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สารจากประธานกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ของประเทศไทย มุ่งมั่นให้ความส�ำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปลายปี 2558 ท�ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปรับตัวให้ทันต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และตอบสนองนโยบายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การเป็นประชาคมอาเซียนที่
มีการเชื่อมโยง มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม มีการรวมตัวกันในระดับสูงขึ้นและแข่งขันได้ รวมถึงมีการบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลกและเป็นภูมิภาคที่โดดเด่น ทั้งนี้ ปัจจุบันแม้จะมีโครงการเพื่อการพัฒนาจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค แต่โครงข่ายคมนาคมยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างสมบูรณ์ รวมถึงความเหลื่อมล�้ำของรายได้และระดับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ ดังนั้น สพพ. จึง
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมถึงการลดช่องว่างของระดับ
การพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
การมีบทบาทเพิ่มขึ้นของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ท�ำให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กันยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยในปี 2559 นี้ สพพ.ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาชัน้ น�ำ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) เพือ่ ด�ำเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาร่วมกันในภูมิภาค รวมถึงการช่วยพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ให้มีศักยภาพมากขึ้น
สพพ. ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ด้านนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์ในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค มุ่งสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาคและ
อนุภมู ภิ าค อันเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึน้ อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง กรอบความร่วมมือแม่โขง
- ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation) กรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong - Japan Cooperation)
เป็นต้น นอกจากนี้ สพพ. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อลดระดับช่องว่างของการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน สพพ. จึงได้ขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไปยังสาขาอื่นๆ
นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง อาทิ การพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบประปา การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การพัฒนาพื้นที่ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทย รวมถึงการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ในภูมิภาค เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (คพพ.) มีเจตนารมณ์ในการก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมาย ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กร รวมถึงการบริหารองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาเงินงบประมาณของประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ในภูมิภาค ในนามของ คพพ. ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้
อุทิศตนท�ำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำในความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
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ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังคงด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ทีผ่ า่ นมา สพพ. ได้ดำ� เนินโครงการความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ทั้ง 7 ประเทศ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐบาลไทยภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดย
เฉพาะโครงการที่สนับสนุนความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การปรับปรุงและสร้างถนน
ทางรถไฟ สนามบิน การพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบประปาและด้านสาธารณสุข การสนับสนุนนโยบาย การพัฒนาเมืองคูแ่ ฝด
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนร่วมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS Economic Corridors) เป็นต้น    
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
จ�ำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1,241.48 ล้านบาท โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ วงเงิน      
313.37 ล้านบาท และโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) จ�ำนวน 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชือ่ มโยงไปยังถนนหมายเลข 5 วงเงิน 928.11 ล้านบาท นอกจากนี้ สพพ. ได้จดั ให้มี
การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวน 4 หลักสูตร วงเงินรวม 4.00 ล้านบาท ส�ำหรับด้าน
นโยบายการบริหารเงินทุน เพื่อลดการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินนั้น สพพ. สามารถด�ำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน
การบริหารจัดการเงินทุน ด้านการบูรณาการความร่วมมือกับหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาอืน่ ๆ ในปีนี้ สพพ. ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ได้จัดท�ำแนวทางความร่วมมือ (Partnership Arrangement)
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร (Capacity Building)
ของ สพพ. ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระผมในฐานะผู้บริหาร สพพ. ขอขอบคุณ คพพ. ส�ำหรับการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ให้ด�ำเนินไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และขอขอบคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการรักษาเจตนารมณ์เพื่อให้ สพพ. เป็นองค์กรชั้นน�ำของไทยด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค

นายเนวิ น สิ น สิ ริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน)

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(29 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(1 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน)

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
(26 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)
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นายปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(30 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน)

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน)

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

นายกุศล แย้มสอาด

นายอรรคศิริ บุรณศิริ

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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คณะผู้บริหาร

นายเนวิน สินสิริ

ผู้อำ�นวยการ สพพ.
(16 พฤษภาคม 2557-ปัจจุบัน)

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อำ�นวยการ สพพ.
กำ�กับดูแลสำ�นักบริหารโครงการ
และสำ�นักบริหารเงินทุน
(28 สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน)

นายชูวิทย์ มิตรชอบ

รองผู้อำ�นวยการ สพพ.
กำ�กับดูแลสำ�นักนโยบายและแผน
สำ�นักอำ�นวยการ
และสำ�นักความช่วยเหลือทางวิชาการ
(1 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน

นางมัญชุลา ศิริเจริญ

นายกีรติ เวฬุวัน

นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท

นายอธิวัตร ลวพิมล

นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
(20 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2559)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ
(23 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน)

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
(1 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารเงินทุน
(15 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผน
(23 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักความช่วยเหลือทางวิชาการ
(3 กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน)

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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ผลการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน(องค์การมหาชน) หรือ สพพ. เป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็น
ความส�ำคัญในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจในภูมิภาค
อ�ำนาจหน้าที่หลักตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานฯ ประกอบด้วย
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการทีเ่ กีย่ วโยงกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหรือด�ำเนินนโยบายและ
มาตรการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่ หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมี
ขอบเขตการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหมด 7 ประเทศ
ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(เมียนมา) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)
ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นภารกิจหลักในการด�ำเนินงานของ
สพพ. ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและการเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมภิ าค รวมทัง้ ยกระดับคุณภาพการด�ำรงชีวติ ของประชาชนใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกันให้เกิดการพัฒนาอย่างทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ กระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. เริม่ ตัง้ แต่การส�ำรวจและประเมินโครงการ
เบือ้ งต้น (Fact Finding and Appraisal) การจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ (Preparation) โดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ การด�ำเนินโครงการ (Implementation)
โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นค่าก่อสร้างในการด�ำเนินโครงการ การปิดและการประเมินผลโครงการ
(Project Completion and Post Evaluation) ภายหลังโครงการด�ำเนินการแล้วเสร็จ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. แบ่งเป็น
2 รูปแบบ ได้แก่
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) แบ่งออกเป็น
• การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) โดยมีอัตราดอกเบี้ยต�่ำ และ
ระยะเวลาในการช�ำระคืนเงินต้นและระยะเวลาปลอดหนี้ยาวกว่าปกติ ปัจจุบัน สพพ. คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
1.50 - 2.50 ต่อปี และประเทศผู้กู้ต้องใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทั้งหมด
อีกทั้งต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาจากประเทศไทย  
• การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินให้เปล่า (Grant) เป็นเงินให้เปล่าที่สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นค่า  
ใช้จ่ายส�ำหรับด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ
• การให้เงินช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินกู้และเงินให้เปล่า (Mixed Credit) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีสัดส่วนของเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า โดยปกติอัตราส่วนของเงินให้เปล่าจะไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของมูลค่าการให้ความช่วยเหลือในแต่ละโครงการ
2. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยอยู่ในรูปแบบของเงินให้เปล่า (Grant)
แบ่งออกเป็น
• การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ เช่น การศึกษาความเหมาะสม และ
การจัดท�ำแบบรายละเอียดส�ำหรับงานก่อสร้าง เป็นต้น
• การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (พ.ศ. 2559 - 2561)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความแตกต่างของระดับ
การพัฒนาตลอดจนลดความยากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยแนวโน้มการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ด�ำเนินการตามหลักการ ดังนี้
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS)
2) การกระจายสาขาความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย เช่น การพัฒนาชุมชนเมือง (Urban
Development) และการพัฒนาทางด้านสังคม
3) การกระจายความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
4) การให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ สพพ. ยังสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับ    
เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. รวมทั้งการสร้าง
องค์ความรู้ในการบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management) ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561  
จ�ำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต โดยสรุป
สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน ปี พ.ศ. 2559 - 2561  ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
1.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา
			 1) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองส�ำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมไปถึงโครงข่ายคมนาคมความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ และพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านต่างๆ ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารด่านผ่านแดน รวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
			 2) ขยายความเชือ่ มโยงด้านคมนาคม พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทัว่ ประเทศระหว่างชายแดนไทยกับ
กัมพูชาไปยังเวียดนามใต้ ทัง้ การคมนาคมทางบก ระบบราง และการขนส่งทางน�ำ้ ระหว่างทัง้ สองประเทศตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
		 1.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
			 1) ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง (Connectivity) ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาค โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ (Economic Corridors) โดยเฉพาะ
เส้นทางหรือเมืองที่อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) และ
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor: NSEC)
			 2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน ส่งเสริมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนความ
ร่วมมือในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าร่วมกันระหว่างไทย - สปป.ลาว อาทิ โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงมายัง
ประเทศไทย  
			 3) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และเมือง สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญ
ตามเมืองเศรษฐกิจส�ำคัญ เมืองคู่แฝด (Sister Cities) และเมืองที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Towns) รวมถึง       
การพัฒนาเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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1.3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
			 1) ส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการขยายและปรับปรุงพัฒนาโครงข่าย         
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบก เชื่อมการเดินทางและการขนส่งระหว่างไทยกับเมืองส�ำคัญของเมียนมา รวมถึง
เชือ่ มต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้ในอนาคต การเชือ่ มโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) และเชือ่ มโยง
กับพื้นที่เฉพาะ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น  
		 2) ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละเมือง สนับสนุนการพัฒนาเมืองคูค่ า้ ด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ที่จ�ำเป็น อาทิ ไฟฟ้า ประปา ถนน ในพื้นที่เมืองที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจและเมืองคู่แฝด อาทิ แม่สอด-เมียวดี ตลอดจน
การพัฒนาเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการของ สพพ.
1.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1) สนับสนุนความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการพัฒนาในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
เน้นการพัฒนา ก่อสร้าง และปรับปรุงการเชือ่ มโยงด้านคมนาคมขนส่งทางบก เพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งจากไทยไปยังเวียดนามและจีนมากขึน้ รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
- ตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และตามเมืองคู่แฝด
		 2) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเมือง โครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านสาธารณูปโภคตามเมืองส�ำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกันน�้ำท่วม รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางสังคมในชุมชนเมือง และการสาธารณสุข เช่น การปรับปรุงโรงพยาบาล
1.5 ราชอาณาจักรภูฏาน
		 1) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งทั้ง
ด้านการออกแบบ การก่อสร้างและการบ�ำรุงรักษาถนน และระบบคมนาคมทางอากาศ โดยด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาด้านการคมนาคมของไทย
		 2) ส่งเสริมการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อทดแทนการน�ำเข้า
3) ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Rural Development Planning) สนับสนุน    
การวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา การสาธารณสุข และการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมความต้องการในเมืองส�ำคัญๆ และพื้นที่ในเขตชนบท
1.6 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
		 1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนการขยายโครงข่ายและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางบก รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายถนนสายหลักและ    
เขตเมืองกับชนบท
		 2) ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง  โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ประปา ไฟฟ้า การสาธารณสุข
และครอบคลุมเมืองส�ำคัญๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวศรีลังกา
1.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สพพ. โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี       
ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ หรือจัดฝึกอบรมในสาขาหรือหลักสูตรที่ สพพ. จัดให้แก่บุคลากรภาครัฐของประเทศ     
เพื่อนบ้านอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการเงินต่อไปในอนาคต
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ผลการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่     
31 ธันวาคม 2558 ท�ำให้ภูมิภาคอาเซียนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและดึงดูดความสนใจจากประเทศ
มหาอ�ำนาจทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียมากขึ้น การรวมกลุ่มของ AC จะก่อให้เกิดตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน     
การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และมีการบูรณาการเข้า
กับเศรษฐกิจโลก ตามแนวทางปฏิบัติในแผนงานจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 (AEC Blueprint 2015) และแผน
งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) โดยมีเป้าหมายในการ
สร้างอาเซียนที่มีการเชื่อมโยง มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม มีการรวมตัวกันในระดับสูงขึ้นและแข่งขันได้
ทั้งนี้ การสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านกฎระเบียบ และ    
การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความเสมอภาคและครอบคลุม  เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สพพ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว และต้องการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น บทบาทของ สพพ. ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง อาทิ การสร้างถนน ทางรถไฟ และสนามบิน
โดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจส� ำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS Economic Corridors)           
การปรับปรุงด่านชายแดน สนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตามเมืองส�ำคัญ
บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Towns) การพัฒนาตามพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน (Special
Economic Zones: SEZs) ที่เชื่อมโยง SEZs ของไทย ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่อง
เที่ยวในภูมิภาค นอกจากนี้ สพพ. ได้ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไปยังสาขาอื่นนอกเหนือจากด้านคมนาคมขนส่ง
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การพัฒนาเมือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance : FA)
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
จ�ำนวน 2 โครงการ ภายใต้วงเงินให้ความช่วยเหลือทัง้ สิน้ 1,241.48 ล้านบาท โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ สปป.ลาว จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ วงเงิน 313.37 ล้านบาท
และโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร          
สตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 วงเงิน 928.11 ล้านบาท โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ใน สปป.ลาว
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ สพพ. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
สปป.ลาว จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วงเงิน 313.37 ล้านบาท มีขอบเขตการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การท�ำ  Overlay ผิวถนนด้วย
Asphaltic Concrete ระบบระบายน�้ำ ท�ำฟุตบาทสองข้างทาง และตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 4 เส้นทาง ได้แก่
- เส้นทางที่ 1: ถนน T4 ช่วงสี่แยกธาตุหลวง - สามแยกหมู่บ้านโพนทัน
ระยะทาง 3,200 เมตร กว้าง 14.50 เมตร
   
- เส้นทางที่ 2: ถนน T4 ช่วงสามแยกหมู่บ้านโพนทัน - ร้านอาหารมุกวิว
     
ระยะทาง 2,900 เมตร กว้าง 14.50 เมตร
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- เส้นทางที่ 3: สามแยกถนน 23 สิงหา - สามแยกหมู่บ้านดงป่าลาน
ระยะทาง 1,620 เมตร กว้าง 11.40 เมตร
- เส้นทางที่ 4: ถนนวงเวียนธาตุหลวง - หมู่บ้านหัวสะพาน
ระยะทาง 1,830 เมตร กว้าง 13.00 เมตร

   
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทาง
ที่จะใช้รองรับผู้น�ำที่จะเข้าร่วมการประชุม ASEAN Summit ในปี 2559 ในฐานะที่ สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  
ดังกล่าว และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนและการประกอบกิจการในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะ
เดียวกันเงื่อนไขทางการเงิน สพพ. ที่ก�ำหนดให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้โครงการฯ จากประเทศไทยไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 50 ยังช่วยส่งเสริมการจ�ำหน่ายสินค้าและการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบ
การจากประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย
     วงเงินโครงการรวม 313.37 ล้านบาท (เงินกู้ทั้งจ�ำนวน) โดยแบ่งหมวดค่าใช้จ่ายเป็น ดังนี้
     1) ค่างานวิศวกรรมโยธา                         300.90 ล้านบาท
     2) ค่าวิศวกรที่ปรึกษา                              9.00 ล้านบาท
     3) ค่าบริหารจัดการ                              3.00 ล้านบาท
     4) ค่าบริหารจัดการ สพพ. (0.15%)                  0.47 ล้านบาท
รวม
313.37 ล้านบาท
เงื่อนไขทางการเงิน
     - วงเงิน
313.37 ล้านบาท
     - อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.0 ต่อปี
     - อายุสัญญา
20 ปี (รวมระยะปลอดหนี้ 5 ปี)
     - วันที่รับชำ�ระดอกเบี้ย
20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี
     - ค่าบริหารจัดการของ สพพ.
ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้
     - ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา
นิติบุคคลไทย
     - การใช้สินค้าและบริการจากไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
     - กฎหมายใช้บังคับ
กฎหมายไทย
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 สามารถด�ำเนินการได้ร้อยละ 53.34 จากแผนร้อยละ 70.93 เนื่องจากเกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอนุมัติน�ำเข้าเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ และการชะลอการน�ำเข้าน�้ำมันเพื่อใช้ใน
โครงการ จึงส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้ากว่าก�ำหนด อย่างไรก็ดี ผู้รับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวได้
ร่วมมือกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการปรับแผนการด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งช่วยเร่งรัดงานก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้มีการตกลงกันไว้ ทั้งนี้ สพพ. จะก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทาง      
การปฏิบัติงานส�ำหรับโครงการในอนาคตต่อไป
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โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทร์ ใน สปป.ลาว
2. โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงการคลังโดย
สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลกัมพูชา 1 โครงการ ส�ำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและ
ถนนเชือ่ มโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และโครงการดังกล่าวได้มกี ารลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 เป็นโครงการที่ให้เงินกู้
โดยมีขอบเขตงานดังนี้
-

อาคารส�ำนักงานส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่องตรวจสินค้าขาออก จ�ำนวน 3 ช่อง
ช่องตรวจสินค้าขาเข้า จ�ำนวน 4 ช่อง
อาคารพื้นที่ควบคุมร่วม (Common Control Area: CCA) ตามมาตรฐานของ World Custom
Organization
- อาคารตรวจสินค้าทางกายภาพ รวมถึง ที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ
- ถนนภายในโครงการและถนนเชื่อมไปยังถนนหมายเลข 5 จุดตัดทางรถไฟระดับดิน (At Grade Level
Crossing) การปรับปรุงถนนเดิมในโครงการ
- งานปรับปรุงระบบระบายน�้ำเพื่อป้องกันปัญหาน�้ำท่วมในอนาคต
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เงื่อนไขทางการเงิน
- วงเงิน
928.11 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย
          ร้อยละ 1.5 ต่อปี
- อายุสัญญา                               25 ปี (รวมระยะปลอดหนี้ 7 ปี)
- ค่าบริหารจัดการของ สพพ.                ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา             นิติบุคคลไทย
- การใช้สินค้าและบริการจากไทย            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- กฎหมายที่ใช้บังคับ                        กฎหมายไทย

  

โครงการดังกล่าวจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ลดต้นทุนและเพิม่ ศักยภาพ
ในการขนส่งสินค้า เนื่องจากปัญหาความแออัดของการขนส่งสินค้าทางรถที่ด่านชายแดนบ้านคลองลึก - ปอยเปต
โดยการย้ายกิจกรรมดังกล่าวจากด่านปอยเปตมายังด่านสตึงบทจะช่วยลดความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้า
บริเวณด่านบ้านคลองลึก - ปอยเปต และท�ำให้การขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถด�ำเนินการได้รวดเร็วขึ้น โดยการขนส่ง
สินค้าที่จุดผ่านแดนสตึงบทจะใช้ระยะเวลาในการผ่านแดนประมาณ 30 นาทีต่อคัน เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าที่จุด
ผ่านแดนปอยเปต ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ จากภาพรวมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุด
ผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต พบว่า ในปี 2557 มีมูลค่าการค้าจ�ำนวน 72,600 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกคิดเป็นจ�ำนวน 59,508 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.97 ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือกัมพูชา
เพื่อพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายตัวทางด้านการค้าระหว่างไทย - กัมพูชาที่คาดว่าจะเพิ่ม   
สูงขึ้นถึง 187,488 ล้านบาท ในปี 2579 และประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้เปรียบดุลการค้ามากขึ้นทุกปี โดยมีประมาณ
การอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนในช่วงปี 2560 - 2579 ร้อยละ 26.76 หรือคิดเป็นมูลค่าการค้าเฉลี่ย    
139,910 ล้านบาทต่อปี
การให้ความช่วยเหลือแก่กมั พูชาในการด�ำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน (Connectivity) ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
(Southern Economic Corridor: SEC) ตามแผนงาน GMS เชือ่ มโยงประเทศเมียนมา - ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม รวมทั้ง
เป็ น การสนั บ สนุ น นโยบายการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ จ.สระแก้ ว - จ.บั น เตี ย นเมี ย นเจย
ของทั้งสองประเทศ การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียงให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ส่งเสริมการจ้างงานให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบ ท�ำให้มกี ารกระจายรายได้ดขี นึ้
และเป็นการเพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนและการประกอบกิจการในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ  
ธุรกิจการบริการที่ต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว สถานที่พัก และร้านอาหาร เป็นต้น
สพพ. ได้ ก� ำ หนดเงื่ อ นไขให้ กั ม พู ช าใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ภายใต้ โ ครงการฯ จากประเทศไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมถึงต้องให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างและบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาจากประเทศไทยเป็นผูด้ ำ� เนินโครงการด้วย
ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การตามที่ ก ล่ า วจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ก ่ อ สร้ า ง และสนับสนุนให้                    
ผู้ประกอบการไทยไปท�ำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มีการหารือและตกลงกันในระดับผู้น�ำของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย - กัมพูชา
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โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA)
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการ    
ต่อเนือ่ งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน สปป.ลาว จ�ำนวน 1 โครงการ คือ งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนน
หมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน�้ำสัง และคณะกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติแผนการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวน 4 หลักสูตร วงเงิน 4.00 ล้านบาท โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) เป็นหนึง่ ในภารกิจหลักของ สพพ. โดยเป็นการช่วยเหลือประเทศเพือ่ นบ้าน
ในการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ เพื่อให้สามารถด�ำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านได้รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. โดยในปี 2559 สพพ. มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก�ำกับและตรวจรับผลการศึกษาภายใต้
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ งานออกแบบ
รายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน�ำ้ สัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การเดินทาง และ      
การขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ - เวียงจันทน์ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ดึงดูดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการค้า ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้มูลค่าการค้าชายแดน
เพิม่ สูงขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรในพืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโดยลดระยะเวลาในการเดินทาง
และสร้างศักยภาพในการเป็นเส้นทางการค้าตามแนวเมืองส�ำคัญระหว่างไทย - สปป.ลาว อาทิ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังแขวงไชยบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการเบิกจ่ายเงินภายใต้โครงการ R11 จ�ำนวน
8,141,469.52 บาท

แผนภาพแสดงแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ - เวียงจันทน์
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นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ยังรวมถึงการจัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับ
เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มี
องค์ความรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคม สิง่ แวดล้อม และวิศวกรรมสาขาต่างๆ เพือ่ ด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้     
ทางด้านบริหารจัดการและเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2559 สพพ. ได้ดำ� เนินการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตรประกอบด้วย
(1) หลักสูตร Project Management   ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2559 ณ สถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง (Mekong Institute) จังหวัดขอนแก่น
(2) หลักสูตร Border Crossing Facility and Transit System ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ กรมศุลกากร
และศึกษาดูงานด่านศุลกากรสะเดา ณ จังหวัดสงขลา
(3) หลักสูตร Innovative Financing ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
(4) หลักสูตร Highway Management ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ รวมทั้งสิ้น 63 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วยผู้แทนจากกัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ศรีลังกา และภูฏาน

สัดส่วนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ ของแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ สพพ. ยังได้ด�ำเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้โครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ส�ำหรับโครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่งใน สปป.ลาว โดย สพพ. ได้บูรณาการร่วมกับ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค (กปภ.) และการประปานครหลวง (กปน.) เพื่ อ ด� ำ เนิ น การถ่ า ยทอดความรู ้
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้แก่เจ้าหน้าที่ กรมเคหะและผังเมือง สปป.ลาว จ�ำนวนทัง้ สิน้ 259 คน วงเงินในส่วนที่ สพพ.
เบิกจ่าย จ�ำนวน 2,443,223.21 บาท ประกอบด้วย
(1) หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (Management Training)
(2) หลักสูตรด้านเทคนิค (Technical Training)
(3) หลักสูตร Study Visit ส�ำหรับผู้บริหาร
(4) การจัดผู้เชี่ยวชาญประจ�ำพื้นที่โครงการเพื่อสอนงาน (On the Job Training)
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โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการยกระดับความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
รายงานปิดโครงการ (Project Completion Reports)
การจัดท�ำรายงานปิดโครงการเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และค�ำรับรองการปฏิบัติงาน        
ของ สพพ. (KPI) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบผลส�ำเร็จของโครงการกับขอบเขตการด�ำเนิน
โครงการและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคพร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเป็น     
บทเรียนในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. มีก�ำหนดจัดท�ำรายงานปิดโครงการจ�ำนวน   
2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โดย สพพ. ได้จัดท�ำรายงานปิดโครงการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบรายงานผลความส�ำเร็จและ
ข้อเสนอแนะจากการด�ำเนินโครงการ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของโครงการของทั้งสองโครงการเมื่อวันที่     
22 สิงหาคม 2559
รายงานปิดโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์)
วงเงินกู้

แบ่งเป็นเงินกู้ ร้อยละ 70 และเงินให้เปล่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ 1,650 ล้านบาท
ค่าก่อสร้าง
1,476,000,000 บาท
ค่าวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
   78,000,000 บาท
หมวดค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ
   18,000,000 บาท
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency)
78,000,000 บาท
รวม
1,650,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
- ระยะเวลาการกู้ 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี)
เงื่อนไขทางการเงิน - ค่าบริหารจัดการสัญญาของ สพพ. (Management Fee) ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้
- การใช้สนิ ค้าและบริการจากไทยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าและบริการทัง้ หมด
- ชำ�ระดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน
ขอบเขตโครงการตามสัญญาฯ
ขอบเขตที่ด�ำเนินการในส่วนที่ 1 วงเงิน 656 ล้านบาท ประกอบด้วย
• งานก่อสร้างย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY)
• งานก่อสร้างระบบรางรถไฟเข้าย่านเก็บกองตู้คอนเทนเนอร์และระบบรางหลีก
• งานยกระดับระบบอาณัติสัญญาณ
• งานก่อสร้างถนนทางเข้า CY 4 ช่องจราจร
• งานก่อสร้างอาคารส�ำนักงานกรมรถไฟและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
ขอบเขตในส่วนที่ 2 ที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการ วงเงิน 994 ล้านบาท ประกอบด้วย
• งานก่อสร้างระบบรางรถไฟหลัก สถานีท่านาแล้ง-สถานีเวียงจันทน์ ระยะทาง 7.50 กม.
• งานก่อสร้างสถานีเวียงจันทน์
• งานก่อสร้างจุดตัดบริเวณถนนค�ำสวัสดิ์แบบ Level Crossing
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เนื่องจาก สปป.ลาว ได้ขอแบ่งงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน และได้เริ่มด�ำเนินการ
ในส่วนที่ 1 ก่อน ต่อมา นโยบายของรัฐบาล สปป.ลาว เปลี่ยน ท�ำให้ยังไม่มีการด�ำเนินงานต่อในส่วนที่ 2
- การจัดหาวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง
วิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทการจัดหา

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง
แอนท์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด ร่วมกับ Lao บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำ�กัด
Transport Engineering Consultant และ
บริษัท TEAM Lao Co., Ltd.

หน่วยงาน/บริษัท

วงเงินสัญญาจ้างฯ (บาท)

- เริ่มแรก 28,000,000.00 บาท
- VO เพิ่มเติม 1,000,000.00 บาท     
รวม 29,000,000.00 บาท

- เริ่มแรก 591,802,265.31 บาท
- VO เพิ่มเติม 28,517,209.00 บาท       
รวม 620,319,474.31 บาท

วันเริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา

เริ่ม 25 เมษายน 2556
ถึง 25 เมษายน 2558
(ขยายระยะเวลา 6 เดือน
สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2558)

เริ่ม 23 กันยายน 2556
ถึง 22 มีนาคม 2558
(ขยายระยะเวลา 6 เดือน
สิ้นสุด 27 กันยายน 2558)

- การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาฯ มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 26 งวด จ�ำนวน 655,319,474.31 บาท หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 100 ของวงเงินที่ผูกพันตามสัญญาจ้างเหมา โดยรัฐบาล สปป.ลาว จะต้องช�ำระคืนเงินต้นในส่วนของเงินกู้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 459,466,132.02 บาท โดยแบ่งช�ำระปีละ 2 ครั้ง เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 40 งวด
- การใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย มีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
402,000,643.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.34 ของมูลค่าการใช้สินค้าและบริการทั้งหมด
- ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
• การอนุมัติรายการน�ำเข้าสินค้าหลัก (Master List) ของโครงการมีความล่าช้า
• มีฝนตกชุกมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พืน้ ทีก่ อ่ สร้างส่วนใหญ่เป็น   
ทุ่งนาในที่ลุ่มบางพื้นที่น�้ำท่วม
• สปป.ลาว ไม่สามารถเวนคืนและโยกย้ายประชากรอีกประมาณ 2-3 ครัวเรือนที่อยู่บนแนวเส้นทางตามที่ได้
ออกแบบไว้ในขั้นการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้
• การขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมรถไฟฯ และนครหลวงเวียงจันทน์ ในส่วนของการปรับปรุงถนนหลัก
ที่ใช้ในการเข้า - ออก สถานีรถไฟท่านาแล้ง ส่งผลให้ปัจจุบันประชาชนเดินทางเข้า - ออกสถานีฯ          
           ได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร
- สรุปผลความส�ำเร็จของโครงการ
• เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางรถไฟแห่งชาติลาว (National Railway Development Strategy)
ทีต่ อ้ งการพัฒนาการขนส่งสินค้าในปริมาณมากทางรางเชือ่ มโยงระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว             
• เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและความปลอดภัยในการเดินรถ รองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจร
ทางรถไฟที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตตามที่ได้วางแผนไว้
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• สนั บ สนุ น นโยบายการเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งประเทศในอนุ ภู มิ ภ าค (Connectivity) โดยพั ฒ นา
การคมนาคมขนส่งระบบรางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
• ลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า อันจะก่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสให้   
ภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว
• สามารถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ในปริมาณมากๆ เช่น การขนส่งน�้ำมัน แก๊ส หิน ทราย ปูนซีเมนต์
หิน สินแร่ ข้าวสาร แป้ง ยางพารา เป็นต้น
• เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศจากการใช้ประโยชน์โครงการดังกล่าว
- ข้อเสนอแนะของโครงการ
• หน่วยงานปฏิบัติควรแจ้งให้ผู้ด�ำเนินโครงการทราบล่วงหน้าถึงความยุ่งยากในขั้นตอนการขอ Master List                        
  ของวัสดุ  เครือ่ งจักร และอุปกรณ์กอ่ สร้างทีจ่ ะใช้ในโครงการ เพือ่ หลีกเลีย่ งความล่าช้าทีอ่ าจเกิดขึ้นจากขัน้ ตอน     
ปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง  และก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงานให้ผร้ ู บั เหมามากขึน้ ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท�ำเอกสารประกวดราคาและสัญญาจ้างเหมา เพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นกับโครงการที่
  สพพ. เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
• หน่วยงานปฏิบัติควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้โครงการได้ถูก  
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาความล่าช้าหรือความยากล�ำบากทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น กรณีถนน
เข้า-ออก สถานีท่านาแล้ง และการเวนคืนที่ดิน เป็นต้น
• ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์การด�ำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลไทย
  ผ่าน สพพ. ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการด�ำเนินโครงการ
รายงานปิดโครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โครงการพั ฒ นาระบบประปา 5 แห่ ง ใน สปป.ลาว เป็ น โครงการที่ มี เ ป้ า หมายในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจนโดยพัฒนาระบบน�้ำประปาที่ถูกสุขลักษณะอนามัยให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงซึ่งจะ
ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น โดย คพพ. อนุ มั ติ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ใน
การประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 และลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
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ประเภทการจัดหา

วิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

หน่วยงาน/บริษัท

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

วงเงินสัญญาจ้างฯ (บาท)

10,000,000 บาท

278,476,343.39 บาท

วันเริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา

1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558

1 กันยายน 2557 ถึง
30 พฤศจิกายน 2558 (ขยายระยะเวลา  
2 เดือน สิน้ สุด 31 มกราคม 2559)
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- การจัดหาวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง
วงเงินกู้
หมวดค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขทางการเงิน
ผู้ให้กู้

310 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ 305 ล้านบาท และเงินให้เปล่า 5 ล้านบาท
ค่าก่อสร้าง                                        280,500,000 บาท
ค่าวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง                 10,000,000 บาท
ค่าฝึกอบรม (เงินให้เปล่า)                             5,000,000 บาท
ค่าบริหารจัดการ                                     2,500,000 บาท
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (Contingency)                  12,000,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย                                      310,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
- ระยะเวลาการกู้ 20 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี)
- ค่าบริหารจัดการสัญญาของ สพพ. (Management Fee) ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้
- ชำ�ระดอกเบี้ย 2 ครั้ง/ปี ทุกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และ 20 สิงหาคม
- วันสิ้นสุดสัญญาเบิกจ่าย 18 กันยายน 2559
สพพ.

- ขอบเขตงานก่ อ สร้ า ง โรงผลิ ต น�้ ำ ประปา ระบบการจั ด หาน�้ ำ ดิ บ และระบบส่ ง -จ่ า ยน�้ ำ ประปา
ใน 5 เมือง ประกอบด้วย
1. เมืองแบ่ง แขวงอุดมไช (46.42 ล้านบาท)
2. เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี (47.70 ล้านบาท)
3. เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (63.39 ล้านบาท)
4. เมืองไชบุลี แขวงสะหวันนะเขต (83.83 ล้านบาท)
5. เมืองโขง แขวงจ�ำปาสัก (37.14 ล้านบาท)
- การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาฯ สปป.ลาว ได้เริ่มเบิกจ่ายเงินตามสัญญาความช่วยเหลือทางการเงินงวดแรก
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยปัจจุบนั ยังเหลือการเบิกจ่ายอีก 3 งวด แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง ค่าทีป่ รึกษา และค่า    
ฝึกอบรม อย่างละ 1 งวด
- การใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย มีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
166,018,314.94 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.09 ของมูลค่าการใช้สินค้าและบริการทั้งหมด
- ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
• การอนุมัติรายการน�ำเข้าสินค้าหลัก (Master List) ของโครงการมีความล่าช้า
• การขนส่งอุปกรณ์ผ่านด้านชายแดนในช่วงแรกเป็นไปอย่างยากล�ำบาก โดยผู้รับเหมาฯ ต้องประสานกับ     
กรมศุลกากรขาเข้าของ สปป.ลาว ถึง 4 ด่าน เพื่อผ่านเข้าไป 5 เมืองใน สปป.ลาว
• เนื่องจากงานก่อสร้าง 5 เมืองอยู่กระจายทั่ว สปป.ลาว ทั้งภาคเหนือ กลาง และใต้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบท
ห่างไกลจากนครหลวง (คล้ายกับด�ำเนินงาน 5 โครงการพร้อมกัน) จึงท�ำให้มคี วามยากล�ำบากในการติดต่อ
ประสานงานและจัดท�ำเอกสารประจ�ำเดือน
• ผู้รับเหมาฯ ขาดประสบการณ์ในการท�ำงานกับ สพพ. ท�ำให้มีการจัดท�ำเอกสารการเบิกจ่ายเงินผิดพลาด
ในช่วงแรก และการบริหารจัดการผู้รับเหมาฯ รายย่อย (Sub-Contractors) ใน สปป.ลาว ยังไม่ดีพอ
- สรุปผลความส�ำเร็จของโครงการ
• ประชาชนในพื้นที่โครงการมีสาธารณูปโภคน�้ำประปาที่ได้มาตรฐานส�ำหรับการอุปโภคบริโภค
• ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในทั้ง 5 เมือง
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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• เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบประปา
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ เนื่องจากการพัฒนาระบบประปาจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชนในเมืองนั้นๆ จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
• การถ่ายทอดความรูด้ า้ นวิศวกรรมประปาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมตัง้ แต่พนื้ ฐาน
ถึงการบริหารจัดการ ท�ำให้ สปป.ลาว สามารถน�ำโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
- ข้อเสนอแนะของโครงการ
• หน่วยงานปฏิบัติควรแจ้งให้ผู้ดำ� เนินโครงการทราบล่วงหน้าถึงความยุ่งยากในขั้นตอนการขอ Master List  
และก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงานให้ผู้รับเหมาฯ มากขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท�ำเอกสารประกวด
ราคาและสัญญาจ้างเหมา
• หน่วยงานปฏิบตั คิ วรอ�ำนวยความสะดวกแก่ผรู้ บั เหมา ในเรือ่ งพิธกี ารศุลกากรส�ำหรับการน�ำเข้าวัสดุอปุ กรณ์
ก่อสร้าง เนื่องจากจะต้องมีการน�ำเข้าวัสดุก่อสร้างจากประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
• หน่วยงานปฏิบัติควรแจ้งให้ สพพ. ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการด�ำเนินงานเพิ่มเติมของ
ผู้รับเหมา โดยต้องแจ้งก่อนวันก�ำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
การร่วมทุนของ สพพ. ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สพพ. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทวายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้เห็นชอบ
มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV)
กับกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Foreign Economic Relations Department: FERD) ของประเทศ
เมียนมา
โดยต่อมาญี่ปุ่น โดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank of International      
Cooperation: JBIC) แสดงเจตจ�ำนงที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบให้ สพพ. เข้าร่วมลงทุนใน SPV กับหน่วยงานของญี่ปุ่นและเมียนมาในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากัน คือ         
ร้อยละ 33.33 ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผูแ้ ทนระดับสูงจากประเทศไทย เมียนมา และญี่ปุ่น
ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 2 (Shareholders Agreement II) ของ SPV ระหว่าง
JBIC ในฐานะตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่น สพพ. ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย และ FERD ในฐานะตัวแทนรัฐบาลเมียนมา
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เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายญี่ปุ่น โดย JBIC ได้เข้าร่วมลงทุนใน SPV โดยได้โอนเงินช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
เข้าบัญชีของ SPV จ�ำนวน 6 ล้านบาท ท�ำให้ทั้ง 3 ฝ่าย เข้าถือหุ้นใน SPV ด้วยสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน และ SPV มีทุน     
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านบาท ทั้งนี้ SPV จะท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับคณะกรรมการบริหารโครงการ          
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพื่อเชิญชวนและคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาด�ำเนินการพัฒนาโครงการย่อยรายสาขา
ในพื้นที่โครงการทวาย และการร่วมทุนในครั้งนี้เป็นพันธสัญญาอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่นในการเข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนส�ำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกับประเทศไทยและเมียนมา
การมีส่วนร่วมของ สพพ. ในโครงการทวายซึ่งเป็นโครงการการลงทุนระหว่างประเทศขนาดใหญ่ (Mega-   
project) ในฐานะผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นถือเป็นบทบาทที่สำ� คัญของ สพพ. อีกทั้งยังเป็นการด�ำเนินงานเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อเปิดประตูการค้าฝั่งทะเลอันดามันและส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานตลอดแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจทวาย-กาญจนบุรีที่ส�ำคัญอีกด้วย
การบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและพอเพียงกับการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คพพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย วงเงิน 1,332,170,490.21 บาท
โดยมีที่มาของงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 928,864,500.00 บาท และเงิน สพพ. อีกจ�ำนวน   
403,305,990.21 บาท โดยผลจากการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 1,301,642,184.17 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 97.71 ของกรอบวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ
ในส่วนของการบริหารเงินทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. บริหารเงินได้ทั้งสิ้น 17,271,385.40 บาท โดย
ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจ�ำนวน 427,296,804.47 บาท
การจัดหาเงินทุนอื่นจากแหล่งอื่นเพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
สพพ. มีแนวทางในการลดภาระการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน โดยใช้เงิน สพพ. จ่ายในส่วนของค่าบริหาร
จัดการ ซึ่งประกอบด้วย งบบุคลากร งบด�ำเนินงาน และงบลงทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ตลอดจน
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และโครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน และนอกจากนี้
สพพ. ยังได้ด�ำเนินการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และรับภาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในบางโครงการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
การจัดเก็บหนี้และการบริหารหนี้
1. การจัดเก็บหนี้
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วทั้งสิ้น 10,814,869,660.90 บาท เป็นเงิน
ให้กู้ 9,284,462,403.73 บาท และเงินให้เปล่า 1,530,407,257.21 บาท โดยได้รับช�ำระคืนเงินต้นแล้ว 588,233,391.14 บาท
ซึ่งปัจจุบันมียอดหนี้เงินต้นคงค้าง รวมทั้งสิ้น 7,471,884,006.52 บาท โดยในปี 2559 สพพ. ได้ด�ำเนินการติดตามและ     
จัดเก็บหนี้ครบถ้วนตามสัญญา โดยมีการเรียกเก็บจ�ำนวน 37 ครั้ง คิดเป็นเงิน 297,037,549.56 บาท ประกอบด้วย เงินต้น
จ�ำนวน 194,475,900.00 บาท และดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 102,561,649.56 บาท
2. การบริหารหนี้
สพพ. ได้ กู ้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ 2 แห่ ง คื อ ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า
แห่งประเทศไทยและธนาคารออมสินเพือ่ น�ำไปใช้สำ� หรับการให้กตู้ อ่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ทีผ่ า่ นมา สพพ. เป็นผูร้ บั ภาระ
ดอกเบี้ยและส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ช�ำระหนี้ จ�ำนวน  88,921,292.90 บาท
โดยเป็นเงินต้น จ�ำนวน  29,600,000.00 บาท และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จ�ำนวน 59,321,292.90 บาท ดังนี้
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- ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น  41,952,694.79 บาท ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (กัมพูชากูต้ รงกับ ธสน.) ประเทศกัมพูชา จ�ำนวน  39,145,023.56 บาท
และโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 สปป.ลาว จ�ำนวน 2,807,671.23 บาท
- ธนาคารออมสิน จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 46,968,598.11 บาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 สปป.ลาว
จ�ำนวน  19,094,723.09 บาท เป็นเงินต้น จ�ำนวน 13,600,000.00 บาท และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จ�ำนวน 5,494,723.09 บาท
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จ�ำนวน  22,442,757.26 บาท เป็นเงินต้น จ�ำนวน
16,000,000.00 บาท และค่าดอกเบีย้ เงินกู้ จ�ำนวน  6,442,757.26 บาท และโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อ
รองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM   Summit) ครั้งที่ 9 สปป.ลาว จ�ำนวน 5,431,117.76 บาท
ทั้งนี้เงินช�ำระหนี้ดังกล่าว ใช้จากงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 39,145,023.56 บาท และเงิน สพพ. จ�ำนวน
49,776,269.34 บาท
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การจัดท�ำความตกลงกับหน่วยงานต่างๆ
การจัดท�ำความตกลงกับหน่วยงานต่างๆ ของ สพพ. นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สพพ.    
ในการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ ำโขงอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ความช�ำนาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ลงนามในความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศชั้นน�ำของภูมิภาค จ�ำนวน     
2 ฉบับ โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. สพพ. ร่ ว มกั บ ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asia Development Bank: ADB) จั ด ท� ำ แนวทางหุ ้ น ส่ ว น
การพัฒนา (Partnership Arrangement) ระหว่าง ADB และ สพพ. และมีพิธีลงนามแนวทางฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่        
15 ตุลาคม 2558 ณ กระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง
ของรัฐบาลร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้แนวทางหุ้นส่วนการพัฒนาดังกล่าว สพพ. และ ADB จะร่วมกันสนับสนุน    
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นส�ำคัญ ครอบคลุมสาขาความร่วมมือด้านการขนส่ง
พลังงาน การพัฒนาเมือง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  สาธารณสุข และการศึกษา  โดยผ่านรูปแบบความร่วมมือ
หลากหลาย ได้แก่ การปล่อยกู้ร่วม (Parallel Cofinancing)  การถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งนี้
การพิจารณาความร่วมมือจะขึ้นกับสาขาการพัฒนาที่สนใจร่วมกัน และความช�ำนาญของแต่ละองค์กร รวมทั้งเจตจ�ำนง
ของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ
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2. สพพ. ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency
: JICA) จัดท�ำความตกลงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnership Arrangement) ระหว่าง JICA และ สพพ. และมีพิธี        
ลงนามความตกลงฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ กระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายฮิเดโอะ ฟุกชุ มิ ะ อุปทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของรัฐบาล
ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาดังกล่าว สพพ. และ JICA จะร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนา
ด้านความเชือ่ มโยง เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและส่งเสริมการขนส่งข้ามพรมแดนให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้ การพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรท้องถิน่ การเข้าถึงพืน้ ทีต่ ามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
รวมถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อยกระดับการพัฒนา และความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงให้ดี
ขึ้นโดย สพพ. จะเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) กับ JICA ในการด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มความเชื่อมโยงญี่ปุ่น - แม่โขง (Japan - Mekong
Connectivity Initiative)
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การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ก�ำหนดนโยบาย
ในการก� ำ กั บ และดู แ ลองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารน� ำ ไปปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น งานของ สพพ. โดยมุ ่ ง ให้ เ กิ ด
การด�ำเนินงานเพื่อให้องค์กรมีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใน  
การด�ำเนินงานของ สพพ. โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน โดย คพพ.
จะไม่แทรกแซงการท�ำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดเสรีภาพในการท�ำงาน และความสมดุลในการก�ำกับดูแลงานด้าน
นโยบายและด้านการบริหาร
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานให้สอดรับกับ
นโยบายตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ก ล่ า วให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และความช�ำนาญในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ โดยสรุปรายละเอียด
การด�ำเนินงาน ดังนี้
- การจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้สอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ อาทิ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ เรื่อง NEDA ร่วมใจ          
ต้านภัยทุจริต การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ เรื่องดีดีจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น
- การจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
อาทิ การควบคุมตรวจสอบงบประมาณ การตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นข้อมูลที่หน่วยงานควรเปิดเผย และรูปแบบ Open
Data และความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- การน�ำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงของ ป.ป.ช. เพื่อให้ตระหนักและ
ปลูกจิตส�ำนึกในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
- การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้โปร่งใส เกิดความสมดุลในการด�ำเนินงาน โดยให้มี
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจาก สตง. เป็นผู้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ สพพ.
- การจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ     
จั ด ท� ำ และแสดงบั ญ ชี ร ายการรั บ จ่ า ยของโครงการที่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลเป็ น คู ่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2554 รวมทั้ง สพพ. ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการใน
กระบวนการจัดจ้างทีป่ รึกษา ก�ำกับและตรวจรับงานทีป่ รึกษา เป็นต้น นอกจากนีก้ ระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างตามสัญญาการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ สพพ.
ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการประกวดราคาของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
     - การจัดท�ำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สพพ. ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. รายงานปิดโครงการ การประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลา 3-5 ปี ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ    
ผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานด้านการพัฒนาองค์กร : โดย สพพ. และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน ได้ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตั ปิ ระจ�ำปี โดยจ�ำแนกออกเป็น 4 มิติ คือ มิตดิ า้ นประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน มิตดิ า้ นคุณภาพการ
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ให้บริการมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คพพ. ได้มีการก�ำกับดูแลให้ สพพ. ด�ำเนินการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ตาม
มาตรา 31(1) ซึ่งก�ำหนดให้เป็นองค์กรขนาดเล็กและกะทัดรัด มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และตามข้อ
กฎหมาย รวมถึงระเบียบอื่นของทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึง คพพ. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สพพ.            
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ ก�ำหนดขัน้ ตอนและกระบวนการท�ำงานให้มคี วามรวดเร็ว
และคล่องตัว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
แม้วา่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ต้องเผชิญความท้าทายและข้อจ�ำกัดต่างๆ ซึง่ บางปัจจัยอยูน่ อกเหนือ
การควบคุม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดี จากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในปีนี้ สพพ. ภายใต้การก�ำกับดูแลและข้อเสนอแนะของ คพพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้มี      
การปฏิบตั งิ านอย่างมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ จึงท�ำให้ผลประเมินการปฏิบตั งิ านตามค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านของ สพพ. ทีไ่ ด้ตกลงไว้
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ได้ในเบื้องต้น 4.5200 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5.0000 คะแนน (อยู่ระหว่างรอคะแนนอย่างเป็นทางการ และผลการขออุทธรณ์ตัวชี้วัดจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
หน่วย : คะแนน
ผลการดำ�เนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มิติ
2557
2558
2559
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
5.0000
4.3333
4.3333
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
5.0000
5.0000
5.0000
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
5.0000
5.0000
4.2727
มิติที่ 4 ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
4.9250
4.5820
5.0000
รวม
4.9888
4.5206
4.5200
ร้อยละ
99.77
90.41
90.40
หน่วย : คะแนน
ปีงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
2559
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4.3333
1.1 ความสำ�เร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
3.0000
1.2 ความสำ�เร็จของการดำ�เนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.0000
1.3 ความสำ�เร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
5.0000
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
5.0000
2.1 ระดับความสำ�เร็จของการสำ�รวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
5.0000
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
4.2727
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
5.0000
3.2 ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน
3.0000
3.3 ร้อยละการประหยัดนำ�้
3.0000
3.4 ระดับความสำ�เร็จของการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
5.0000
มิติที่ 4 ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
5.0000
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
5.0000
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
5.0000
4.3 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาเครือ่ งมือทางด้านการบริหารบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ
5.0000
รวม
4.5200
**หมายเหตุ: ประมาณการเบือ้ งต้นอยูร่ ะหว่างรอคะแนนอย่างเป็นทางการ และผลการขออุทธรณ์ตวั ชีว้ ดั จากส�ำนักงาน ก.พ.ร.
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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แผนการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(คพพ.) เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อให้การด�ำเนินงานของ สพพ. มีความ  
ต่อเนื่องและสามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ จึงเห็นควรให้ใช้ยุทธศาสตร์ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2558
-2560) เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของ สพพ. ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของ
สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 38 กิจกรรม ให้มคี วามสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ ในภู มิ ภ าคในการร่ ว มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
พันธกิจ
1. สนั บ สนุ น นโยบายภาครั ฐ ด้ า นการให้ ค วามร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นให้ เ กิ ด
ความยั่งยืน ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน    
ภายใต้การพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐให้น้อยที่สุด
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วยการเป็นหุ้นส่วนร่วมพัฒนา เพื่อ    
ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
เป้าหมายหลัก
1. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการเงินและวิชาการ
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศในการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการโครงการทีด่ ำ� เนินงานร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน และพัฒนาการมีสว่ นร่วม
ของภาคเอกชน
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร โดยการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยี เพือ่
ยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาค
แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน 6 กิจกรรม อาทิ          
การทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดย
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หารือกับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ การจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
และวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน การแลกเปลีย่ นข้อมูลการด�ำเนินงาน นโยบาย และความเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561 2564) และการจัดประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM - EDCF - JICA และ NEDA เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น และวิ ช าการกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นให้ มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐานสากล
แผนปฏิ บั ติ ง านตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 นี้ สพพ. ก� ำ หนดให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานจ� ำ นวน 9 กิ จ กรรม อาทิ
การติดตาม บริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ก ระจายตั ว ตามมิ ติ ต ่ า งๆ การจั ด ท� ำ นโยบาย
การป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สพพ. และ       
การศึกษาและประเมินโครงการทีม่ ศี กั ยภาพส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการใน CLMV ตามแผนความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ปี เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
การบริหารเงินทุน การบริหารจัดการหนี้ การใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน การทบทวนสินทรัพย์และจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของสถาบันการเงินไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 เพือ่ ใช้ในการบริหารเงินทุนของ สพพ. และการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของ สพพ. เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ในอนาคต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
แผนปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 นี้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานจ� ำ นวน 18 กิ จ กรรม อาทิ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. การจัดอบรมตามกรอบสมรรถนะ (Competency)   
ทั้งสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะประจ�ำหน้าที่งาน (Functional Competency)
และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใสให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ สพพ. และให้เป็นไป
ตามกฎหมายภาครัฐ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามแผนการปฏิบัติงานที่กล่าว คพพ. ได้อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2560 แก่ สพพ. จ�ำนวนทั้งสิ้น  
1,264,590,492.80 บาท ประกอบด้วย เงินสะสม สพพ. จ�ำนวน 339,140,583.00 บาท เงินกู้สถาบันการเงิน จ�ำนวน
698,104,909.80 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 227,345,000.00 บาท
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ 2559

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านบริหารองค์กร
มีจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายเพ็ญศักดิ์
ชลารักษ์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ มีนาคม 2553 ถึงปัจจุบัน
2. นายณรงค์
ป้อมหลักทอง
อนุกรรมการตรวจสอบ
มีนาคม 2553 ถึงปัจจุบัน
3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อนุกรรมการตรวจสอบ
มีนาคม 2553 ถึงปัจจุบัน
4. นายกุศล
แย้มสอาด
อนุกรรมการตรวจสอบ
กรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
5. นายอรรคศิริ
บุรณศิริ
อนุกรรมการตรวจสอบ
กรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
6. นางปัทมา
เธียรวิศิษฎ์สกุล อนุกรรมการตรวจสอบ
กรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
โดยมี นายอธิวัตร ลวพิมล
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลสถานะทางการเงินของ สพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
5. ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นตามระบบตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7. ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานของ สพพ.
8. เปิดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบในรายงานกิจการประจ�ำปีฝ่ายของ สพพ.
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ. มอบหมาย
ปีงบประมาณ 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพพ.
และผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและพิจารณาใน
เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Govermance) โดย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานและสรุปผลการประชุมต่อ คพพ. ทุกครั้งที่มีการประชุม สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�ำโดย
ถูกต้องตามที่ควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังที่ก�ำหนด ก่อนเสนอ
คพพ. รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
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โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของ สพพ. ได้จัดท�ำขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ
2. สอบทานการควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ สพพ.
โดยพิจารณารายงานผลการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า สพพ. มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
มีประสิทธิพล เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก� ำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของ สพพ. มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เป็นไปตามที่ก�ำหนด
3. ก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระและเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบและได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 รวมถึงการรายงาน
ผลการตรวจสอบ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ สพพ. อีกวาระหนึ่ง
และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีส�ำหรับปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง คพพ. ได้ให้ความเห็นชอบ
5. การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี
เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจและให้มนั่ ใจว่าการสอบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ และสอบถามหารือเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ห็นว่า
จ�ำเป็น เช่น คุณภาพของงานสอบบัญชี และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้สอบบัญชีมีความกังวล หรือการถูกจ�ำกัดขอบเขต เป็นต้น
เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะส�ำคัญ (ถ้ามี) เสนอ คพพ. ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี
6. สอบทานการด�ำเนินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ สพพ. มติคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่ก�ำกับ สพพ.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติดตาม การบริหารงาน การควบคุมภายใน ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานแก่ส�ำนักงาน และเสนอ คพพ. ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติ
โดยมีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. เสนอแนะให้ สพพ. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายบัญชีของ สพพ. ให้สอดคล้องกับหลักการนโยบาย
การบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ๆ ที่กระทรวงการคลังประกาศ ให้เป็นปัจจุบัน
2. เสนอแนะให้ สพพ. จัดท�ำร่างระเบียบควบคุมการเบิกใช้เงินสะสมของ สพพ. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เสนอแนะให้ สพพ. ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมให้ผู้กู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้
ครบถ้วน
3. เสนอแนะให้ สพพ. ติดตามการติดตั้งการใช้งานระบบสารสนเทศระบบใหม่ ให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่างมีอิสระ และได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

(นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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งบการเงิน
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองโดย สตง.)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระใน 1 ปี
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

5
6
7
8.1

327,307,288.47
199,292,422.00
29,655,307.16
50,000,000.00
328,891.02
342,891.02
606,926,659.23

6
8.2
8.3
9
10

หน่วย : บาท
2558
355,543,784.37
194,557,196.50
26,943,642.63
35,000,000.00
164,523.78
855,472.79
613,064,620.07

7,272,591,584.52 6,529,510,826.22
50,000,000.00 100,000,000.00
1,440,358.83
3,468,886.45
1,932,517.70
2,610,468.28
468,496.08
682,238.86
2,443,211.20
2,222,645.68
7,328,876,168.33 6,638,495,065.49
7,935,802,827.56 7,251,569,685.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ         2559
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายได้รอการรับรู้จากการบริจาคทรัพย์สิน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

11
12
13

3,111,965.29
256,023.83
6,966,181.14
5,589,390.00
8,244,096.50
2,855,078.25
2,993,604.68
     1,657,799.84      2,403,458.26
14,591,024.52     19,486,573.27

14

788,672,872.00 818,272,872.00
267,101.56
264,641.13
788,939,973.56 818,537,513.13
803,530,998.08 838,024,086.40
7,132,271,829.48 6,413,535,599.16

15
16

1,575,101,528.21 1,575,101,528.21
5,557,170,301.27 4,838,434,070.95
7,132,271,829.48 6,413,535,599.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
2558

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
    รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
    รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
    รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
    รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จาการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
    ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ
    ค่าสาธารณูปโภค
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
    ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สงู (ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน
รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
    ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
    ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุ

2559

17

928,864,500.00
928,864,500.00

หน่วย : บาท

2558

656,072,300.00
656,072,300.00

18
19

105,571,984.88 93,832,353.53
16,974,722.24 24,893,112.39
     3,737,148.95
5,263,223.05
   126,283,856.07    123,988,688.97
1,055,148,356.07 780,060,988.97

20
21

35,879,580.16 31,675,113.96
21,385,556.44 31,096,015.75
492,328.93
441,197.01
1,680,489.90
1,853,615.85
1,623,080.78
1,866,456.35
245,269,275.13 223,809,449.58
     8,012,488.80     16,931,282.16
314,342,800.14 307,673,130.66
740,805,555.93 472,387,858.31

22
23

24

20,037,742.91
720,767,813.02
3,055.08
     2,028,527.62
718,736,230.32

22,181,127.83
450,206,730.48
2,531,113.55
447,675,616.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ ส�ำหรับปี 2558
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทุน

หน่วย : บาท
รายได้ (ต�่ำ)
องค์ประกอบอื่น รวมสินทรัพย์สทุ ธิ
กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม ของสินทรัพย์สุทธิ

1,575,101,528.21 4,838,434,070.95

-

6,413,535,599.16

-

-

1,575,101,528.21 4,838,434,070.95

-

6,413,535,599.16

720,764,757.94
(2,028,527.62)
1,575,101,528.21 5,557,170,301.27

-

720,764,757.94
(2,028,527.62)
7,132,271,829.48

-

15,16

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการปรับปรุงกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการบริจาคและตัดจำ�หน่ายทรัพย์สิน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้โครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
รายได้รอการรับรู้จากการบริจาคทรัพย์สิน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ :
จากการลงทุนระยะสั้น
จากการลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่าย :
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่าย :
จากเงินกู้ยืมระยะยาว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

2559

2558

718,736,230.32

447,675,616.93

1,623,080.78
2,028,527.62
3,055.08

1,866,546.35
2,531,133.55
-

(4,735,225.50) (11,435,261.00)
(2,711,664.53)
1,358,382.94
(164,226.80)
15,533.62
512,581.77
566,637.78
(743,080,758.30) (1,046,339,740.61)
(220,565.52)
(54,500.00)
2,855,941.46
1,376,791.14
(8,244,096.50)
(138,526.43)
(745,658.42)
         2,460.43
(32,902,053.40)

(54,897,905.10)
(1,144,822.70)
(1,745,999.00)
(305,521.05)
(1,757,927.02)
(8,244,096.50)
(45,301.43)
(671,957,333.24)

(15,000,000.00)
50,000,000.00

364,986,964.50
185,000,000.00

     (734,442.50)     (1,609,707.00)
34,265,557.50 548,377,257.50
(29,600,00.00)    (16,418,840.00)
(29,600,00.00) (16,418,840.00)
(28,236,495.90) (139,998,915.74)
355,543,784.37 495,542,700.11
327,307,288.47 355,543,784.37
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1. ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นการยกระดับจากกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้สังกัดส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนให้
ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 ขึ้นเป็นองค์การมหาชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
  2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหรือการด�ำเนินนโยบายและ
มาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้มีมติ ครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 อนุมัติงบประมาณส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือโครงการศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ
เมียนมา ในวงเงิน 10,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ สพพ. ณ วันที่         
30 กันยายน 2559 ได้ให้การสนับสนุนแล้ว จ�ำนวน 8,660,481.12 บาท
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
สพพ. ใช้หลักการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด โดยรูปแบบรายงานการเงินของ สพพ. ในปี 2557 เป็นต้นไปใช้รูปแบบรายงานการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐตามหนังสือ ที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17

ต้นทุนการกู้ยืม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สพพ. ได้พิจารณาและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินที่น�ำเสนอ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์ที่เปรียบเสมือนเงินสด เช่น เช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ
และเงินลงทุนระยะสั้นที่เป็นเงินฝากประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน รับรู้ตามมูลค่าที่ตราไว้
4.2 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.3 เงินลงทุน
4.3.1 เงินลงทุนระยะสั้น เป็นรายการลงทุนหรือเงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
4.3.2 เงินลงทุนระยะยาว ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4.3.2.1 เงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4.3.2.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย     
ส่ ว นเกิ น หรื อ ส่ ว นลดกว่ า มู ล ค่ า ตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก� ำ หนด โดยใช้วิธี
ผลตอบแทนที่แท้จริง
4.3.2.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า ที่ สพพ. ไปลงทุน โดยมีอ�ำนาจการควบคุมเสมอกันกับ
รายอื่น จะแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย
4.4 เงินให้กู้ เงินให้กู้ทุกโครงการเป็นสัญญาเงินให้กู้ระยะยาวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเ
เพื่อนบ้าน รับรู้เมื่อจ่ายเงินให้กู้
4.5 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม โดยมีมูลค่าต่อหน่วย ต่อชุดหรือต่อกลุ่มที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
4.7 หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่ทาง สพพ. คาดว่าจะช�ำระหนี้สินภายในรอบระยะเวลาด�ำเนินงานปกติ
ของหน่วยงาน หนี้สินถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่งบแสดงฐานะการเงิน
4.8 เจ้าหนี้ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย หรือคู่สัญญาแล้ว แต่ยัง
มิได้ช�ำระเงิน และสามารถระบุมูลค่าสินค้า และบริการได้ชัดเจน
4.9 ทุน รับรู้เมื่อเริ่มตั้งส�ำนักงาน โดย สพพ. จะส�ำรวจสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อตั้งยอดบัญชีด้วยจ�ำนวน
ผลต่างระหว่างสินทรัพย์ และหนี้สินในบัญชีทุน
4.10 รายได้
4.10.1 จากเงินงบประมาณ รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับเงิน
4.10.2 จากดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ของสินทรัพย์
4.11 ค่าใช้จ่าย รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายและบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเงินงบประมาณส่วนที่เป็น
เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า เมื่อได้รับเงินงบประมาณจะบันทึกเป็นค่า
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนคู่กับเงินอุดหนุนค้างจ่าย
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4.12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ไม่มีราคาซาก (ราคาซากเท่ากับ
ศูนย์) สินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งานคงมูลค่าไว้ในบัญชี 1 บาท จนกว่าจะมีการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ออกจากบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคาได้ก�ำหนดประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งาน
ประเภทสินทรัพย์ ของสินทรัพย์ต่างๆ ดังนี้
อายุการใช้งาน (ปี)
ครุภณั ฑ์สำ�นักงาน
10
ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5
ครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5
ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5
ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
3
ครุภณั ฑ์ตกแต่งสำ�นักงาน
3
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559

หน่วย : บาท
2558

เงินสด
- เงินสดย่อย
11,204.00
21,592.00
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
100.00
1,100.00
- ออมทรัพย์
327,295,984.47 355,521,092.37
รวม
327,307,288.47 355,543,784.37
เงินฝากออมทรัพย์ จำ�นวน 327,295,984.47 บาท มีเงินฝากจำ�นวน 200,000,000.00 บาท เป็นเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพื่อใช้เป็นประกันสัญญาเงินกู้ของ สพพ.     
ที่นำ�ไปใช้เป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อแก่รัฐบาล สปป.ลาว สำ�หรับการปรับค่างานโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วง
ห้วยทราย-บ้านสอด ทั้งนี้ เงินฝากดังกล่าว ธสน. ยินยอมให้ สพพ. เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้โดยต้องแจ้งความ
ประสงค์ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นหนังสือให้ ธสน. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน
6. เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระใน 1 ปี และเงินให้กู้ระยะยาว
เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระใน 1 ปี และเงินให้กู้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เงินให้กทู้ ถ่ี งึ
เงินให้กู้
รวม
กำ�หนดชำ�ระใน
ระยะยาว
1 ปี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
รวม
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155,892,222.00 6,578,191,584.52 6,734,083,806.52
43,400,200.00 694,400,000.00 737,800,200.00
199,292,422.00 7,272,591,584.52 7,471,884,006.52
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เงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระใน 1 ปี และเงินให้กู้ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
รวม

เงินให้กทู้ ถ่ี งึ
เงินให้กู้
รวม
กำ�หนดชำ�ระใน
ระยะยาว
1 ปี
8,244,096.50
8,244,096.50
142,913,000.00 5,791,710,826.22 5,934,623,826.22
43,400,100.00 737,800,000.00 781,200,100.00
194,557,196.50 6,529,510,826.22 6,724,068,022.72

6.1 เงินให้กู้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วงเงินทั้งหมดจำ�นวน 99,900,955.00 บาท เป็นโครงการ
ที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ให้รัฐบาลเวียดนามกู้เงินโดยโอนอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและติดตามการชำ�ระหนี้
มาให้กองทุนฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งไม่ถือเป็นเงินของกองทุนฯ ต้องนำ�ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.1/1016 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) โครงการนี้ได้เริ่มทยอยรับคืนเงินต้นในปลาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รับชำ�ระครบทั้งจำ�นวนแล้ว ดังนี้
6.1.1 สัญญาฉบับที่ 1 วงเงินต้นทั้งหมดจำ�นวน 34,919,980.00 บาท โดยเริ่มทยอยรับคืนเงินต้นงวด
ละจำ�นวน 1,745,999.00 บาท เป็นจำ�นวนทั้งหมด 20 งวด (ทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายนของทุกปี) ได้รับ
คืนเงินต้นงวดแรกแล้ว วันที่ 21 กันยยน 2549 และเงินต้นงวดสุดท้ายได้รับคืนวันที่ 21 มีนาคม 2559
6.1.2 สัญญาฉบับที่ 2 วงเงินต้นทั้งหมดจ�ำนวน 64,980,975.00 บาท โดยเริ่มทยอยรับคืนเงินต้นงวด
ละจ�ำนวน 3,249,048.75 บาท เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 20 งวด (ทุกวันที่ 17 มกราคม และวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี)
ได้รบั คืนเงินต้นงวดแรกแล้ว วันที่ 17 มกราคม 2550 และเงินต้นงวดสุดท้ายได้รบั คืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
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6.2 เงินให้กู้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
เงินให้กู้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย
โครงการ

เงินให้เปล่า

6.2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง
ผ่าน สปป.ลาว (R3) LFA001-2002
6.2.2 โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่าง
ประเทศวัดไต LFA004-2004
6.2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไตในนครหลวง
เวียงจันทน์ LFA005-2004
6.2.4 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
หนองคาย-ท่านาแล้ง LFA 003-2004
6.2.5 โครงการพัฒนาเส้นทางสายห้วยโก๋น/
เมืองเงิน - ปากแบ่ง LFA002-2004
6.2.6 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
LFA 006 - 2007
6.2.7 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย -บ้านสอด
    1) การปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด  
LFA007/1-2010
    2) การปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment)
ส�ำหรับโครงการปรับปรุง ถนนหมายเลข 3 ช่วง
ห้วยทรายบ้านสอด LFA007/2-2010
6.2.8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำใน
นครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
6.2.9 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาด
ทองน�้ำสัง และเมืองสังข์ทอง LFA009-2010
6.2.10 โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวง
เวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอด
ผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
6.2.11 โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี
6.2.12 โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้ำ
(หนองด้วงน้อย) ในนครหลวงเวียงจันทน์
6.2.13 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2
6.2.14 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย
ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
6.2.15 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ บ้านก้อนตื้น
6.2.16 โครงการพัฒนาระบบประปาใน 5 เมือง
6.2.17 โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
6.2.18 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์
รวม
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หน่วย : บาท

เงินให้กู้ที่ถึง
ก�ำหนด
ช�ำระใน 1 ปี

เงินให้กู้
ระยะยาว

รวมเงินกู้

-

68,800,000.00 1,032,000,000.00 1,100,800,000.00

95,999,962.58

5,463,000.00 185,758,912.70 191,221,912.70

47,999,071.32

2,700,000.00

59,000,000.00

6,900,000.00 113,850,000.00 120,750,000.00

250,000,000.00

29,450,000.00 485,925,000.00 515,375,000.00

96,000,000.00

- 223,999,999.96 223,999,999.96

-

13,600,000.00 170,000,000.00 183,600,000.00

-

- 200,000,000.00 200,000,000.00

-

16,000,000.00 200,000,000.00 216,000,000.00

348,405,752.55

- 812,946,755.97 812,946,755.97

-

6,966,422.00 182,700,000.00 189,666,422.00

139,210,609.74

- 557,919,438.90 557,919,438.90

-

-

91,800,000.00

95,265,720.00

94,500,000.00

95,265,720.00

-

6,012,800.00 174,370,436.11 180,383,236.11

195,853,342.29

- 459,466,132.02 459,466,132.02

197,892,492.46

- 793,654,970.02 793,654,970.02

4,239,517.47

- 290,976,343.39 290,976,343.39

95,806,508.80

- 383,226,035.25 383,226,035.25

-

- 124,331,840.20 124,331,840.20

1,530,407,257.21

155,892,222.00 6,578,191,584.52 6,734,083,806.52
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เงินให้กู้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
โครงการ

เงินให้เปล่า

6.2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง
       ผ่าน สปป. ลาว (R3) LFA001-2002
6.2.2 โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่าง
       ประเทศวัดไต LFA004-2004
6.2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไต
       ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA005-2004
6.2.4 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง LFA 003-2004
6.2.5 โครงการพัฒนาเส้นทางสายห้วยโก๋น/
เมืองเงิน - ปากแบ่ง LFA002-2004
6.2.6 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ LFA 006 - 2007
6.2.7 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3
       ช่วงห้วยทราย - บ้านสอด
       1) การปรับปรุงถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด LFA007/1-2010
2) การปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment)
ส�ำหรับโครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 3
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด LFA007/2-2010
6.2.8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำ
ในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
6.2.9 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาด
ทอง-น�้ำสัง และเมืองสังข์ทอง LFA009-2010
6.2.10 โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์
เพือ่ รองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผูน้ ำ� เอเชีย
-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 LFA010-2012
6.2.11 โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก  
จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี
LFA012- 2012
6.2.12 โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้ำ
(หนองด้วงน้อย) ในนครหลวงเวียงจันทน์
6.2.13 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2
6.2.14 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย
		        ท่านาแล้ง - เวียงจันทน์
6.2.15 โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง ถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา) - เมืองคอบ - มืองเชียงฮ่อน
และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อนตื้น
6.2.16 โครงการพัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง

รวม

เงินให้กู้ที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระใน
1 ปี
-

เงินให้กู้
ระยะยาว

68,800,000.00 1,100,800,000.00

หน่วย : บาท

รวมเงินกู้
1,169,600,000.00

95,999,962.58

5,463,000.00

196,684,912.70

202,147,912.70

47,999,071.32

2,700,000.00

97,200,000.00

99,900,000.00

59,000,000.00

6,900,000.00

120,750,000.00

127,650,000.00

250,000,000.00
96,000,000.00

29,450,000.00
-

515,375,000.00
223,999,999.96

544,825,000.00
223,999,999.96

-

13,600,000.00

183,600,000.00

197,200,000.00

-

-

200,000,000.00

200,000,000.00

-

16,000,000.00

216,000,000.00

232,000,000.00

348,405,752.55

-

812,946,755.97

812,946,755.97

-

-

189,666,422.00

189,666,422.00

139,133,376.17

-

557,610,504.64

557,610,504.64

-   95,265,720.00
-      180,383,236.11

95,265,720.00
180,383,236.11

187,048,030.29

-

438,920,404.02   438,920,404.02

112,855,203.9
-

-

453,505,815.71
209,002,055.11

1,336,441,396.82

453,505,815.71
209,002,055.11

142,913,000.00 5,791,710,826.22 5,934,623,826.22
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6.2.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย - คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) LFA001-2002
เป็นโครงการที่ให้เงินกู้เพื่อก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว ซึ่งมีระยะทาง 84.77 กิโลเมตร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 โดยมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.50 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ยเฉพาะในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษาในการส�ำรวจออกแบบและการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวม
ทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามในสัญญาเงินให้กู้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีการเบิกจ่ายรวม จ�ำนวน 1,373,008,505.69 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการช่วยเหลือแบบเงินให้กู้ที่
ปลอดดอกเบี้ยในส่วนของค่าที่ปรึกษาฯ จ�ำนวน 98,834,007.00 บาท และเงินให้กู้ที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี จ�ำนวน
1,274,174,498.69 บาท สปป.ลาว ช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน 272,208,505.69 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559     
มีเงินให้กคู้ งเหลือ จ�ำนวน 1,100,800,000.00 บาท ประกอบด้วย เงินให้กทู้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 68,800,000.00 บาท
และเงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน 1,032,000,000.00 บาท
6.2.2 โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต LFA004-2004
เป็นโครงการที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่าเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสนามบินขนาดใหญ่ 1 ใน 3 แห่งของ สปป.ลาว
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดยมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย ความช่วย
เหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกินจ�ำนวน 96,000,000.00 บาท และเงินให้กู้ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี จ�ำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินจ�ำนวน 224,000,000.00 บาท
โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมดก่อน จึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวม
ระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 41 งวด โครงการดังกล่าว       
มีการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2547 และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ เมือ่ วันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2549 มีการเบิกจ่ายในการด�ำเนินโครงการทั้งสิ้นจ�ำนวน 319,999,875.28 บาท โดยแบ่งเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 95,999,962.58 บาท และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 223,999,912.70 บาท สปป.ลาว ช�ำระคืน
เงินต้นแล้ว จ�ำนวน  32,778,000.00 บาท ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินให้กคู้ งเหลือ จ�ำนวน  191,221,912.70 บาท
ประกอบด้วย เงินให้กทู้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 5,463,000.00 บาท และเงินให้กรู้ ะยะยาว จ�ำนวน  185,758,912.70
บาท
6.2.3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน�้ำฮ่องวัดไตในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA005-2004
เดิมเป็นโครงการทีใ่ ห้เงินกูแ้ ละเงินให้เปล่าวงเงินจ�ำนวน 160,000,000.00 บาท เพือ่ ก่อสร้างร่องระบายน�ำ้ ระยะทาง
2.7 กิโลเมตร จากสนามบินวัดไต บรรจบทางหลวงหมายเลข 133 ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็น
ชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 และ ต่อมา สปป.ลาว ขอแก้ไขโครงการเป็นก่อสร้างร่องระบายน�้ำ ระยะทาง
3.5 กิโลเมตร ในวงเงินตามสัญญาเงินกู้เดิมแทน โดยมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแบบให้
เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกิน จ�ำนวน 48,000,000.00 บาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.50 ต่อปี จ�ำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินจ�ำนวน 112,000,000.00 บาท โดยให้
เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่าร้อยละ 30 ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาการให้กู้ 30 ปี รวมระยะ
เวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 41 งวด โครงการดังกล่าว มีการ   
ลงนามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่           
28 กุมภาพันธ์ 2551 มีการเบิกจ่ายรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 159,996,904.40 บาท โดยแบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
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จ�ำนวน 47,999,071.32 บาท และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 111,997,833.08 บาท สปป.ลาว ช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน
17,497,833.08 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินให้กู้คงเหลือ จ�ำนวน 94,500,000.00 บาท ประกอบด้วย
เงินให้กู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 2,700,000.00 บาท และเงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน  91,800,000.00 บาท
6.2.4 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง LFA003-2004
เป็นโครงการที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่าเพื่อก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าว ซึ่งมีระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงินการให้
ความช่ ว ยเหลื อ จ� ำ นวน 197,000,000.00 บาท ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบในหลั ก การเมื่ อ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
โครงการตามสัญญาจ้างแต่ไม่เกินจ�ำนวน 59,000,000.00 บาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70
ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินจ�ำนวน 138,000,000.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่าร้อยละ 30
ให้หมดก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นใน
ระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547 และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน
197,000,000.00 บาท แบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 59,000,000.00 บาท และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน
138,000,000.00 บาท สปป.ลาว ช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน 17,250,000.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงิน
ให้กู้คงเหลือ จ�ำนวน 120,750,000.00 บาท ประกอบด้วย เงินให้กู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 6,900,000.00 บาท
และเงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน 113,850,000.00 บาท
6.2.5 โครงการพัฒนาเส้นทางสายห้วยโก๋น/เมืองเงิน–ปากแบ่ง LFA002-2004
เป็นโครงการที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่าเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงถนนดังกล่าว ซึ่งมีระยะทาง 49.22 กิโลเมตร
วงเงินการให้ความช่วยเหลือจ�ำนวน 840,000,000.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่              
1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงือ่ นไขทางการเงิน ประกอบด้วย ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตาม
สัญญาจ้างแต่ไม่เกินจ�ำนวน 250,000,000.00 บาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่า
โครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินจ�ำนวน 590,000,000.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่า ร้อยละ 30 ให้หมด
ก่อนจึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะ
เวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2547 โครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 839,000,000.00 บาท แบ่งเป็นการให้
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 250,000,000.00 บาท และเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 589,000,000.00 บาท สปป.ลาว  
ช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน 73,625,000.00 บาท ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินให้กคู้ งเหลือ จ�ำนวน 515,375,000.00 บาท
ประกอบด้วย เงินให้กู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 29,450,000.00 บาท และเงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน
485,925,000.00 บาท
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6.2.6 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ LFA006 – 2007
เป็นโครงการที่ให้เงินกู้และเงินให้เปล่าเพื่อปรับปรุงสนามบินดังกล่าวให้ได้มาตรฐานสนามบินระหว่างประเทศ
วงเงินการให้ความช่วยเหลือ จ�ำนวน 320,000,000.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2547 โดยมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตาม
สัญญาจ้างแต่ไม่เกินจ�ำนวน 96,000,000.00 บาท และเงินให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่า
โครงการตามสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินจ�ำนวน 224,000,000.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายเงินในส่วนให้เปล่าร้อยละ 30 ให้หมดก่อน
จึงจะเบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี การช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20
ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 41 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
ในปีงบประมาณ 2552 โครงการดังกล่าวมีการขอใช้ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงท�ำให้วงเงินสัญญาจ้างเปลี่ยนจากเดิมจ�ำนวน
246,000,000.00 บาท เป็นจ�ำนวน 320,000,000.00 บาท ซึ่งมีผลท�ำให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 22,200,000.30 บาท จนเต็มวงเงินจ�ำนวน 96,000,000.00 บาท โครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
มีการเบิกจ่ายทัง้ สิน้ จ�ำนวน 319,999,999.96 บาท แบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จ�ำนวน 96,000,000.00 บาท
และเงินให้กู้ จ�ำนวน 223,999,999.96 บาท ทั้งนี้ สปป.ลาว จะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
6.2.7 โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนหมายเลข 3 (R3) ช่ ว งห้ ว ยทราย-บ้ า นสอด โดยแบ่ ง การด� ำ เนิ น การเป็ น
2 ส่วนคือ
1) การปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด LFA007/1-2010 วงเงินการให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 205,000,000.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้ สพพ. จัดหา
เงินทุนเพื่อการให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ท�ำการกู้เงินจากธนาคารออมสิน วงเงินจ�ำนวน
205,000,000.00 บาท เพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าวการให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีๆ ละ  
2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 โครงการ
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 203,647,735.00 บาท สปป.ลาว ช�ำระคืนเงินต้นแล้ว
จ�ำนวน  20,047,735.00 บาท ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินให้กคู้ งเหลือ จ�ำนวน 183,600,000.00 บาท ประกอบด้วย
เงินให้กู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 13,600,000.00 บาท และเงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน 170,000,000.00 บาท
2) การปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment) ส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 สปป.ลาว
ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด LFA007/2-2010 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดย
ให้ สพพ. จัดหาเงินทุนเพื่อการให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมาณ และ ในการนี้ สพพ. ได้ท�ำการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) วงเงิน จ�ำนวน 200,000,000.00 บาท เพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าว การให้
ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลา
ปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญา
ให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่ง สปป.ลาว ได้เบิกจ่ายเงินค่าปรับราคาวัสดุก่อสร้างทั้งจ�ำนวนแล้วเมื่อวัน
ที่ 23 มิถุนายน 2553 โครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สปป.ลาว จะเริ่มช�ำระคืนเงินต้นงวดแรกใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
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6.2.8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
เป็นการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�ำ้ เพือ่ แก้ปญั หาการจราจรและปัญหาน�ำ้ ท่วม วงเงินให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 250,000,000.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยให้ สพพ.
จัดหาเงินทุนเพื่อการให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ท�ำการกู้เงินจากธนาคารออมสิน วงเงิน
จ�ำนวน 250,000,000.00 บาท เพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีๆ ละ
2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
โครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 241,971,105.00 บาท สปป.ลาว ช�ำระคืนเงิน
ต้นแล้ว จ�ำนวน 25,971,105.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินให้กู้คงเหลือ จ�ำนวน 216,000,000.00 บาท  
ประกอบด้วย เงินให้กทู้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 16,000,000.00 บาท และเงินให้กรู้ ะยะยาว จ�ำนวน 200,000,000.00 บาท
6.2.9 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง - น�้ำสัง และเมืองสังข์ทอง LFA009-2010
เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหมายเลข 11 ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร ประกอบด้วย เส้นทาง
หลักจากบ้านตาดทอง-บ้านน�ำ้ สัง ระยะทาง 56 กิโลเมตร และเส้นทางสายรองเชือ่ มจาก ถนนหมายเลข 11 สูเ่ มืองสังข์ทอง
ระยะทาง 26 กิโลเมตร ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางเลียบแม่น�้ำโขง ซึ่งจะบรรจบกับถนนภูดู่-ปากลายที่เมืองปากลาย
แขวงไชยะบุรี วงเงินจ�ำนวน 1,392,000,000.00 บาท ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2553 โดย สพพ. ได้ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แบ่งเป็นเงินให้กู้จ�ำนวน
974,400,000.00 บาท และเงินให้เปล่า จ�ำนวน417,600,000.00 บาท มีเงื่อนไขทางการเงิน คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปีชำ� ระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด
ซึ่งการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งให้เบิกจ่ายในส่วนของเงินให้กู้และเงินให้เปล่าในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากัน โดยในปี
2554 สปป.ลาว ได้ท�ำสัญญาจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา วงเงินตามสัญญาจ้างจ�ำนวน 793,800,150.00 บาท และต่อมามี
การขยายวงเงินตามสัญญาจ้างตามมติ คพพ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 อีกจ�ำนวน 376,025,289.00 บาท
รวมวงเงินตามสัญญาจ้างจ�ำนวน 1,169,825,439.00 บาท แบ่งเป็นเงินให้กู้จ�ำนวน 818,877,807.30 บาท และเงินให้เปล่า
จ�ำนวน 350,947,631.70 บาท โครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ เนื่องจาก สปป.ลาว เบิกจ่ายเงินไม่
ครบตามสัญญาจ้าง จึงท�ำให้วงเงินให้เปล่าสูงกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง ดังนัน้ จึงได้มกี ารปรับเงินให้เปล่าลง
จ�ำนวน 2,541,879.15 บาท และเพิม่ ส่วนดังกล่าวเป็นวงเงินให้กแู้ ทน ท�ำให้วงเงินให้เปล่าจะเป็นจ�ำนวน 348,405,752.55 บาท     
และเงินให้กู้เป็นจ�ำนวน 812,946,755.97 บาท รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,161,352,508.52 บาท
6.2.10 โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM
Summit) ครั้งที่ 9 LFA010-2012
วงเงินให้ความช่วยเหลือ 190,700,000.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่         
2 เมษายน 2555 โดยให้ สพพ. จัดหาเงินทุนเพื่อการให้กู้ยืมโดยไม่พึ่งเงินงบประมาณ และในการนี้ สพพ. ได้ท�ำการกู้เงิน
จากธนาคารออมสิน วงเงิน 190,700,000.00 บาท เพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการ
เงิน ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นใน
ระยะเวลา 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่          
6 เมษายน 2555 โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 189,666,422.00 บาท
ประกอบด้วย เงินให้กทู้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 6,966,422.00 บาท และเงินให้กรู้ ะยะยาว จ�ำนวน 182,700,000.00 บาท
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6.2.11 โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี LFA012-2012
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 วงเงินให้ความ
ช่วยเหลือ จ�ำนวน 718,000,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
ต่อปี ร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง และเงินให้เปล่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง ระยะ
เวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด สปป.ลาว
ได้ ล งนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555 วงเงิ น ตามสั ญ ญาจ้ า งจ�ำนวน
696,974,000.00 บาท และต่อมามีการขยายวงเงินตามสัญญาจ้างตามมติ คพพ. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
อีกจ�ำนวน 382,000.00 บาท รวมวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นจ�ำนวน 697,356,000.00 บาท โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2557 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินให้เปล่า จ�ำนวน 139,210,609.74 บาท และเงินให้กู้
จ�ำนวน 557,919,438.90 บาท รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 697,130,048.64 บาท
6.2.12 โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้ำ (หนองด้วงน้อย) ในนครหลวงเวียงจันทน์
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 วงเงินให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 95,400,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 การให้ความช่วยเหลือเป็นการให้กู้ทั้งจ�ำนวน มีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีๆ ละ
2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 วงเงิน
ตามสัญญาจ้างจ�ำนวน 95,280,720.00 บาท โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 95,265,720.00 บาท
6.2.13 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 วงเงินให้ความ
ช่วยเหลือจ�ำนวน 184,000,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 การให้ความช่วยเหลือเป็นการให้กู้ทั้งจ�ำนวน มีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปีระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีๆ ละ   
2 งวด รวมทั้งสิ้น 30 งวด สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และที่ปรึกษา        
เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 วงเงินตามสัญญาจ้างจ�ำนวน 177,672,077.00 บาท และต่อมามีการขยายวงเงินตามสัญญาจ้าง
ตามมติ คพพ. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 อีกจ�ำนวน 3,399,160.00 บาท รวมวงเงินตามสัญญาจ้าง    
เป็นจ�ำนวน 181,071,237.00 บาท โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน
180,383,236.11 บาท ประกอบด้วย เงินให้กู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน 6,012,800.00 บาท และเงินให้กู้ระยะยาว
จ�ำนวน 174,370,436.11 บาท
6.2.14 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2553 วงเงินให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 1,650,000,000.00 บาทโดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว      
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
ต่อปี ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง และเงินให้เปล่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง ระยะ
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เวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด     
สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาจ้างผูร้ บั เหมา เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 และทีป่ รึกษา เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2556 วงเงินตาม
สัญญาจ้าง 655,802,265.31 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินให้เปล่า จ�ำนวน 195,853,342.29 บาท
และเงินให้กู้ จ�ำนวน 459,466,132.02 บาท รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 655,319,474.31 บาท
6.2.15 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2556 วงเงินให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 1,390,000,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว     
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
ต่อปี ร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง และเงินให้เปล่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง ระยะ
เวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด สปป.ลาว
ได้ลงนามในสัญญาจ้างผูร้ บั เหมาและทีป่ รึกษา เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,326,969,000.00 บาท
และมติ คพพ. ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 อนุมัติให้ใช้วงเงินหมวดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด จ�ำนวน
1,356,000.00 บาท ไปใช้ในหมวดบริหารจัดการ รวมวงเงินสัญญาจ้างทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,328,325,000.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่
30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินให้เปล่า จ�ำนวน 197,892,492.46 บาท และเงินให้กู้ จ�ำนวน 793,654,970.02 บาท
รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 991,547,462.48 บาท
6.2.16 โครงการพัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2556 วงเงินให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 310,000,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว        
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 การให้ความช่วยเหลือมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50
ต่อปี จ�ำนวน 305,000,000.00 บาท และเงินให้เปล่าจ�ำนวน 5,000,000.00 บาท ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลา   
ปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 30 งวด สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาจ้างผูร้ บั เหมา
และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วงเงินตามสัญญาจ้างจ�ำนวน 295,976,343.39 บาท
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินให้เปล่า จ�ำนวน 4,239,517.47 บาท และเงินให้กู้ จ�ำนวน
290,976,343.39 บาท รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 295,215,860.86 บาท
6.2.17 โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 วงเงินให้ความ
ช่วยเหลือ 1,977,000,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว   
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 การให้ความช่วยเหลือมีเงือ่ นไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กอู้ ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50
ต่อปี ร้อยละ 80 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง และเงินให้เปล่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการตามสัญญาจ้าง ระยะ
เวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทั้งสิ้น 40 งวด      
สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 และ 14 สิงหาคม 2558 วงเงินตาม
สัญญาจ้าง 1,879,245,321.02 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินให้เปล่า จ�ำนวน 95,806,508.80 บาท
และเงินให้กู้ จ�ำนวน 383,226,035.25 บาท รวมเป็นการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 479,032,544.05 บาท
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6.2.18 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 วงเงินให้ความช่วยเหลือ
313,370,000.00 บาท โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่         
8 มกราคม 2559 การให้ความช่วยเหลือเป็นการให้กู้ทั้งจ�ำนวน มีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย เงินให้กู้อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.00 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 20 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี ช�ำระคืนเงินต้นในระยะเวลา 15 ปีๆ ละ 2 งวด รวม
ทัง้ สิน้ 30 งวด สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาจ้างผูร้ บั เหมาและทีป่ รึกษา เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2559 วงเงินตามสัญญาจ้าง
313,217,860.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการเบิกจ่ายเงินให้กู้ จ�ำนวน 124,331,840.20 บาท
6.3 เงินให้กู้ราชอาณาจักรกัมพูชา
เงินให้กู้ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย
โครงการ
6.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจร
เส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล
      (ถนนหมายเลข 48) CFA 001-2003
6.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยสำ�หรับโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67 (อันลองเวง
-เสียมราฐ) CFA 002-2006
รวม

เงินให้กู้ที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระใน เงินให้กู้ระยะยาว
1 ปี

หน่วย : บาท
รวมเงินกู้

43,400,200.00

694,400,000.00

737,800,200.00

43,400,200.00

694,400,000.00

737,800,200.00

เงินให้กู้ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
โครงการ
6.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยาง
ผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกงสะแรอัมเปิล (ถนนหมายเลข 48) CFA 001-2003
6.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยสำ�หรับ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67
(อันลองเวง-เสียมราฐ) CFA 002-2006
รวม
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เงินให้กู้ที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระใน เงินให้กู้ระยะยาว
1 ปี

หน่วย : บาท
รวมเงินกู้

43,400,100.00

737,800,000.00

781,200,100.00

43,400,100.00

737,800,000.00

781,200,100.00
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6.3.1 โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล
(ถนนหมายเลข 48) CFA001-2003
   เป็นโครงการเริม่ ต้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด-เกาะกง และสิน้ สุดทีส่ ะแรอัมเปิลซึง่ เชือ่ มถนนหมายเลข 4 เพือ่ เข้าสู่
กรุงพนมเปญ และสามารถไปสูส่ หี นุวลิ ล์ทา่ เรือน�ำ้ ลึกของกัมพูชา ระยะทาง 151.43 กิโลเมตร วงเงินการให้ความช่วยเหลือ
จ�ำนวน 867,800,000.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีเงื่อนไข
ทางการเงิน ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี ช�ำระคืน
ภายในระยะเวลา 20 ปีๆ ละ 2 งวด รวมทัง้ สิน้ 40 งวด โครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2546 และด� ำ เนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2550 มี ก ารเบิ ก จ่ า ยรวม จ� ำ นวน
866,655,412.37 บาท ราชอาณาจักรกัมพูชาช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน 128,855,212.37 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 มีเงินให้กู้คงเหลือ จ�ำนวน 737,800,200.00 บาท ประกอบด้วย เงินให้กู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี จ�ำนวน
43,400,200.00 บาท และเงินให้กู้ระยะยาว จ�ำนวน 694,400,000.00 บาท
6.3.2 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) CFA002-2006
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. จัดหาเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
(ธสน.) เพื่อให้รัฐบาลกัมพูชากู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ ตามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2549 โดย สพพ. จะขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณเป็นค่าดอกเบี้ยในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 1.50
ต่อปี และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตลอดอายุสญั ญาเงินกู้ 30 ปี และในกรณีทรี่ ฐั บาลกัมพูชาผิดนัดช�ำระหนี้ สพพ.  จะขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณตามจ�ำนวนเงินที่ผิดนัดช�ำระหนี้ เพื่อช�ำระคืนให้แก่ ธสน. ไปก่อน และเมื่อ สพพ.
เรียกเก็บหนีด้ งั กล่าวได้กใ็ ห้นำ� ส่งเงินคืนคลังต่อไป และด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2552 สพพ. ได้รบั จัดสรรเงิน
อุดหนุนจากส�ำนักงบประมาณมาแล้ว จ�ำนวน 379,976,300.00 บาท ซึง่ ธสน. ได้เบิกชดเชยส่วนต่างดอกเบีย้ ไปแล้ว จ�ำนวน
377,624,817.24 บาท คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ�ำนวน 2,351,482.76 บาท (หมายเหตุ 11)
7. รายได้ค้างรับ
  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
  รายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ
   พันธบัตรในประเทศ
   พันธบัตรต่างประเทศ
รวมรายได้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
   เงินให้กู้โครงการฯ - ราชอาณาจักรกัมพูชา
   เงินให้กู้โครงการฯ - สปป.ลาว
รวมรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
รวม

2559
1,165,103.88

หน่วย : บาท
2558
909,694.29

1,613,835.62
1,613,835.62

93,442.63
2,072,465.74
2,165,908.37

2,245,950.59
24,630,417.07
26,876,367.66
29,655,307.16

2,377,155.75
21,490,884.22
23,868,039.97
26,943,642.63
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8. เงินลงทุน
8.1 เงินลงทุนระยะสั้น เป็นรายการเงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ดังนี้
หน่วย : บาท
2559
2558
พันธบัตรที่จะครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
1. พันธบัตรในประเทศ
   - พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง
5,000,000.00
2. พันธบัตรต่างประเทศ
- พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่ง สปป.ลาว
50,000,000.00 30,000,000.00
รวม
50,000,000.00 35,000,000.00
8.2 เงินลงทุนระยะยาว
พันธบัตรต่างประเทศ
  พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่ง สปป.ลาว
รวม

2559

หน่วย : บาท
2558

50,000,000.00
50,000,000.00

100,000,000.00
100,000,000.00

2559
1,440,358.83
1,440,358.83

หน่วย : บาท
2558
3,468,886.45
3,468,886.45

8.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
รวม

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 มอบหมายให้ สพพ. เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท
ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กับหน่วยงานของเมียนมา ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด   
ของบริษัทฯ หรือวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 120,000 หุ้น เป็นเงิน 12,000,000.00 บาท โดย สพพ. ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งสถานะปัจจุบัน สพพ. ได้ช�ำระค่าหุ้นฯ แล้ว จ�ำนวน 6,000,000.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สพพ. รับรู้ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยได้ใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่    
31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จากผลขาดทุนสะสมทั้งหมด 9,119,282.34 บาท ซึ่งปรับลดกึ่งหนึ่ง
เป็นเงินจ�ำนวน 4,559,641.17 บาท ท�ำให้บญั ชีเงินลงทุนในการร่วมค้าฯ แสดงตามวิธสี ว่ นได้เสีย มีจำ� นวน 1,440,358.83 บาท
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย
ราคาทุน

ยอดยกมา
ต้นงวด
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
2,024,395.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
  461,551.00
เผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1,019,600.10
ครุภัณฑ์พาหนะ
2,985,000.00
และขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5,834,802.28
ครุภัณฑ์ตกแต่งส�ำนักงาน 5,432,415.49
รวม
17,757,764.17

หน่วย : บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสม

จ�ำหน่าย
/ โอน

ยอดคงเหลือสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด

ยอดยกมา
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

จ�ำหน่าย
/ โอน

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด

ณ วันที่
30 ก.ย. 2559

1,894,325.30
404,841.00

1,345,174.74
  404,900.32

155,065.11
  23,911.84

281,520.25
  56,709.00

1,218,719.60
  368,103.16

675,605.70
36,737.84

1,015,106.10
2,985,000.00

  928,538.56
2,352,944.21

  82,862.66
300,000.01

   1,696.67
       -

1,009,704.55
2,662,944.22

5,401.55
  332,055.78

486,525.00 786,988.44 5,534,338.84 4,713,948.46
- 5,432,415.49 5,405,789.60
638,196.00 1,129,933.44 17,266,026.73 15,147,295.89

724,657.99
  26,593.89
1,313,091.50

786,952.44 4,651,654.01
        -   5,432,383.49
1,126,878.36 15,333,509.03

882,684.83
32.00
1,932.517.70

เพิ่มขึ้น

151,671.00 281,741.00
-       56,710.00
      -

4,494.00
-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ราคาทุน

ยอดยกมา
ต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
2,024,395.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
   410,191.00    51,360.00
เผยแพร่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1,010,612.10     8,988.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
2,985,000.00           และขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4,878,543.28 956,259.00
ครุภัณฑ์ตกแต่งสำ�นักงาน 5,432,415.49
      16,741,157.17 1,016,607.00
รวม
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ค่าเสื่อมราคาสะสม

จ�ำหน่าย
/ โอน

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด

ยอดยกมา
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

2,024,395.30

1,151,299.66

193,875.08

    -

461,551.00    379,310.19

    -

ยอดคงเหลือสุทธิ

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด

ณ วันที่
30 ก.ย. 2558

      -

1,345,174.74

679,220.56

  21,590.13

      -

400,900.32

  60,660.68

1,019,600.10    790,654.69

137,883.87

      -

928,538.56

91,061.54

2,985,000.00

2,052,944.21

300,000.00

      -

2,352944.21

  632,055.79

    - 5,834,802.28 4,085,206.93
          - 5,432,415.49 5,334,496.68
    - 17,757,764.17 13,739,912.36

628,741.53
   71,292.92
1,353,383.53

      - 4,713,948.46
      - 5,405,789.60
- 15,147,295.89

1,120,853.82
   26,625.89
2,610,468.28

-

-
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จ�ำหน่าย
/ โอน

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
ราคาทุน

ยอดยกมา
ต้นงวด
โปรแกรมสำ�เร็จรูป 5,599,912.32
รวม
5,599,912.32

เพิ่มขึ้น
96,246.50
96,246.50

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย ยอดคงเหลือ ยอดยกมา ค่าเสื่อมราคา
/ โอน
ปลายงวด
ต้นงวด
    - 5,696,158.82 4,917,673.46 309,989.28
- 5,696,158.82 4,917,673.46 309,989.28

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือสุทธิ

จำ�หน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่
/ โอน
ปลายงวด 30 ก.ย. 2559
     - 5,227,662.74 468,496.08
- 5,227,662.74 468,496.08

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
ราคาทุน

ยอดยกมา
ต้นงวด
โปรแกรมสำ�เร็จรูป 4,789,312.32
รวม
4,789,312.32

เพิ่มขึ้น
810,600.00
810,600.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม

จำ�หน่าย
/ โอน
  -

ยอดคงเหลือ ยอดยกมา ค่าเสื่อมราคา
ปลายงวด
ต้นงวด
5,599,912.32 4,404,600.64 513,072.82
5,599,912.32 4,404,600.64 513,072.82

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือสุทธิ

จำ�หน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่
/ โอน
ปลายงวด 30 ก.ย. 2559
     4,917,673.46   682,238.86
4,917,673.46 682,238.86

11. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับจัดสรรจากส�ำนักงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่ายทางด้านการเงิน (เงินให้เปล่า)
11.1 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยสำ�หรับโครงการก่อสร้าง
     ทางหลวงหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ)
11.2 โครงการพัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง
11.3 โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก
     จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี
รวม

หน่วย : บาท
30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2558
2,351,482.76
760,482.53
3,111,965.29

256,023.83
256,023.83

11.1 ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) จ�ำนวน
2,351,482.76 บาท ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายทุกเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและ  
น�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
11.2 โครงการพัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 โดยเป็นเงินให้เปล่าส�ำหรับการจัดถ่ายทอดความรู้ วงเงิน 5,000,000.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 มียอดเบิกจ่ายแล้ว 4,239,517.47 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ�ำนวน 760,482.53 บาท
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12. เงินให้กู้โครงการ - รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
เป็นเงินให้กู้โครงการสินเชื่อระยะยาวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ให้รัฐบาลเวียดนามกู้ โดยโอนอ�ำนาจ
หน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลและติ ด ตามการช� ำ ระหนี้ ม าให้ ก องทุ น ฯ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
24 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งไม่ถือเป็นเงินของกองทุนฯ ดังนั้นเมื่อกองทุนฯ ได้รับช�ำระหนี้จะต้องน�ำส่งคืนคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0530.1/1016 ลงวันที่ 10 มกราคม 2545) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินให้กู้ที่กองทุนฯ ได้รับโอนมาตามมติคณะรัฐมนตรี
หัก เงินนำ�ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้วตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 13 มีนาคม 2545
เงินให้กู้ที่ต้องติดตามการชำ�ระหนี้จากเวียดนามและต้องนำ�ส่งคืนคลัง
หัก เงินต้นที่รับชำ�ระคืนแล้ว
คงเหลือเงินให้กู้ที่ต้องติดตามฯ  
หัก เงินให้กู้ที่ต้องติดตามการชำ�ระหนี้เวียดนามและ
ต้องนำ�ส่งคืนคลังภายใน 1 ปี
รวม

2559
150,000,000.00

หน่วย : บาท
2558
150,000,000.00

50,099,045.00
99,900,955.00
99,900,955.00
-

50,099,045.00
99,900,955.00
91,656,858.50
8,244,096.50
8,244,096.50
-

13. ดอกเบี้ยค้างจ่าย

โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3)
- กู้ธนาคารออมสิน
- กู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์
- กู้ธนาคารออมสิน
โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำ เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
- กู้ธนาคารออมสิน
รวม

2559

หน่วย : บาท
2558

1,263,864.57
705,753.43

1,342,213.47
705,753.43

321,573.70

381,751.23

563,886.55
2,855,078.25

563,886.55
2,993,604.68
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14. เงินกู้ระยะยาว
วงเงินกู้ยืม
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3)
- กู้ธนาคารออมสิน
205,000,000.00
- กูธ้ นาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย 200,000,000.00
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์
- กู้ธนาคารออมสิน
250,000,000.00
โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
- กู้ธนาคารออมสิน
190,700,000.00
รวม
845,700.000.00

2559

เงินกู้ยืม

หน่วย : บาท
2558

183,292,500.00
200,000,000.00

196,892,500.00
200,000,000.00

216,000,000.00

232,000,000.00

189,380,372.00
788,672,872.00

189,380,372.00
818,272,872.00

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) วงเงินจ�ำนวน 405,000,000.00 บาท
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในวงเงินจ�ำนวน 250,000,000.00 บาท   
และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 จ�ำนวน 190,700,000.00 บาท ทั้งนี้ สพพ. ได้กู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในวงเงินจ�ำนวน 200,000,000.00 บาท และธนาคารออมสินในวงเงิน
จ�ำนวน 645,700,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) สัญญาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการในส่วน
ของการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment) ส�ำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด
LFA007/1-2010 ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 การกู้เงินดังกล่าว มีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย วงเงิน
กู้จ�ำนวน 200,000,000.00 บาท ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีค�้ำประกันเงินกู้ด้วยเงิน
ฝากคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรวมกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี (สพพ. จะได้ดอกเบี้ยจากการฝาก
เงินที่ค�้ำประกันในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ) 2) กรณีไม่มีเงินฝากค�้ำประกันคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ 6 เดือนเฉลีย่ ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกส่วนต่างร้อยละ 1.75 ต่อปี
ทั้งนี้ สพพ. ได้ด�ำเนินการเบิกเงินกู้ จ�ำนวน 200,000,000.00 บาทแล้ว และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 มีการฝาก      
ค�้ำประกันการกู้ยืม จ�ำนวน 200,000,000.00 บาท
2) สัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน ส�ำหรับด�ำเนินโครงการในส่วนของโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วย
ทราย-บ้านสอด LFA007/2-2010 ในวงเงินจ�ำนวน 205,000,000.00 บาท และโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำใน
นครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010 ในวงเงินจ�ำนวน 250,000,000.00 บาท มีการลงนามสัญญา เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2553
โดยการกู้เงินดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย วงเงินกู้จ�ำนวน 455,000,000.00 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยตาม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกส่วนต่างร้อยละ 1.65 ต่อปี อายุสัญญา
10 ปี
- โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด เงินกู้ยืมทั้งสิ้นจ�ำนวน 203,340,235.00 บาท สพพ.
ช�ำระคืนเงินต้นแก่ธนาคารออมสินแล้ว จ�ำนวน 20,047,735.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินกู้คงเหลือ
จ�ำนวน 183,292,500.00 บาท
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- โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ เงินกู้ยืมทั้งสิ้นจ�ำนวน 241,971,105.00 บาท สพพ.
ช�ำระคืนเงินต้นแก่ธนาคารออมสินแล้ว จ�ำนวน 25,971,105.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินกู้คงเหลือ
จ�ำนวน 216,000,000.00 บาท
3) สัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสิน ส�ำหรับด�ำเนินโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการ
เป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 ในวงเงิน 190,700,000.00 บาท มีการลงนาม
สัญญา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 6 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่   
บวกส่วนต่างร้อยละ 1.65 ต่อปี อายุสัญญา 10 ปี
15. ทุน

ทุนที่ได้รับโอนจากกองทุนฯ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
หัก ปรับปรุงเงินให้กู้โครงการ-รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง
    ปรับปรุงดอกเบีย้ รับจากเงินให้ก-ู้ รอเรียกเก็บคืนกระทรวงการคลัง (กชพ.)
รวม

2559
1,676,915,582.70
99,900,955.00
1,913,099.49
1,575,101,528.21

หน่วย : บาท
2558
1,676,915,582.70
99,900,955.00
1,913,099.49
1,575,101,528.21

16. รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
    รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ยอดยกมา
บวก รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
รวม

หน่วย : บาท
2559
2558
4,838,434,070.95 4,390,758,454.02
718,736,230.32 447,675,616.93
5,557,170,301.27 4,838,434,070.95

โดยแหล่งที่มาของรายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้

    1. เงินงบประมาณส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
    2. รายได้อื่นๆ
รวม

หน่วย : บาท
2559
2558
5,373,574,607.38* 4,523,481,057.63*
183,595,693.89 314,953,013.32
5,557,170,301.27 4,838,434,070.95
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*จ�ำนวนนี้ มีเงินงบประมาณส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่รอเบิกจ่าย ดังนี้
หน่วย : บาท
2558

2559
(1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น�้ำสัง
    และเมืองสังข์ทอง สปป. ลาว
(2) โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
(3) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป. ลาว
(4) โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้ำ (หนองด้วงน้อย) ในนครหลวง  
เวียงจันทน์ สปป. ลาว
รวม

8,472,891.48

8,472,891.48

-

203,119.19

3,616,763.89

3,616,763.89

734,280.00

734,280.00

12,823,935.37

13,027,054.56

17. รายได้จากเงินงบประมาณ
2559

งบประมาณ-งบอุดหนุนทั่วไป :
เงินอุดหนุนส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
234,000,300.00
- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง-น�้ำสัง
  และเมืองสังข์ทอง
- โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
  ถึงเมืองปากลายแขวงไชยะบุรี
- ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการก่อสร้าง
60,247,100.00
  ทางหลวงหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ)
- โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) 534,617,100.00
  เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น
- โครงการพัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง
100,000,000.00
รวม
928,864,500.00
18. รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
โครงการฯ - ราชอาณาจักรกัมพูชา (ถนนหมายเลข 48)
โครงการฯ - สปป.ลาว
รวม
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หน่วย : บาท
2558
70,800,000.00
376,025,300.00
209,247,000.00
656,072,300.00

หน่วย : บาท
2559
2558
    11,618,542.23     12,246,943.63
    93,953,442.65     81,585,409.90
105,571,984.88 93,832,353.53
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19. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้ดอกเบี้ย-เงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบี้ย-พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรในประเทศ
พันธบัตรต่างประเทศ
รวมรายได้ดอกเบี้ย-พันธบัตรรัฐบาล
รวม

2559
10,909,534.65
6,065,187.59
6,065,187.59
16,974,722.24

หน่วย : บาท
2558
17,666,945.28
926,167.11
6,300,000.00
7,226,167.11
24,893,112.39

2559
26,039,881.83
1,184,712.00
696,929.83
412,631.96
50,000.00
24,000.00
123,030.00
7,210.00
1,565,994.14
5,775,190.40
35,879,580.16

หน่วย : บาท
2558
23,952,805.08
1,043,710.93
724,509.49
405,068.00
48,465.00
105,600.00
4,080.00
1,432,240.54
3,958,634.92
31,675,113.96

20. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนลูกจ้าง
ค่าสวัสดิการ-ประกันชีวิตเจ้าหน้าที่
ค่าสวัสดิการ-รักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่
ค่าสวัสดิการ-การศึกษาบุตร
ค่าสวัสดิการ-การคลอดบุตร
ค่าสวัสดิการอื่นๆ
ค่าทำ�งานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ค่าเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนพิเศษประจำ�ปีแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
รวม
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21. ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าสนับสนุน CSR
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
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2559
868,599.25
4,263,379.46
976,000.00
2,523,750.00
420,960.85
103,043.30
1,003,246.00
230,000.00
26,277.00
9,092,210.32
238,460.63
1,071,748.04
284,467.97
283,413.62
21,385,556.44
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หน่วย : บาท
2558
1,323,595.09
5,308,043.05
1,040,000.00
2,265,937.50
253,207.95
129,643.00
490,622.79
180,000.00
17,761.59
8,736,922.44
320,277.11
2,477,918.35
8,376,013.15
176,073.73
31,096,015.75

22. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน)
2559
เงินอุดหนุนโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ สปป.ลาว
8,805,312.00
- ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67         41,496,506.32
(อันลองเวง-เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา
- โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - 85,037,288.55
เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
- โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
- โครงการพัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง สปป.ลาว
5,000,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร 95,806,508.80
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
เงินอุดหนุนโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)
- งานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด
(Datailed Design) ส� ำ หรั บ โครงการพั ฒ นาจุ ด ผ่ า นแดนสตึ ง บทและ
ถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
- งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วง
2,840,047.50
ครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน�้ำสัง สปป.ลาว
- งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจาก
ด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู3,348,966.25
บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
- งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
สายส่ง 115 เควี และสถานีไฟฟ้าช่วงน�้ำทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
- งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด (Datailed Design)
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
- โครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน มีดังนี้
1  หลักสูตร Project Management in the Context of GMS Cooperation
654,046.71
and Intergration”
2. หลักสูตร “Border Crossing Facility Management and Customs
806,083.00
Transit System”
3. หลักสูตร “Innovative Financing
728,201.00
4. หลักสูตร “Highway Management”
746,315.00
5. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรและแนวทางการด�ำเนิน  
งานระบบศุลกากรผ่านแดนส�ำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
รายละเอียดจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5
ราชอาณาจักรกัมพูชา
6. หลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส�ำหรับ
ผู้สอนการบัญชี”
7. หลักสูตร “Innovation Financial”
8. โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนธนาคาร สินเชื่อรายย่อย และกลุ่มการผลิต
รายย่อย
9. หลักสูตร “Water Supply Management to Improve Quality of
Life (2015)”
รวม
245,269,275.13
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หน่วย : บาท
2558
90,748,030.29
18,750,593.68
81,377,339.89
412,718.50
-

5,868,415.00
11,360,190.00
5,070,622.09
3,709,957.00
4,370,147.50
42,420.00
521,818.50
680,006.60
296,680.00
600,510.53
223,809,449.58
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23. ค่าใช้จ่ายด้านวิชาการ
- โครงการบูรณาการแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการทวาย
- โครงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สำ�นักงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- โครงการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
- โครงการติดตามและตรวจสอบการดำ�เนินโครงการก่อสร้างถนนจาก
เมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
ของ สพพ.
รวม

2559
5,397,884.40

หน่วย : บาท
2558
12,595,063.60

-

1,715,218.56

1,794,000.00

2,621,000.00

820,604.40

-

8,012,488.80

16,931,282.16

24. ดอกเบี้ยจ่าย
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) LFA007-2010
- กู้ธนาคารออมสิน
- กู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ LFA008-2010
- กู้ธนาคารออมสิน
โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพือ่ รองรับการเป็น
เจ้าภาพประชุมสุดยอดผูน้ ำ�เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit)
ครั้งที่ 9
- กู้ธนาคารออมสิน
รวม
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2559

หน่วย : บาท
2558

5,416,374.19
2,807,671.23

6,037,651.14
3,173,972.60

6,382,579.73

7,239,346.94

5,431,117.76
20,037,742.91

5,730,157.15
22,181,127.83
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25. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
25.1 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

25.2 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผู้อ�ำนวยการ สพพ. เมื่อวันที่
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รายงานและวิเคราะห์งบการเงิน
(ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559)
สพพ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 928.86 ล้านบาท โดยเป็น
เงินส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและค่าชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับโครงการ R67 กัมพูชา ทั้งนี้
เมื่อรวมกับเงินคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 490.52 ล้านบาท และรายรับอื่นอีกจ�ำนวน         
317.75 ล้านบาท ท�ำให้ สพพ. มีงบประมาณส�ำหรับการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 1,737.13 ล้านบาท
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพพ. ก่อนการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) สพพ. มี ร ายได้ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยจากการด�ำ เนิ น งาน จ� ำ นวน 271.06 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 447.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.55 โดยในส่วนของรายได้
จากการด� ำ เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น 275.09 ล้ า นบาท จาก 780.06 ล้ า นบาท เป็ น 1,055.15 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 35.26 ในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น 4.53 ล้านบาท จาก
329.85 ล้านบาท เป็น 334.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 โดยค่าใช้จ่ายเงินด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นมากที่สุด จ�ำนวน
4.20 ล้านบาท จาก 31.68 ล้านบาท เป็น 35.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.27
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
สพพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 272.79 ล้านบาท จาก
656.07 ล้านบาท เป็น 928.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.58
2. รายได้จากแหล่งอื่น
2.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
สพพ. มี ร ายได้ จ ากดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู ้ ร ะยะยาวเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จ� ำ นวน
11.74 ล้านบาท จาก 93.83 ล้านบาท เป็น 105.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51
2.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
ในปี 2559 เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต�ำ 
่ ประกอบกับ สพพ. มีเงินใช้ส�ำหรับบริหารเงินลดลง      
จึงสามารถบริหารเงินได้ 16.97 ล้านบาท โดยหากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งบริหารได้ 24.89 ล้านบาท
จะลดลงร้อยละ 31.81
3. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน
4.53 ล้ า นบาท จาก 329.85 ล้ า นบาท เป็ น 334.38 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1.37 โดยค่ า ใช้ จ ่ า ย
ด้านวิชาการเป็นรายการทีล่ ดลงมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 8.92 ล้านบาท จาก 16.93 ล้านบาท
เป็น 8.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 52.68
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สพพ. มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 684.24 ล้านบาท จาก 7,251.56 ล้านบาท
เป็น 7,935.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44
1. สินทรัพย์
1.1 สพพ. มี สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นลดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จ� ำ นวน 6.13 ล้ า นบาท จาก
613.06 ล้ า นบาท เป็ น 606.93 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1.00 โดยเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
เป็นรายการที่ลดลงมากที่สุดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 28.23 ล้านบาท จาก 355.54 ล้านบาท เป็น
327.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.94
1.2 สพพ. มี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จ� ำ นวน 690.38 ล้ า นบาท
จาก 6,638.50 ล้านบาท เป็น 7,328.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.40 โดยเงินให้กู้ระยะยาวเป็นรายการ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จ� ำ นวน 743.08 ล้ า นบาท จาก 6,529.51 ล้ า นบาท เป็ น
7,272.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.382
โครงสร้างสินทรัพย์
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2. หนี้สิน
สพพ. มีหนีส้ นิ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 34.49 ล้านบาท จาก 838.02 ล้านบาทเป็น 803.53 ล้านบาท
หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 4.12 โดยเงิ น ให้ กู ้ โ ครงการรอเรี ย กเก็ บ คื น กระทรวงการคลั ง เป็ น รายการที่ ล ดลงมากที่ สุ ด              
จ�ำนวน 8.24 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ช�ำระคืนเงินกู้ครบทั้งจ�ำนวน และ สพพ.
ได้นำ� ส่งคืนคลังเรียบร้อยแล้ว หรือลดลงร้อยละ 100 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ลดลงรองลงมา จ�ำนวน 0.74 ล้านบาท จาก 2.40 ล้านบาท
เป็น 1.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.02
ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ มี ก ารช� ำ ระคื น เงิ น ต้ น ให้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น จ� ำ นวน
29.60 ล้านบาท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
โครงสร้างหนี้สิน
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กิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สพพ.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พิธีการที่สำ�คัญ อาทิ การลงนามความร่วมมือ การเข้าเยี่ยมคารวะ การต้อนรับแขกผู้มาเยือน
พิ ธี ล งนามแนวทางหุ ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาระหว่ า งสพพ. กั บ ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (ADB) ณ กระทรวงการคลั ง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558  

พิ ธี ล งนามในข้ อ ตกลงผู ้ ถื อ หุ ้ น (Shareholders’ Agreement) ของนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ (SPV) ระหว่ า งไทย
เมียนมา และญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ โรงแรมเดอะเซ็นต์รีจิส เมื่อวันที่        
14 ธันวาคม 2558

พิธีลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
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พิธีลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไป
ยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

พิ ธี ล งนามในความตกลงหุ ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นา (Partnership Arrangement) ระหว่ า ง สพพ. กั บ องค์ ก ร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อด�ำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

งานประชุมที่ส�ำคัญ เช่น งานประชุม งานเสวนา
การประชุ ม หารื อ กั บ คณะผู ้ แ ทนจากฝ่ า ยกั ม พู ช าในโครงการพั ฒ นาจุ ด ผ่ า นแดนถาวรหนองเอี่ ย น - สตึ ง บท                 
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
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สพพ. ให้การต้อนรับ Mr. Fred Konga, Executive Chairman of Border Development Authority และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐจากรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เพื่อรับฟังการบรรยายและหารือแนวทางการให้ความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ในอนาคต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

การเจรจารายละเอียดสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ส�ำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

การประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2559 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน และพระราชบัญญัติจัดจ้าง
และบริหารพัสดุของรัฐ ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
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การหารือร่วมกับผู้แทนของสาธารณรัประชาธิปไตยประชาชนลาว ส�ำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวดอ - บ้านโนนสะหวัน - สานะคาม - บ้านวัง - บ้านน�ำ้ สัง สปป.ลาว ณ กรมขัวทางกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

การประชุม Asian Development Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง ‘The 2030 Agenda for Sustainable Development: Voice
from Asia’ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

งานสัมมนาวิชาการโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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การหารือแนวทางการบูรณาการส�ำหรับความร่วมมือของ สพพ. และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)           
ณ  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี - เจ้ า พระยา - แม่ โ ขง ครั้ ง ที่ 7
(7th ACMECS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559

งานเสวนา “โอกาสทางเศรษฐกิจของแขวงหลวงพระบาง” โดยมีทา่ นค�ำขัน จันทะวีสขุ เจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านบุญเที่ยง   
สุลิวัน ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมหลวงพระบาง และท่านสุลิทิพ หน่อคูณผล หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว ให้เกียรติร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากเส้นทางหงสา เชียงแมน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งานเสวนา “โอกาสของจังหวัดน่านในด้านการค้าระหว่างประเทศ” โดยมี นายสมบัติ สินสุขเสริม ประธานหอการค้า
จังหวัดน่านร่วมเสวนา ซึ่งคณะสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเส้นทางการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจากด่านห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไปยังเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ณ โรงแรมน่านบูติค จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  

การประชุมคณะท�ำงานด้านการคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 20 (Subregional Transport Forum : STF - 20) ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) ภายใต้เรื่อง “Expanding and Reinforcing the Greater Mekong Subregion
Transport Corridors” เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน     
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2559

การประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว ส�ำหรับโครงการต่างๆ ใน สปป.ลาว อาทิ 1) โครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
รถไฟไทย - จีน/ ลาว - จีน และ 2) การจัดท�ำข้อตกลงว่าด้วยการเดินรถโดยสารประจ�ำทางไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม        
เพื่อขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจครั้งที่ 8 (8th GMS Economic Corridor Forum :
ECF - 8) เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในแนวระเบียงเศรษฐกิจ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559

การประชุมหารือในรายละเอียดของการด�ำเนินงานก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงอาคารเดิม และด้านอุปกรณ์ทาง     
การแพทย์ ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีจังหวัด Thanh Hoa โดยมี H.E Mr.
NGUYEN THE PHUONG, Vice Minister of Planning and Investment of Vietnam ร่วมประชุม ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี(JC) ไทย - กัมพูชาครั้งที่ 10 ส�ำหรับความร่วมมือ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทของราชอาณาจักรกัมพูชา     
ณ โรงแรมเดอะเซ็นต์รีจิส ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การประชุมแสดงความคิดเห็น Mekong Forum 2016 ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

งานเสวนา “โอกาสและความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ” เพื่อผู้ประกอบการไทยให้มองเห็นลู่ทางโอกาส
และเตรียมความพร้อมในการท�ำธุรกิจเชิงรุก และการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ ณ C Asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ เมื่อวันที่        
16 กันยายน 2559

งานเสวนาวิชาการ “กรรมโกงแบบไหน...ใครสนอง” ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Collaboration)  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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การส�ำรวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการ
การตรวจเยีย่ มโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง
- เวี ย งจั น ทน์ ) โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ และกรมขั ว ทางกระทรวงโยธาธิ ก ารและขนส่ ง สปป.ลาว เข้ า ร่ ว ม                    
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2558

การส�ำรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา        
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

การติดตามความก้าวหน้าและส�ำรวจพื้นที่ร่วมกับกรมขัวทาง สปป.ลาว ในโครงการพัฒนาระบบประปา  5 เมือง และ
โครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านก้อนตื้น ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2559
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การติ ด ตามความก้ า วหน้ า โครงการพั ฒ นาระบบประปาภาคกลางของเมื อ งไชยบุ รี และภาคใต้ ข องเมื อ งโขง               
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2559

การส�ำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2559

การตรวจเยี่ยมโครงการ 3 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ประกอบด้วย 1) โครงการรถไฟสายท่านาแล้ง 2) โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ และ 3)โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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กิ จ กรรม Press Tour บนเส้ น ทางโครงการก่ อ สร้ า งถนนจากเมื อ งหงสา - บ้ า นเชี ย งแมน(เมื อ งจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางที่ ส นั บ สนุ น ภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วจากด่ า นห้ ว ยโก๋ น
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเชื่อมต่อไปยังหลวงพระบาง สปป.ลาว ณ บ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สพพ. น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานที่มั่นคงของภูมิภาคอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

การส�ำรวจศักยภาพโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของเส้นทาง R12 เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย - สปป.ลาว - เวียดนาม โดยเริ่มจากด่านพรมแดนจังหวัดนครพนม - เมืองท่าแขก แขวงค�ำม่วน สปป.ลาว
- ด่านนาพาว สปป.ลาว - ด่านจาลอ เวียดนาม - จังหวัด Ha Tinh - จังหวัด Thanh Hoa และสิ้นสุดที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การน�ำเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านไปศึกษาดูงานในโครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า และขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 304 อ�ำเภอกบินทร์บุรี - อ�ำเภอปักธงชัย และโครงการก่อสร้างทางหลวง อ�ำเภอกบินทร์บุรี - อ�ำเภอวังน�้ำเขียว ส่วนที่
3 ของกรมทางหลวง ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

การจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
สพพ. ร่วมกับกรมศุลกากร จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Border
Crossing Facility Management and Customs Transit System“ และศึกษาดูงานในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 - 16
พฤษภาคม 2559

สพพ. ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมประปา
และกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว หลักสูตร “การบริหารจัดการงานด้านประปาส�ำหรับผู้บริหาร” ณ การประปาส่วน
ภูมิภาคส�ำนักงานใหญ่ และสาขาจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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สพพ. และการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมประปา กระทรวงโยธาธิการและ
ขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในหลักสูตร “การบริหารจัดการงานด้านประปาส�ำหรับผู้บริหาร” ณ การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

โครงการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตร “Highway Management” ร่วมกับ          
กรมทางหลวง ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559

การจัดท�ำสัมภาษณ์พิเศษผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ
สัมภาษณ์พิเศษผ่านโพสต์ทีวี ในประเด็น “ภารกิจ NEDA กับความร่วมมือไทย - ศรีลังกา” ประกอบการเยือนของ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
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สัมภาษณ์พิเศษผ่านสถานีโทรทัศน์ Money Channel ในรายการเสือสมาร์ท On TV เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุนใน
ประเด็นภาพรวมของ สพพ. กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สตูดิโอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่              
24 พฤศจิกายน 2558

สัมภาษณ์พิเศษผ่านส�ำนักพิมพ์มติชน กรุงเทพธุรกิจ และบางกอกโพสต์ ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และนโยบายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. เพื่อรองรับการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียน 2559 ณ สพพ.
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ภายใต้แนวทางหุ้นส่วนการพัฒนาของ ADB และ NEDA เพื่อการสนับสนุน
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งครอบคลุมด้านการขนส่ง พลังงาน การพัฒนาเมือง สาธารณสุข          
การศึกษา และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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สัมภาษณ์พิเศษผ่านส�ำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาพรวมการด�ำเนินงานของ สพพ. ปี 2559 ภายใต้นโยบาย
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงโครงการที่พร้อมเปิดประมูลและแนวทางการเพิ่มงบประมาณในการลงทุน         
ในอนาคต และความคืบหน้าในโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

สัมภาษณ์พิเศษผ่านกองข่าวเฉพาะกิจฝ่ายข่าวในประเทศ ส�ำนักข่าวไทย (อสมท.) ส�ำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการเข้าไปร่วมลงทุนของไทยและความเชื่อมโยงทางการค้า        
การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย กรมประชาสั ม พั น ธ์ (สวท.) คลื่ น ความถี่
FM 92.5 MHz. ด�ำเนินรายการโดยนายสุชาติ แก้วเพชร ในประเด็น “สพพ. กับบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยง
สังคมในภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
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กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR)
สพพ. มอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน ในกิจกรรม “Give Care Share” ณ วัดมกุฏคีรีวัน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

โครงการแบ่งปันน�้ำใจและมอบรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยจากสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี และสถาน
สงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชายกว่า 1,000 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุนอาหารกลางวัน เนื่องใน
วันสถาปนาครบรอบปีที่ 11 ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมปลูกป่า “โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน” ของวิทยาลัยชุมชนน่านซึ่งเป็นโครงการ
ตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านป่าแลวหลวง อ�ำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
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โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องกีฬา เพื่อโรงเรียนประถม
ศึกษาบ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา
- บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) ณ แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.
พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเครื่องสักการะพระรัตนตรัยในพิธีถวาย  
ผ้าพระกฐิน วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมน�ำ
ข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิญาณตนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่        
9 ธันวาคม 2558

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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สพพ. กล่าวค�ำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

กิจกรรมงานแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 5 ส. กระทรวงการคลังประจ�ำปี 2558 ณ กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 8 - 23
ธันวาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาประจ�ำปี 2559 เรื่องการบริหารและพัฒนาชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติ ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559
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พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่             
31 มีนาคม 2559

สพพ. มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ�ำรุง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และโรงเรียนอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กทม. เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 84 ปี ณ กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

งานสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 141 ปี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันมหาสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

พิธีท�ำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 11 ของ สพพ. โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ       
ภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 11 ของ สพพ. เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการด�ำเนินงาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่เผยแพร่ผลงาน ของ สพพ. ด้วยดีตลอดมา ณ โรงแรม
จัสมินซิตี้ เมื่อวัน 13 พฤษภาคม 2559
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สพพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ 70 ปี ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และการเข้าพบบรรณาธิการหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ ณ อาคารบางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-

การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti - Corruption  
Museum) และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ”     
ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเปิดไฟไล่โกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “มาตรการจัดการคอร์รัปชันของประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม” ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559
โครงการอบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาวางระบบควบคุมภายใน
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ภาคผนวก 1
รายชื่อคณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
รายชื่อ คพพ.				
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ.
26 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์  สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
นายสิงห์ทอง  ลาภพิเศษพันธุ์
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

26 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน

19 มีนาคม 2558 - 28 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปรเมธี วิมลศิริ
   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

30 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน

ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
9 พฤศจิกายน 2555 - 31 ตุลาคม 2558
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
1 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
นายเพ็ญศักดิ์  ชลารักษ์
นายกุศล       แย้มสอาด
นายณรงค์     ป้อมหลักทอง
นายอรรคศิริ   บุรณศิริ
นายธีรัชย์      อัตนวานิช
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17 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน

26 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
26 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2558
20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ภาคผนวก 2
ประวัติคณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วัน เดือน ปีเกิด 1 มิถุนายน 2490
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 37) 2537
- ปริญญาโทและปริญญาเอก, Economics, The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี, Economics, The University of Western Australia
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
- กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- กรรมการสถาบันคีนัน (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
- คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
- คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
- อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในก� ำกับของราชการ
  
ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.)
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประวัติการท�ำงาน
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการนโยบายศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางการเงินส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
ประชาชน (ศงป.)
- รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
- คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
วัน เดือน ปีเกิด 6 เมษายน 2500
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- Startegic for Improving Director’ Effectiveness Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมืองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 10 (Chief Information Officer : CIO) สถาบันทรัพยากรมนุษย์
  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จ รุ่นที่ 2 (Managing People for HR Executive)
  
สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certificate Program (DCP) 90/2007, Thai Institute of Directors (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) 20/2007, Thai Institute of Directors (IOD)
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ส�ำนักงาน ก.พ.
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ประจ�ำปี 2553
รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง (บยป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�ำนักงานศาล
ปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงานศาลปกครอง
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
- กรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
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- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
- กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ตามนัยมาตรา 102 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
- กรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
ประวัติการท�ำงาน
- 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2557 รองปลัดกระทรวงการคลัง
- 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2551 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน
- ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ
3. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
วัน เดือน ปีเกิด 17 มิถุนายน 2508
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 19 มีนาคม 2558 – 28 มีนาคม 2559
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Master of Science (Foreign Services), Georgetown University, Washington, D.C. สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยนักบริหาร ส�ำนักงาน ก.พ.
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประวัติการท�ำงาน
- 2558-2559 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
- 2555 อธิบดีกรมยุโรป กรมยุโรป
- 2555 รองอธิบดีกรมยุโรป
- 2551 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
- 2550 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
- 2548 ผู้อ�ำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
- 2546 ผู้อ�ำนวยการกอง กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ
4. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
วัน เดือน ปีเกิด 13 ธันวาคม 2505
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 29 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Bachelor of Arts (International Economics), Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
- Master of Arts (International Economics), Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยนักบริหาร ส�ำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2551
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประวัติการท�ำงาน
- พ.ศ. 2558 รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
- พ.ศ. 2553 อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
- พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
- พ.ศ. 2549 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
(ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางกรมเอเชียตะวันออก)
ผู้อ�ำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
- พ.ศ. 2548 อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
- พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
- พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
5. นายปรเมธี วิมลศิริ
วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤษภาคม 2503
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 30 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- 2532 - 2537 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลังมหาวิทยาลัยคาร์ลตัน แคนาดา
- 2528 - 2529 ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
- 2522 - 2525 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  
บริษัทไทย (IOD) (22-23 ม.ค. 2556)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 1 (เม.ย.-พ.ค. 2556)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SEF) รุ่นที่ 16 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (29-30 พ.ย. 2555)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
- คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
- คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC
- คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
- อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
- คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
6. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
วัน เดือน ปีเกิด 19 กรกฎาคม 2511
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science (Foreign Service), Georgetown University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 4 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
- กรรมการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ประวัติการท�ำงาน
- 2556 ผู้อ�ำนวยการกอง กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- 2553 อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
- 2552 ที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
- 2551 นักการทูต ระดับช�ำนาญการ (ที่ปรึกษา) ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
- 2551 เจ้าหน้าที่การทูต 7 ส�ำนักงานรัฐมนตรี
- 2547 เจ้าหน้าที่การทูต 7 ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
- 2544เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออกเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโซล
- 2541 เจ้าหน้าที่การทูต 6 ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
- 2537 - 2539 เจ้าหน้าที่การทูต 4 - 5 กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
7. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
วัน เดือน ปีเกิด 9 ธันวาคม 2500
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 9 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2558
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University Of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
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- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program), Kellogg School of Management
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้น�ำ Stanford University สหรัฐอเมริกา  
- หลักสูตร Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�ำนักงาน ก.พ.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- 2558 - 31 ตุลาคม 2558 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2555 - 31 ตุลาคม 2558 กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประวัติการท�ำงาน
- 2558 - 31 ตุลาคม 2558 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2555 - 2558 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2551 - 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจ�ำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- 2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
8. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
วัน เดือน ปีเกิด 18 เมษายน 2506
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 1 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Master of Economics (Economics) Macquarie University, Sydney, Australia
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP 183) Harvard Business School, Boston, USA
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ
- Director Certification Programme (DCP75/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประวัติการท�ำงาน
- 2556 - เมษายน 2558 Alternate Executive Director for Southeast Asia (SEA) Group, The World Bank
Group, Washington D.C., USA
- 2555 - มีนาคม 2556 กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด
- 2553 - สิงหาคม 2554 กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการโรงงานยาสูบ
- 2553 - เมษายน 2556 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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- 2549 - สิงหาคม 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ส�ำนักงานทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจ�ำ
สหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2548 - สิงหาคม 2549 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2548 - สิงหาคม 2549 กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
- 2547 - ธันวาคม 2548 ผู้เชี่ยนชาญเฉพาะด้านการเงิน ส�ำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงินส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
9. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
วัน เดือน ปีเกิด 20 พฤษภาคม 2492
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม
- Master of Laws (International Law), Indiana University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 14 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ สพพ.
ประวัติการท�ำงาน
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
- อธิบดีกรมการกงสุล
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
- รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- ผู้อ�ำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
10. นายกุศล แย้มสอาด
วัน เดือน ปีเกิด 15 พฤษภาคม 2499
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- LL.M. (in Criminal Justice) New York University
- LL.M. (General) New York University    
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
- อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการว่าด้วยสัญญาของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาพัสดุ อกพ.
ประวัติการท�ำงาน
- อดีตกรรมการโรงงานยาสูบ
- อดีตกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
11. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
วัน เดือน ปีเกิด 26 สิงหาคม 2494
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- 2522 ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ (MA) มหาวิทยาลัย Central Michigan สหรัฐอเมริกา
- 2518 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BSBA) มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
สิงหาคม 2556 ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และโครงการพิเศษ
ถึงกรกฎาคม 2557 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
2552 - 2556 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
2550 - 2552 รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2550 - 2552 กรรมการและประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
2550 - 2552 กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2548 - 2552 คณะท�ำงานปรับหนี้ บริษัทสินทรัพย์สุขุมวิทย์ จ�ำกัด
2548 - 2551 กรรมการส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการค้าและพัฒนา
2542 - 2546 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
12. นายธีรัชย์ อัตนวานิช
วัน เดือน ปีเกิด 28 กันยายน 2508
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- 2534 Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA
- 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2529 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

130

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม
- 2553 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 68 ของส�ำนักงาน ก.พ.
- 2550 หลักสูตร Senior Executive Program, Columbia University, USA (ทุนเตรียมผู้บริหารระดับสูง
ของส�ำนักงาน ก.พ.)
- 2547 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 48 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
- 2550 - มกราคม 2558 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- 2549 - 2550 ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านบริหารหนีส้ าธารณะและภาระผูกพัน (เศรษฐกร 9 ชช.) ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- 2545 - 2549 ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายค�้ำประกันและความเสี่ยง ส�ำนักนโยบายและแผนส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- 2542 - 2545 ผู้อ�ำนวยการส่วนเงินกู้แผนงานพิเศษส�ำนักเงินกู้โครงการ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
- 2540 - 2542 เศรษฐกร 6-7 กองโครงการลงทุนเพื่อสังคม ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
- 2535 - 2540 เศรษฐกร 4-6 กองนโยบายเงินกู้ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2534 - 2535 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
13. นายเนวิน สินสิริ
กรรมการและเลขานุการ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประวัติการท�ำงาน
- Unit Head, Regional Cooperation, Southeast Asia Department,  Asian Development Bank, Manila,
Philippines
- Principal Institutional Cooperation Specialist, Southeast Asia Department,  Asian Development Bank,
Manila, Philippines
- Senior Economist, South Asia Department, Asian Development Bank, Manila, Philippines
- Capacity Building Specialist, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan
- Programs Specialist and Financial Analyst, Asian Development Bank, Manila, Philippines
- Economist/Program Officer มูลนิธิเอเชีย กรุงเทพ
- Management Associate ธนาคารซิตี้แบงก์ กรุงเทพ
- วิศวกรโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
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ภาคผนวก 3
การบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้ จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รทั้ ง อั ต ราก� ำ ลั ง และระบบการจั ด ต� ำ แหน่ ง
ให้สอดคล้องเหมาะสมและสามารถตอบสนองภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจ�ำแนก
โครงสร้างการบริหารงานของ สพพ. เป็น 5 ส�ำนักและ 1 หน่วย ได้แก่ ส�ำนักบริหารโครงการ ส�ำนักบริหารเงินทุน        
ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักอ�ำนวยการ และส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ และหน่วยทวาย เพื่อดูแลการด�ำเนินงาน
ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จ�ำนวนทั้งสิ้น 45 อัตรา ดังโครงสร้างต่อไปนี้

โครงสร้างองค์กรของ สพพ.

ที่มา : ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.
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ภาคผนวก 4
ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนัก
สพพ. มีการบริหารและด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (คพพ.) และผู้อ�ำนวยการ สพพ. โดยผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของส�ำนักงาน และเป็นผู้บังคับ
บัญชาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต�ำแหน่ง ซึ่งแบ่งขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนักออกได้เป็น 5 ส�ำนัก ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของ คพพ. ได้แก่
1. ส�ำนักบริหารโครงการ
- เสนอแนะนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้อง ก�ำกับดูแลการศึกษา
และวิเคราะห์กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านและโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
- ส�ำรวจความต้องการ รวบรวมข้อมูล และวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
- จัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
- ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ
- น�ำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(ภายหลังเมื่อ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว)
- จัดท�ำสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- บริหารสัญญา และด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามสัญญา
รวมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงินส�ำหรับโครงการที่ผูกพันแล้ว
- จั ด ท� ำ บั ญ ชี ก ระแสเงิ น สดและรั บ จ่ า ยเงิ น รายงานการเบิ ก จ่ า ย ติ ด ตามการช� ำ ระหนี้ ประมาณการ
ความต้องการใช้เงินของโครงการที่ผูกพันแล้วและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- รายงานสถานะการด�ำเนินโครงการ ควบคุมการด�ำเนินโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และจัดท�ำรายงาน
ความส�ำเร็จของโครงการเสนอต่อ คพพ.  
2. ส�ำนักบริหารเงินทุน
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม เสนอแนะนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารเงินและบัญชีของส�ำนักงาน รวมถึงก�ำหนด
แนวทางในการจัดหาเงินทุน เงินงบประมาณ และแนวทางการบริหารเงินทุนของส�ำนักงาน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ มีกระบวนการติดตามการ
ช�ำระหนี้ ทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้ให้กู้ ตลอดจนจัดท�ำบัญชีและงบการเงินของส�ำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการด�ำเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้ถกู ต้องตามรายการทีเ่ กิดขึน้ จริง
3. ส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
- ศึกษาและจัดท�ำขอบเขตโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ที่จะให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดท�ำร่างขอบเขตการด�ำเนินงาน (TOR) และประมาณการค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการเพื่อเสนอให้ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
- ด�ำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตาม TOR และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาตามนัยระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ   
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานผลให้ คพพ. พิจารณาและอนุมัติต่อไป
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- ก�ำกับ ดูแล บริหารสัญญา และประสานงานการตรวจรับรายงานผลการศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการก�ำกับ
และตรวจรั บ ฯ รวมถึ ง การขออนุ มั ติ จ ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งบริ ก ารที่ ป รึ ก ษาตามสั ญ ญาว่ า จ้ า งระหว่ า ง สพพ. กั บ
ที่ปรึกษา โดยเริ่มตั้งแต่สัญญามีผลใช้บังคับตามกฎหมายจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
- รายงานผลการศึกษาฯ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป
- จัดท�ำแผนการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และประมาณการค่าใช้จา่ ย ทัง้ นี้ หลักสูตรและหัวข้อของแผนดังกล่าว
จะต้องเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพือ่ นบ้านเป็น
รายปี
- ศึกษาและก�ำหนดขอบเขตหลักสูตรการฝึกอบรม หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ รวมทั้ง    
การดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการตามแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี
- ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน โดยบูรณาการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่มีขีดความสามารถ ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่การก�ำหนดหลักสูตร ห้วข้อ และการจัดท�ำเอกสาร      
รวมถึงประสานวิทยากรและประเทศเพื่อนบ้าน
4. ส�ำนักนโยบายและแผน
ก�ำกับดูแล และจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ในการให้ความช่วยเหลือทาง    
การเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรร
งบประมาณประจ�ำปี วางแผนและติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง การจัดท�ำแผนการบริหารงาน และ
ตัวชี้วัด รวมถึง การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ตลอดจนการประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนอกจากนี้ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดกรอบและนโยบายความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านลงนามการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือและประสานงาน เพื่อสรรหาพันธมิตรกับองค์กรอื่น ๆ
รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
5. ส�ำนักอ�ำนวยการ
ก�ำกับ ดูแล และควบคุม การด�ำเนินงานด้านการบริหารส�ำนักงาน การบริหารงานบุคคล การเบิกจ่ายเงิน      
การพัสดุ งานเลขานุการและงานการประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด
โดยเฉพาะตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายพร้อมทัง้ การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วเป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล
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ภาคผนวก 5
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1. ราชอาณาจักรกัมพูชา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 อนุมตั ใิ ห้กระทรวงการคลังโดย สพพ.
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลกัมพูชา จ�ำนวน 1 โครงการ ส�ำหรับความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ดังมีรายละเอียด ดังนี้
- อนุมัติให้ สพพ. ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ในวงเงินรวม 928,110,681 บาท
- อนุมตั แิ หล่งทีม่ าของเงินทุน รูปแบบ วิธกี าร และเงือ่ นไขทางการเงินส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่กัมพูชา โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส�ำนักงบประมาณ คือ ส�ำหรับการขอรับการจัดสรร   
งบประมาณเพือ่ ชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ หรือการช�ำระคืนให้แก่แหล่งเงินทุนกรณีทกี่ มั พูชาผิดนัดช�ำระหนีน้ นั้ ให้ สพพ.
ใช้เงินสะสมเป็นแหล่งเงินทุนในล�ำดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้ส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวงเงินรวม 313.37 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติแหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบ      
วิธกี าร และเงือ่ นไขทางการเงินส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ตามทีก่ ระทรวงการคลัง โดย สพพ.
เสนอ ส�ำหรับถนน จ�ำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่

  
  
  

- เส้นทางที่ 1: ถนน T4 ช่วงสี่แยกธาตุหลวง – สามแยกหมู่บ้านโพนทัน
  ระยะทาง 3,200 เมตร กว้าง 14.50 เมตร
- เส้นทางที่ 2: ถนน T4 ช่วงสามแยกหมู่บ้านโพนทัน – ร้านอาหารมุกวิว
  ระยะทาง 2,900 เมตร กว้าง 14.50 เมตร
- เส้นทางที่ 3: สามแยกถนน 23 สิงหา – สามแยกหมู่บ้านดงป่าลาน
  ระยะทาง 1,620 เมตร กว้าง 11.40 เมตร
- เส้นทางที่ 4: ถนนวงเวียนธาตุหลวง – หมู่บ้านหัวสะพาน
  ระยะทาง 1,830 เมตร กว้าง 13.00 เมตร

อย่างไรก็ดี กรณีที่ สพพ. ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อด�ำเนินการดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสมตามหลัก
การประหยัดต้นทุนทางการเงินได้ ก็เห็นสมควรทีค่ ณะรัฐมนตรีจะพิจารณามอบหมาย ให้กระทรวงการคลังเป็นผูพ้ จิ ารณา
วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมต่อไป
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ภาคผนวก 6
การประชุม คพพ. และคณะอนุกรรมการต่างๆ
สพพ. อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรของ คพพ. ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และนโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยจัดให้มีการประชุม คพพ.
เป็นประจ�ำทุกเดือน มีเรื่องที่น�ำเสนอให้ คพพ. พิจารณาทั้งเรื่องที่เป็นภารกิจหลักขององค์กรและเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของ สพพ. ทั้งที่เป็นเรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
คพพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่        
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามา
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. จ�ำนวน 4 ท่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คพพ. ได้มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
มีเรื่องเพื่อพิจารณา 77 เรื่องและมีเรื่องเพื่อทราบ 89 เรื่อง โดยกรรมการเข้าร่วมการประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95.45
นอกจากนี้ คพพ. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการใน คพพ. เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ หรื อ อนุ ก รรมการใน              
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติงานของ สพพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลัก     
ธรรมาภิบาลตามที่ คพพ. มอบหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคณะอนุกรรมการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่รวม       
6 คณะ ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในงานส�ำคัญๆ ของ สพพ. ได้แก่  
1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ สพพ.
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
5. คณะอนุกรรมการก�ำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
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ภาคผนวก 7
แสดงการประชุม คพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
รายการ
การประชุม คพพ. (ครั้ง)
เรื่องพิจารณา (เรื่อง)
เรื่องเพื่อทราบ (เรื่อง)
กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อครั้งของจำ�นวนกรรมการ
ที่มีทั้งหมดเฉลี่ย (ร้อยละ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุม คพพ. (บาทต่อปี)

2556
12
94
58

2557
12
93
82

2558
12
79
96

2559
12
77
89

93.64

89.17

90.83

95.45

846,000

11,250
9,000

906,000

15,000
12,000
1,084,500 1,476,000

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ
แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
รายการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ (ชุด)
การประชุมคณะอนุกรรมการ (ครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ (บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ(บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรวมทุกชุด (บาทต่อปี)

2556
7
54
549,750

5,625
4,500

2557
7
23
383,250

2558
6
27

2559
7
32

7,500
6,000
553,875 627,750

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ
แสดงรายชื่อคณะอนุกรรมการของ สพพ. ปี 2559
ประจำ�ปี

พ.ศ. 2559

คณะอนุกรรมการ (จำ�นวนครั้งที่ประชุม)
1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย (8 ครั้ง)
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (7 ครั้ง)
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ สพพ. (2 ครั้ง)
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. (5 ครั้ง)
5. คณะอนุกรรมการกำ�หนดและติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงาน
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ. (2 ครั้ง)
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (8 ครั้ง)

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ส�ำนักอ�ำนวยการ
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แสดงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์ประกอบ

อำ�นาจหน้าที่
1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่างระเบียบข้อบังคับ ข้อกำ�หนด ประกาศของ
สพพ. ก่อนเสนอ คพพ. พิจารณา
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ สพพ.
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก คพพ.

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

1. สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลสถานะทางการเงินของ สพพ.
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
5. ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภาย
ในที่เป็นระบบตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7. กำ�หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของ สพพ.
8. เปิดเผยรายงานของณะอนุกรรมการตรวจสอบในรายงานกิจการประจำ�ปี
ของ สพพ.
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ. มอบหมาย

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ สพพ.
1. นายปรเมธี วิมลศิริ
2. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
3. นายธีรัชย์ อัตนวานิช
4. นายวุฒิเดช ชำ�นิกิจ
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ

1. ดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ�นวยการสพพ. ตามกรอบหลัก
เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ กำ�หนดไว้ ต ามสั ญ ญาจ้ า ง
และให้ นำ�ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วพร้ อ มทั้ ง ความเห็ น เสนอให้ คพพ.
เพื่อพิจารณาต่อไป
2. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

องค์ประกอบ

อำ�นาจหน้าที่
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ สพพ.
2. กำ�หนดนโยบายด้านการเงินสำ�หรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของสพพ.
3. จัดทำ�และติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง และควบคุม
ภายในของ สพพ. รวมถึงปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านการเงินของ สพพ.
และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. คณะอนุกรรมการกำ�หนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
1. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
อนุกรรมการ
3. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
อนุกรรมการ
4. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส
อนุกรรมการ
5. นายฤทธิ์ ศยามานนท์
อนุกรรมการ
6. นางสาวสุมิตรา พูลทอง
อนุกรรมการ
7. นายเนวิน สินสิริ
อนุกรรมการ
8. นายชูวิทย์ มิตรชอบ
เลขานุการ
9. นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. เพื่อติดตามและให้ข้อแนะนำ�ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบัติงานของ สพพ.
2. กำ�กับดูแล ให้คำ�แนะนำ� และติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ให้เป็นไปตามคำ�รับรองการปฏิบัติงานประจำ�ปี ของ สพพ.
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
1. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
2. นายสุวิชญ โรจนวานิช
3. นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี
4. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
5. นางจิราพร คูสุวรรณ
6. นายเนวิน สินสิริ
7. นางมัญชุลา ศิริเจริญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พิจารณาโครงสร้าง แผนพัฒนาบุคลากร และอัตรากำ�ลังเพือ่ นำ�เสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนะ และกำ�หนดมาตรฐานค่าตอบแทน เพือ่ ปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เพื่อนำ�เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะ ให้คำ�ปรึกษา และรายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลต่อ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
4. แต่งตั้งคณะทำ�งาน หรือบุคคลเพื่อทำ�การใดๆ ตามอำ�นาจหน้าที่
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ คพพ. มอบหมาย

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
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