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ประธานกรรมการ

ผมได้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (คพพ.) ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2553 และพบว่า ส�ำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นองค์การ
มหาชนแห่งเดียวจากจ�ำนวน 26 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ ยังพบว่า หน่วยงานดังกล่าวได้ถูกประเมินจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ให้มกี าร
ปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานให้เป็นทีย่ อมรับ และให้มกี ารบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
ผมจึงได้มีความตั้งใจที่จะร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบ้านพัฒนาและก�ำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าวให้มกี าร
สร้างสรรค์ผลงานตามภารกิจที่ได้จัดตั้งองค์กรไว้ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. และได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด ภายใต้
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความส�ำคัญ
ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน เพือ่ ให้องค์กรเป็นทีป่ ระจักษ์
และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2553 นี้ คณะกรรมการบริหาร
ส�ำนั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (คพพ.) ทุกท่านได้ร่วมกันก�ำกับ ดูแล และ
มอบนโยบายการด�ำเนินงานให้ สพพ. ด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) และ

หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น อย่ า งดี โดยตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวผมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ คพพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพพ.
ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานจนได้ผลส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์และตามนโยบายการปรับปรุงองค์กรของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีผลประเมินการปฏิบัติงานของ
องค์กรปีนดี้ ขี นึ้ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับผลการประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้ รั บในปี 2551 ดั ง นั ย มติ คณะรั ฐ มนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2554 ซึ่ ง ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า
การด�ำเนินงานของ สพพ. สามารถให้ผลตอบแทนแก่
ประเทศได้ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนและความคุ้มค่า
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศในอนาคต
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โดย สพพ. ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับและเสริม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ใน
การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบ 450 ปี
นครหลวงเวียงจันทน์ ด้ว ยการให้ค วามช่ว ยเหลื อทาง
การเงินในรูปเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรนแก่ สปป.ลาว ในวงเงิน
250 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินโครงการปรับปรุง
ถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำใน
นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม

ซึ่ ง การสนั บสนุ น และร่ ว มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ
ทางวิชาการ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นการด�ำเนินงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนท�ำให้
เกิดการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนของ
ไทย และยกระดับการด�ำรงชีวิตของประชาชนในประเทศ
เพื่อนบ้านให้สูงขึ้นแล้ว กลไกดังกล่าวได้มีส่วนสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้านให้ดีขึ้นด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่า สพพ. ควร
มีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสและขยายการค้าการลงทุน
ของประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น จึงได้มี
นโยบายให้ สพพ. ศึกษาและด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านใน
สาขาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการให้ความช่วย
เหลื อ ทางด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า น
คมนาคมขนส่ง เช่น การพัฒนาเมือง ประปา การศึกษา
และสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งให้มีการขยายขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจไปยัง
ประเทศอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก สปป.ลาว กั ม พู ช า
สหภาพพม่ า และเวี ย ดนาม เพื่ อ เป็ น การกระจาย
ความเสี่ยงในการให้เงินกู้

ทั้งนี้ ความส�ำเร็จของ สพพ. ที่กล่าวเป็นผลมาจาก
การให้ความช่วยเหลือของกรรมการใน คพพ. ทุกท่าน ที่
ได้ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ แรงกาย และ
แรงใจอย่างเต็มที่ รวมถึงท่านมนู  เลียวไพโรจน์ ประธาน
กรรมการคนก่อน และกรรมการใน คพพ. ชุดก่อนที่ได้
วางรากฐานและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ที่
ผ่านมา พร้อมกันนี้ ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศต่างๆ
ที่ได้ร่วมมือกับ สพพ. ในการด�ำเนินความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ผม
ในฐานะประธานกรรมการต้องขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้การ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สพพ. ทีผ่ า่ นมา และผมหวังว่า
ทุกฝ่ายที่กล่าวมาข้างต้นจะยังคงให้การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการสร้างความส�ำเร็จของ สพพ. และผล
ประโยชน์ของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน
สืบต่อไป

ในท้ายนี้ ผมเห็นว่า ผลการด�ำเนินงานของ สพพ.
มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น และภารกิจของ สพพ. มี
ความส�ำคัญมากต่อทัง้ ประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน

(รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานกรรมการ
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•
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•
TEAM
WORK • EFFICIENCY/
EFFECTIVENESS

ในปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ทีผ่ มได้เข้ามาบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม “สพพ.” หรือ “NEDA”
ในฐานะผู้อ�ำนวยการ ซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะด�ำเนินงานเพื่อให้ สพพ. เป็นหนึ่งในองค์กร
ระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน มีภารกิจส�ำคัญในการด�ำเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน และด�ำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและประเทศผู้ให้ต่างๆ
การด�ำเนินงานในปี 2553 ของ สพพ. สามารถ
ประสบผลส�ำเร็จได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถด�ำเนิน
งานตามแผนการปฏิบัติงานได้มากกว่าร้อยละ 95 และ
ด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2553
ได้ 4.86 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.32 ซึ่งบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมีผลการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ สามารถให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการได้ 2 โครงการ และให้ความช่วยเหลือทางการ
เงิ น ได้ 2 โครงการ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้ แ ก่
เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ มาจากการมุง่
ยกระดับประสิทธิภาพการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้
สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ การปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในส�ำนักงาน และปรับ
โครงสร้างองค์กร รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพือ่ เพิม่
ศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

• TR

ACCOUNTABILITY
ACCOUNTABILITY
AC
EFFICIENCY/EFFECTIV
FR
FE
FRIENDLINESS •

อย่างไรก็ดี การด�ำเนินงานของ สพพ. ยังมีส่วนที่
ต้องปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ใน
ปีต่อๆ ไป ผมจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ คพพ. และ
ปรับปรุงองค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบตั งิ านของ สพพ.
ที่จะเพิ่มบทบาทในการด�ำเนินความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ต่อไป
ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ
และกรรมการใน คพพ. ทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลา
และให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยมี
การพิจารณาให้ความเห็น และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำที่เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
สพพ. ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เพือ่ พัฒนา สพพ. ให้เติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายอรรคศิริ บุรณศิริ)
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
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ACCOUNTABILITY

RANSPARENCY • FRIENDLINESS • TEAM
WORK
•
TRANSCCOUNTABILITY • TRANSPARENCY •
VENESS
PARENCY
RIENDLINESS • TEAM WORK • EFFICIENCY/EFECTIVENESS
• FRIENDLIส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ NESS • TEAM
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ส�ำนั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ พัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลWORK
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบั•
นการEFFIประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.
(Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)
: NEDA) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส�ำนั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ท�ำหน้าที่ใน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อ

เงินของรัฐบาลประเทศเพืCIENCY/EFFECTIVEอ่ นบ้าน ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
NESS
วิจยั และจั ด ท�ำข้ อ เสนอแนะเกี
่ ย วกั บ การก�ำหนดหรื อ
การด�ำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน และประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่
หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือ
หน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

ส�ำหรับการด�ำเนินงานในช่วงปี 2552-2554 ดังนี้
วิสัยทัศน์ :

พันธกิจ :

เป็นองค์กรพันธมิตรในการ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอันน�ำไปสู่
ความรุ่งเรืองและความผาสุก
ของสังคมในภูมิภาค

ให้ความร่วมมือและการช่วย
เหลือทางการเงินในการพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งให้การช่วยเหลือทาง
วิชาการที่เกี่ยวเนื่อง

ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการด�ำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสู่
การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค และทวิภาคีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดหาเงินสนับสนุน และบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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สพพ. เป็นองค์การมหาชน บริหารและด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และผู้อ�ำนวยการ สพพ. โดยมีโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลังจ�ำนวน 39
อัตรา ดังนี้

รูปภาพแสดงผังโครงสร้างองค์กร
และอัตราก�ำลังของ สพพ.
คณะกรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการ (1)
รองผู้อ�ำนวยการ (1)

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ (1)

รองผู้อ�ำนวยการ (1)

ส�ำนักเงินกู้
โครงการ (8)

ส�ำนักนโยบาย
และแผน (5)

ส�ำนัก
บริหารเงินทุน (5)

ส�ำนักอ�ำนวยการ
(15)

ส่วนวางแผนและ
วิเคราะห์โครงการ

ส่วนนโยบาย
และแผน

ส่วนงานบัญชีและ
งบประมาณ

ส่วนงานบริหาร
ส�ำนักงาน

ส่วนบริหารโครงการ

ส่วนวิชาการและ
ความร่วมมือองค์กร

ส่วนบริหารเงินทุน
และจัดการหนี้

ส่วนส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน (2)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

จากรูปภาพข้างต้น ผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของส�ำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างทุกต�ำแหน่ง ภายใต้การก�ำกับดูแลของ คพพ. โดยมีรองผูอ้ �ำนวยการ 2 ท่าน เป็นผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำนวยการ
แบ่งการด�ำเนินงานออกได้เป็น 4 ส�ำนัก ได้แก่ ส�ำนักเงินกู้โครงการ ส�ำนักบริหารเงินทุน ส�ำนักนโยบายและแผน และ
ส�ำนักอ�ำนวยการ
โดยประธานกรรมการ กรรมการโดยต�ำแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานของ สพพ. ในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) สามารถแสดงได้
2 ชุด ดังนี้
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กรรมการ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ.

ชุดที่ 1

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 25 มกราคม 2553

ประธานกรรมการ
นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

• ปลัดกระทรวงการคลัง
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง

• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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กรรมการโดยต�ำแหน่ง

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรพี อสัมภินพงศ์

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการฯ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง

กรรมการและเลขานุการ
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจการคลัง

นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.

• อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางกฤษณา จันทรประภา
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กรรมการ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ.

ชุดที่ 2

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 30 กันยายน 2553

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
26 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

• ปลัดกระทรวงการคลัง
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง

• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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กรรมการโดยต�ำแหน่ง

• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการฯ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายกุศล แย้มสอาด

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจการคลัง

นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง

• อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางกฤษณา จันทรประภา
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กรรมการและเลขานุการ

นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของ คพพ. สามารถแสดงได้ดังภาคผนวกที่ 1
โดยรองผูอ้ �ำนวยการ 2 ท่าน ทีท่ �ำหน้าทีใ่ นการเป็นผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำนวยการ โดยแบ่งการก�ำกับดูแลส�ำนัก
ต่างๆ ได้ดังนี้

รองผู้อำ� นวยการ

นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
ก�ำกับดูแลส�ำนักเงินกู้โครงการ
และส�ำนักนโยบายและแผน

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
ก�ำกับดูแลส�ำนักบริหารเงินทุน
และส�ำนักอ�ำนวยการ

ทั้งนี้ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละส�ำนักของ สพพ. สามารถแสดงได้ดังภาคผนวกที่ 2
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ผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญของ สพพ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

Neighbouring
Countries
Economic
Development
Cooperation
Agency (Public
Organization) : NEDA

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ สพพ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สพพ. ได้ด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คพพ. และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ส�ำนักงาน โดยมีการจัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี และก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีรว่ มกับส�ำนักงาน
ก.พ.ร. ซึ่งปรากฏว่า ผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
(1) การด�ำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สพพ. สามารถด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผล
ส�ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95.23 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่ากับร้อยละ 90.00
(2) การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สพพ. สามารถด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งได้ท�ำความตกลงไว้กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังตามความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีผลส�ำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คือ สพพ. สามารถปฏิบัติงาน
ได้ 4.866 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.32
(3) การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล และ คพพ.
สพพ. ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 627.8650 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 452.0298 ล้านบาท และเงินสะสมของ สพพ. จ�ำนวน 175.8352 ล้านบาท ในการนี้
สพพ. สามารถใช้จ่ายเงินไปรวม 579.6065 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.31 ของงบประมาณที่ คพพ. อนุมัติ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 128.22 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งการใช้จ่ายเงินที่กล่าวของ สพพ. สามารถแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการใช้เงิน ดังนี้
		 สพพ. สามารถเบิกจ่ายเงินได้ครบตามจ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 94
		 สพพ. สามารถด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมายของแผนงานที่ก�ำหนดไว้โดยมีการใช้เงินน้อยกว่าที่ได้รับการ
อนุมัติจาก คพพ. จ�ำนวน 48.2585 ล้านบาท หรือมีการใช้เงินน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 7.69 ซึ่งแสดงให้แห็นถึงการ
ประหยัดการใช้จ่ายเงินในการด�ำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที่ 1

•
•

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ คพพ. อนุมัติ และได้รับการจัดสรรกับงบประมาณ
		 ที่ใช้ ไปของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

(หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : ส�ำนักบริหารเงินทุน สพพ.
       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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The results
of operations of
ในรอบปีงบประมาณนี้ สพพ. ได้จดั ให้มกี ารประชุม คพพ. รวม 12 ครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
เฉลี่ยร้อยละ 91.30 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด มีเรื่องเพื่อพิจารณารวม 75 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบรวม
84 เรื่อง และใช้ระยะเวลาในการประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 51 นาที ต่อครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง
มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ คพพ. แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับประธานกรรมการ จ�ำนวน 11,250
บาทต่อครั้ง (ต่อเดือน) และค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมการ จ�ำนวน 9,000 บาทต่อครั้ง (ต่อเดือน)
ดังนั้น สพพ. มีค่าใช้จ่ายส�ำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุม คพพ. ในปีนี้รวมทั้งสิ้น 891,000 บาท ในการ
ประชุมดังกล่าว คพพ. ได้มีการประเมินตนเองในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้คะแนน
เฉลี่ย 181.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 204.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.82 ซึ่ง
จัดอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดี
ทั้งนี้ การประชุม คพพ. ได้มอบนโยบายส�ำคัญให้ สพพ. ด�ำเนินการในปี 2553 สรุป
ได้ดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านทัง้ 4 ประเทศ
ต่อไป โดยให้เน้นโครงการความร่วมมือในสหภาพพม่า และเวียดนาม เนือ่ งจากโครงการในปัจจุบนั ของ สพพ.
อยู่ใน สปป.ลาว และกัมพูชา
2. ให้ศกึ ษาความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการด�ำเนินโครงการความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เช่น ศรีลังกา ติมอร์เลสเต้ และภูฏาน เป็นต้น
เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาของประเทศยากจนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนไปสู่ประเทศก�ำลังพัฒนาอื่นๆ
3. ให้เพิ่มสาขาความร่วมมือการพัฒนาในด้านอื่น นอกเหนือจากการด�ำเนินความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว และสาธารณสุข
4. ให้ศึกษาความสามารถในการจัดหาเงินทุน เพื่อน�ำมาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นการลดภาระการพึ่งพิงเงินงบประมาณในการด�ำเนินงานในอนาคตให้มากที่สุด และมุ่ง
บริหารจัดการองค์กรให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง
5. ให้ศึกษาและให้การสนับสนุนการเพิ่มโอกาสของภาคเอกชนไทยในการเข้ามาร่วมลงทุนหรือ
หาผลประโยชน์จากโครงการของ สพพ. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าโครงการของ สพพ.
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Laos

Cambodia

Myanmar

Vietnam

นอกจากนี้ คพพ. ยังได้ก�ำกับดูแลและเร่งรัดให้ สพพ. ด�ำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จนประสบความส�ำเร็จในเรื่องส�ำคัญๆ ซึ่งสามารถแสดงได้โดยสังเขป
ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สพพ. มีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1.1 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการส�ำหรับโครงการใหม่

    สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการส�ำหรับโครงการใหม่แก่ สปป.ลาว จ�ำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
(1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)  
ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว (2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก
(จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ สปป.ลาว และ (3) โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้และออกแบบเบือ้ งต้น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว
โดย สพพ. มีการด�ำเนินการตัง้ แต่ส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ เพือ่ จัดท�ำการประเมินโครงการเบือ้ งต้น
(Pre-appraisal) เสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพือ่ จัดเตรียมความพร้อมของโครงการ
ก่อนพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป หลังจากนั้น ด�ำเนินการจัดท�ำ  TOR ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือ
โครงการเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ TOR และด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้ผลการจ้างที่ปรึกษาแล้วน�ำเสนอ คพพ. เพื่ออนุมัติผลการจ้างที่ปรึกษา
และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่อไป ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการด�ำเนินงานได้ดังแผนภาพข้างล่าง
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1.2 การก�ำกับดูแลโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงานโดยทีป่ รึกษาไทย

   สพพ. ก�ำกับดูแลโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2 โครงการ
ประกอบด้วย
(1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น ส�ำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว
(บ้านสังข์ทอง-เวียงจันทน์)
(2) โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำเอกสารประกวดราคา ส�ำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย
ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว
โดย สพพ. จะด�ำเนินการเร่งรัดการด�ำเนินงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามสัญญาและ TOR ที่ได้ก�ำหนดไว้ภายใต้
คณะกรรมการก�ำกับและตรวจรับผลการศึกษาฯ รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานและท�ำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ให้แก่ที่ปรึกษาในการพิจารณาผลการศึกษาที่ส�ำคัญทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
รายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) และร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) นอกจากนี้ เมื่อผล
การศึกษาแล้วเสร็จจะสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา
ลงนามถึงประธานคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (กพบ.) และคณะรัฐมนตรีเพือ่
พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการด�ำเนินงานได้ดังแผนภาพข้างล่าง

Neighbouring
Countries Economic
Development
Cooperation Agency
(Public Organization) :
NEDA
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1.3 การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

  สพพ. ได้จดั การถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้านในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. เช่น การบ�ำรุงรักษาถนน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียม
โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. โดยในปี 2553 สพพ. ได้จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ประเทศเพือ่ นบ้าน ภายใต้หลักสูตร “Sub-Regional Seminar on Development Assistance from NEDA”
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 14 คน (สปป.ลาว จ�ำนวน 7 คน กัมพูชา จ�ำนวน
5 คน และพม่า จ�ำนวน 2 คน)

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
2.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินส�ำหรับโครงการใหม่

  สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการใหม่แก่ สปป.ลาว จ�ำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 655 ล้านบาท
ประกอบด้วย (1) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด (R3) วงเงิน 405 ล้านบาท และ
(2) โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ วงเงิน 250 ล้านบาท
โดย สพพ. ด�ำเนินการประเมินโครงการขัน้ สุดท้ายหรือสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พร้อมจัดท�ำ
รายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน และสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน รวมทั้งเจรจาเงื่อนไขทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้น น�ำผลสรุปเสนอ คพพ. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึงประธาน กพบ. และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
อนุมตั ลิ งนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป รวมทัง้ รายงานผลการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาที่กล่าวแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการด�ำเนินงานได้ดังแผนภาพข้างล่าง
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2.2 การก�ำกับดูแลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน

สพพ. ได้ก�ำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ตามสัญญา
ที่ได้ผูกพันไว้ สพพ. โดยสามารถเร่งรัดโครงการได้แล้วเสร็จ จ�ำนวน 2 โครงการ และมียอดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการได้รวม 508.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.01 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จากที่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการ (On Going
Project) จ�ำนวน 390.9487 ล้านบาท นั่นคือ สพพ. สามารถเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้ร้อยละ 100
ของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีการจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดความก้าวหน้าและการเบิกจ่าย
เงินของโครงการในภาคสนามรวม 5 ครั้ง และประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ กระทรวงโยธาธิการและ
ขนส่ง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน คือ กระทรวงการเงิน และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของ สปป.
ลาว และประเทศกัมพูชา ตามล�ำดับ โดยความก้าวหน้าและยอดการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการสามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละความก้าวหน้าการก่อสร้างและการเบิกจ่ายของโครงการ

หมายเหตุ : *เบิกจ่ายจากแหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณ (สพพ. กู้เงินจาก ธสน. และ ธ.ออมสิน
     เพื่อน�ำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการที่กล่าว)
ที่มา
: ส�ำนักเงินกู้โครงการ สพพ.
            ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สามารถแสดงได้ดังภาคผนวกที่ 3
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3. การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2553 สพพ. ด�ำเนินการประเมินผลโครงการทีด่ �ำเนินการแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ
ที่เสร็จแล้วของ สพพ. ดังนี้

3.1 รายงานปิดโครงการ (Project
Completion Report) ส�ำหรับโครงการทีด่ �ำเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้วจ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุง
ถนนหมายเลข 67 (ช่องสะง�ำ/อันลองเวง-เสียมราฐ) ประเทศ
กัมพูชา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องผลด�ำเนิน
โครงการของผู้กู้กับขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขการ
ใช้เงินกู้ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ระหว่างธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (ผู้ให้กู้)
สพพ. (ตัวแทนผู้ให้กู้) และรัฐบาลกัมพูชา (ผู้กู้) โดยมีผล
การประเมินสรุปได้ดังนี้
• ขอบเขตการด�ำเนินงาน
• วงเงินกู้
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
• วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
• การเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
• ระยะเวลาก่อสร้าง
• การใช้สินค้าและบริการ
  จากประเทศไทย
• ประโยชน์ที่ได้รับ

: พัฒนาถนนหมายเลข 67 จากอันลองเวงถึงเมืองเสียมราฐ ระยะ
ทางประมาณ 131 กิโลเมตร
: 1,300 ล้านบาท
: สนับสนุนการใช้ถนนหมายเลข 67 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
เส้นทางที่จะเพิ่มความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเทีย่ วระหว่างภาคอีสานของไทยกับภาคกลางของกัมพูชา (เสียมราฐ)
: บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
: 1,224,345,006.07 บาท (อยูภ่ ายใต้กรอบวงเงินตามสัญญาเงินกู)้
: 850 วัน
: ร้อยละ 64.44 ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดซึ่งมากกว่า
เงื่อนไขที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ใช้สินค้าและบริการ
จากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
: อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าที่
  บริเวณชายแดนทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
  ระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวมรดกโลก
เช่น ปราสาทนครวัด นครธม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทาง
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมิภาค
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3.2 รายงานประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี จัดท�ำเพื่อวัดความส�ำเร็จและการใช้ประโยชน์

ของโครงการภายหลังจากที่ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต
ในนครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว โดยมี
ผลประเมินโครงการดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว:
• ขอบเขตการด�ำเนินงาน
: ก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
• วงเงินให้ความช่วยเหลือ
: 160 ล้านบาท
• วงเงินให้เปล่าร้อยละ 30 ของวงเงิน
    ให้ความช่วยเหลือ (ไม่เกิน 48 ล้านบาท)
• วงเงินให้กู้ร้อยละ 70 ของวงเงิน
  ให้ความช่วยเหลือ (ไม่เกิน 112 ล้านบาท)
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
: ช่วยลดปัญหาน�้ำท่วมบริเวณสนามบินระหว่างประเทศวัดไตและ
  
  พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของ
  
ประชาชน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว
• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
: บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จ�ำกัด
• วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
  ร่วมกับบริษัท เอส ที เอส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
• การเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
: 159,996,904.40 บาท (อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามสัญญาให้
  ความช่วยเหลือ)
• ระยะเวลาก่อสร้าง
: 18 เดือน
• การใช้สินค้าและบริการ
: ร้อยละ 80.13 ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมด
จากประเทศไทย
ซึ่งมากกว่าเงื่อนไขที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ใช้สินค้าและ
บริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
• ผลการประเมิน
: ผลการประเมินในภาพรวมจัดอยู่ในระดับดีมาก
• สอดคล้องกับนโยบาย และความตกลงทวิภาคีของ
			
  ไทย-สปป.ลาว

24
			
• สามารถก่อสร้างร่องระบายน�้ำได้ตามขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ โดย
  ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง/ควบคุมงานภายในระยะเวลา และ
  วงเงินที่ก�ำหนด
			
• สปป.ลาว ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบ�ำรุงรักษาโครงการ
  และมีการประเมินความเสียหายของโครงการเป็นประจ�ำ 
    รณรงค์ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของ
  ทางราชการ
			
• ผลที่ได้รับหลังจากมีโครงการ
1) ลดปัญหาน�้ำท่วมบริเวณสนามบินวัดไตและพื้นที่ใกล้เคียงได้
2) เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่
3) เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
   โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

(2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว:
• ขอบเขตการด�ำเนินงาน
: ก่อสร้างทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร จากกึ่งกลาง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สิ้นสุดที่บ้านท่านาแล้ง
• วงเงินให้ความช่วยเหลือ
: 197 ล้านบาท
• วงเงินให้เปล่าร้อยละ 30 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือ (ไม่เกิน
			
  59 ล้านบาท)
• วงเงินให้กู้ร้อยละ 70 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือ (ไม่เกิน
			
  138 ล้านบาท)
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
: พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางรถไฟของ สปป.ลาว ให้สามารถ
  รองรับปริมาณการจราจรและสนับสนุนการขนส่งสินค้าและ
  บริการที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่าง
  ประเทศไทยกับ สปป.ลาว
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• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จ�ำกัด
: กลุ่มบริษัท SPL Consultant Group ซึ่งประกอบด้วย
• วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
			
• บริษัท STS Engineering Consultants จ�ำกัด (Lead Firm)
			 • บริษัท Pacific Consultant International (Thailand) จ�ำกัด
			 • Lao Transport Engineering Consult
• การเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
: 197,000,000 บาท (เท่ากับกรอบวงเงินตามสัญญาให้ความช่วยเหลือ)
: 18 เดือน
• ระยะเวลาก่อสร้าง
• การใช้สินค้าและบริการ
: ร้อยละ 65 ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดซึ่งมากกว่า
เงื่อนไขที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย
  จากประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
• ผลการประเมิน
: ผลการประเมินในภาพรวมจัดอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
			
• สอดคล้องกับนโยบายของไทยและ สปป.ลาว และสนับสนุน
  การด�ำเนินงานของกรอบ ACMECS/ GMS
			
• สามารถก่อสร้างเส้นทางรถไฟได้ตามขอบเขตทีก่ �ำหนดไว้แต่ใช้
   เวลาในการด�ำเนินงานและค่าใช้จา่ ยสูงกว่าทีก่ �ำหนดไว้ เนือ่ งจาก
   มีการขยายขอบเขตการด�ำเนินงาน (ปรับปรุงด่านศุลกากร)
			
• สปป.ลาว ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบ�ำรุงรักษาเส้นทาง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีการประเมินความเสียหาย
เป็นระยะๆ และมีแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหาร
จัดการงานทางด้านรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			
• ผลที่ได้รับหลังจากมีโครงการ
1) โครงการยังไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการในการ
     เพิ่ม mode การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารของ สปป.ลาว
   เนื่องจากมีระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตร เท่านั้น
2) ไม่ส่งผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
   พื้นที่ของโครงการอยู่นอกเมือง
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3.3 รายงานประเมินผลโครงการทีด่ �ำเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี สพพ. ได้จา้ งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ด�ำเนินการศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจาก สพพ. จ�ำนวน
2 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) ประเทศ
กัมพูชา และ (2) โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) ช่วงห้วยทรายถึงบ้านสอด ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และการใช้ทรัพยากรในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมทัง้ เสนอแนะ
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิม่ และการใช้ประโยชน์จากโครงการให้เต็มทีส่ �ำหรับการด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ต่อไปในอนาคต โดยผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) โครงการ R48
• ขอบเขตการด�ำเนินงาน
: ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง R48 จากเกาะกง-สะแรอัมเปิล
ระยะทาง 151.429 กิโลเมตร
• วงเงินกู้
: 867.80 ล้านบาท
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
: เชื่อมโยงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ของ
ไทย กับชายฝั่งทะเลของกัมพูชา ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาด้าน
การค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
: บริษัท สหการวิศวกร จ�ำกัด
• วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
: กลุ่มบริษัท TEAM Consulting Engineering and Management
และ Planning and Research Consultant Co., Ltd.
• การเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
: 866.66 ล้านบาท (อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามสัญญาเงินกู้)
• ระยะเวลาก่อสร้าง
: 29 เดือน
• การใช้สินค้าและบริการ
: ร้อยละ 56.69 ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดซึ่งมากกว่า
จากประเทศไทย
เงื่อนไขที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
• ผลการศึกษา
: • เส้นทาง R48 เป็นการพัฒนาภายใต้กรอบ GMS เชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งภายในภูมิภาค
			
• การให้ความช่วยเหลือโครงการ R48 แก่กัมพูชา เป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไทย
และสร้างโอกาสทางศรษฐกิจที่ส�ำคัญ (จ.เกาะกง เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ และการประมง และ จ.สีหนุวลิ ล์ มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ)
			
• เส้นทาง R48 ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ท�ำให้มีการเปลี่ยน Mode การเดินทางและขนส่งสินค้า
น�้ำหนักเบาและเน่าเสียง่ายจากทางเรือมาเป็นทางบกเกือบร้อยละ
100 รวมทั้งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
(การศึกษา และสาธารณสุข) ได้สะดวกมากขึ้น
			
• สิ่งที่ควรด�ำเนินการต่อ
  1) พัฒนาโครงข่ายทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ขยายความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
    โครงสร้างพื้นฐานในเขตที่จะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหนัก
                     ใน จ.สีหนุวิลล์

27
3) เร่งรัดการอ�ำนวยความสะดวกเรื่องสินค้าผ่านแดน
4) พัฒนาความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างไทย กัมพูชา
และเวียดนาม
5) ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในเกาะกงและสีหนุวิลล์
มากขึ้น
6) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
เผยแพร่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาให้
ครอบคลุมด้านต่างๆ

สภาพเส้นทาง R48

นักท่องเที่ยวบนเส้นทาง R48

การขนส่งทางบก

การขนส่งทางน�้ำ

นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง

เขตอุตสาหกรรมพิเศษและท่าเรือสีหนุวิลล์
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(2) โครงการ R3
• ขอบเขตการด�ำเนินงาน

: ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง R3 ในช่วงห้วยทรายถึงบ้านสอด
ระยะทาง 84.77 กิโลเมตร
• วงเงินกู้
: 1,385 ล้านบาท
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
: เชื่อมต่อระหว่าง จ.เชียงราย ประเทศไทย และเมืองคุนหมิง
  ประเทศจีน โดยผ่าน สปป.ลาว ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้
  (NSEC) ท�ำให้การเดินทางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และ
  จีนโดยทางรถยนต์มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยลดทั้งระยะ
เวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าบ�ำรุงรักษา
   
  อันเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวใน
  ภูมิภาค
• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
: กิจการร่วมค้าแพร่-น�้ำทา
• วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
: บริษัท เซ้าท์ อี๊สเอเชียเทคโนโลยี จ�ำกัด และ
บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแทนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• การเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น
: 1,373.01 ล้านบาท (อยู่ภายใต้กรอบวงเงินตามสัญญาเงินกู้)
• ระยะเวลาก่อสร้าง
: 43 เดือน
: ร้อยละ 92.75 ของมูลค่าสินค้าและบริการทั้งหมดซึ่งมากกว่า
• การใช้สินค้าและบริการ
จากประเทศไทย
  เงื่อนไขที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50
• ผลการศึกษา
: • เส้นทาง R3 เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ส�ำคัญของ สปป.ลาว
สามารถเปลี่ยน สปป.ลาว จาก Land Lock Country เป็น Land
Link Country จากการเชื่อมโยงกับประเทศไทยและจีนออกสู่
ทะเลได้
		
• การให้ความช่วยเหลือโครงการ R3 แก่ สปป.ลาว เป็นการส่ง
เสริมความสัมพันธ์อันดี และส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ
			
• เส้นทาง R3 ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร และ
ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้สะดวกมาก
ขึ้น รวมทั้งการปกครองจากส่วนกลางสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
			
• สิ่งที่ควรด�ำเนินการต่อ
1) มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมน�้ำหนักบรรทุก และกฎ
   จราจร รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางถนนให้มีประสิทธิภาพ
   มากขึ้น
2) พัฒนาความร่วมมือ เรื่อง สิทธิจราจรระหว่างไทย สปป.
ลาว และจีน เร่งรัดการอ�ำนวยความสะดวกเรือ่ งสินค้าผ่านแดน
3) วางแผนการพัฒนาเมืองชายแดนของไทย เช่น อ.เชียงของ
จ.เชียงราย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต
4) รัฐบาลไทยควรมีมาตรการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม
นักลงทุนไทยให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยและ สปป.ลาว
อย่างสม�่ำเสมอ
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สภาพเส้นทาง R3

สภาพวิถีชีวิตของประชาชนตามแนวเส้นทาง R3

เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
สปป.ลาว และจีน

ศูนย์ขนถ่ายสินค้าบริเวณชายเเดน
สปป.ลาว และจีน
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4. การหาแหล่งทุนสนับสนุนการด�ำเนินงาน
สพพ. ได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2553 สพพ. ได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ จ�ำนวน 2 แห่ง เพื่อน�ำมา
ใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการให้เงินกู้แก่ สปป.ลาว จ�ำนวน 2 โครงการ ดังนี้
4.1 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด (R3) สปป.ลาว วงเงิน 405 ล้านบาท
โดย สพพ. ได้ลงนามผูกพันสัญญากู้เงินกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จ�ำนวน
200 ล้านบาท และ ธนาคารออมสิน จ�ำนวน 205 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินโครงการที่กล่าว
4.2 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วงเงิน 250 ล้านบาท
โดย สพพ. ได้ลงนามผูกพันสัญญากู้เงินกับ ธ.ออมสิน จ�ำนวน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนิน
โครงการที่กล่าวอย่างไรก็ดี เนื่องจากต้นทุนการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่กล่าวทั้งสองแห่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ สพพ.
ให้กู้แก่ สปป.ลาว ที่อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ดังนั้น สพพ. จึงต้องรับภาระส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าร้อยละ 1.5 โดย
ใช้เงินสะสมของ สพพ. แทนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อเป็นการลดภาระการพึ่งพิงเงินงบประมาณ
ของ สพพ.

5. การบริหารจัดการหนี้และติดตามการช�ำระหนี้
สพพ. บริหารจัดการหนี้และติดตามการช�ำระหนี้ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้มีการตกลงและผูกพันไว้ ดังนี้
5.1 การบริหารจัดการหนี้ สพพ. มีภาระบริหารจัดการหนีแ้ ทนรัฐบาลในฐานะตัวแทนผูใ้ ห้กู้ (Lender’s Agent)
ของ ธสน. ซึ่งให้รัฐบาลกัมพูชากู้เงิน 1,300 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (ช่องสะง�ำ/
อันลองเวง-เสียมราฐ) ประเทศกัมพูชา ท�ำหน้าที่ในการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าชดเชยส่วนต่างของ
ดอกเบี้ ย ที่ สูงกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี ให้แก่ ธสน. รวมทั้ ง ประสานกั บรั ฐ บาลกั ม พู ชาให้ จ ่ า ยเงิ น ช�ำระหนี้ ใ ห้ ธสน.
อย่างถูกต้องและตรงเวลา เพื่อมิให้เป็นภาระทางการเงินของ สพพ. อย่างไรก็ด  
ี เพื่อลดภาระเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในส่วนค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย สพพ. มีแผนในการบริหารหนี้ดังกล่าวให้มีต้นทุนทางการเงินต�่ำที่สุด โดยในปี
2553 สพพ. มีการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธสน. เป็นเงินทั้งสิ้น 60.17 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่าที่ได้ประมาณ
การไว้ 68.02 ล้านบาท จ�ำนวน 7.85 ล้านบาท หรือต�่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 11.54
5.2 การติดตามและเรียกเก็บหนี้จากผู้กู้ สพพ. ได้ติดตามและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็น
ผู้กู้ให้ด�ำเนินการช�ำระหนี้ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด โดยในปี 2553 สพพ. สามารถติดตามหนี้รวม 14 ครั้ง 7 โครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 48.46 ล้านบาท ซึ่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาฯ
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6. การบริหารเงินสะสม
สพพ. ได้บริหารเงินสะสมของ สพพ. ซึ่งประกอบด้วย เงินสะสมที่ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เงินงบ
ประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และเงินรายรับต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รวมทั้งสิ้น 1,642.44 ล้านบาท เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน ของ 5
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 50 Basis Point นอกจากนี้ สพพ. ต้องบริหารเงินที่กล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
จ่ายเงินทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการที่ผู้กู้ได้ผูกพันไว้ และค่าใช้จ่ายของส�ำนักงาน ทั้งนี้ ยอดเงินสะสมของ สพพ. ที่ต้อง
บริหาร ประกอบด้วย
6.1 ยอดเงินสะสมยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1,106.01  ล้านบาท
6.2 เงินงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
452.03  ล้านบาท
  48.46  ล้านบาท
6.3 เงินที่ได้รับจากการจัดเก็บหนี้จากผู้กู้
  35.64   ล้านบาท
6.4 เงินที่ได้จากการบริหารเงินสะสม
    0.30   ล้านบาท
6.5 เงินค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเงินกู้
สรุปในปี 2553 สพพ. สามารถบริหารเงินสะสมของส�ำนักงานได้ผลประโยชน์รวม 35.64 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.67 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจ�ำ 3 เดือน ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 0.74 ต่อปี) เท่ากับ 93 Basis Point

7. การเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือและการประชุมที่ส�ำคัญ
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือและการประชุมทีส่ �ำคัญต่างๆ โดยมีประเด็น
หารือที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

7.1 การประชุมกรอบ GMS

• เห็นชอบแผนการด�ำเนินงานในอนาคต 6 ด้าน ได้แก่
      1) กรอบยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
      2) แผนปฏิบัติการด้านการอ�ำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน
3) โครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงสะอาด และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
      4) แผนสนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2558)
5) กรอบทิศทางการด�ำเนินงานแผนงานหลักด้านสิง่ แวดล้อม ระยะที่ 2 โครงการน�ำร่องแนวเชือ่ มต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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      6) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้
• ในอนาคตควรให้ค วามส�ำคัญ กั บการพั ฒ นาระบบรางเชื่ อ มโยงในอนุ ภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
โลจิสติกส์ของอนุภูมิภาค  
      ควรมุ่งเน้นการพัฒนา Transport Corridor ไปสู่การเป็น Economic Corridor อย่างแท้จริงโดยเร็วต่อไป
เพือ่ ให้โครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาแล้วเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการอ�ำนวยความสะดวกการค้าและการ
ขนส่งข้ามพรมแดน
• แผนงานของ GMS ต้องตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือประเด็นทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ซึง่ กระทบต่อประเทศ GMS
• สร้างเครือข่ายการท�ำงานทีใ่ กล้ชดิ กับภาคเอกชนและประเทศหรือองค์กรให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนา
รวมทั้งการเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น

7.2 การประชุมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

• สพพ. และ ADB มีแผนด�ำเนินการร่วมกัน ดังนี้
      1) ศึกษาการจัดท�ำความร่วมมือทางการเงินร่วมกันในลักษณะ Co-finance
            2) ร่วมกันจัดท�ำโครงการ Capacity Building เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพพ.
      
3) แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน

7.3 การประชุมร่วมกับ JICA

• สพพ. และ JICA มีแผนด�ำเนินการร่วมกัน ดังนี้
      1) ด�ำเนินโครงการ Capacity Building ต่อไป
2) จัดท�ำความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศในภูมิภาคร่วมกัน
ในฐานะ Emerging Donors เพื่อท�ำให้ สพพ. มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

7.4 การหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของ สปป.ลาว

• สปป.ลาว เสนอขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศไทยหลายโครงการ อาทิ
      1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
      2) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์
      3) โครงการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2
      4) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2
    5) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบเมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ
      6) โครงการพัฒนาเมืองและระบบประปา
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7) โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง)
8) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง
9) การฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะให้แก่บคุ ลากรของ VUDAA ในหลักสูตรอบรมการบริหารและพัฒนาเมือง
		• สพพ. มีแผนขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โดยจะเพิ่มโครงการพัฒนา
ในเขตเมือง (Urban Development) เช่น การพัฒนาระบบประปาและการปรับปรุงถนนชุมชน
		• สพพ. และ สปป.ลาว ตกลงร่วมกันที่จะด�ำเนินการจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
สพพ. ในระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์กรให้ความช่วยเหลืออื่นๆ รวมทั้ง
เป็นการลดความซ�้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ สปป.ลาว

7.5 การประชุมทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชา

		• สพพ. และกัมพูชา ตกลงร่วมกันจัดท�ำแผนการรับความช่วยเหลือทางการเงินในระยะกลางและระยะ
ยาวของกัมพูชาในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางคมนาคม สาธารณสุข การท่องเที่ยว การศึกษา และสารสนเทศ
ทั้งนี้ สรุปการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือและการประชุมที่ส�ำคัญ สามารถแสดงได้ดังภาคผนวกที่ 4

8. การพัฒนาบุคลากร
สพพ. มีเป้าหมายให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนเข้ารับการฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า 4 วัน เพือ่ ยกระดับความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานขององค์กร โดย ในปี 2553 สามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมครบ 4 วันตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักและหลักสูตรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ. ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร
Evaluation of Japanese ODA Loan Project, Seminar on Contract Administration for Japanese ODA Loan
Projects in Asia, Handbook for Procurement under Japanese ODA Loan: JICA, Mekong Leaders Program,
Advanced Executive Development Program, Financial Statements for Directors, Effective Minute Taking และ
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รวมทั้งการจัดสัมมนาประจ�ำปีของ สพพ. จ�ำนวน 1 ครั้ง
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9. การจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
คพพ. ได้ก�ำกับให้ สพพ. จัดท�ำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส�ำนักงาน ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ รมบัญชีกลางก�ำหนด โดยจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน พร้อมทัง้ แผนการเพิม่
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชี
กลาง และส�ำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
นอกจากนี้ สพพ. ได้ด�ำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานภายใต้หลักการจัดท�ำต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต จ�ำนวน 12 กิจกรรม ซึ่งสรุปผลปฏิบัติงานได้ดังนี้ สพพ. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ คือ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 128.22 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 ของเงิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร โดยมีการก�ำกับ ดูแล และควบคุมสัดส่วนค่าบริหารจัดการต่อค่าใช้จา่ ยส�ำนักงานให้อยูใ่ น
อัตราทีเ่ หมาะสม สามารถปฏิบตั งิ านตามแผนการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้รอ้ ยละ 95.23 ของแผน
งานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 มีการจัดหาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเงินทุนเพิม่ เติมเพือ่ มารองรับปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และจัดให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีการน�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการพัฒนาระบบ IT และน�ำเอาระบบ IT มาใช้ในการประชุม คพพ.
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ สพพ. ผ่านระบบ website ของ สพพ. นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมและจัดท�ำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การพาสื่อมวลชนไป
เยีย่ มชมโครงการของ สพพ. ในประเทศเพือ่ นบ้าน และการจัดท�ำแผ่นพับและ website ประชาสัมพันธ์องค์กรในภาคภาษา
อังกฤษ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สามารถสรุปได้ดังภาคผนวกที่ 5
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ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Neighbouring
Countries
Economic
Development
Cooperation
Agency (Public
Organization) : NEDA

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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การบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สพพ. ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของ คพพ. ที่ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้ด�ำเนินงานในเรือ่ งทีส่ �ำคัญต่างๆ สรุปได้ดงั นี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตข้อก�ำหนดของงานแต่ละต�ำแหน่งอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ได้มีการ
กระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ
สามารถ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ สพพ. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส�ำนักงาน มี
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ คพพ. ได้ออกระเบียบ คพพ. ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของ คพพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพพ. ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

2. ระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
สพพ. ได้มีการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน ทั้งรายงานทางการเงินและมิใช่การเงินให้ คพพ. รับทราบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วย คือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ก�ำกับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีการประชุมแจ้งมติผลการประชุม คพพ. ให้ทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อเป็น
เครื่องมือและกลไกในการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การด�ำเนินงานในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้แล้ว รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ได้ทันเวลา และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทางหนึ่ง และสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. จัดวางระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
สพพ. ได้มกี ารก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ละการรายงานผลไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำรายงาน
การควบคุมภายในตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยจัดส่งให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ได้รบั มอบหมายจาก คพพ. สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ก่อนน�ำส่งส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นประจ�ำทุกปี
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Organizational 							
Under the principles
นอกจากนี้ สพพ. ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบัญชีด�ำเนินการจัดท�ำรายงานงบการเงินส่งให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
สอบทานความถูกต้องทุกสิ้นไตรมาสที่ 1-3 และสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณก่อนน�ำส่งให้ สตง. สอบทานรับรอง
ความถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการติดตามให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมภายในทีก่ �ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4. การบริหารความเสี่ยง
สพพ. ได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ท�ำหน้าที่วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงของ
องค์กร และประเมินความเสีย่ งการด�ำเนินงานต่างๆ พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี เพือ่ ก�ำหนดระดับ
ความเสี่ยงขององค์กรที่สามารถยอมรับได้ในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในการลด
ระดับความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การด�ำเนินงานขององค์กร
ในปี 2553 สพพ. ได้ด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ที่ก�ำหนดไว้ โดยสามารถลดความ
เสีย่ งขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและยอมรับได้ รวมทัง้ ไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่องค์กร โดยมีการพัฒนา
บุคลากรตามแผนเพื่อให้มีประสิทธิภาพการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น มีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น รวมถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกรอบการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินและวิชาการ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของ
ส�ำนักงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อน�ำมาใช้เป็นงินทุนสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ.

5. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
สพพ. ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนือ่ งจากปี 2552 โดยมีการก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
งานบนระบบ IT จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั ตลอดจนมีการเผยแพร่
ข้อมูลขององค์กรผ่านทาง website ของ สพพ. นอกเหนือจากการติดต่อกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงาน นอกจาก
นี้ ยังมีการน�ำระบบ IT มาใช้ในการประชุม คพพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและลดการใช้กระดาษ และใช้
ในการจัดท�ำระบบสารบรรณ บุคลากร และการจองทรัพยากรต่างๆ ของส�ำนักงาน
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6. การวางระเบียบเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
สพพ. ได้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้มีการแก้ไขให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพื่อลดอุปสรรคและช่องว่างในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2552
ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยและการชดเชยค่าขาดรายได้ของผูเ้ ข้าชีแ้ จงและผูเ้ ข้าร่วมประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบการเทียบเคียงต�ำแหน่ง พ.ศ. 2553 ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบตั งิ านในประเทศและต่างประเทศ
พ.ศ. 2553 และประกาศ สพพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

7. การประชุมคณะอนุกรรมการ
คพพ. ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในงานส�ำคัญๆ ของ สพพ. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สพพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ในปี 2553 คพพ. จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการใน
คพพ. เป็นประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการในชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติงานตามที่ คพพ. มอบหมาย รวม
5 คณะ ซึ่งมีการประชุมรวม 16 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการกฎหมาย
ประชุม 3 ครั้ง
2) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
ประชุม 3 ครั้ง
3) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประชุม 6 ครั้ง
4) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประชุม 1 ครั้ง
   ตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
5) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพพ.
ประชุม 3 ครั้ง
โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะอนุกรรมการ ซึ่งแบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับประธาน
อนุกรรมการ จ�ำนวน 5,625 บาทต่อครั้ง (ต่อเดือน) และค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับอนุกรรมการ จ�ำนวน 4,500 บาท
ต่อครั้ง (ต่อเดือน) ดังนั้น ในปี 2553 สพพ. มีค่าใช้จ่ายส�ำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุม คพพ. รวมทั้งสิ้น 302,000 บาท
ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดสามารถแสดงได้ดังภาคผนวกที่ 6
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553
ปี ง บประมาณ 2553 คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ห ารส�ำนั ก งาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
ด้านกฎหมาย และด้านบริหารองค์กร จ�ำนวน 3 คน โดยมีวาระการด�ำเนินงานดังนี้
1. เดือนตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553 มีนายรพี อสัมภินพงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายณรงค์  ป้อมหลักทอง
นายสมชาย  นินทนาวงศา เป็นอนุกรรมการ และมีนายอธิวัตร ลวพิมล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
2. เดือนมีนาคม 2553 ถึง ปัจจุบนั มีนายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายณรงค์  ป้อมหลักทอง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เป็นอนุกรรมการ และมีนายอธิวัตร ลวพิมล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามขอบเขตอ�ำนาจและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คพพ. ดังนี้
(1) สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลสถานะทางการเงินของสพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(2) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
(3) ช่วย คพพ. ในการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
(4) สอบทาน  ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
(5) ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
(6) สอบทานระบบการควบคุมภายใน  สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นระบบตามระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
(7) ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานของ สพพ.
(8) เปิดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบในรายงานกิจการประจ�ำปีของ สพพ.
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ. มอบหมาย
โดยในปีง บประมาณ 2553 ได้มีก ารประชุ มรวม 6 ครั้ ง มี ก ารประชุ มร่ วมกั บฝ่ า ยบริ ห าร สพพ. และ
หน่วยงานต่างๆ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผูส้ อบบัญชี ตามวาระทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมหารือและพิจารณา
ในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของ สพพ. เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�ำโดยถูกต้องตามที่ควรเป็น
ไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และตามมาตรฐานบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ โดยได้มีการ
ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร สพพ. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้สอบบัญชี
2. สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ สพพ. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผล เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
3. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมโดยเสนอแนะ คพพ. ให้ความ
เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ�ำปี อัตราก�ำลังของงานตรวจสอบภายใน แนวทาง
การปฏิบัติงาน การคัดเลือก และปูนบ�ำเหน็จความดีความชอบประจ�ำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอ คพพ. ให้แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ
สพพ. และอนุมัติเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ�ำปีงบประมาณ 2553 ด้วย
5. จัดท�ำรายงานและสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ การบริหารงาน การควบคุมภายใน ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานแก่ส�ำนักงาน เช่น
		• เสนอให้ คพพ. เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ คพพ. สามารถมีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ ก.พ.ร.
		• สร้างความเข้าใจกับผู้สอบบัญชี (สตง.) และประสานขั้นตอนการสอบบัญชี ให้มีความชัดเจนและ
ราบรื่น รวดเร็ว เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
7. เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป. ลาว  ซึ่ง สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับ คพพ.  
จากกิจกรรมทีไ่ ด้ด�ำเนินการมาตลอดปีงบประมาณ 2553 ดังกล่าว คณะอนุกรรมการตรวจสอบเชือ่ มัน่ ตามที่
ควรในสาระส�ำคัญว่า สพพ. มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการ
และนโยบายการบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐตามทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน  มีประสิทธิผลและเพียงพอในระดับ
ทีย่ อมรับได้ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รวมทัง้ มีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะ
รัฐมนตรี และนโยบายของ คพพ. อย่างถูกต้องและทั่วถึง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีอิสระ และได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

(นายเพ็ญศักดิ์   ชลารักษ์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
16  ธันวาคม  2553
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งบการเงิน

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

Neighbouring
Countries
Economic
Development
Cooperation
Agency (Public
Organization) : NEDA
งบการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองจาก สตง.

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

หมายเหตุ
ปี 2553
ปี 2552
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3
969,991,218.37
392,035,979.46		
เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระใน 1 ปี
4
9,990,095.50
9,990,095.50		
รายได้ค้างรับ
5
22,835,340.29
35,498,626.47		
เงินลงทุนระยะสั้น
6
200,000,000.00
713,971,000.00		
วัสดุคงเหลือ
108,122.23
137,076.43		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
897,889.62
1,352,084.63		
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
1,203,822,666.01
1,152,984,862.49		
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินให้กู้ระยะยาว
4
3,756,357,504.49
3,325,722,057.13		
เงินลงทุนระยะยาว
105,000,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
7
7,381,422.90
2,951,261.26		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
8
1,299,479.96
23,804.16		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,779,051.50
935,200.00		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
3,872,817,458.85
3,329,632,322.55
รวมสินทรัพย์		
5,076,640,124.86
4,482,617,185.04
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

หมายเหตุ
ปี 2553
ปี 2552
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน					
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
39,646,557.64
53,906,126.53		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5,878,448.50
1,288,587.92		
หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
9,990,095.50
11,736,094.50		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
281,443.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
5,011,754.45
1,106,121.82		
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
60,808,299.88
68,036,930.77		
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
		 เงินให้กู้โครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง 10
48,204,478.50
58,194,574.00		
เงินกู้ยืมระยะยาว
11
222,199,520.50
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
58,194,574.00
270,403,999.00
รวมหนี้สิน		
331,212,298.88
126,231,504.77
สินทรัพย์สุทธิ		

4,745,427,825.98

4,356,385,680.27

สินทรัพย์สุทธิ					
		 ทุน
12
1,575,101,528.21
1,575,101,528.21		
รายได้สูง(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
2,781,284,152.06
2,090,336,848.27		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
389,042,145.71
690,947,303.79		
รวมสินทรัพย์สุทธิ		
4,745,427,825.98
4,356,385,680.27		
			
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

หมายเหตุ
ปี 2553
ปี 2552
รายได้จากการด�ำเนินงาน					
รายได้จากรัฐบาล					
715,615,600.00		
รายได้จากเงินงบประมาณ
452,029,800.00
		 รวมรายได้จากรัฐบาล		
452,029,800.00
715,615,600.00		
รายได้จากแหล่งอื่น					
50,638,183.84
45,765,666.95		
		 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
13
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
14
21,110,245.68
34,653,519.76		
1,758,630.80		
รายได้อื่น
362,685.56
72,111,115.08
82,177,817.51		
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
524,140,915.08
797,793,417.51		
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน					
18,455,796.61
11,490,843.10		
		 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
15
1,453,750.00		
ค่าเบี้ยประชุมและตอบแทน
1,351,125.00
1,440,000.00		
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
1,440,000.00
391,707.87		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
765,175.08
2,809,339.25		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3,840,147.06
8,157,635.40
6,302,001.77		
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
16
888,885.63
675,762.38		
ค่าสาธารณูปโภค
17
755,843.27		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
2,199,260.20
92,826,413.66
81,496,866.08		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
18
ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ
4,892,886.94
ดอกเบี้ยจ่าย
281,443.79
30,000.00		
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
135,098,769.37
106,846,113.72		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
389,042,145.71
690,947,303.79		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
389,042,145.71
690,947,303.79		
			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน					
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
389,042,145.71
ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน				
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
2,199,260.20
ขาดทุนจากการบริจากและตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
48,198.96
(ลดลง) ในค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
(14,259,568.89)
เพิ่มขึ้น ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4,589,860.58
(ลดลง) ในหนี้สินระยะยาวที่ครบก�ำหนดรับช�ำระใน 1 ปี
(1,745,999.00)
เพิ่มขึ้น ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
281,443.79
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
3,905,632.63
(ลดลง) ในเงินให้กู้โครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
(9,990,095.50)		
(เพิ่มขึ้น) ในเงินให้กู้ระยะยาว
(430,635,447.36)
(เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,843,851.50)
ลดลง ในวัสดุคงเหลือ
28,954.20
ลดลง ในรายได้ค้างรับ
12,663,286.18
ลดลง ในเงินลงทุนระยะสั้น
513,971,000.00
ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
454,195.01
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
468,709,015.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่าย : 					
		 จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
(7,953,296.60)
จาการลงทุนระยะยาว
(105,000,000.00)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
(112,953,296.60)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับ :					
		 จากเงินกู้ยืมระยะยาว
222,199,520.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
222,199,520.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ		
577,955,238.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด		
392,035,979.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด		
969,991,218.37		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้
เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นการยกระดั บจากกองทุ น ให้ ความช่ ว ยเหลื อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แก่ ป ระเทศ
เพือ่ นบ้าน ภายใต้สงั กัดส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึง่ จัดตัง้ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
กองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 ขึ้นเป็นองค์การมหาชน โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหรือการด�ำเนินนโยบายและ
มาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

2.1 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) ใช้หลักการบัญชีตามเกณฑ์
คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด โดยรูปแบบ
รายงานการเงินของ สพพ.ในปี 2552 เป็นต้นไปใช้รปู แบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐตามหนังสือที่ กค 0423.2/
ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 รายงานการเงินจึงไม่แสดงรายการเปรียบเทียบรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หรือสินทรัพย์ที่เปรียบเสมือนเงินสด เช่น เช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ
และเงินลงทุนระยะสั้นที่เป็นเงินฝากประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน รับรู้ตามมูลค่าที่ตราไว้
2.3 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
2.4 เงินลงทุนระยะสัน้ เป็นรายการลงทุนหรือเงินฝากประจ�ำทีม่ รี ะยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
2.5 เงินให้กู้ เงินให้กู้ทุกโครงการเป็นสัญญาเงินให้กู้ระยะยาวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน  
รับรู้เมื่อจ่ายเงินให้กู้
2.6 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม โดยมีมูลค่าต่อหน่วย ต่อชุดหรือต่อกลุ่มที่มีมูลค่าตั้งแต่
5,000 บาท ขึ้นไป
2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
2.8 หนี้สินหมุนเวียน คือหนี้สินที่ทาง สพพ.คาดว่าจะช�ำระหนี้สินภายในรอบระยะเวลาด�ำเนินงานปกติของ
หน่วยงาน หนี้สินถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่งบแสดงฐานะการเงิน
2.9 เจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือคู่สัญญาแล้ว แต่ยังมิได้
ช�ำระเงิน และสามารถระบุมูลค่าสินค้า และบริการได้ชัดเจน
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2.10 ทุน รับรู้เมื่อเริ่มตั้งส�ำนักงาน โดย สพพ. จะส�ำรวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีด้วยจ�ำนวนผลต่าง
ระหว่างสินทรัพย์ และหนี้สินในบัญชีทุน
2.11 รายได้
2.11.1 จากเงินงบประมาณ รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับเงิน
2.11.2 จากดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
2.12 ค่าใช้จ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายและบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเงินงบประมาณส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนเพือ่
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า  เมือ่ ได้รบั เงินงบประมาณ จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุนคูก่ บั เงินอุดหนุนค้างจ่าย
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว
2.13 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ไม่มีราคาซาก (ราคาซากเท่ากับศูนย์) สินทรัพย์
ทีห่ มดอายุการใช้งานคงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา
ได้ก�ำหนดประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการใช้งาน (ปี)
10
5
5
5
3
3

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
				

		
เงินสด
- เงินสดย่อย
		
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
       
- ออมทรัพย์
       
- เงินฝากประจ�ำ 1-3 เดือน
		
รวมเงินฝากธนาคาร
			
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท
12,096.25
1,100.00
304,978,022.12
665,000,000.00
969,979,122.12
969,991,218.37

เงินฝากออมทรัพย์ จ�ำนวน 304,978,022.12 บาท มีเงินจ�ำนวน 200,000,000.00 บาท เป็นเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ ซึง่ ฝากกับธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพือ่ คำ�้ ประกันสัญญาเงินกู้ ของ สพพ.
และ ธสน. ที่น�ำไปใช้เป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อแก่รัฐบาล สปป.ลาว ส�ำหรับการปรับค่างานโครงการก่อสร้างถนนสาย
R3 (ช่วงตั้งแต่บ่อแก้ว แขวงห้วยทราย-หลวงน�้ำทา) ทั้งนี้เงินฝากดังกล่าว ธสน. ยินยอมให้ สพพ. เบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากได้โดยต้องแจ้งความประสงค์ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นหนังสือให้ ธสน. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
30 (สามสิบ) วัน
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4. เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระใน 1 ปีและเงินให้กู้ระยะยาว

				 หน่วย : บาท
เงินให้กู้ที่ถึง
เงินให้กู้
ก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
ระยะยาว		รวม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
รวม

9,990,095.50
9,990,095.50

48,204,478.50
2,841,497,613.62
866,655,412.37
3,756,357,504.49

58,194,574.00
2,841,497,613.62
866,655,412.37
3,766,347,599.99

4.1 เงินให้กู้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จ�ำนวน 58.19 ล้านบาท เป็นโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้ให้รัฐบาลเวียดนามกู้เงินโดยโอนอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและติดตามการช�ำระหนี้มาให้กองทุนฯ   เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งไม่ถือเป็นเงินของกองทุนฯ ต้องน�ำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่   กค 0530.1/1016 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) โครงการนี้ได้เริ่มทยอยรับคืนเงินต้นในปลายปีงบประมาณ พ.ศ.
2549 ดังนี้
4.1.1 สัญญาฉบับที่ 1 วงเงินต้นทั้งหมด 34,919,980.00 บาท โดยเริ่มทยอยรับคืนเงินต้นงวดละ
1,745,999.00 บาท เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 20 งวด (ทุกวันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) ได้รับคืนเงิน
ต้นงวดแรกแล้ววันที่ 21 กันยายน 2549 และเงินต้นงวดสุดท้ายจะได้รับคืนวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยได้รับช�ำระแล้ว
รวมจ�ำนวน 15,713,991.00 บาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2553  จ�ำนวน 19,205,989.00 บาท
4.1.2 สัญญาฉบับที่ 2 วงเงินต้นทั้งหมด 64,980,975.00 บาท โดยเริ่มทยอยรับคืนเงินต้นงวดละ
3,249,048.75 บาท เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 20 งวด (ทุกวันที่ 17 มกราคมและวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี) ได้รับคืน
เงินต้นงวดแรกแล้ววันที่ 17 มกราคม 2550 และเงินต้นงวดสุดท้ายจะได้รับคืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับ
ช�ำระแล้วรวมจ�ำนวน 25,992,390.00 บาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จ�ำนวน 38,988,585.00 บาท
4.2 เงินให้กู้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จ�ำนวน 2,841.50 ล้านบาท เป็นโครงการ
ต่างๆ จ�ำนวน 8 โครงการ ดังนี้
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โครงการ
4.2.1 โครงการก่อสร้างถนนทางเชียงราย-คุนหมิง
ผ่าน สปป.ลาว (R3) LFA001-2002
4.2.2 โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่าง
ประเทศวัดไต LFA004-2004
4.2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต  
LFA005-2004
4.2.4 โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง
LFA 003-2004
4.2.5 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโก๋น/
เมืองเงิน-ปากแบ่ง LFA002-2004
4.2.6 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ  
LFA 006-2007
4.2.7 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด
1) การซ่อมแซมและปรับปรุงถนน
หมายเลข 3 ช่องห้วยทราย-บ้านสอด  
LFA007/1-2010  
2) การปรับราคาวัสดุก่อสร้าง
(Price Adjustment) ส�ำหรับโครงการ
ก่อสร้างถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทรายบ้านสอด LFA007/2-2010
4.2.8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำ
ในนครหลวงเวียงจันทร์ LFA008-2010
		
รวม

หน่วย : บาท
เงินกู้

เงินให้เปล่า
0

1,373,008,505.69

95,999,962.58

223,999,912.70

47,999,071.32

111,997,833.08

59,000,000.00

138,000,000.00

250,000,000.00

565,794,758.19

96,000,000.00

206,497,083.46

0

0

0

200,000,000.00

0

22,199,520.50

548,999,033.90

2,841,497,613.62

		4.2.1 โครงการก่อสร้างถนนทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) LFA001-2002 เป็นโครงการ
ที่ให้เงินกู้เพื่อก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว ซึ่งมีระยะทาง 84.77 กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบในหลักการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545  โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.5 ต่อปีและ
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0 เฉพาะในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษา ในการส�ำรวจออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง โดยระยะ
เวลาปลอดหนี้เงินต้น  10  ปี มีการช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการ
ดังกล่าวมีการลงนามในสัญญาเงินกูเ้ มือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2554 และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จในปี 2551 มีการเบิกจ่ายรวม
จ�ำนวน 1,373,008,505.69 บาท  ซึ่งแบ่งเป็นการช่วยเหลือแบบเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยในส่วนของค่าที่ปรึกษาโครงการ
จ�ำนวน 98,834,007.00 บาท และเงินกู้ที่ คิด ดอกเบี้ ย ร้ อยละ 1.5 ต่ อ ปี จ�ำนวน 1,274,174,498.69 บาท ทั้งนี้
สปป.ลาว จะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรก ในวันที่ 20 มีนาคม 2556
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		 4.2.2 โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต LFA004-2004  เป็นโครงการที่ให้เงินกู้และเงิน
ให้เปล่าเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินขนาดใหญ่ 1 ใน 3 แห่งของ สปป.ลาว  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2547  โดยมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของ
มูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 96 ล้านบาท และเงินให้กอู้ ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.5 ต่อปีจ�ำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่า
โครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 224 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะ
เบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี  
ปีละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด โครงดังกล่าวมีการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมือ่ วันที่ 5 เมษายน
2547 และด�ำเนินโครงการจนแล้วเสร็จในปี 2549 มีเบิกจ่ายในการด�ำเนินโครงการทั้งสิ้น 319,999,875.28 บาท
โดยแบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 95,999,962.58 บาท และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 223,999,912.70
บาท ทั้งนี้ สปป. ลาวจะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรก ในเดือนเมษายน 2557
		
		4.2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต LFA005-2004  เดิมเป็นโครงการที่ให้เงินกู้และ
เงินให้เปล่าวงเงินจ�ำนวน 160 ล้านบาทเพือ่ ก่อสร้างร่องระบายนำ�้ ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร จากสนามบินวัดไต บรรจบทางหลวง
หมายเลข 133 ระยะทาง 6  กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 และ
ต่อมา สปป.ลาว ขอแก้ไขโครงการเป็นก่อสร้างร่องระบายน�้ำระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ในวงเงินตามสัญญาเงินกู้เดิมแทน
โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง
แต่ไม่เกิน 48 ล้านบาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีจ�ำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญา
จ้าง แต่ไม่เกิน 112 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้
กู้ ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี  ปีละ 2 งวด รวม
ทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 และ
ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2551 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 159,996,904.40 บาท โดยแบ่ง
เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 47,999,071.32 และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 111,997,833.08 บาท ทั้งนี้
สปป.ลาว จะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรก ในเดือนเมษายน 2559
		
		4.2.4 โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง LFA 003-2004 เป็น
โครงการทีใ่ ห้เงินกูแ้ ละเงินให้เปล่าเพือ่ ก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวซึง่ มีระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 59 ล้านบาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 138 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30
ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้น
ในระยะเวลา 20 ปี  ปีละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547 และด�ำเนินแล้วแล้วเสร็จในปี 2551 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 197,000,000.00 บาท
แบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 59,000,000.00 บาท และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 138,000,000.00
บาท ทั้งนี้ สปป.ลาว จะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรก ในเดือนกรกฎาคม 2557
		

52
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553

		4.2.5 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโก๋น/เมืองเงิน - ปากแบ่ง LFA002-2004  เป็นโครงการที่ให้
เงินกูแ้ ละเงินให้เปล่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนดังกล่าวซึง่ มีระยะทาง 49.22 กิโลเมตร วงเงินการให้ความช่วยเหลือจ�ำนวน
840 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบ
ด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 250 ล้านบาท และเงินให้กู้ใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี   ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 590 ล้านบาท โดยให้
เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลา
ปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี  ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด  โครงการดังกล่าวมีการ
ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และโครงการอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ รายละเอียดการเบิกจ่าย
ดังนี้
การเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2553
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าบริหารจัดการ
รวม

เงินให้เปล่า
8,211,460.00
241,088,540.00
700,000.00
250,000,000.00

หน่วย : บาท
เงินให้กู้
26,788,540.00
535,348,093.63
3,658,124.56
565,794,758.19

4.2.6 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ LFA 006-2007 เป็นโครงการที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่าเพื่อ
ปรับปรุงสนามบินดังกล่าวให้ได้มาตรฐานสนามบินระหว่างประเทศ วงเงินการให้ความช่วยเหลือจ�ำนวน 320 ล้านบาท ตาม
มติคณะรัฐนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547  โดยมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วยความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน 96  ล้านบาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1.5 ต่อปี   ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 224 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า
ร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระ
คืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปี   ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด  โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วย
เหลือเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  ในปีงบประมาณ 2552 โครงการดังกล่างมีการขอใช้ค่าเพื่อเหลือเผื่อขาดจึงท�ำให้
วงเงินสัญญาจ้างเปลี่ยนจากเดิม 246 ล้าน เป็น 320 ล้าน ซึ่งมีผลท�ำให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 22,200,000.30 บาท จนเต็มวงเงิน 96 ล้าน   และมีการทยอยเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าในไตรมาส
ที่ 1 ถึง 3 ของปีงบประมาณ 2553 และโครงการอยู่ระหว่างด�ำเนินการ รายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้
การเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2553
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าบริหารจัดการ
รวมเงินให้เปล่า

เงินให้เปล่า
4,824,917.00
87,867,921.11
3,307,161.89
96,000,000.00

หน่วย : บาท
เงินให้กู้
6,175,083.00
199,629,162.35
692,838.11
206,497,083.46
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4.2.7 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด โดยมีการแบ่งการด�ำเนินการ
เป็น 2 ส่วน คือ
1) การซ่อมแซมและปรับ ปรุงถนนหมายเลข 3 ช่ องห้ ว ยทราย- บ้ า นสอด  LFA007/1-2010 วงเงิ น
ความช่วยเหลือจ�ำนวน 205 ล้านบาท  ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้
สพพ.จัดหาเงินทุนเพือ่ การให้กยู้ มื โดยไม่พงึ่ เงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ท�ำการกูเ้ งินจากธนาคารออมสิน วงเงิน
205 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินโครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วย อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
1.5 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีโครงการดังกล่าวมี
การลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
2) การปรับ ราคาวัส ดุก ่อสร้าง (Price Adjustment)ส�ำหรั บโครงการก่ อ สร้ า งถนนหมายเลข 3 ช่ ว ง
ห้วยทราย-บ้านสอด LFA007/2-2010 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้ สพพ.
จัดหาเงินทุนเพือ่ การให้กยู้ มื โดยไม่พงึ่ เงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ท�ำการกูเ้ งินจากธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน 200 ล้าน เพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการ
เงินประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืนเงินต้น
ในระยะเวลา 20 ปีโครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่ง สปป.ลาว
ได้เบิกจ่ายเงินค่าปรับราคาวัสดุก่อสร้างทั้งจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
		
		4.2.8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�ำ้ ในนครหลวงเวียงจันทร์ LFA008-2010 เป็นการปรับปรุง
ถนนและระบบระบายน�้ำเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาน�้ำท่วม วงเงินให้ความช่วยเหลือ 250 ล้านบาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้ สพพ. จัดหาเงินทุนเพื่อการให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงิน
งบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ ท�ำการกู ้ เ งิ น จากธนาคารออมสิ น วงเงิ น 250 ล้ า น เพื่ อ ด�ำเนิ น โครงการ
ดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี
รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีโครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีการเบิกจ่ายแล้วจ�ำนวน
22,199,520.50 บาท  
ดังนี้

4.3 เงินให้กู้ราชอาณาจักรกัมพูชา จ�ำนวน 866.66 ล้านบาท  เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือ 2 โครงการ  

			
โครงการ
		
4.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง
ตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R 48) CFA 001-2003
4.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนสาย 67
(อันลองเวง-เสียมราฐ) กัมพูชา  CFA 002-2006
รวม

หน่วย : บาท
866,655,412.37
866,655,412.37
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		4.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) CFA 0012003
เป็นโครงการเริ่มต้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด-เกาะกง และสิ้นสุดที่สะแรอัมเปิล ซึ่งเชื่อมถนนหมายเลข 4  
เพื่อเข้าสู่กรุงพนมเปญ และสามารถไปสู่สีหนุวิลล์ท่าเรือน�้ำลึกของกัมพูชา ระยะทาง 151.43 กิโลเมตร วงเงินการให้
ความช่วยเหลือจ�ำนวน 867.80 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 1 กรกฎคม 2546 โดย
มีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
ช�ำระคืนภายในระยะเวลา 20 ปี ปีละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวดโครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2546  และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จเดือนมิถนุ ายน 2550  มีการเบิกจ่ายรวมจ�ำนวน
866,655,412.37 บาท ทั้งนี้ราชอาณาจักรกัมพูชาจะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือน มกราคม 2557
		4.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้ ส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) กัมพูชา
CFA 002-2007
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ สพพ. จั ด หาเงิ น กู ้ จ ากธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน�ำเข้ า
แห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อให้รัฐบาลกัมพูชากู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ ตามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที  ่
29 พฤศจิกายน 2549 โดย สพพ. จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณเป็นค่าดอกเบีย้ ในส่วนทีเ่ กิน
กว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ 30 ปี และในกรณีทรี่ ฐั บาลกัมพูชาผิดนัดช�ำระหนี้ สพพ.
จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณตามจ�ำนวนเงินทีผ่ ดิ นัดช�ำระหนี้ เพือ่ ช�ำระคืนให้แก่ ธสน. ไปก่อน
และเมื่อ สพพ. เรียกเก็บหนี้ดังกล่าวได้ก็ให้น�ำส่งเงินคืนคลังต่อไป สพพ. ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณ
มาแล้ว จ�ำนวน 79.60 ล้านบาทและได้รับในปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวน 68.02 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
จ�ำนวน 147.62 ล้านบาท ซึ่ง ธสน. ได้เบิกชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยไปแล้ว จ�ำนวน 107.97 ล้านบาท คงเหลือเป็นค่าใช้
จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน 39.65 ล้านบาท (หมายเหตุ 9)

5. รายได้ค้างรับ

		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินให้กู้โครงการฯ-ราชอาณาจักรกัมพูชา
2,636,076.94
เงินให้กู้โครงการฯ-สปป.ลาว
18,197,416.41
รวมรายได้ค้างรับ		

6. เงินลงทุนระยะสั้น		

หน่วย : บาท
1,954,997.61
46,849.33

20,833,493.35
22,835,340.29

เป็นรายการเงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาเกิน 3 เดือน ดังนี้
			 หน่วย : บาท
- ฝากประจ�ำ 12 เดือน
200,000,000.00
รวม		
200,000,000.00
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10. เงินให้กู้โครงการ–รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
เป็นเงินให้กโู้ ครงการสินเชือ่ ระยะยาวซึง่ กระทรวงการต่างประเทศเป็นผูใ้ ห้รฐั บาลเวียดนามกู้ โดยโอนอ�ำนาจหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลและติดตามการช�ำระหนี้มาให้กองทุนฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งไม่ถือเป็น
เงินของกองทุนฯ ดังนั้นเมื่อกองทุนฯ ได้รับช�ำระหนี้จะต้องน�ำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0530.1/1016 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		
หน่วย : บาท
เงินให้กู้ที่กองทุนฯ ได้รับโอนมาตามมติ ครม.
150,000,000.00
หัก เงินน�ำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้วตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 13 มีนาคม 2545
50,099,045.00
เงินให้กู้ที่ต้องติดตามการช�ำระหนี้จากเวียดนามและต้องน�ำส่งคืนคลัง
99,900,955.00
หัก เงินต้นที่รับช�ำระคืนแล้ว
41,706,381.0
คงเหลือเงินให้กู้ที่ต้องติดตามฯ
58,194,574.00
หัก เงินให้กู้ที่ต้องติดตามการช�ำระหนี้เวียดนามและต้องน�ำส่งคืนคลังภายใน 1 ปี
9,990,095.50
รวมเงินกู้ระยะยาว		
48,204,478.50

11. เงินกู้ยืมระยะยาว
		

เพื่อด�ำเนินงาน
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) LFA007-2010
• กู้ธนาคารออมสิน
• กู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
โครงการปรับปรุงถนนและระบบรระบายน�้ำ
ในนครหลวงเวียนจันทร์ (T2) LFA008-2010
• กู้ธนาคารออมสิน LFA008-2010
รวม

วงเงินกู้ยืม

หน่วย : บาท
การเบิกจ่าย

205,000,000.00
200,000,000.00

0
200,000,000.00

250,000,000.00
655,000.000.00

22,199,520.50
222,199,520.50
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 ให้กระทรวงการคลังโดย สพพ.ด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 วงเงิน 405 ล้านบาท และโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวีย งจั น ทร์ สปป.ลาว ในวงเงิ น 250 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ สพพ. ได้ กู้
เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในวงเงิน 200 ล้านบาท และธนาคารออมสิน
ในวงเงิน 455 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1) สัญญาเงินกู้ กับธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการในส่วน
ของการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment) ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด
LFA007/2-2010 ลงนามสัญญาเมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2553 การกูเ้ งินดังกล่าวมีเงือ่ นไขทางการเงินประกอบด้วย วงเงิน
กู ้ 200 ล้ า นบาท อัตราดอกเบี้ยแบ่งได้เ ป็น 2 กรณี คือ 1) อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีเงินค�้ำประกัน
เต็มจ�ำนวนเงินกู้  2) อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือน เฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
บวกส่วนต่างร้อยละ 1.75 ต่อปี กรณีไม่มีเงินค�้ำประกัน สัญญามีอายุ 10 ปี ทั้งนี้ สพพ. ได้ด�ำเนินการเบิกเงินกู้จ�ำนวน
200 ล้านบาทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 และมีการฝากค�้ำประกันการกู้ยืม จ�ำนวน 200 ล้านบาท
2) สัญญาเงินกู้ กับธนาคารออมสิน ส�ำหรับด�ำเนินโครงการในส่วนของ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน
หมายเลข 3 ช่องห้วยทราย-บ้านสอด  LFA007/1-2010 ในวงเงิน 205 ล้านบาท และ โครงการปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน�้ำในนครหลวงเวียนจันทร์ (T2) LFA008-2010 ในวงเงิน 250 ล้านบาท มีลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2553 การกู้เงินดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการเงินประกอบด้วย วงเงินกู้ 455 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ�ำ 6 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกส่วนต่างร้อยละ 1.65 ต่อปี อายุสัญญา 10 ปี  

12. ทุน
		
ทุนที่ได้รับโอนจากกองทุนฯ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
หัก ปรับปรุงเงินให้กู้โครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
     ปรับปรุงดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง (กชพ.)
รวม		

หน่วย : บาท
1,676,915,582.70
99,900,955.00
1,913,099.49
1,575,101,528.21

13. รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
     โครงการฯ-ราชอาณาจักรกัมพูชา (R48)
     โครงการฯ-สปป.ลาว
รวม		

13,180,384.43
37,457,799.41
50,638,183.84

14. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
     รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก-ธนาคาร
     พันธบัตรรัฐบาลออกปีงบประมาณ 2553
รวม		

21,063,396.35
46,849.33
21,110,245.68
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15. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

		
ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนลูกจ้าง
ค่าสวัสดิการ-ประกันชีวิตเจ้าหน้าที่
ค่าสวัสดิการ-รักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่
ค่าสวัสดิการ-อื่นๆ
ค่าท�ำงานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ค่าเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

16. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

		
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าเช่า
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย

หน่วย : บาท
16,373,155.78
649,033.33
398,181.30
28,596.00
83,730.00
14,340.00
908,760.20
18,455,796.61

หน่วย : บาท
458,205.41
42,200.91
127,878.00
347,573.00
90,000.00
5,350,315.94
287,937.39
431,014.30
1,022,510.44
8,157,635.40
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17. ค่าสาธารณูปโภค

		
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าน�้ำหล่อเย็น
ค่าสาธารณูปโภคอื่น

หน่วย : บาท
481,960.10
137,329.75
175,749.64
93,846.14
888,885.63

รวมค่าสาธาณูปโภค

18. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน)
		
เงินอุดหนุนโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)
เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย-ราชอาณาจักรกัมพูชา (R67)
โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ  LFA 006-2007    
เงินอุดหนุนโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นส�ำหรับโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว LTA001-2009 (มีการเบิกจ่ายบางส่วน
ในปีงบประมาณ 2552)
โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำเอกสารประกวดราคาส�ำหรับโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทร์ LTA002-2009
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน
จากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
การอบรมให้ความรู้แก่ประเทศเพื่อบ้านในหัวข้อ Sub-Regional Seminar
on Development Assistance from NEDA
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

หน่วย : บาท
68,016,000.00
91,500.30
6,647,808.36

9,761,350.00
7,979,846.00
329,909.00
92,826,413.66
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19. ภาระผูกพันโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)
ภาระผูกพัน
		
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และ

วงเงินที่ได้มีการลงนาม
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

วงเงินที่ได้ให้
ความช่วยเหลือไปแล้ว

ภาระผูกพันคงเหลือ

7,979,846.00

4,234,632.00

3,745,214.00

7,979,846.00

4,234,632.00

3,745,214.00

ออกแบบรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์) ถึง เมืองปากลาย
สปป.ลาว LTA003-2010
รวม
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รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

Neighbouring
Countries
Economic
Development
Cooperation
Agency (Public
Organization) : NEDA
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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ในปีงบประมาณ 2553 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 452.03 ล้านบาท โดยแยกเป็นงบประมาณส�ำหรับโครงการความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ จ�ำนวน 420.95 ล้านบาท และงบประมาณส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
จ�ำนวน 31.08 ล้านบาท ซึ่งรวมกับเงินสะสมยกมา ณ ต้นปีงบประมาณ จ�ำนวน 1,106.00 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ในการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2553 เป็นเงินจ�ำนวน 1,558.03 ล้านบาท

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
สพพ. มีผลการด�ำเนินงานทางการเงินส�ำหรับปีงบประมาณ 2553 ก่อนการตรวจสอบโดยส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 389.04 ล้านบาท ลดลง 301.52 ล้านบาท
หรือร้อยละ 43.63 จากจ�ำนวน 690.94 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552 การลดลงของก�ำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปีก่อน
ส่วนใหญ่มีปัจจัยจาก (1) รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรร จ�ำนวน
452.03 ล้านบาท ลดลง 263.58 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.83 จากจ�ำนวน 715.61 ล้านบาท (2) การด�ำเนินการด้าน
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่มากขึ้นซึ่งมีวงเงินค่าใช้จ่ายรวมกัน 24.72 ล้านบาทประกอบด้วย
• โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นส�ำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 สปป.ลาว
• โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำเอกสารประกวดราคาส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย
ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
• โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้างโคก จ.อุตรดิตถ์)
  ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว
• การจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ประเทศเพือ่ นบ้านในหัวข้อ Sub-Regional Seminar on Development Assistance
  from NEDA
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2553
1. รายได้จากการด�ำเนินงานในส่วนของรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

สพพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวน 452.03 ล้านบาท โดยแยกเป็น
งบประมาณส�ำหรับค่าใช้จ่ายด�ำเนินโครงการความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ จ�ำนวน 420.95 ล้านบาท และงบ
ประมาณส�ำหรับค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ จ�ำนวน 31.08 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการชดเชย
การเบิกจ่ายที่ สพพ. ได้ด�ำเนินการไปก่อน จ�ำนวน 211.68 ล้านบาท และการด�ำเนินการเบิกจ่ายโครงการที่อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณจ�ำนวน 2 โครงการ (โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว และโครงการปรับปรุง
สนามบินปากเซ สปป.ลาว) จ�ำนวน 111.25 ล้านบาท

2. รายได้จากแหล่งอื่น

2.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
  ในปีงบประมาณ 2553 สพพ. มีรายได้จากดอกเบีย้ เงินให้กรู้ ะยะยาว จ�ำนวน 50.64 ล้านบาท สูงขึน้ 4.88
ล้านบาทหรือร้อยละ 10.66 จากจ�ำนวน 45.76 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552 เป็นผลมาจาก การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน (เงินให้กู้) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 430.63 ล้านบาท
		 2.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
    ในปีงบประมาณ 2553 สพพ. มีผลการด�ำเนินงานในส่วนการบริหารเงินทุน คิดเป็นรายได้ดอกเบี้ย
เงิ น ฝาก จ�ำนวน 21.11 ล้ า นบาท ลดลง 13.54 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อ ยละ 39.07 จากจ�ำนวน 34.65 ล้ า นบาท
ในปีงบประมาณ 2552  เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยธนาคารและตลาดเงิน(อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง
ร้อยละ 1.25 ในประหว่างปี พ.ศ. 2552-ครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2553 ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ในครึ่งปีหลังของ พ.ศ. 2553)
สพพ. มีกระแสเงินรับจากการบริหารเงินทุนที่ครบก�ำหนดในปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวน 35 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2553 จ�ำนวน 35 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

       ในปีงบประมาณ 2553 สพพ. มีค่าใช้จ่ายรวม จ�ำนวน 135.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.26 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 26.45 จากจ�ำนวน 106.84 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2552 เป็นผลมาจากการให้เงินอุดหนุนโครงการความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจ�ำนวน 24.72 ล้านบาท นอกจากนี้ สพพ. ได้มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการศึกษา
ผลกระทบและผลประโยน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจาก สพพ. ซึง่ ในปี 2553 ได้ศกึ ษาผลกระทบของโครงการ
ปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางตราด/เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) และโครงการก่อสร้างเส้นทาง เชียงรายคุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) วงเงินค่าใช้จ่ายรวม จ�ำนวน 4.89 ล้านบาท
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สพพ. มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 5,076.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 594.03 ล้านบาท
หรือร้อยละ 13.25 จากจ�ำนวน 4,482.61 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 โดยรายละเอียดตามงบการเงิน
ดังนี้

1. สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สพพ. มีสินทรัพย์หมุนเวียน จ�ำนวน 1,203.82 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50.84
ล้านบาทหรือร้อยละ 4.40 จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของผลรวมของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รวมกับเงินลงทุนระยะสั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สพพ. มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 3,872.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543.18
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.31 จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวจ�ำนวน
430.63 ล้านบาท (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จ�ำนวน 4 โครงการ) และเงินลงทุนระยะยาว จ�ำนวน 105
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7.55 ล้านบาท

โครงสร้างสินทรัพย์
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
2. หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 สพพ. มีหนี้สิน จ�ำนวน 331.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.98 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 162.38 จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 โดยแบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน 60.80 ล้านบาท และหนี้สินไม่
หมุนเวียนจ�ำนวน 270.40 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.) และธนาคารออมสิน รวมจ�ำนวน 222.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการด�ำเนินนโยบายทางการเงินที่
สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยใช้แหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินส�ำหรับโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 และโครงการ
ปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โครงสร้างหนี้สิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

ส�ำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

Neighbouring
Countries
Economic
Development
Cooperation
Agency (Public
Organization) : NEDA
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งานพิธีการที่สำ� คัญ

• พิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ณ แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2553

88

• พิธีลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการซ่อมแซมถนนหมายเลข 3 และโครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่าง สพพ. กับ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553

• พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินการ
ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการก่ อ สร้ า งถนนจากภู ดู ่ (อ.บ้ า นโคก
จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว ณ สพพ.
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
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การส�ำรวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลโครงการ

• การตรวจเยีย่ มโครงการปรับปรุงถนน (T2) และ
ระบบระบายน�้ ำ ในนครหลวงเวี ย งจั น ทน์
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

• การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ
สนามบินปากเซ ณ แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552

• การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ
พั ฒ นาเส้ น ทางห้ ว ยโก๋ น /เมื อ งเงิ น -ปากแบ่ ง
ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
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• การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ)
ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที  
่ 29 ตุลาคม 2552

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง

• การส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคายท่านาแล้ง และโครงการปรับปรุงร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต 2 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553

โครงการปรับปรุงร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต 2
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การส�ำรวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลโครงการ

• การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ถนนและระบบระบายน�้ ำ ในนครหลวง
เวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

• การหารือเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 68 กัมพูชา
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

• การประชาสัมพันธ์และติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนิ น โครงการก่ อ สร้ า งถนนจากบ้ า นภู ดู ่
(จังหวัดอุตรดิตถ์)-ปากลาย สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553
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• การส�ำรวจเส้นทางจากบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเส้นทางจากเมืองเงิน-หงสา-บ้านเชียงแมน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2552

การจัดการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ สพพ.

• การจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ภายใต้หลักสูตร Sub-Regional Seminar on Develoment
Assistance from Thailand ณ สพพ. ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2553

93
การจัดการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ สพพ.

• การจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะผูแ้ ทน สปป.ลาว และเจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน จัดบรรยายหัวข้อหลักสูตร Staff Coordinator
ณ สพพ. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

• การจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจาก
สพพ.” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553

• การหารือร่วมกับภาคเอกชน ณ สพพ.
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553
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การเข้าร่วมประชุมที่สำ� คัญ

• การเข้าเยีย่ มคารวะนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

• การเข้ า ร่ ว มประชุ ม 13 th Meeting of the
Subregional Transport Forum (STF-13) ณ เมือง
เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2552

• การเข้าร่วมสัมมนาของผู้บริหารระดับสูง ณ
ส�ำนักงานใหญ่ JICA กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553
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การเข้าร่วมประชุมที่สำ� คัญ
• การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส
ACMECS ณ กรุ ง พนมเปญ ประเทศกั ม พู ช า
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2553

• การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ข อง
แผนงานพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ครัง้ ที่ 16 ณ นครโฮจิมนิ ต์ซติ ี้
ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553
• การเข้าร่วมคณะผู้แทนไทย และหารือ
ทวิภาคีกับ สปป.ลาว ในการประชุมสภา
ผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 43
ณ เมืองทาชเคนต์ (Tashkent) ประเทศ
อุซเบกิสถาน
เมือ่ วันที่ 6-7 เมษายน 2553
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• การเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ เรื่อง “GMS ใน
ทศวรรษใหม่” ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์ รีสอร์ท
จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553

การเป็นวิทยากรหรือบรรยายในงานต่างๆ
• ผูอ้ �ำนวยการ สพพ. บรรยายหัวข้อ “ภาครัฐและ
บทบาทผู้ให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน”
ณ กระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553

• รองผู้อ�ำนวยการเป็นวิทยากรในงาน
Infrastructure Investment World Asia 2010
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2553
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การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

• การลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับ
JICA ณ สพพ. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553

• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สพพ. กับ กรมทางหลวงชนบท ณ สพพ.
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

• พิธกี ารลงนามความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
สพพ. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ณ อาคาร
ทิปโก้ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553

98
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

• การมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษาให้กบั
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริง้   
ณ อ�ำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553

• การมอบของขวัญวันเด็กแก่มูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิ ก ารบ้ านศรีสังวาลย์ ณ อ�ำเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553

• การบริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ มู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห์
คนพิ ก ารในพระราชู ป ถั ม ภ์ ข องสมเด็ จ พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553
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กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.
• การท�ำบุญขึน้ ส�ำนักงานใหม่ ณ อาคาร
ซันทาวเวอร์ส เอ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553

• การมอบของทีร่ ะลึกแด่กรรมการ คพพ.
ทีค่ รบวาระ เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2553

• การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ณ โรงพยาบาลศิรริ าช กรุงเทพฯ
เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2552

100

• การสัมมนาประจ�ำปี ณ โรงแรมมณีจนั ทร์รสี อร์ท
จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2553

• การจัดกิจกรรม สพพ. สื่อสัมพันธ์ ร่วมกับ
สื่อมวลชนไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

• การสนับสนุนและร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์
“สะบายดี 2 ไม่ มี ค�ำตอบจากปากเซ” From
Pakse with Love ณ เซ็ น ทรั ล ลาดพร้ า ว
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553
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Neighbouring
Countries
Economic
Development
Cooperation
Agency (Public
Organization) : NEDA
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) : (สพพ.)
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องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของ คพพ.
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (คพพ.) มีชอื่ เป็นภาษา
อังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Board (NEDB) มีจ�ำนวน 11 คน
ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และอธิบดี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(3) กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้ ว ย ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ คื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง การธนาคาร การบริหารองค์กร กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ทั้งนี้ คพพ. มีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ดังนี้
(1) ก�ำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลบรรลุผล
(2) ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารงานของส�ำนักงาน
(3) อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจ�ำปีของส�ำนักงาน
(4) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน พิจารณารายงานของผู้ตรวจ
สอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
(5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการให้กยู้ มื เงินหรือให้เงินให้เปล่า และการระดมเงินทุนของส�ำนักงาน
(6) เสนอรายชื่อประเทศที่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมจากที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ และ
จัดท�ำข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นประกอบการก�ำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านต่อคณะรัฐมนตรี
(7) สรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนผู้อ�ำนวยการ
(8) ให้ค�ำแนะน�ำหรือเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการด�ำเนินการตาม
วัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
(9) จัดตัง้ และยุบเลิกส�ำนักงานสาขาในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นและเห็นสมควรเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของส�ำนักงาน
และก�ำหนดวิธีการบริหารงานของส�ำนักงานสาขาดังกล่าว
(10) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของส�ำนักงาน การประสาน
ระหว่างส�ำนักงานกับส�ำนักงานสาขา การจัดแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว การ
บริหารงานบุคคล เงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงาน การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ การ
บัญชี การจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ การตรวจสอบภายใน การสรรหาหรือคัดเลือกผู้อ�ำนวยการ การปฏิบัติ
งานของผู้อ�ำนวยการ การมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผู้อ�ำนวยการ และการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่นแก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้อ�ำนวยการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงาน ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของส�ำนักงาน
(11) กระท�ำการอืน่ ใดทีจ่ �ำเป็นเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานหรือทีค่ ณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ระเบียบเกีย่ วกับการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็นสูญตาม (10) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะรัฐมนตรีก�ำหนด
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอ�ำนาจ
หน้าที่ของแต่ละส�ำนักของ สพพ.
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) แบ่งการด�ำเนินงานออก
ได้เป็น 4 ส�ำนัก ประกอบด้วย ส�ำนักเงินกู้โครงการ ส�ำนักบริหารเงินทุน ส�ำนักนโยบายและแผน และส�ำนักอ�ำนวยการ
โดยแต่ละส�ำนักมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ส�ำนักเงินกู้โครงการ
ส่วนวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
- ด�ำเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์ประเทศเพื่อนบ้าน (Country
Strategies)
- วางแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน
(Project Planning)
- ศึกษาและสรุปผลการประเมินโครงการ (Project Appraisal)
- จัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
และการเงิน (Project Priorities)
- จัดท�ำและพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และการเงิน
- ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA/FS/DD) และ
การเงิน (Project loan)
- พิจารณาร่างสัญญาเงินกู้
- ด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษา/ลงนามในสัญญาเงินกู้ (Engagement
of the Consultants/Loan Signing)

ส่วนบริหารโครงการ
- ประสานงานและด�ำเนินการปฏิบัติตามแผนงาน
(Project Implementation) ภายหลังจากสัญญาเงินกู้มีผล
บังคับใช้ (Legal Opinion)
- ประสานการส่งลายมือชื่อผู้มีอ�ำนาจเบิกจ่ายเงินกู้
(Authorized Signature)
- ประสานการด�ำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาและ
รับเหมาก่อสร้าง (Project Procurement)
- จัดท�ำและพัฒนาแนวทางและวิธีการเบิกจ่ายเงินกู้
- ด�ำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
- รายงานผลความก้าวหน้าเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ.
- ด�ำเนินการประสานแหล่งเงินกู้ในกรณีเป็น Lender Agent
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
- จัดท�ำฐานข้อมูลและ Update ข้อมูล
- รายงานการปิดโครงการ (Completion Report)

ส�ำนักนโยบายและแผน
ส่วนนโยบายและแผน

ส่วนวิชาการและความร่วมมือองค์กร

- ศึกษาวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรและจัดท�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของ สพพ.
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ นโยบาย และความ
ต้องการความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจัดท�ำ
ฐานข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
- ศึกษาวิเคราะห์และจัดท�ำกรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือ
- จัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี (Action Plan) และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตาม Action Plan รวมทั้งจัดท�ำรายงาน
ความก้าวหน้าฯ
- รายงานผลการด�ำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ติดตามและประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านที่แล้วเสร็จ
- ศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก สพพ.
- จัดท�ำรายงานประจ�ำปี

- ร่วมมือและประสานการด�ำเนินงาน รวมทั้งติดตาม
การด�ำเนินงานตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ
- ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
- ประชุมร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน                        
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดท�ำงานวิจัยเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการ
ของ สพพ.
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ส�ำนักบริหารเงินทุน
ส่วนบัญชีและงบประมาณ

ส่วนบริหารเงินทุนและจัดการหนี้

- จัดท�ำประมาณการการใช้จ่ายของส�ำนักงาน
- ดูแลและตั้งงบประมาณชดเชยให้กับสถานบันการเงินที่จัดเงินกู้
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดท�ำแผนการตั้งงบประมาณและช�ำระหนี้ของ สพพ.
- จัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี
- ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
- จัดท�ำระบบต้นทุนต่อหน่วย
- รายงานการใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามแผนที่ก�ำหนด
- จัดท�ำบัญชีและงบการเงินรายไตรมาส
- จัดท�ำงบการเงินประจ�ำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตง. กรมบัญชีกลาง
ส�ำนักงบประมาณ

- การบริหารเงินทุนของส�ำนักงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ดูแลและบริหารสภาพคล่องของส�ำนักงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ
แต่ละโครงการ
- จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน
- เสนอแนะแนวทางและหลักเกณฑ์การระดมทุน
ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากเงินงบประมาณและเงินสะสม
เพื่อรองรับโครงการต่างๆ ของ สพพ.
- ศึกษาและวิจัย ดูแลรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
- จัดท�ำความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ
องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการเงินบริหารติดตาม
การจัดเก็บหนี้จากผู้กู้ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนด
- รายงานผลการบริหารเงินทุนเป็นรายเดือน

ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส่วนงานบริหารส�ำนักงาน

ส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพ

- ฝ่ายการเงิน (ออกรายงานการเงิน รับ-จ่ายเงินค่าบริหาร
ส�ำนักงานและโครงการ เบิกเงินงบประมาณ ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- ฝ่ายกฎหมาย (ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายต่อการปฏิบัติงาน
ในส�ำนักงาน รวมทั้งยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ)
- ฝ่ายสารบรรณ (ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร)
- ฝ่ายพัสดุและอ�ำนวยการ (จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเช่า รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามสัญญา และดูแล รักษาทรัพย์สินของ
ส�ำนักงาน)
- ฝ่ายเลขานุการ (ประสานงาน และอ�ำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร)

- ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ (จัดท�ำ KPI/แผนบริหารความ
เสี่ยง/รายงานควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม คพพ.)
- ฝ่ายสารสนเทศ (จัดท�ำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส�ำนักงาน ด�ำเนินการตามแผนงาน รวม
  ถึงบ�ำรุงรักษาเทคโนโลยีต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ)
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์องค์การ และจัดงาน
พิธีต่างๆ ของส�ำนักงาน)
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง ฝึกอบรม
  ให้บริการงานด้านบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมสัมพันธ์)
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ภาคผนวกที่ 3
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,226.18 ล้านบาท สามารถจ�ำแนกเป็นรายประเทศได้ดังตารางที่ 1 และ 2 ส่วน
พื้นที่ตั้งของโครงการปรากฏตามรูปภาพที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 แสดงรายชือ่ โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ.
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศ

โครงการ

วงเงิน

สถานะโครงการ

(1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
สปป.ลาว

1. โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน
สปป.ลาว (R3)
2. โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงินปากแบ่ง
3. โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศ
วัดไต
4. โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต 2
ในนครหลวงเวียงจันทน์
5. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง
6. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
7. การปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment)
ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด
8. โครงการซ่อมแซมถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด
9. โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำ
ในนครหลวงเวียงจันทน์
กัมพูชา
10. โครงการปรับปรุงถนนสาย R67
(อันลองเวง-เสียมราฐ)
11. โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง
สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48)
สหภาพพม่า 12. โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง
ไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
รวม

1,385.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551
840.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553
320.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549
160.00   ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551
197.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนเมษายน 2551
320.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553
200.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมือ่ เดือนมิถุนายน 2553

205.00 อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
250.00 อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
1,300.00 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนเมษายน 2552            
867.80 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน 2550              
122.62 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549
6,167.42
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หน่วย : ล้านบาท

ประเทศ

โครงการ

วงเงิน

สถานะโครงการ

(2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สปป.ลาว

13. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
เบื้องต้น ส�ำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
(R11)
14. โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำ
เอกสารประกวดราคา ส�ำหรับโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์

ประเทศ
เพื่อนบ้าน

15. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่
(อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)  ถึงเมืองปากลาย
16. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
เบื้องต้น ส�ำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางจาก
บ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทาเมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ
17. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
เบื้องต้น ส�ำหรับโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา
-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
18. โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้หัวข้อ
“The Training Programme to Strengthen
the Capacity of Neighbouring Countries
in Project Operation and Management”
19. การจัดการสัมมนาทางวิชาการ
ภายใต้หัวข้อ “Sub-Regional Seminar on
Development Assistance from Thailand”
รวม (2)
รวม (1)+(2)

ที่มา : ส�ำนักเงินกู้โครงการ สพพ.
       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

8.00 ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ครม. มีมติให้
ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สปป.ลาว วงเงิน 1,392  ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 53
10.00 ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ครม. มีมติให้
ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ สปป.ลาว วงเงิน 1,650 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 53
8.00 ส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) และ
รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
ฉบับที่ 1 แล้ว
16.00 อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานเบื้องต้น
(Inception Report)

16.00 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษา
เพื่อมาด�ำเนินการศึกษา
0.14 ด�ำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย. 50

0.62 ด�ำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 53

58.76
6,226.18
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ตารางที่ 2 แสดงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ.
การให้ความ
ช่วยเหลือ

ประเทศเพื่อนบ้าน

สปป.ลาว

กัมพูชา

สหภาพพม่า

รวม

โครงการ ล้านบาท โครงการ ล้านบาท โครงการ ล้านบาท โครงการ ล้านบาท โครงการ ล้านบาท

ทางการเงิน

-

-

9

3,877.00

2

2,167.80

1

122.62

• เงินกู้

-

-

-

3,325.90

-

2,167.80

-

   -

• เงินให้เปล่า

-

-

-

551.10

-

-

-

122.62

ทางวิชาการ

2

0.76

5

58.00

-

-

-

-

• การถ่ายทอดความรู้

2

0.76

• การเตรียม

-

  -

5

58.00

-

2

0.76

14

3,935.00

2

-

12

6,167.42
5,593.70
673.72

7

58.76

2

0.76

5

58.00

  ความพร้อมโครงการ
รวม

2,167.80

1

122.62

19 	 6,226.18

ที่มา : ส�ำนักเงินกู้โครงการ สพพ.
      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รูปภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนจ�ำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือและสัดส่วนวงเงินให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.

108

รูปภาพที่ 2 แสดงแผนทีโ่ ครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านของ สพพ.

MYANMAR

CAMBODIA

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ที่มา : ส�ำนักนโยบายและแผน สพพ.
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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ภาคผนวกที่ 5
ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และค�ำรับรอง
การปฏิบัติงานของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และค�ำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ.

สพพ. ด�ำเนินการตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งก�ำหนดการ
ประเมินผลไว้ 4 มิติ และก�ำหนดให้ตัวชี้วัดมีน�้ำหนักรวมร้อยละ 100 เต็ม โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองดังกล่าวปรากฏว่า  มีผลประเมิน
การปฏิบัติงานตามค�ำรับรองดังกล่าว ได้คะแนนรวมทั้ง 4 มิติ 10 ตัวชี้วัด เท่ากับ 4.866 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.31 ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
น�้ำหนัก
ร้อยละ

คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ระดับความส�ำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

15

5

ตัวชี้วัดที่ 1.2  จ�ำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

15

5

ตัวชี้วัดที่ 1.3  ระดับความส�ำเร็จของการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน

10

5

ตัวชี้วัดที่ 1.4  จ�ำนวนโครงการความช่วยเหลือจาก สพพ. ที่ได้รับการประเมินผล

10

5

10

5

ตัวชีว้ ดั ที่ 3.1 ร้อยละเฉลีย่ ของการติดตามหนีเ้ งินกูข้ องโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเทียบ
กับก�ำหนดของสัญญา

4

5

ตัวชีว้ ดั ที่ 3.2 อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการบริหารเงินสะสมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่
ของเงินฝากประจ�ำ 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในรอบปี

4

5

ตัวชีว้ ดั ที่ 3.3 ระดับความส�ำเร็จของการจัดหาแหล่งเงินทุนอืน่ (นอกเหนือจากเงิน งปม.)

8

4

ตัวชีว้ ดั ที่ 3.4 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

4

5

20

4.73

100

4.866

มิติ/ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การมหาชน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

มิติที่ 4 มิติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
ตัวชีว้ ดั ที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ  (ตัวชีว้ ดั ร่วม)
รวม
ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.
       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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รูปภาพที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน สพพ. จ�ำแนกตามตัวชี้วัด
สรุปผลการด�ำเนินตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สพพ.
4.866

5

ระดับคะแนน

4
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KPI 1.1

KPI 1.2

KPI 1.3

KPI 1.4

KPI 2.1

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.
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KPI 3.1

KPI 3.2

KPI 3.3

KPI 3.4

KPI 4.1

ตัวชี้วัด

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแบ่งการประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดา้ นการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
ซึ่งสามารถสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ที่ผ่านมาของ สพพ. เปรียบเทียบจ�ำแนกตามมิติทั้ง 4
ได้ดังตารางที่ 2

ภาพรวม
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ สพพ. ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549-2553
ผลการด�ำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดในแต่ละมิติ

2549

2550

2551

2552

2553

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

4.8000

3.1728

2.1429

4.3250

5.0000

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

5.0000

5.0000

3.9467

4.3648

5.0000

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

5.0000

4.1159

4.5768

4.8750

4.6000

มิติที่ 4 มิติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

4.8750

3.1529

2.7800

4.3311

4.7300

                            รวม

4.8750

3.5392

3.0261

4.4396

4.8660

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.
       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รูปภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ สพพ. จ�ำแนกตามมิติ
2549

2550

มิติที่ 1

มิติที่ 2

2551

2552

2553
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ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.
       ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

มิติที่ 3

มิติที่ 4

เฉลี่ย
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ภาคผนวกที่ 6
องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
คณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบ

1. นายกุศล  แย้มสอาด
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
2. นายนรินทร์ เยี่ยมสมบัติ
อัยการประจ�ำกรม
3. นายเสงี่ยม สันทัด
ที่ปรึกษา สพพ.
4. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
5. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
6. นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม
นิติกร สพพ.
2. คณะกรรมการสรรหา 1. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
2. นายนริศ ชัยสูตร
ประธานกรรมการและ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงการคลัง
ใน คพพ.
3. นางจิตริยา ปิ่นทอง
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
4. นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6. นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
การคลังระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7. นายมานะ หลักทอง
8. นายคณิศ แสงสุพรรณ
9. นางสุมลมาลย์  กัลยาศิริ
10-12. เจ้าหน้าที่ สพพ.
ซึง่ ผูอ้ ำ� นวยการ สพพ. แต่งตั้ง
1. คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

อ�ำนาจหน้าที่
ประธานอนุกรรมการ 1. พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด
อนุกรรมการ
ประกาศของ สพพ. ก่อนเสนอ
คพพ. พิจารณา
อนุกรรมการ
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ
อนุกรรมการ
สพพ.
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เลขานุการ
เป็นทีป่ รึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายจาก คพพ.
ประธานกรรมการสรรหา 1. ด�ำเนินการสรรหาบุคคลที่มี
กรรมการสรรหา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
ขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้โดย
ให้ด�ำเนินการตามระเบียบรัฐมนตรี
กรรมการสรรหา
ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
กรรมการสรรหา
เพื่อนบ้าน พ.ศ. 2548
2. มีอ�ำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะ
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมายได้
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
เลขานุการ และผูช้ ว่ ย
เลขานุการฯ
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คณะอนุกรรมการ
3. คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

4. คณะอนุกรรมการ
ก�ำกับดูแลและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
(KPI) ของ สพพ.

องค์ประกอบ
1. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
2. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. ผู้ตรวจสอบภายใน

อ�ำนาจหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ 1. สอบทานรายงานทางการเงินและ
อนุกรรมการ
รายงานผลสถานะทางการเงินของ
อนุกรรมการ
สพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
เลขานุการ
2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการก�ำกับดูแล
กิจการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สอบทาน ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน
5. ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบ
ภายในที่เป็นระบบตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่
เกี่ยวข้องและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7. ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
งานของ สพพ.
8. เปิดเผยรายงานของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบในรายงาน
กิจการประจ�ำปีของ สพพ.
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ.
มอบหมาย
1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร
ประธานอนุกรรมการ 1. ก�ำกับดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ และ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
(KPI) ให้เป็นไปตามค�ำรับรองการ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติงานประจ�ำปี (KPI) ของ สพพ.
2. นายสุรศักดิ์  เจือสุคนธ์ทิพย์
อนุกรรมการ
2. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ คพพ. มอบ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หมาย
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
3. นางสุวรรณี ค�ำมั่น
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. นายอรรคศิริ  บุรณศิริ
เลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
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คณะอนุกรรมการ
5. คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
งาน ของผู้อ�ำนวยการ
สพพ.

องค์ประกอบ
1. นายปรเมธี วิมลศิริ
ประธานอนุกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการ
2. นางเสาวนีย์  กมลบุตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
3. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้อ�ำนวยการ สพพ. ตามกรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ตามสัญญา
จ้างและให้น�ำผลการประเมินดังกล่าว
พร้อมทั้งความเห็นเสนอให้ คพพ.
เพื่อพิจารณาต่อไป
2. แต่งตั้งเลขานุการและหรือผู้ช่วย
เลขานุการได้ตามความเหมาะสม
3. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่
ก�ำหนดไว้ตามสัญญาจ้างและให้น�ำผล
การพิจารณาดังกล่าวเสนอ ให้ คพพ.
เพื่อพิจารณาต่อไป
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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