภาพที่ 2 แสดงสถิติการค้าผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย –คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว: R3)
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แผนภาพที่ 3 แสดงสถิติการค้าผ่านด่านศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว)
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แผนภาพที่ 4 แสดงสถิติการค้าผ่านด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
(โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว)
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แผนภาพที่ 5 แสดงสถิติการค้าผ่านด่านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี
(โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล ประเทศกัมพูชา)
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แผนภาพที่ 6 แสดงสถิติการค้าผ่านด่านช่องสะงำ� จังหวัดศรีสะเกษ
(โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-  เสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา)
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แผนภาพที่ 7 แสดงสถิติการค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
(โครงการก่อสร้างเส้นทางเชือ่ มต่อจากไทย-พม่า (เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี) เมียนมาร์)
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ที่มา : ด่านศุลกากรต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดกับโครงการของ สพพ.
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2554 เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2554
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แผนภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างองค์กรของ สพพ.
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