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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สารจากประธานกรรมการ
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ถือเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนา (Development Partner) ของประเทศไทยในการด�ำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance) และวิชาการ (Technical
Assistance) ในรูปแบบของเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional loan) และเงินให้เปล่า (Grant) ในระดับรัฐบาล
ต่อรัฐบาล (Government-to-Government) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนความเชื่อมโยง
ในภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค รวมถึงการสนับสนุนภาคเอกชนไทยส�ำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทย
คณะกรรมการส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น (คพพ.) ประกอบด้ ว ย
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามภารกิจของส�ำนักงาน มีหน้าที่หลักในการก�ำกับ
และควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของส�ำนักงานภายใต้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. (พ.ศ. 2548) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คพพ. ได้มีการก�ำกับดูแล และร่วมกันก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
ของ สพพ. ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินนโยบายของประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้านการต่างประเทศ และด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้ง ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561-2564) โดยเฉพาะในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก คือ
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ ยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ซึง่ มีองค์ประกอบส�ำคัญสามประการคือ
(1) การก้าวไกล (Advancing) คือการมองไปสู่อนาคตโดยใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (2) ความร่วมมือร่วมใจ (Partnership) คือ
การสนับสนุนความร่วมมือทั้งระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา ภายใต้หลักการสร้างสถาปัตยกรรม
ในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) รวมถึงการสร้างประชาคมไร้รอยต่อ ผ่านการเชื่อมโยง
ในทุกมิติ รวมถึงด้านโครงสร้างพืน้ ฐานหรือกฎระเบียบ และ (3) ความยัง่ ยืน (Sustainability) คือการส่งเสริมความยัง่ ยืน
ในทุกมิติ ดังนัน้ คพพ. มุง่ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของ สพพ. ทีจ่ ะสามารถตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ให้ และหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาของภูมิภาค
นอกจากนี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คพพ. ยั ง ได้ อ นุ มั ติ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
ประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวน 2 โครงการในเมียนมาและ สปป.ลาว คือ โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา วงเงิน 777.77 ล้านบาท และโครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ใน สปป.ลาว วงเงิน 1,380.07 ล้านบาท
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คพพ. ได้กำ� กับดูแลการออกพันธบัตรของ สพพ. เป็นครัง้ แรก จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นของ สพพ. ซึ่ง คพพ. ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของ
สพพ. และซื้อพันธบัตรของ สพพ. จนครบจ�ำนวน
นอกจากนี้ คพพ. ยังคงยึดมั่นในการก�ำกับดูแลการบริหารงานของ สพพ. ให้มีความโปร่งใสและยั่งยืน
เพื่อให้ สพพ. มีความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน ลดการพึ่งพาเงินงบประมาณของประเทศในอนาคต และ
มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบได้
ในนามของประธานกรรมการ ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สพพ.
ในความทุ่มเท มุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ สพพ. บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ในภูมภิ าคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ ขยายโอกาสทางการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
ร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ประธานกรรมการ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สารจากผู้อำ� นวยการ
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) มีภารกิจหลัก
ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ แก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น จ� ำ นวน 7 ประเทศ ได้ แ ก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต) ในรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) และทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ส�ำหรับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. ภายใต้การบริหารจัดการของกระผมที่ให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
และการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย “ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity)” ของ
รัฐบาลไทย อีกทั้ง สนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้ สพพ.
มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญทั้งในรูปแบบโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน (FA) และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการและโครงการที่จะ
ด�ำเนินการในอนาคต รวมทั้ง การด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ สพพ.
ในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูอ่ งค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนร่วมกันตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ส�ำหรับปีนี้ สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 2 โครงการ
โดยเป็นโครงการที่อยู่ใน สปป.ลาว ทั้งสิ้น ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว สะดวกมากขึ้น และ 2) โครงการ
ก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ด�ำเนินงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562 ซึง่ เป็นเส้นทางทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางจากจังหวัดน่านไปยังเมืองหลวงพระบาง
อันเป็นเมืองมรดกโลกและมีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว โดยกระผมได้มีโอกาสพาสื่อมวลชน
เยี่ยมชมพื้นที่โครงการดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสนใจในการใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อการท่องเที่ยวระหว่าง
ทั้งสองประเทศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นอกจากนี้ สพพ. ได้มีการจัดท�ำแผนงานโครงการของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน
จ�ำนวน 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สพพ. มีการด�ำเนินการในเชิงรุก
มากขึ้น มีการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้ นี้ แผนงานโครงการดังกล่าวของ สพพ. เน้นจัดท�ำรายชือ่ โครงการทีต่ อบสนองต่อผลประโยชน์
ความต้องการ และการมีผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ในแง่ของการลดการพึ่งพาเงินงบประมาณของแผ่นดิน สพพ. ได้ด�ำเนินการออกพันธบัตรของ สพพ.
เป็นครัง้ แรก จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท เพือ่ ปรับโครงสร้างหนีร้ ะยะสัน้ ของ สพพ. แก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันของอายุเงินกู้และอายุเงินให้กู้ยืม (Mismatch Maturity) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินของ สพพ. ซึ่งจะส่งผลให้ สพพ. สามารถด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการนี้ กระผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ สพพ. ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ส�ำหรับการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมถึง
ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุง่ มัน่ ในการน�ำพาองค์กรไปสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าค
ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันในฐานะ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
ผู้อำ�นวยการ สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะกรรมการส� ำนักงานความร่วมมือพั ฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่ อนบ้าน (คพพ.)

ประธานกรรมการ

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
(1 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
(17 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562)

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(12 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562)

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(30 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(22 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน)

นายนิกรเดช พลางกูร
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(20 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2562)
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2562)

นายกุศล แย้มสอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2562)

นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2562)

นายธีรัชย์ อัตนวานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
(20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2562)

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นายเสรี นนทสูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะ
(20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)

นายจักร บุญ-หลง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)

นายวิสุทธิ์ จันมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
(20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะผู้บริหาร

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
ผู้อ�ำนวยการ  สพพ.
กรรมการและเลขานุการใน คพพ.
(25 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน)

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
(27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)

นายกีรติ เวฬุวัน
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
(19 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก

นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ 1
(25 สิงหาคม 2552 - ปัจจุบัน)

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
(1 ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน)

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ 2
(3 กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน)

นายอธิวัตร ลวพิมล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
(11 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

นายณรรถพล ประสพโชค
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
(7 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน)

นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
(1 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน)

-ต�ำแหน่งว่างผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินทุน
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผลการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2548 เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจในภูมิภาค
อ�ำนาจหน้าที่หลักตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานฯ ประกอบด้วย
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหรือด�ำเนินนโยบาย
และมาตรการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อำ� นาจหน้าที่ หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ
และต่างประเทศ และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ บูรณาการการร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยมีขอบเขตการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหมด
7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)
ความร่วมมือด้านการพั ฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่ อนบ้าน
ภารกิจหลักของส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
คือ การเป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการด�ำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศและความร่วมมือด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน จ�ำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน
ศรีลงั กา และติมอร์-เลสเต ภายใต้รปู แบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการส�ำหรับความร่วมมือใน
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน และ
การพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) ในภูมิภาคและ
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าค โดยเฉพาะการด�ำเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว รวมถึงการกระจาย
ความเจริญเติบโต ขยายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ในภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบาย
การด�ำเนินงานของ สพพ. ให้ความส�ำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา
สปป.ลาว และเมียนมา โดยสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ราชอาณาจักรกัมพู ชา (กัมพู ชา)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือในสาขาการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมระหว่างไทย-กัมพูชา ภายใต้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงทั้งในระดับประเทศและระดับอนุภูมิภาค
เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณการขนส่ ง สิ น ค้ า และการเดิ น ทางสั ญ จรของผู ้ ค นที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ตามระดั บ การพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ซึง่ การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ
และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของคนในพืน้ ที่ รวมถึงการเพิม่ มูลค่าเพิม่ แก่พนื้ ทีต่ ามเส้นทางโครงการ
ให้ความช่วยเหลือ อาทิ การพัฒนาห่วงโซ่การผลิต และการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สำ�หรับการสำ�รวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68
(โอเสม็ด-สำ�โรง-กลอรันห์)

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สำ�หรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67)
(ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ�)

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
สำ�หรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5

รูปที่ 1 แผนที่โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. ในกัมพูชา

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)

โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5
สพพ. ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) แก่รัฐบาล
กัมพูชาส�ำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
การลงทุน และรองรับการขยายตัวในการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ตลอดจนช่วยแบ่งเบา
ความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านอรัญประเทศ บ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว-ปอยเปต
จังหวัดบันเตียเมียนเจย โดยโครงการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Connectivity) และการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern
Economic Corridor: SEC) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันในภูมิภาค
ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อยู่ในขั้นเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งฝ่ายกัมพูชาอยู่ระหว่าง
การจัดหาผู้รับเหมาเพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าจะเปิดให้บริการได้
ภายในปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว โครงการที่กล่าวจะสามารถสนับสนุน
ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างไทย-กัมพูชามากขึ้น
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รูปที่ 2 แผนที่โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)

งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67
(NR67) (ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง�ำ)
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลกัมพูชา ส�ำหรับการศึกษาความเป็นไปได้และ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการ NR67 เพือ่ ให้มขี อ้ มูลเพียงพอต่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป
ถนน NR67 เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของกัมพูชา
กับประเทศไทยผ่านทางจังหวัดศรีสะเกษ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยว การเดินทาง
การขนส่งสินค้า และการเพิม่ มูลค่าการค้าบริเวณชายแดนทัง้ สองประเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนท�ำให้เกิด
การขยายตัวของชุมชนตลอดแนวเส้นทาง ปัจจุบันการศึกษาฯ ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ และ สพพ. อยู่ระหว่าง
การประสานรัฐบาลกัมพูชา เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป

รูปที่ 3 แผนที่โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง�ำ

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 สพพ. ยังได้ประสานรัฐบาลกัมพูชาเพื่อพิจารณาโครงการที่มีศักยภาพด้าน
ความเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างกัน โดยได้ก�ำหนดโครงการที่จะส�ำรวจศักยภาพร่วมกันในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คื อ โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนหมายเลข 68 (NR68) (โอเสม็ ด -ส� ำ โรง-กอรั น ห์ ) เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินต่อไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการใน
สปป.ลาว จ�ำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 6,843 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 วงเงิน 1,650 ล้านบาท
2. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวังบ้านน�้ำสัง สปป.ลาว วงเงิน 1,826 ล้านบาท
3. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และ
เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น วงเงิน 1,390 ล้านบาท ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
4. โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
วงเงิน 1,977 ล้านบาท ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
โดยสรุปรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ได้ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2
สพพ. ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
วงเงิน 1,650 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินให้เปล่าร้อยละ 30 (คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 495 ล้านบาท) และเงินกู้เงื่อนไข
ผ่อนปรนร้อยละ 70 (คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 1,155 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี
รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี โดย สปป.ลาว ขอแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงาน
ในส่วนที่ 2 โดยงานก่อสร้างในส่วนที่ 2 วงเงิน 994.68 ล้านบาท ประกอบด้วย
- งานก่อสร้างระบบรางรถไฟหลัก เริ่มจากสถานีท่านาแล้งถึงสถานีเวียงจันทน์ และงานระบบ
อาณัติสัญญาณ
- งานก่อสร้างสถานีเวียงจันทน์
- งานก่อสร้างจุดตัดแบบ Level Crossing
กรมทางรถไฟ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ได้ด�ำเนินการจัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและ
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในวงเงิน
841.96 ล้านบาท และ บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียร์รง่ิ คอนซัลแต้นส์ จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างในวงเงิน
48.175 ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โครงการที่กล่าวจะท�ำให้การคมนาคมขนส่งระบบราง
ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากทางรถไฟจะสิ้นสุด ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทย
ไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว เช่น การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในอาคารสถานีเวียงจันทน์ รวมทั้งสนับสนุนให้
มีการจ้างงานและใช้สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างจากไทยมากยิ่งขึ้น
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

2. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวังบ้านน�้ำสัง
สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
วงเงิน 1,826.5 ล้านบาท ในรูปแบบเงินกูเ้ งือ่ นไขผ่อนปรนทัง้ จ�ำนวน ในวงเงินรวม 1,826.5 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.25 ต่อปี อายุสัญญา 25 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 7 ปี) โดยในปี พ.ศ. 2562 สปป.ลาว ได้ด�ำเนิน
การจัดจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างและบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน
เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแต้นส์ จ�ำกัด (Asian Engineering Consultants Corp., Ltd.) ร่วมกับ Lao Transport Engineering
Consultant Co., Ltd. และ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd. เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ในวงเงิน 50.196 ล้านบาท บริษัท ประยูรชัย (1984) จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 1 วงเงิน
789.637 ล้านบาท และ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จ�ำกัด ร่วมกับบริษัท Thavexok Development Group Sole
Co., Ltd. เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 2 วงเงิน 816.379 ล้านบาท และมีการลงนามสัญญาจ้างระหว่าง
กรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และบริษัทที่กล่าวในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้
งานก่อสร้างภายใต้โครงการที่กล่าวประกอบด้วย
สัญญาที่ 1
- ทางหลัก: บ้านน�้ำสัง-บ้านวัง-บ้านดอนเฮี่ยง-บ้านโนนสะหวัน ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
- ทางแยก: บ้านโนนสะหวัน-เมืองสานะคาม ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
- ซ่อมแซมถนน R11ฯ ช่วงบ้านตาดทองฯ ระยะทางประมาณ 150 เมตร
สัญญาที่ 2
- ก่อสร้างทางหลัก: บ้านโนนสะหวัน-ครกข้าวดอ ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร
โครงการดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ สปป.ลาว โดยจะเป็นการเชื่อมโยง
เชิงกายภาพ และจะส่งผลต่อการคมนาคมและขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (ChiangmaiVientiane Economic Corridor: CVEC) มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ท�ำให้ต้นทุนการเดินทางและ
ขนส่งระหว่างกันลดต�่ำลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง

รูปที่ 4 แผนที่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน�้ำสัง
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

3. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน
และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ สพพ. ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และ
เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตืน่ สปป.ลาว วงเงิน 1,390 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินให้เปล่าร้อยละ 20 (คิดเป็นเงิน
จ�ำนวนไม่เกิน 278 ล้านบาท) และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนร้อยละ 80 (คิดเป็นเงินจ�ำนวนไม่เกิน 1,112 ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
โครงการดังกล่าวด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้การเดินทางระหว่างสองประเทศ
สะดวกมากขึ้น โดยสามารถเดินทางทางรถยนต์ได้ทุกฤดูกาลและลดเวลาการเดินทางจาก จ.พะเยา (ประเทศไทย)
ไปยังเมืองเชียงฮ่อน (สปป.ลาว) จาก 6 ชั่วโมงเหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง ซึ่งท�ำให้การเดินทางจากภาคเหนือตอนบน
ของไทย (จ.พะเยา) ไปยังเมืองหลวงพระบางมีความรวดเร็ว สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศจีน (คุนหมิง) และ
ประเทศเวียดนาม (เดียนเบียนฟู) ได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขยายตัวทางการค้าชายแดนของไทยบริเวณ
บ้านฮวก อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และบ้านปางมอญ สปป.ลาว รวมถึงการลงทุนและการท่องเที่ยวในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งจากประเทศไทยเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของ สปป.ลาว
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกในฝั่งไทยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รูปที่ 5 แผนที่แสดงความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน

รูปที่ 6-7 สภาพเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวกฯ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

4. โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ต่อมา
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สพพ. ได้ลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินร่วมกับกระทรวงการเงิน
สปป.ลาว ในวงเงิน 1,977 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินให้เปล่าร้อยละ 20 และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนร้อยละ 80 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี
โครงการดังกล่าวด�ำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเมืองหงสา
แขวงไชยะบุรี ไปสู่เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง จากเดิม 7 ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ 3 ชั่วโมง การพัฒนา
โครงการที่กล่าวเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเดินทางไปสู่แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดน่านและ
แขวงหลวงพระบางได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การด�ำเนินโครงการดังกล่าว ยังส่งเสริมศักยภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายถนนใน สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทัง้ สองประเทศ
ทัง้ ในด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเทีย่ วและบริการ การส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค เชือ้ เพลิง
หรือสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนฯ

รูปที่ 8 แผนที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนฯ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รูปที่ 9 สภาพถนนโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนฯ

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่า เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส�ำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาดบัวละพา-นาเพ้า) ในวงเงิน 17.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดนครพนม-แขวงค�ำม่วน (สปป.ลาว)จังหวัดกวางบินห์ (เวียดนาม)
นอกจากนี้ สพพ. ได้อนุมัติความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าแก่ สปป.ลาว เพิ่มอีก 1 โครงการ
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียนแมน-หลวงพระบาง ในวงเงิน
24 ล้านบาท เพือ่ เชือ่ มต่อกับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
ที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การก่อสร้างสะพาน
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ในการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางบกจากด่านห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไปยังเมืองมรดกโลกหลวงพระบางได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

รูปที่ 10 แผนที่เส้นทางโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รูปที่ 11 ต�ำแหน่งก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเชียงแมน-หลวงพระบาง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน 3 โครงการ โดยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือในสาขาการพัฒนาพื้นที่และเมือง สาขาพลังงาน และ
สาขาการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ และเสริมสร้างศักยภาพของพืน้ ทีใ่ ห้สามารถรองรับการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดโครงการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
สำ�หรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
(เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
สำ�หรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี
(การปรับปรุงระบบน้ำ�ประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สำ�หรับงานสำ�รวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา

รูปที่ 12 แผนที่โครงการของ สพพ. ในเมียนมา
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance)

1. โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของ
เมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน�้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 อนุมัติให้ สพพ. ด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่รัฐบาลเมียนมา ส�ำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ระยะที่ 3
ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน�้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) ซึ่งเป็นโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมียนมาโครงการแรกของ สพพ. และเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบ
คู่ขนาน (Parallel-financing) กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในวงเงิน 777.77 ล้านบาท
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบน�้ำประปาซึ่งครอบคลุมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในการผลิต การกักเก็บ การวางโครงข่ายส่งน�้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ซึ่งครอบคลุม
การด�ำเนินการปิดหลุมฝังกลบขยะแห่งเดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะแห่งใหม่ที่มีระบบควบคุมการก่อสร้าง
เตาก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จากโรงพยาบาล และการก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต ปุ ๋ ย จากขยะ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ
ลดระดับความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงน�ำ้ ประปาของประชาชนในเมืองเมียวดี และลดมลพิษจากขยะทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำเมย และมุ่งเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคของ
เมืองเมียวดีให้สามารถรองรับการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของไทย และ
เขตอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)
สพพ. ได้ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดท�ำแบบก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลเมียนมา
ส�ำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการที่กล่าวเป็นโครงการในสาขาพลังงาน มีขอบเขตงานครอบคลุมการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าย่อย การติดตั้งหม้อแปลงฟ้า และการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า โดยโครงการที่กล่าวจะช่วยปรับปรุง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบไฟฟ้ า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจ่ า ยไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ โ ครงการ ท� ำ ให้ ป ระชาชนและ
นักลงทุนในพื้นที่สามารถใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รูปที่ 13-14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance)

งานส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่รัฐบาลเมียนมา วงเงิน 18.35 ล้านบาท เพื่อส�ำรวจและออกแบบ
รายละเอียดส�ำหรับโครงการดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองผลการศึกษาจากทั้งฝ่ายไทยและ
เมียนมา เพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินของโครงการที่กล่าวต่อไป
การพัฒนาโครงการที่กล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นแม่บทการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ASEAN Connectivity)
ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor : SEC)
เพือ่ เป็นประตูการค้าฝัง่ ตะวันตกของภูมภิ าค เชือ่ มอาเชียนกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตก นอกจากนี้ ยังเชือ่ มต่อ
การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จากพื้นที่ฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกของไทยไปยังพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา และจะท�ำให้เกิดการส่งเสริมและการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน การขนส่ง และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

รูปที่ 15 แผนที่เส้นทางการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเชียน (ที่มา: ADB)

การจัดถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่ อนบ้าน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้านเป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการประเภทหนึง่
ของ สพพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Capacity Building) ให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับกลาง-สูงของประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน และศรีลังกา
เพื่อให้สามารถน�ำเอาความรู้หรือเทคนิคที่ได้จากการเข้ารับถ่ายทอดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาประเทศได้ โดยมีรูปแบบการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ในลักษณะของการบรรยายในห้องเรียน (Lecture)
การน�ำเสนอรายงานประเทศโดยเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน (Country Report) และการศึกษาดูงาน (Site Visit)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. ได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ
และการบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ด�ำเนินการจัดถ่ายทอด
ความรู้ จ�ำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการบริหารหนีส้ าธารณะและประเด็นเศรษฐกิจ (Public Debt Management and Economic Issues)
(ศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย)
2. หลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างทาง ทางพิเศษ และสะพาน (Project Management for Road,
Expressway and Bridge Construction) (ศึกษาดูงาน ณ ด่านควบคุมระบบจราจรทางหลวงพิเศษ และโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม)
โดย สพพ. ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการด�ำเนินงาน และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 35 คน เพื่อให้สามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้บริบทการพัฒนาของแต่ละประเทศต่อไป

รูปที่ 16-17 การจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน

การด�ำเนินแผนโครงการเชิงรุกของ สพพ. กับประเทศเพื่ อนบ้าน
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดท�ำรายชื่อ
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประกอบด้วย กัมพูชา
สปป.ลาว และเมียนมา โดยให้ความส�ำคัญกับการเชือ่ มโยงระบบคมนาคมตามจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนที่
มีศกั ยภาพจะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งการเชือ่ มโยง
แบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) กับประเทศเพื่อนบ้าน และยึดหลักการที่ประเทศไทยจะต้องได้ประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการที่กล่าว โดย สพพ. ได้ด�ำเนินกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่
มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา และข้อเสนอแนะจาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทั้งในฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีรายชื่อ
โครงการภายใต้แผนโครงการที่กล่าวสรุปได้ดังนี้
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ราชอาณาจักรกัมพู ชา (กัมพู ชา)
จ�ำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ช่องจอม/โอเสม็ด-โรง-กลอรันห์
2. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา จ�ำนวน 3 เส้นทาง คือ
1) โครงการพัฒนาถนนจากช่องสายตะกู อ�ำเภอบ้านกรวด/บ้านจุ๊บโกกี-บันเตียอ�ำปึล จังหวัดอุดรมีชัย
และการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรในฝั่งกัมพูชา จังหวัดอุดรมีชัย
2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 2565 B (Kok Morn – Tmor Doun) จังหวัดอุดรมีชัย
3) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 2561 (Tapen – Boeung Snor) จังหวัดบ้านใต้มีชัย
3. โครงการพั ฒ นาถนนเชื่ อ มโยงจากจุ ด ผ่ า นแดนถาวรบ้ า นแหลม/บ้ า นตวง-จั ง หวั ด พระตะบองและ
จังหวัดศรีโสภณ และอาคารจุดผ่านแดนถาวรในกัมพูชา
4. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข PR 266 E และ PR 266 F (Sasar Sdam-Sre noy) เพือ่ ใช้เป็นทางเลีย่ งเมือง
เสียมราฐ
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมโยงระบบรางไทย-กัมพูชา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรหนองเอี่ยน/
สตึงบท (งานศึกษาของ สพพ.)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
จ�ำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการเดิม จ�ำนวน 3 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงจอมเพชร-หลวงพระบาง
3) โครงการพัฒนาถนนช่วงบ้านก้อนตื่น-ปากทา-เมืองห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว)

2. โครงการใหม่ จ�ำนวน 6 โครงการ คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 8 และถนนเลี่ยงเมืองปากซัน
โครงการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบนถนน R 9
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 18 (อุบลฯ/ปากเซ-อัตตะปือ)
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 6
โครงการพัฒนาถนนช่วงเมืองผาอุดม (แขวงบ่อแก้ว)-เมืองปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย)
งานศึกษาการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดน
ถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน (งานวิจัยของ สพพ.)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)

จ�ำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการพั ฒ นาถนนสองช่ อ งทางเชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย-ชายแดนบ้ า นพุ น�้ ำ ร้ อ น และ
จุดแวะพัก และอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านทิกิ
2. โครงการพัฒนาถนนจากแม่สาย/ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-ตองยี
3. โครงการวิจัยและศึกษาศักยภาพการพัฒนาระบบรางในเมียนมา (เมาะละแหม่ง-เมียวดี/แม่สอด)
(งานวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพเบื้องต้น)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การบริหารจัดการทางการเงินของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและพอเพี ยงกับการด�ำเนินงาน

คณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 902,891,700.00 บาท โดยมีแหล่งทีม่ าของงบประมาณ
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 741,575,900.00 บาท ใช้เงินสะสมของ สพพ. จ�ำนวน 156,315,800.00 บาท
และกู้เงินจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 5,000,000.00 บาท โดยผลจากการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรากฏว่า สพพ. เบิกจ่ายเงินไปทั้งสิ้น จ�ำนวน 870,159,363.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.37 ของกรอบวงเงินที่
คพพ. อนุมัติ
ส� ำ หรั บ การบริ ห ารเงิ น ทุ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. สามารถบริ ห ารเงิ น ได้ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
13,805,409.98 บาท โดยได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.54 ต่อปี ซึ่งสามารถด�ำเนินการบริหารเงินสูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนต้นปีงบประมาณ (ประมาณการไว้ จ�ำนวน 1,000,000.00 บาท) โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สพพ. มียอดเงินคงเหลือ จ�ำนวน 1,398,699,915.81 บาท
การจัดหาเงินทุนอื่นจากแหล่งอื่นเพื่ อลดภาระการพึ่ งพางบประมาณแผ่นดิน

1. การออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สพพ. ได้ออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นของ สพพ. ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 1,000,000,000.00 บาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.10
ต่อปี เพื่อช่วยให้ สพพ. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันของ
อายุเงินกู้และอายุเงินให้กู้ยืม (Mismatch Maturity) และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Risk) รวมถึง สร้างความน่าเชื่อถือถึงฐานะด้านการเงินของ สพพ. ในตลาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้ สพพ. สามารถ
ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรดังกล่าวสามารถลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม
เฉลี่ยร้อยละ 2.75 ต่อปี คงเหลืออยู่ที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี ซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินได้ในระยะเวลา 10 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2572) เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 65 ล้านบาท

2. การกูเ้ งินจากสถาบันการเงินภายในประเทศเพือ่ รองรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
สพพ. มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สพพ. ได้มกี ารกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 2 แห่ง เพือ่ รองรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ประกอบด้วย (1) กูเ้ งินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) อายุสญ
ั ญา 5 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.90 ต่อ
ปี ภายในวงเงิน 1,581,600,000.00 บาท ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว และ (2) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
อายุสัญญา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ภายในวงเงิน 928,110,681.00 บาท ส�ำหรับโครงการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา
การจัดเก็บหนี้และการบริหารหนี้

1. การจัดเก็บหนี้
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพือ่ นบ้านแล้วทัง้ สิน้ 13,315,117,918.17 บาท เป็นเงินให้กู้
11,283,928,357.98 บาท และเงินให้เปล่า 2,031,189,560.19 บาท โดยได้รบั ช�ำระคืนเงินต้นแล้ว 1,540,715,533.60
บาท และมียอดหนีเ้ งินต้นคงค้าง 9,743,212,824.38 บาท ทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณ 2562 สพพ. ได้ดำ� เนินการติดตามและ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

จัดเก็บหนี้ครบถ้วนตามสัญญา โดยมีการเรียกเก็บจ�ำนวน 42 ครั้ง คิดเป็นเงิน 380,872,633.31 บาท ประกอบด้วย
เงินต้น 256,548,281.39 บาท และดอกเบี้ยรับ 124,324,351.92 บาท

2. การช�ำระหนี้
สพพ. ได้กเู้ งินจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่งคือ ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ ธนาคารออมสิน 2) ธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง คือ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ น�ำไปใช้สำ� หรับการให้กตู้ อ่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ทีผ่ า่ นมา สพพ. เป็นผูร้ บั ภาระ
ดอกเบี้ยและส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย โดยในปีงบประมาณ 2562 สพพ. ได้ด�ำเนินการช�ำระหนี้ จ�ำนวน 23 ครั้ง
จ�ำนวน 1,202,160,695.09 บาท ประกอบด้วย ช�ำระคืนเงินต้น 1,122,974,310.00 บาท และค่าดอกเบี้ยเงินกู้
79,186,385.09 บาท โดยสรุป ดังนี้
โครงการ

1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
1) พัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) (R67)
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ช�ำระคืนเงินต้น *

613,067,860.00
-

ดอกเบี้ยจ่าย

รวม

43,836,700.71

656,904,560.71

24,273,002.72

24,273,002.72

2) ปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ค่าปรับวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment)
สปป.ลาว

200,000,000.00

3,352,328.78

203,352,328.78

3) พัฒนาระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว

100,000,000.00

3,900,000.02

103,900,000.02

4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

313,067,860.00

12,209,646.56

325,277,506.56

101,722.63

101,722.63

509,906,450.00

15,428,218.55

525,334,668.55

6) ปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย-บ้านสอด สปป.ลาว

156,092,500.00

5,224,138.00

161,316,638.00

7) ปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 สปป.ลาว

169,813,950.00

5,015,280.55

174,829,230.55

8) ปรับปรุงถนนและระบบระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์
(สีโคดตะบอง) สปป.ลาว

184,000,000.00

5,188,800.00

189,188,800.00

19,921,465.83

19,921,465.83

19,921,465.83

19,921,465.83

79,186,385.09

1,202,160,695.09

5) พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยัง
ถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

9) ก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว

รวมทั้งสิ้น (1. + 2. + 3.) (บาท)
หมายเหตุ*

1,122,974,310.00

ยอดช�ำระคืนเงินต้น จ�ำนวน 1,122,974,310.00 บาท เป็นการช�ำระคืนเงินต้นก่อนครบก�ำหนดทั้งจ�ำนวน โดย สพพ. ใช้เงินกู้ยืมโดยการออกพันธบัตร
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 1,000,000,000.00 บาท และใช้เงินที่ได้รับช�ำระคืนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมาสมทบ อีกจ�ำนวน 122,974,310.00 บาท
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานและวิเคราะห์งบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 741.58 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงิน สพพ. จ�ำนวน
156.31 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินจ�ำนวน 5.00 ล้านบาท จะท�ำให้ สพพ. มีเงินงบประมาณส�ำหรับ
การใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 902.89 ล้านบาท
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�ำเนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพพ. ก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
สพพ. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 538.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 582.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,308.20 โดยในส่วนของรายได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
683.01 ล้านบาท จาก 208.63 ล้านบาท เป็น 891.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 327.38 ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น 105.08 ล้านบาท จาก 248.55 ล้านบาท เป็น
353.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.28 ดังนี้
1. รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน สพพ. ได้รบั จัดสรรงบประมาณเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 663.52 ล้านบาท จาก 78.06 ล้านบาท เป็น 741.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 850.06
2. รายได้จากแหล่งอื่น
2.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว สพพ. มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2.63 ล้านบาท จาก 122.63 ล้านบาท เป็น 125.26 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14
2.2 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. มีเงินส�ำหรับน�ำไปบริหารเพิ่มขึ้น
จึงท�ำให้สามารถบริหารเงินได้ถึงจ�ำนวน 21.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึ่งบริหารได้จ�ำนวน 6.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 239.92
3. ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 105.08 ล้านบาท จาก 248.55 ล้านบาท เป็น 353.63 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.28 โดยค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 79.92 ล้านบาท จาก 151.59 ล้านบาท เป็น 231.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.72 โดย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานมีส่วนของค่าใช้จ่ายด้านเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากที่สุด จ�ำนวน 79.92 ล้านบาท จาก
151.59 ล้านบาท เป็น 231.51 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นรองลงมา จ�ำนวน 15.89 ล้านบาท
จาก 33.50 ล้านบาท เป็น 49.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.44
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สพพ. มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 538.01 ล้านบาท จาก 7,181.92 ล้านบาท
เป็น 7,719.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49
1. สินทรัพย์
1.1 สพพ. มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 1,077.16 ล้านบาท
จาก 628.33 ล้านบาท เป็น 1,705.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 171.43 โดยเงินลงทุนระยะสั้น
เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 900.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1,800.00
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1.2 สพพ. มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 339.88 ล้านบาท
จาก 8,092.58 ล้านบาท เป็น 8,432.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 โดยที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 0.37 ล้านบาท จาก 3.82 ล้านบาท
เป็น 4.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.43 เนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

โครงสรางสินทรัพย
หนวย : ลานบาท
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2. หนี้สิน
สพพ. มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 879.03 ล้านบาท จาก 1,538.99 ล้านบาท
เป็น 2,418.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.12 โดยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นรายการเพิ่มขึ้นมากที่สุด จ�ำนวน
77.01 ล้านบาท จาก 2.65 ล้านบาท เป็น 79.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,910.51 เนื่องจากมีรายการเช็ค
ระหว่างทาง ทีผ่ รู้ บั เช็คอยูร่ ะหว่างการน�ำไปขึน้ เงิน และค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุนค้างจ่ายเป็นรายการทีเ่ พิม่ ขึน้ รองลงมา
จ�ำนวน 66.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 โดยในปี พ.ศ. 2562 สพพ. ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน ใน 2 โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว จ�ำนวน 1,249.23 ล้านบาท และ 2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา จ�ำนวน 5.10 ล้านบาท และ สพพ. กู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตร
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท และใช้เงินที่
สพพ. ได้รับช�ำระหนี้คืนจากประเทศเพื่อนบ้านมาสมทบอีก จ�ำนวน 122.97 ล้านบาท เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้กับ
สถาบันการเงินทีเ่ ป็นเจ้าหนีเ้ ดิม รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 1,122.97 ล้านบาท จึงท�ำให้เงินกูย้ มื ระยะยาวมีการเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
728.17 ล้านบาท จาก 1,526.16 ล้านบาท เป็น 2,254.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.71
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โครงสรางหนี้สิน
หนวย : ลานบาท
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การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ถือเป็นกลยุทธ์หนึง่ ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ.
มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเงินภายในประเทศ โดย สพพ. และส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
(สบน.) กระทรวงการคลัง ได้รว่ มกันจัดการประชุมกลุม่ ย่อยในลักษณะ Focus Group กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง และ
จัดประชุมเพื่อแนะน�ำองค์กรและการด�ำเนินงานของ สพพ. (Non-deal Road show) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ซึ่งเป็นการประชุมก่อน สบน. ออกหนังสือชี้ชวน (Request for Proposal: RFP) ให้กับสถาบันการเงินที่สนใจมาเป็น
ผู้จัดการจัดจ�ำหน่าย (Arranger) พันธบัตรของ สพพ.

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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รูปที่ 18-19 การประชุมเพื่อแนะน�ำองค์กรและการด�ำเนินงานของ สพพ. (Non-deal Road Show)

การพั ฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรชัน
้ น�ำในภูมิภาค
คณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ก�ำหนดนโยบาย
ในการก�ำกับและดูแลองค์กร เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารน�ำไปปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยมุง่ ให้เกิดการด�ำเนินงาน
เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาค และมีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรทั้งด้านการเงิน
และการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานให้สอดรับกับ
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และความช�ำนาญในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าค โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และการเรียนรู้ โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ประกอบด้วย
1. พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การศึกษาการน�ำ Digital Technology มาใช้ในการท�ำงาน ของ สพพ. เพื่อให้ทราบแนวทางการน�ำ Digital
Technology มาใช้ในการพัฒนาการท�ำงานของ สพพ.
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3. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. การทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องการปฏิบัติงาน Business Continuity Plan (BCP) เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เข้าใจในแผน BCP และสามารถปฏิบัติตามแผนได้
5. การจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้สอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาค โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ รวมถึงการจัดอบรม
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อาทิ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นต้น
6. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จากภายนอกให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างภายในองค์กร
7. การพาผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปเยีย่ มชมส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ
True Digital Park สุขุมวิท 101 เพื่อเป็นการศึกษาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับ
องค์กร
8. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ได้แก่ กิจกรรมให้เข้า
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล ในหัวข้อ “Zero Tolerance” กิจกรรมให้เข้ารับฟังการบรรยายเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนการเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม กิจกรรม
ให้เข้ารับฟังการบรรยายเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กิจกรรม “โครงการน้องไมตรี
แบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก” ณ สถาบันราชานุกลู กิจกรรมให้เข้า
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”
9. การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่
10. การทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ตามผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงสวัสดิการ เช่น การปรับอัตราเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และเพื่อเป็น
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป
11. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้โปร่งใส เกิดความสมดุลในการด�ำเนินงาน โดยให้มีผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้ตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ สพพ.
12. การจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท�ำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการทีบ่ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
รวมทัง้ สพพ. ได้เชิญผูแ้ ทนจากหน่วยงานภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการ
จัดจ้างที่ปรึกษา ก�ำกับและตรวจรับงานที่ปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
สพพ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการประกวดราคาของประเทศเพื่อนบ้านด้วย รวมถึง
มีการเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางเข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
13. การจัดท�ำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สพพ. ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. รายงานปิดโครงการ การประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลา 3-5 ปี ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชนได้ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยจ�ำแนกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1
• ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�ำ  งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

องค์ประกอบที่ 2
• ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

องค์ประกอบที่ 3
• ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ที/่ ท้องถิน่ ภูมภิ าค จังหวัด กลุม่ จังหวัด หรือการบูรณาการ
การปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 4
• ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ การก�ำกับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการ

องค์ประกอบที่ 5
• ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(คพพ.) ได้มกี ารก�ำกับดูแลให้ สพพ. ด�ำเนินการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 31(1) ซึง่ ก�ำหนดให้เป็น
องค์กรขนาดเล็กและกะทัดรัด มีประสิทธิภาพและปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัว และตามข้อกฎหมาย รวมถึงระเบียบอืน่
ของทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึง คพพ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สพพ. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และระบบการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ ก�ำหนดขัน้ ตอนและกระบวนการท�ำงานให้มคี วามรวดเร็ว
และคล่องตัว มีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. ต้องเผชิญความท้าทายและข้อจ�ำกัดต่างๆ ซึ่งบางปัจจัยอยู่นอกเหนือ
การควบคุม อย่างไรก็ดี จากผลประเมินการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในปีนี้ สพพ. ภายใต้การก�ำกับดูแลและ
ข้อเสนอแนะของ คพพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงท�ำให้ผลประเมิน
การปฏิบตั งิ านตามค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านของ สพพ. ในภาพรวม อยูใ่ นระดับคุณภาพ (ระดับ 2) คือ มีผลการด�ำเนินงาน
อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
(หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์องค์กรที่ก�ำหนดไว้ จึงได้น�ำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission มาประยุกต์ในการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพพ. เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการด�ำเนินงาน
และการบริหารความเสีย่ งขององค์กรในภาพรวมให้เกิดความมัน่ ใจว่า สพพ. มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และ สพพ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในการด�ำเนินงาน จึงได้จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนอง
ความเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละความเสี่ยงพร้อมก�ำหนดกรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. ได้ท�ำการคัดเลือก
โครงการที่มีความเสี่ยงส�ำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร จ�ำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส�ำหรับทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
(2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
(3) ด้านการเงิน (Financial Risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project Implementation Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอส�ำหรับ
ใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล (Compliance Risk) การปฏิบัติงานตามระเบียบ
ประกาศแนวทาง และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการคัดเลือก
และจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ การจัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (ปี พ.ศ. 2563-2582)
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์
20 ปี ของ สพพ. เพื่อให้การด�ำเนินงานในอนาคตของ สพพ. มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทด้านการต่างประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมทั้งเป็นการก�ำหนด
สถานะ (Positioning) และแนวทาง (Guideline) การด�ำเนินงานในอนาคตของ สพพ. เพื่อให้ สพพ. เป็นองค์กร
ชั้นน�ำด้านการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน สรุปสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน�ำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”
2. พันธกิจ
2.1 เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการด�ำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนส�ำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
2.2 บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (Finance and Technical Assistance)
มีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในประชาคมโลก ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
1) ยกระดับกระบวนการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงขยายกรอบ
วงเงินรวมให้สอดคล้องกับภารกิจของ สพพ. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) จัดท�ำกรอบประเมินความเสี่ยงของประเทศเป้าหมายที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงความยั่งยืน
ทางการเงินของ สพพ. ในการด�ำเนินการตามภารกิจหลักอย่างยั่งยืน
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank) มีเป้าหมายหลัก
คือ ผสานองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อต่อยอดการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับประเทศคู่พัฒนา
2) สร้างเครือข่ายการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
3) เผยแพร่และสื่อสารองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพ
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy) มีเป้าหมายหลัก คือ ประสานและ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
1) สร้างพันธมิตรโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในไทยเพื่อให้มีแผนการให้ความช่วยเหลือ
/แผนความร่วมมือทั้งทางการเงินและวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
2) ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือ/แผนความร่วมมือทั้งทางการเงินและ
ทางวิชาการอย่างมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization) มีเป้าหมายหลัก คือ ยกระดับ
การบริหารองค์กรเพือ่ ให้สามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมทีท่ า้ ทาย และยุทธศาสตร์
ของชาติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ (Enhancing Human Resources)
2) เพิ่มสมรรถนะในการท�ำงาน กระบวนการท�ำงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การด�ำเนินงาน (Operational Efficiency)
3) สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในทุกส่วนขององค์การ (Digital Transformation)
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้าง Mindset ส�ำหรับบุคลากรในเรื่อง Resilient Organization ทั้งนี้
ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมขององค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็น
การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างองค์กร อัตราก�ำลัง และการปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเริ่มด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. ได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (คพพ.)
ได้เห็นชอบผลการทบทวนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยังคงมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558-2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 ตลอดจนสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ คพพ. ได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 33 กิจกรรม ซึ่งก�ำหนดขึ้นภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. โดยสรุป
สาระส�ำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนร่วมกัน
พันธกิจ
1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการด�ำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รฐั บาล รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบ้าน
2. บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภายในและต่ า งประเทศใน
การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
เป้าหมายหลัก
1. ให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพัฒนา
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
3. บริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถรองรับความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการท�ำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพือ่ นบ้านให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 10 กิจกรรม อาทิ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. และจัดท�ำ Action Plan ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน ตามแผนงานโครงการความร่วมมือเพือ่ การพัฒนากับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
และเมียนมา การให้ความร่วมมือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามผลการศึกษาความเหมาะสม
การจัดถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้านในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการให้ความร่วมมือทางวิชาการ
และทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร) การจัดท�ำรายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน
(Country Risk) การจัดท�ำงานวิจัยเรื่อง “การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และ
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน” การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของไทย โดยใช้โครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) ใน สปป.ลาว เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เส้นทาง R12 อยู่ภายใต้ GMS CBTA
เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน 4 กิจกรรม อาทิ การเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และเข้าร่วม
การประชุมทั้งทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การประชุม JC ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมในกรอบ
ความร่วมมือต่างๆ อาทิ ACMECS GMS BIMSTEC MLC เป็นต้น เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความร่วมมือตามกรอบต่างๆ รวมทั้งผลักดันโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน
แผนการปฏิบตั งิ านตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สพพ. ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินงานจ�ำนวน 4 กิจกรรม อาทิ การร่วมมือ
กับสถาบันการเงินภายในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับการปฏิบัติงานของ สพพ. ศึกษาแนวทาง/รูปแบบ
ในการจัดท�ำเงินกู้ประเภท Standby Credit เพื่อรองรับการใช้จ่ายของ สพพ. กรณีสภาพคล่องไม่เพียงพอ การเพิ่ม
ศักยภาพด้านความยั่งยืนทางการเงิน เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจของ สพพ. ในอนาคต เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้ ก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินงานจ�ำนวน 15 กิจกรรม อาทิ การพัฒนา
ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล การทบทวนโครงสร้างองค์กร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนิน
งานของ สพพ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การใช้ระบบดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ สพพ. การจัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Managerial Competency และ Functional Competency
การจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการปลูกจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร เป็นต้น
ทัง้ นี้ ตามแผนการปฏิบตั งิ านทีก่ ล่าว คพพ. ได้อนุมตั งิ บประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2563 แก่ สพพ. จ�ำนวนทัง้ สิน้
861,893,100.00 บาท ประกอบด้วย เงินสะสม สพพ. จ�ำนวน 364,565,300.00 บาท เงินกู้สถาบันการเงิน จ�ำนวน
160,000,000.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 337,327,800.00 บาท

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งบการเงิน
งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

47
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

49
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

51
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

55
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

57

58

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

59
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

61
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

65

66

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

67

68

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

69

70

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

71
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

73

74

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

75

76

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562








































































 

 



รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
























































































รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.













 






























































































รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.


 





                           



  

   

  
   
 
  

 
















































 

 
 
 
 











รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.



 
























































        





      






      








      


















  
 

























 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 






 






 





 









 

 

 



 

 

 




 



 



 






 

 

 



 

 









































 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.




 







 
                 











  
  


  






        





     
 







รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.





        


 


   





 
 
  



  
            




 





 
  
  



 
 
 
 



รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.





  





                     
                         




 



 

    
 




 


 


 

                     


  

                    





รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.



 


 








                     




















  
  
           









                         

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2562
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การประชาสั มพั นธ์และกิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพั นธ์ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ในยุคที่สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรจะต้องท�ำความเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารขององค์กร
ส�ำนักอ�ำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีใ่ นการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจแก่บคุ ลากรภายใน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่าง
ประเทศ ภาคประชาชน และสือ่ มวลชนทุกสาขา โดยการเผยแพร่ขา่ วสารเกีย่ วกับนโยบายของ สพพ. กิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ บรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนให้กบั ประชาชนผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีป่ ระเทศไทย และประเทศเพือ่ นบ้าน ผลการด�ำเนินงานโครงการ
ต่างๆ ซึง่ จะต้องทํางานเชิงรุก ทัง้ เรือ่ งการประสานงาน การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ ให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีม่ คี วามถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของ สพพ.
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาคมภายนอก ให้เข้าใจและเห็นคุณค่า ผ่านโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
เชิงสร้างสรรค์ เช่น การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา และงานจิตอาสาบริการสังคม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหน่วยงานกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกับกลุม่ ชุมชนในละแวก
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และภาคีเครือข่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4. สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
จากการดําเนินงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์หลักของ สพพ. และสื่อ Social Network อาทิ เฟสบุคส์ (Facebook)
จีนิวส์ (G-News) เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้รับข่าวสารอย่างแท้จริงและวัดผลได้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินงานตามแผนฯ สพพ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สื่อสิ่งพิมพ์องค์กร และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ
รวมถึงการเผยแพร่ผ่านการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
ซึง่ กลุม่ เป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานมีทศั นคติในเชิงบวกต่อหน่วยงาน ตลอดจน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานต่างๆ ที่ สพพ. จัดขึน้ อาทิ งานพบปะสือ่ มวลชน งานแถลงข่าวสือ่ มวลชน กิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจรในพื้นที่โครงการของ สพพ. และสิ่งที่ได้รับ คือ สื่อมวลชนมีการเผยแพร่ภารกิจงานให้ สพพ. และ
สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งถือว่าการประชาสัมพันธ์ในปี 2562 มีผลตอบรับที่ดี และ
คุ้มค่า
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ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานพิ ธีการส�ำคัญ เช่น การลงนามความร่วมมือ การเยี่ยมคารวะ งานประชุม
งานสัมมนา/เสวนา

สพพ. ร่วมหารือกับ Ms. Si Si Pyone, Director General,
Treasury Department ในประเด็ น ทางด้ า นสั ญ ญาและ
เงื่อนไขเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ระยะที่ 3 ณ กระทรวงการวางแผน
และการคลัง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction)
เพือ่ หารือความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ระยะที่ 3 และลงนามในบันทึก
ความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ROD) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการถนนสองช่องทาง
เชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ณ กระทรวงก่อสร้าง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Soe Win
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการเงิน (Ministry
of Planning and Finance) เพื่อแนะน�ำตัว ในโอกาสเข้ารับ
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
การด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาเมื อ งภายใต้ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม น�้ ำ โขง ระยะที่ 3 (Third GMS Corridor
Town Development Project) ณ กระทรวงการวางแผนและ
การเงิ น กรุ ง เนปยี ด อ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
เมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2561
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คณะท�ำงานประสานการท�ำงานเชิงรุก ได้จดั ท�ำรายชือ่ โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเดินทางเข้าร่วมหารือกับผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคชน ประกอบ
ด้วยพื้นที่จังหวัด (ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด และ (บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี) เพื่อท�ำการศึกษา
รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นส�ำหรับการก�ำหนดพื้นที่จัดท�ำโครงการต่างๆ ในอนาคต
พิธีเปิดส�ำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น� ำ เข้ า แห่ ง ประเทศไทย (ธสน.) ในนครหลวงเวี ย งจั น ทน์
ซึ่ ง เป็ น สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง ณ อาคาร ANZ ถนนล้านช้าง นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินงานภายใต้การให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. ณ โรงแรมเคมปินสกี้ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561
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สพพ. ร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการด�ำเนินงาน
ASEAN Single Window (ASW) กับกรมภาษี สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้หัวข้อ “Public Debt Management and Economic lssues”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหนี้สาธารณะ ณ โรงแรมอนันตรา สาทร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

สพพ. เข้าร่วมประชุมสมัยที่ 3 ของการประชุม ODA Evaluation Workshops ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Evaluation in the Era
of SDGs: Sharing Experiences for Better Learning and Accountability” ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JICA) ณ โรงแรมสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมาเพื่อเตรียมการจัดการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานร่วม
ไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ณ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการด�ำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับ Mr. Kyaw Htin, Director
General, Customs Department สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิด
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASW ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ Dr. Souphanh Keomixay รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแผนงาน และการลงทุน เกีย่ วกับการก�ำหนด
พื้นที่เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562

Prof. Satoru Matsumoto (Ph.D.), Professor, Faculty of Intercultural Communication, Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
ได้เข้าหารือกับ สพพ. เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguards Guideline)
และการให้ความช่วยเหลือโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชือ่ มพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูช่ ายแดนไทย-เมียนมา ณ อาคาร
ซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Le Tuan Anh
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับการริเริ่มบทบาท
การเป็น Development Partner ร่วมกัน โดยมีประเด็นเฉพาะ
เจาะจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12)
สปป.ลาว ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่วมกับคณะผู้แทนไทย น�ำโดย นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางเยือน
ราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) หารือแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับ
รัฐบาลภูฏาน ประจ�ำปี 2562 ณ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562

สพพ. เข้าพบ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อุปทูตไทยประจ�ำกรุงย่างกุ้ง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงย่างกุ้ง
เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้เข้าพบ H.E. Tun Tun Naing, Permanent Secretary, Ministry of Planning
and Finance (MOPF) ณ กระทรวงการวางแผน และการคลั ง กรุ ง เนปยี ด อ เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดพื้ น ที่ ใ น
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการระหว่าง สพพ. กับเมียนมา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 25-26
มีนาคม 2562

สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance
ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงได้ประชุมหารือกับ
Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International
Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการด�ำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562
สพพ. ร่วมพิธวี างศิลาฤกษ์โครงการพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรสตึ ง บท และถนนเชื่ อ มโยงไปยั ง ถนนหมายเลข 5
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนทางการเงิน
ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) โดยมี ฯพณฯ
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านสตึงบท
ต� ำ บลปอยเปต อ� ำ เภอโอโจรว จั ง หวั ด บั น เตี ย เมี ย นเจย
ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่ ว มหารื อ ในร่ า งสั ญ ญาเงิ น กู ้ ส� ำ หรั บ โครงการพั ฒ นาเมื อ งภายใต้ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง
ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน�้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) ร่วมกับหน่วยงานผู้แทน
ของรัฐบาลเมียนมา ณ ห้องประชุม Treasury Department, MOPF กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่
26 เมษายน 2562

สพพ. ร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ในโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ตลอดจนโครงการความร่วมมือในอนาคต ระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Annual
Meeting) ครั้งที่ 52 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

พิธีเปิดการประชุมประจ�ำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 52 (52th Annual Meeting of the BOARD OF
GOVERNORS Asian Development Bank) โดยมี Mr. Takehiko Nakao ประธาน ADB และ H.E. Josaia Voreqe Bainimarama
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

สพพ. ร่ ว มประชุ ม เวที ห ารื อ เชิ ง นโยบาย (Policy Forum) เพื่ อ บู ร ณาการการด�ำ เนิ น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่วมการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว ณ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม และ H.E. Dr. Bounchanh Sinthavong Minister of Public Works and Transport เป็นประธานการประชุมร่วม
เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2562

สพพ. ให้ ก ารต้ อ นรั บ ผู ้ แ ทนองค์ ก ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศแห่ ง ญี่ ปุ ่ น (Japan International Cooperation
Agency: JICA) ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ JICA ส�ำหรับความคืบหน้าในโครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย และ
การสนับสนุนความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สพพ. JICA และเมียนมา ในการผลักดันความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย
ในเมียนมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สพพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับผูแ้ ทนจากกรมการขนส่ง
ทางบก กรมเอเชียตะวันออก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพือ่ บูรณาการการปฏิบตั ริ ะหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยใน
การรวมเส้นทางหมาย 12 (R 12) ช่วงเมืองท่าแขก-จุดผ่านแดน
นาเพ้า สปป.ลาว ไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร “Project Management for Road, Expressway and Bridge Construction” โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน และศรีลังกา (CLM-BS)
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างทาง ทางพิเศษ และสะพาน ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. จัดการประชุมแนะน�ำองค์กรและการด�ำเนินงานของ สพพ. (Non-deal Road Show) ให้กบั กลุม่ สถาบันการเงินและกลุม่
นักลงทุน โดยมีนายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สบน. ให้เกียรติเป็นประธานในฐานะผู้จัดหาเงินกู้ให้กับ สพพ. และ
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. เป็นผู้บรรยายและแนะน�ำ  สพพ. ข้อมูลองค์กร แผนการด�ำเนินธุรกิจ การจัดการ
ด้านการเงินของ สพพ. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

สพพ. เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดีกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และมี H.E. Dr. Sok Siphana ที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานการประชุม ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

สพพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดท�ำยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารส�ำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก คพพ. ในการก�ำหนดสถานะ
องค์กรและแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

สพพ. เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมคณะท�ำงานร่วมสาขาความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง (Lancang-Mekong Countries Connectivity Joint Working Group Meeting) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในสัญญาจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างและสัญญาจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน�ำ้ สัง และสัญญาจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ โรงแรม Landmark Mekong
Riverside เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
สพพ. เป็นประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี
ประจ�ำปี ครั้งที่ 2 ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ณ ส�ำนักงาน JICA
ประจ�ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

สพพ.ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และ เมืองคอบบ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (ดร.บุนจัน สินทะวง)
เจ้าแขวงไชยะบุลี (ท่านพงสะหวัน สิดทะวง) และอธิบดีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (ท่านแพง ดวงเงิน) ร่วมส่งมอบ ณ บริเวณ
ด่านบ้านปางมอน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

การประชุมร่วมระหว่าง สพพ. กระทรวงการเงิน และ
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว (NEDA-MOF-MPWT) เพื่ อ เตรี ย มการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ใน
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬบอลิค�ำไซ) ณ ส�ำนักงานกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชุมหารือการจัดท�ำรายละเอียดการด�ำเนินงาน
(TOR) ในการความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น และผลั ก ดั น
การพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผ่ า น ASEAN Single
Window (ASW) ณ ส�ำนักงานกระทรวงการเงิน สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การจัดท�ำ Record of Discussion (ROD) ส�ำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพาน
เชียงแมน-หลวงพระบาง สปป.ลาว ณ ส�ำนักงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนเที่ยว
ปฐมฤกษ์ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว โดยมี
ท่านเวียงสะหวัน สีพนั ดอน (H.E. Viengsavath Siphandone)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว ณ ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

สพพ. ร่ ว มน� ำ เสนอข้ อ มู ล ความร่ ว มมื อ ด้ า น
การคมนาคมระหว่าง สปป.ลาว และ สพพ. และแลกเปลี่ยน
ความเห็นในเวทีการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/
กงสุ ล ใหญ่ ป ระจ� ำ  สปป.ลาว กั บ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ มี
ชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชุ ม คณะท� ำ งานด้ า นการขนส่ ง ครั้ ง ที่ 23
ภายใต้ โ ครงการความร่ ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความเห็ น เกี่ ย วกั บ โครงการความร่ ว มมื อ
เพื่อการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมโซฟิเทล
บางกอก สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562

การประชุ ม ASEAN Connectivity Symposium
ครั้ ง ที่ 10 ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก “Connecting ASEAN
through Financing Sustainable Infrastructure”
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562

สพพ. หารือกับนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรม
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ (Thailand International
Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการต่างประเทศ
เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และทางวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน ณ กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

สพพ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา “กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก” ในหัวข้อ “จับตาคว้าโอกาสเส้นทาง
การค้าไทยสู่ทวาย” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. และความคืบหน้าของการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมกาญจนบุรี-ทวาย พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการที่กล่าว ณ โรงแรม RS ราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การส�ำรวจ ตรวจเยี่ยม ตรวจรับ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการ

สพพ. ร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาเข้าร่วมติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการที่กล่าว ณ เมืองหงสา-หลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561

สพพ. ติดตามความก้าวหน้าส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (Water Supply และ Solid Waste Management) ณ Treasury
Department กรุงเนปยีดอ เมียนมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

สพพ. เดิ น ทางส� ำ รวจพื้ น ที่ ก ่ อ สร้ า งโครงการประปาภู เขาหมู ่ บ ้ า นกิ่ ว แท่ ง แขวงไชยะบุ รี สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) บนเส้นทางถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุรีหลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562

สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านก้อนตื่น สปป.ลาว ณ แขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. เดินทางส�ำรวจพืน้ ทีโ่ ครงการ ถนนหมายเลข 67
(NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง�ำ  ราชอาณาจักร
กัมพูชา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
และผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สพพ. ร่วมประชุมตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะง�ำ  ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ H.E. Tauch
Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport (MPWT) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกัมพูชา และ
ผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการดังกล่าว ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
การติ ด ตามความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งถนน
จากเมื อ งหงสา-บ้ า นเชี ย งแมน (เมื อ งจอมเพชร แขวง
หลวงพระบาง) โดยมี ร ายละเอี ย ดของงานผิ ว ทาง DBST
การจัดท�ำเครื่องหมายจราจรผิวทาง thermoplastic และ
glass beads รวมถึงระบบการป้องกัน landslide ในส่วนของ
gabion และ retaining wall ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

สพพ. เดินทางร่วมส�ำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานส�ำรวจและออกแบบ
รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวง
การก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ตลอดการเดินทางจากจังหวัดน่านเมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง และคณะจากกรมขัวทาง บริษัทที่ปรึกษา
บริษัทผู้รับเหมาโครงการ เพื่อสรุปผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ทีก่ ำ� ลังจะแล้วเสร็จ เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการรองรับการจัดงานสือ่ มวลชนสัญจรสานสัมพันธ์
ไทย-ลาว ณ โรงแรมเมืองทอง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
สพพ. ร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมขัวทาง เดินทาง
ไปจัดท�ำรายงานปิดโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา)-เมื อ งคอบ-เมื อ งเชี ย งฮ่ อ น และเมื อ งคอบบ้านก้อนตื่น ณ แขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
โดยรวบรวมข้อมูลและประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการ
จากการส�ำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การยกระดั บ การด� ำ รงชี วิ ต และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การก่ อ สร้ า งเส้ น ทางเชื่ อ มโยงการคมนาคมขนส่ ง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพั นธ์ไทย-ลาว

สพพ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเส้นทางจากน่าน-หลวงพระบาง โดยน�ำคณะสื่อมวลชน
เดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และถือโอกาสนี้พบปะกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

สพพ. น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว ด้วยระยะทาง 114 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยมีจุดเริ่มต้นที่
บริเวณบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

งานแถลงข่าว “เส้นทางเชื่อมโยงเมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว” โดยมี รองเจ้าแขวง
หลวงพระบาง ท่านวงสะหวัน เทพพะจัน, อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ท่านแพง ดวงเงิน และ
รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลวงพระบาง มาดามแววมณี ดวงดารา ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน
และร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-เมืองจอมเพชร ต่อแขวงหลวงพระบาง รวมถึงโอกาสทางการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง ต่อการรับมือกับภาคธุรกิจที่นักลงทุนไทยจะสามารถมาลงทุนได้ และสภาวะ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมพูลแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรมสาธารณกุศล
สพพ. มอบเงินบริจาคในการสนับสนุนศูนย์สมเด็จ
พระเทพรั ต นฯ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการรั ก ษาความพิ ก าร
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบ
เงินบริจาค จ�ำนวน 120,000 บาท ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

สพพ. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
สนับสนุนเงินบริจาค จ�ำนวน 10,000 บาท ในโครงการ
“คลังร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม“ จากเหตุการณ์อุทกภัย
ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก

สพพ. จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและสนับสนุนเงินบริจาค จ�ำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กบั พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที1่ 0 ภายใต้ “โครงการน้องไมตรี
แบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิ ธี ป ลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก โดยมี นายประสงค์ พู น ธเนศ
ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธาน และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ร่ ว มในงานพิ ธี ณ บริ เวณบ้ า นหนองวงษ์
(เขาขุนอินทร์) ต�ำบลหนองอิรุณ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

พิธีส่งมอบ “โครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง
เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยด�ำเนินการบริหารจัดการระบบน�้ำปะปาภูเขา ในวงเงินกว่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาว
ลาวให้มีน�้ำในการอุปโภคบริโภค และท�ำการเกษตรอย่างเพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

สพพ. จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด�ำเนินการในพิธี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านห้วยขาแข้ง อ�ำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 พร้อมถวายปัจจัย
ไทยธรรมในการท�ำนุบ�ำรุงศาสนสถาน จ�ำนวน 50,000 บาท
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

โครงการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ณ พื้ น ที่ ป ่ า แม่ เ มาะ
บ้านศรีดอนชัย ต�ำบลต้นธงชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.
สพพ. เข้ า ร่ ว มแสดงความยิ น ดี เ นื่ อ งในโอกาส
งานวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี ณ อาคารธนาคารพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

สพพ. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยร่วมท�ำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 10 รูป ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิ ธี ท� ำ บุ ญ เพื่ อ ถวายพระราชกุ ศ ลอุ ทิ ศ แด่ พ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดง
ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ณ วัดสิริกมลาวาส เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

สพพ. บรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนารวมถึงบทบาทและภารกิจหน้าที่ของ สพพ. แก่นักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

สพพ. ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี ณ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
23 ตุลาคม 2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยาย ณ อาคาร
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม
2561

สพพ. ร่ ว มแสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสวั น คล้ า ย
วันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52 และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน
มู ล นิ ธิ อ าจารย์ จ� ำ เนี ย ร สาระนาค ในโครงการส่ ง มอบที่
นอนน�ำ้ ให้แก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ (ธ.ก.ส.)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ครบรอบปีที่ 15 ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่
1 พฤศจิกายน 2561

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ อาคารมหาเจษฎา
บดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผู ้ อ� ำ นวยการ สพพ. ให้ สั ม ภาษณ์ กั บ ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฐ านเศรษฐกิ จ ถึ ง ประเด็ น ภาพรวมในการ
ด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา และทิศทางการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือในประเทศเพื่อนบ้าน ณ อาคารซันทาวเวอร์ส
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี พลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานในพิ ธี ป ระกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

การสัมมนา คพพ. สัญจร ในการศึกษาดูงาน “โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด�ำริ” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รวมถึงการถ่ายท�ำวิดีโอแนะน�ำองค์กรภายใต้คอนเซ็ปต์ “We Not Me” และกิจกรรมสานสัมพันธ์ “The Power of
Team” ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ภายใต้ ง าน “อุ ่ น ไอรั ก คลายความหนาว สายน�้ ำ แห่ ง
รัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. จัดฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน
การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม” โดยรับฟังการบรรยายจาก นายเดชชาติ ศุภจรูญทรัพย์ ต�ำแหน่ง พนักงานไต่สวน
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

สพพ. น�ำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระรูป
พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ณ อาคารภู มิ สิ ริ มั ง คลานุ ส รณ์ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สพพ. น�ำแจกันดอกไม้เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สพพ. จัดฝึกอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรของ
กรมบัญชีกลาง น�ำโดย นางสาวนุจรี อ่อนดี และนายพงศกร ยรรยงพาณิชย์ นักบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับกรอบ
การด�ำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM
BANK) โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ
ให้การต้อนรับ ณ EXIM BANK เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกา้ วสูป่ ที ี่ 39 ของหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ ณ อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ บางนา กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ครบรอบปีที่ 16 และมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ
สงเคราะห์ เ ด็ ก ของสภากาชาดไทย ณ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
การวิจัยการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

สพพ. บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชา BMIR (The Combined Bachelor and Master of Political Science
Program in Politics and International Relations (English Programme) (รัฐศาสตร์ตรีควบโท สาขาการเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่ ว มแสดงความยิ น ดี เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันสถาปนา กระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี  และบริจาคเงิน
เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมี นายประสงค์
พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

สพพ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในในวันสงกรานต์ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

พิธศี าสนามหามงคล 5 ศาสนา และเจริญพระพุทธมนต์ สวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชากิเษกพุทธศักราช 2562
ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหารระดับสูงของ สพพ. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่
30 เมษายน 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผู้บริหารระดับสูงของ สพพ. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก�ำกับ
กระทรวงการคลัง ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2562

สพพ. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ถนนพระลานประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 68 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 14 ปี ของ สพพ. กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา การจัดท�ำแผน
โครงการเชิงรุกกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2562
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รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ของ สพพ. โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดง
ความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สพพ. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องใน
วันสถาปนาครบรอบ 86 ปี และส่งมอบเงินสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สพพ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

สพพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี ณ กรมศุลกากร
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2562

สพพ. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์พธิ ถี วายพระพรชัยมงคล
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่ ง ประเทศไทย (NBT) ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต กรุ ง เทพฯ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

พิธที ำ� บุญตักบาตรผูบ้ ริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดร่วมพิธที าํ บุญตักบาต เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม
2562

กิ จ กรรมท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร ข้ า วสาร อาหารแห้ ง แด่
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในวั น
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2562
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรมอบรมสัมมนาประจ�ำปี 2562 เรือ่ ง“การปลูก
สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม” โดยศู น ย์ ร วมตะวั น ณ โรงแรมนที เดอะ
ริเวอร์ฟร้อน

พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

สพพ. ร่วมกับข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9 ประจ�ำปี 2562 ภายใต้แนวคิด : วัคซีนไทย
สู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรด้านวัคซีนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวัคซีน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตซอล 5 ส.” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ลานกีฬา
เอนกประสงค์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับนายสันติ พร้อมพัฒน์
ในโอกาสเข้ารับตาํ แหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

สพพ. ร่ ว มแสดงความยิ น ดี เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 104 ปี โดยมี นางสมหมาย
ศิ ริ อุ ด มเศรษฐ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพากร ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ณ กรรมสรรพากร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

สพพ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 จัดโดย
องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสา
สู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

สพพ. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาค
เพื่ อ สาธารณะประโยชน์ แ ละการกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ
17 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
17 กันยายน 2562
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สพพ. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์กลางนวัตกรรม
ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (True Digital Park) ภายใต้ แ นวคิ ด
“Digital Lifestyle Connecting Possibilities” โดยมี นายภาภัทร์
จินาพันธ์ ผูจ้ ดั การสือ่ สารองค์กร ให้การต้อนรับ และเยีย่ มชม
โซน Innovation Space และ Co-working Space ณ ทรูดิจิทัล
พาร์ค สุขุมวิท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

กิจกรรม 5 ส. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่ อ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในที่ ท� ำ งานและรณรงค์ ใ ห้ เจ้ า
หน้าที่บริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการ
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เมื่อวันที่
26 กันยายน 2562
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ สพพ.

รายชื่อ คพพ.
ประธานกรรมการ
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ.
1 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน

17 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562

ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

12 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562

ผู้แทนส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

30 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน

ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

22 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายนิกรเดช พลางกูร
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

20 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2562

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
นายกุศล แย้มสอาด
นายอรรคศิริ บุรณศิริ
นายธีรัชย์ อัตนวานิช
นายเสรี นนทสูติ
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
นายจักร บุญ-หลง
นายวิสุทธิ์ จันมณี

26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2562
26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2562
20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2562
20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2562
20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
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ภาคผนวก 2
ประวัติ คพพ.

1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
วัน เดือน ปีเกิด : 22 มิถุนายน 2497
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 1 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 พ.ศ. 2549
- ปริญญาโท Master of Development Studies สาขาวิชา Economic Policy and Planning Institute of
Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาตรี ศศบ. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า สคร. และ ก.พ.ร.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานกรรมการในคณะกรรมการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประวัติการท�ำงาน
- คณะท�ำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์
จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการคลัง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
- กรรมการบริหารส�ำรอง ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา
- กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอ�ำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
- กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน
- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท อ.ส.ม.ท. จ�ำกัด (มหาชน)
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2. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
วัน เดือน ปีเกิด : 22 พฤศจิกายน 2501
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 17 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, USA
- ปริญญาตรี B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
-

กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประวัติการท�ำงาน
-

รองอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้บริหารระดับต้น) กรมศุลกากร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
3. นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
วัน เดือน ปีเกิด : 20 พฤษภาคม 2502
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 12 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562

ประวัติการศึกษา
- Doctor of Philosophy (International Relations), The Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา
- Master of Arts (International Relations), Tulane University สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
ประวัติการท�ำงาน
- เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
- เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
- รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเอเชียตะวันออก
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4. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
วัน เดือน ปีเกิด : 25 พฤศจิกายน 2502
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 30 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและนโยบาย
การเงิน) (ทุนรัตนโกสินทร์ Thai-Canada Ratthanakosin Bi-centenial Scholarship)
- M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada (John MacFarlane Award, นักเรียนดีเด่น)
- การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติการท�ำงาน
-

คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลด้านสังคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
5. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
วัน เดือน ปีเกิด : 12 มกราคม 2504
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 22 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- Master of Business Administration, University of Exeter, U.K.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประวัติการท�ำงาน
-

อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป สถานเอกอัครราชทูต กรุงลอนดอน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการเงินการคลังอาเซียน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจ�ำกรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูตกรุงโตเกียว
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6. นายนิกรเดช พลางกูร
วัน เดือน ปีเกิด : 31 มกราคม 2514
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2562
ประวัติการศึกษา
- Master of Arts (International Affairs), The American University สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประวัติการท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการกอง (ผู้อ�ำนวยการระดับต้น) กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
- นักการทูต ระดับช�ำนาญการพิเศษ กองการสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ
- อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูต ระดับช�ำนาญการพิเศษ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
7. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
วัน เดือน ปีเกิด : 20 พฤษภาคม 2492
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2562
ประวัติการศึกษา
- เนติบัณฑิตไทย
- Master of Laws (International Law), Indiana University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน
-

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ สพพ.
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
อธิบดีกรมการกงสุล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
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8. นายกุศล แย้มสอาด
วัน เดือน ปีเกิด : 15 พฤษภาคม 2499
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 - 19 เมษายน 2562
ประวัติการศึกษา
-

LL.M. (in Criminal Justice) New York University
LL.M. (General) New York University
เนติบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน
-

รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการโรงงานยาสูบ
กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
กรรมการในคณะอนุกรรมการว่าด้วยสัญญาของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาพัสดุ อกพ.
9. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
วัน เดือน ปีเกิด : 26 สิงหาคม 2494
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2562

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ (MA) มหาวิทยาลัย Central Michigan สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BSBA) มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา
ประวัติการท�ำงาน
- ประธานอนุกรรมการก�ำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงาน
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และโครงการพิเศษ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- คณะท�ำงานปรับหนี้ บริษัท สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
- กรรมการส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการค้าและพัฒนา
- อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
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10. นายธีรัชย์ อัตนวานิช
วัน เดือน ปีเกิด : 28 กันยายน 2508
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2562
ประวัติการศึกษา
- Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการท�ำงาน
- ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน (เศรษฐกร 9 ชช.) ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
11. นายเสรี นนทสูติ
วัน เดือน ปีเกิด : 5 เมษายน 2517
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
(ทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษา
Fulbright)
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 48)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
-

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทร้พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
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- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
- กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
- รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
- ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR))
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554)
- ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
12. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
วัน เดือน ปีเกิด : 8 มิถุนายน 2498
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
-

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิต ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน
-

อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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13. นายจักร บุญ-หลง
วัน เดือน ปีเกิด : 17 พฤศจิกายน 2500
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์
สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการท�ำงาน
-

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Glow Energy Public Company Limited
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Singha Hotels and Resorts
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท PCSM Group Holding
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
อธิบดีกรมการกงสุล
14. นายวิสุทธิ์ จันมณี
วัน เดือน ปีเกิด : 27 มิถุนายน 2499
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
- นักบริหารระดับสูง ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่76 (นบส.76) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปศส 9) สถาบัน
พระปกเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ส�ำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการท�ำงาน
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบส�ำนักงานธนานุเคราะห์
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- คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
- คณะกรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารักษ์พัฒนสินทรัพย์
จ�ำกัด
ภาคผนวก 3
การบริหารองค์กรและพั ฒนาทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงสร้างองค์กรของ สพพ. สามารถจ�ำแนกโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ส�ำนัก
และ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ส�ำนักบริหารโครงการ 1 ส�ำนักบริหารโครงการ 2 ส�ำนักบริหารเงินทุน ส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายวิจัยและจัดการ
ความรู้ รวมถึงที่ปรึกษา ดังโครงสร้างต่อไปนี้

โครงสร้างองค์กรของ สพพ.
คพพ.
อนุกรรมการตรวจสอบ
ผู ้อ�ำนวยการ

งานตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
รองผู ้อ�ำนวยการ 2 ท่าน

ที่ปรึกษา

ส�ำนักบริหาร
โครงการ 1

ส�ำนักบริหาร
โครงการ 2

ส�ำนักบริหาร
เงินทุน

ส�ำนักนโยบาย
และแผน

ส�ำนัก
อ�ำนวยการ

ฝ่ ายวิจัยและ
จัดการความรู ้

ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.
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ภาคผนวก 4
ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนัก

สพพ. มี ก ารบริ ห ารและด� ำ เนิ น งานโดยคณะกรรมการส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และผู้อ�ำนวยการ สพพ. โดยผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของส�ำนักงาน
และเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต�ำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพพ. แบ่งส่วนงานของ
ส�ำนักงานออกเป็น 6 ส�ำนัก และ 3 ฝ่าย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ คพพ. โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนงาน ดังนี้

1. ส�ำนักบริหารโครงการ 1 (รับผิดชอบการด�ำเนินงานใน สปป.ลาว เวียดนาม และติมอร์-เลสเต)
เสนอแนะนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส�ำรวจความต้องการ
และจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategies) ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการและด�ำเนินการออกแบบ
รายละเอี ย ดโครงการ จั ด ท� ำ สั ญ ญา บริ ห ารสั ญ ญา และด� ำ เนิ น โครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำบัญชีกระแสเงินสดและรับจ่ายเงิน รายงานการเบิกจ่าย
ประมาณการความต้องการใช้เงินของโครงการที่ผูกพันแล้ว และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดท�ำและด�ำเนินการตาม
โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการของส�ำนักงาน จัดท�ำแผน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสัมมนา การดูงาน และ
การประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ด�ำเนินโครงการ ควบคุมการด�ำเนินโครงการ ติดตาม
ความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรค และจัดท�ำรายงานความส�ำเร็จของโครงการ

2. ส�ำนักบริหารโครงการ 2 (รับผิดชอบการด�ำเนินงานในกัมพูชา ภูฏาน เมียนมา และศรีลังกา)
เสนอแนะนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส�ำรวจความต้องการ
และจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategies) ประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการและด�ำเนินการออกแบบ
รายละเอียดโครงการ จัดท�ำสัญญา บริหารสัญญา และด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำบัญชีกระแสเงินสดและรับจ่ายเงิน รายงานการเบิกจ่าย ประมาณ
การความต้องการใช้เงินของโครงการที่ผูกพันแล้ว และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดท�ำและด�ำเนินการตามโครงการ
ความช่วยเหลือทางวิชาการของส�ำนักงาน จัดท�ำแผน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสัมมนา การดูงาน และ
การประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ด�ำเนินโครงการ ควบคุมการด�ำเนินโครงการ ติดตาม
ความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรค และจัดท�ำรายงานความส�ำเร็จของโครงการ

3. ส�ำนักบริหารเงินทุน
ก�ำกับ ดูแล และก�ำหนดแนวทางการบริหารเงินทุนของส�ำนักงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาวะตลาดจาก
สื่อหรือองค์การต่างๆ เพื่อจัดท�ำข้อมูลสภาวะตลาด ก�ำหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงินทุน หรือจัดหาแหล่ง
เงินทุน รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ประสานกับสถาบันการเงินในการเตรียมการระดมทุน
และบริหารเงินทุนตามแผนโครงการ ติดตามการช�ำระหนี้ ทัง้ ในส่วนของผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สรุปผลการจัดเก็บหนี้และการช�ำระหนี้ รวบรวมข้อมูลเงื่อนไขทางการเงินขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ
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4. ส�ำนักนโยบายและแผน
ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเป้าหมาย เพื่อบูรณาการ ก�ำกับดูแล
และจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของส�ำนักงาน (Country Strategy) แก่ประเทศเพือ่ นบ้านและ
ประเทศอืน่ ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในก�ำหนดกรอบ
และนโยบายความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงลงนามการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
และประสานงาน เพื่อสรรหาพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน และ
จัดท�ำแผนการบริหารงาน วางแผนและติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
และแผนการบริหารงานของส�ำนักงาน และตัวชีว้ ดั รวมทัง้ ติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน ประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของส�ำนักงาน

5. ส�ำนักอ�ำนวยการ
ก� ำ กั บ ดู แ ล และควบคุ ม การด� ำ เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารส� ำ นั ก งาน ด� ำ เนิ น การดู แ ลอาคารสถานที่
ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
ค�ำสั่งต่างๆ รวมถึงด�ำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม และระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
วิเคราะห์ จัดท�ำระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล ด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม เสนอแนะนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารเงินและบัญชีของส�ำนักงาน รวมถึง
การรับและการจ่ายเงิน และการพัสดุ จัดท�ำบัญชีและงบการเงินของโครงการและของส�ำนักงาน จัดท�ำรายงานต้นทุน
ต่อหน่วยผลิตประจ�ำปี และรายงานทางการเงินประจ�ำปี ด�ำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้าง ความรูค้ วาม
เข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริหารสื่อสารมวลชน และ
งานสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
บริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้
แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

6. ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่ม

7. ฝ่ายวิศวกรรม
ให้ค�ำปรึกษา ประมาณราคา จัดท�ำแผนและแนวทาง รวมถึงก�ำกับดูแล และติดตามประเมินผลงานโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของส�ำนักงาน

8. ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาผู้อ�ำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานและการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ประสานงานและด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ด�ำเนินงานเลขานุการ
และงานการประชุมคณะกรรมการ (คพพ.)
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

9. ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
จัดการความรู้และบทเรียนความส�ำเร็จของโครงการและความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ประสานและบริหารงานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการ
วิจัย และการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงเผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยขององค์กรออกสู่สังคมเพื่อให้เกิดการน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ภาคผนวก 5
การประชุม คพพ. และคณะอนุกรรมการต่างๆ

สพพ. อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรของ คพพ. ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และนโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยจัดให้มี
การประชุม คพพ. เป็นประจ�ำทุกเดือน มีเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอให้ คพพ. พิจารณาทัง้ เรือ่ งทีเ่ ป็นภารกิจหลักขององค์กรและ
เรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ. ทั้งที่เป็นเรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
คพพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. จ�ำนวน 4 ท่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คพพ. ได้มีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
มีเรื่องเพื่อพิจารณา 72 เรื่อง และมีเรื่องเพื่อทราบ 63 เรื่อง โดยกรรมการเข้าร่วมการประชุมเฉลี่ยร้อยละ 89.51
นอกจากนี้ คพพ. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการใน คพพ. เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ หรื อ อนุ ก รรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ พิจารณาและปฏิบตั งิ านของ สพพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามที่ คพพ. มอบหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคณะอนุกรรมการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่
รวม 7 คณะ ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในงานส�ำคัญๆ ของ สพพ. ได้แก่
1 คณะอนุกรรมการกฎหมาย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองแผนการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
5. คณะอนุกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงาน
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
7. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาคผนวก 6
แสดงการประชุม คพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562
รายการ

2559

2560

2561

2562

การประชุม คพพ. (ครั้ง)

12

12

12

13

เรื่องพิจารณา (เรื่อง)

77

58

72

72

เรื่องเพื่อทราบ (เรื่อง)

89

83

62

63

95.45

93.94

92.42

89.51

1,434,000

1,566,000

กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง
ของจ�ำนวนกรรมการที่มีทั้งหมด
เฉลี่ย (ร้อยละ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)

15,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)

12,000

ค่าเบี้ยประชุม คพพ. (บาทต่อปี)

1,476,000

1,416,000

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562
รายการ

2559

2560

2561

2562

การประชุมคณะอนุกรรมการ (ชุด)

7

7

7

7

การประชุมคณะอนุกรรมการ (ครั้ง)

32

31

29

25

771,000

641,500

ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)

7,500

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)

6,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรวมทุกชุด
(บาทต่อปี)
ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

627,750

862,500

รายงานประจ�ำปี 2562

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

แสดงรายชื่อคณะอนุกรรมการของ สพพ. ปี 2562
ประจ�ำปี
พ.ศ. 2562

คณะอนุกรรมการ (จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)
1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย (4 ครั้ง)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)
3. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ สพพ.
(5 ครั้ง)
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. (3 ครั้ง)
5. คณะอนุกรรมการก�ำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ. (3 ครั้ง)
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (3 ครั้ง)
7. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. (2 ครั้ง)

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

แสดงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ สพพ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบ

อ�ำนาจหน้าที่

1. คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
2. ร้อยต�ำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส
3. นายอรรถพล อรรถวรเดช
4. นายไกรรวี ศิริกุล
5. รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต
6. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
7. นายกีรติ เวฬุวัน
8. นายณรรถพล ประสพโชค
9. นายภัทรกร การะพิมพ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พิจารณากลั่นกรองหรือ
ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด ประกาศของ สพพ.
ก่อนเสนอ คพพ. พิจารณา
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่ คพพ.
และ สพพ.
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นทีป่ รึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้
รับมอบหมายจาก คพพ.

2. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวิสุทธิ์ จันมณี
2. นายจักร บุญ-หลง
3. นายเสรี นนทสูติ
4. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
5. นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
6. นายอธิวัตร ลวพิมล
7. นางสาววาสนา นวลอินทร์

ประธานกรรมการกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
และรายงานผลสถานะ
ทางการเงินของ สพพ. ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการก�ำกับดูแล
กิจการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สอบทาน ติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน
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คณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบ

อ�ำนาจหน้าที่
5. ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ
6. สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน สอบทานรายงานจาก
ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นตาม
ระบบตามระเบียบหรือแนวทาง
การปฏิบัติของหน่วยงานกลาง
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7. ก�ำหนดจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินงานของ สพพ.
8. เปิดเผยรายงานของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบใน
รายงานกิจการประจ�ำปีของ
สพพ.
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ.
มอบหมาย

3. คณะอนุกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรองแผน
การปฏิบัติงานและ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของผู้อ�ำนวยการ
สพพ.

1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
2. นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
3. นายนิกรเดช พลางกูร
4. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
5. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

1. ด�ำเนินการพิจารณากลั่นกรอง
แผนการปฏิบัติงานของ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ก่อน
น�ำเสนอให้ คพพ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
2. ด�ำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
สพพ. ตามกรอบหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) หรือ
คณะกรรมการส�ำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
พร้อมทั้งให้น�ำผลการประเมิน
ดังกล่าวและความเห็นเสนอให้
คพพ. เพื่อพิจารณา
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการ
4. คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ของ สพพ.

5. คณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์
และติดตามผล
การปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์
และการปฏิบัติงาน
ตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติงาน
(KPI) ของ สพพ.

องค์ประกอบ

อ�ำนาจหน้าที่

1. นายจักร บุญ-หลง
2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
3. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
4. นายวิสุทธิ์ จันมณี
5. นายประพันธ์ ดิษยทัต
6. นายถาวร เสรีประยูร
7. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
8. นายกีรติ เวฬุวัน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

1. ก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน
ของ สพพ.
2. ก�ำหนดนโยบายด้านการเงิน
ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.

9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินทุน สพพ.
10. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
11. นางสาววิภา สีโสด

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. จัดท�ำและติดตามผล
การด�ำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในของ สพพ.
รวมถึงปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ด้านการเงินของ สพพ. และ
ให้ขอ้ เสนอแนะกับคณะกรรมการ
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(คพพ.)
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

1. นายเสรี นนทสูติ
2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
3. นายประพันธ์ ดิษยทัต
4. นายนิกรเดช พลางกูร
5. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
6. นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
7. นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
8. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
9. พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล

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

1. ก�ำหนดกลยุทธ์ ติดตาม และ
ให้ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานของ สพพ.
2. ก�ำกับดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด (KPI) ให้เป็นไปตามค�ำ
รับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปี
ของ สพพ.
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

10. นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
11. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
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คณะอนุกรรมการ
6. คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

องค์ประกอบ
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทองจันทรางศุ
2. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
3. นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
4. นางภัทรพร วรทรัพย์
5. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล
6. นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
7. นายภาณุ สังขะวร
8. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
9. พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
10. นายณรรถพล ประสพโชค

7. คณะอนุกรรมการ
สรรหาประธาน
กรรมการและ
กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิใน คพพ.

อ�ำนาจหน้าที่
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
2. ผู้แทนส�ำนักงาน ก.พ.ร.
3. นายสุวิชญ โรจนวานิช
4. ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5. ผู้แทนส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. นายกีรติ เวฬุวัน
7. นายภัทรกร การะพิมพ์
8. นายนิติรัชน์ ตันจันตา

1. พิจารณาโครงสร้าง แผนพัฒนา
บุคลากร และอัตราก�ำลังเพื่อ
น�ำเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเสนอแนะ และ
ก�ำหนดมาตรฐานค่าตอบแทน
เพื่อปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินเพิ่มค่า
ครองชีพ เพื่อน�ำเสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษา และ
รายงานผลการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อ
คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. แต่งตั้งคณะท�ำงานหรือบุคคล
เพื่อท�ำการใดๆ ตามอ�ำนาจ
หน้าที่
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ คพพ.
มอบหมาย
1. ด�ำเนินการสรรหาบุคคลที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อน�ำเสนอให้ คพพ. พิจารณา
คัดเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อน�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาให้
ความเห็นชอบและน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
โดยเร็วต่อไป
2. ให้ด�ำเนินการตามพระราช
กฎษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิใน คพพ. พ.ศ. 2561
3. ด�ำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คพพ.
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