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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สารจากประธานกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) มีความมุ่งมั่นในการก�ำกับและควบคุมดูแล
การด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการทีเ่ กีย่ วโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจแก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบ้าน
ทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์เลสเต โดยการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
จะค�ำนึงถึงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์
ร่วมกันทางด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และมุ่งเน้น
การน�ำพา สพพ. ไปสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุนร่วมกันตามวิสัยทัศน์ของ สพพ.
การด� ำ เนิ น งานของ สพพ. ถื อ เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น นโยบายรั ฐ บาล
ด้ า นความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสร้ า ง
ความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคและอนุ ภู มิ ภ าค โดยมุ ่ ง สร้ า งความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจแก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว และ
การลงทุน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือส�ำคัญในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong
Subregion : GMS) กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation)
กรอบความร่วมมือลุม่ น�ำ้ โขงกับญีป่ นุ่ (Mekong – Japan Cooperation) เป็นต้น นอกจากนี้
คพพ. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อลดระดับช่องว่างของการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นการให้
ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาทีม่ งุ่ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งน�ำไปสู่การขยายขอบเขต
ความร่วมมือไปยังสาขาอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง อาทิ การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridors) ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นต้น
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(คพพ.) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการก�ำกับ และควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. ให้
เป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงการบริหารองค์กรให้มคี วามโปร่งใส
มีการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ลดการพึ่งพาเงินงบประมาณของประเทศ และ
สนับสนุนให้ สพพ. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรการเงินเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค
เพื่อยกระดับ สพพ. ให้มีมาตรฐานการด�ำเนินงานในระดับสากล ในนามของ คพพ.
ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีข่ อง สพพ. ทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกาย และ
แรงใจในการท�ำงานเพือ่ ผลประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ เป้าหมาย
ใหญ่ในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อความมั่งคั่งร่วมกันในภูมิภาคต่อไป

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ประธานกรรมการ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

สารจากผู ้อ�ำนวยการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ยังคงให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพือ่ สนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน ในรูปแบบของความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา
และติมอร์-เลสเต โดยโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. นัน้ ด�ำเนิน
การภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) แผน
งานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation) กรอบความร่วมมือลุ่มน�้ำโขงกับญี่ปุ่น
(Mekong - Japan Cooperation) เป็นต้น โดย สพพ. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง การพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองคู่แฝด และพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนร่วมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS Economic Corridors)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ร่วมมือ
กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
สพพ. ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ทัดเทียมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ
และมีระบบการท�ำงานตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ส�ำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยัง
ถนนหมายเลข 5 ในกัมพูชาของ สพพ. และโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 5 (R5) ในกัมพูชา
(Thlea Ma’am - Battambang and Sri Sophorn - Poipet) ของ JICA ทั้งนี้ การบูรณาการ
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ สพพ. มุ่งให้ความส�ำคัญ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ท�ำให้องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทใน
การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศต่างๆ
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) ดังนัน้ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันกับหุน้ ส่วน
เพือ่ การพัฒนาชัน้ น�ำในภูมภิ าคจะสามารถช่วยยกระดับการด�ำเนินงานของ สพพ. ให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น
กระผมในฐานะผูบ้ ริหาร สพพ. ขอขอบคุณ คพพ. ส�ำหรับการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของ สพพ. ให้ด�ำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการรักษาเจตนารมณ์ในการด�ำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ สพพ.
นายเนวิน สินสิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(26 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2560)

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
(1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน)
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
(26 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(29 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(30 มกราคม 2549 – ปัจจุบัน)

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(1 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน)

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน)

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน)

นายกุศล แย้มสอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน)

นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)

นายธีรัชย์ อัตนวานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง
(20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะผู ้บริหาร

นายเนวิน สินสิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
(16 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
(28 สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน)

นายชูวิทย์ มิตรชอบ
รองผู้อ�ำนวยการ สพพ.
(1 มีนาคม 2559 – 30 มกราคม 2560)

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

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนัก

นายอธิวัตร ลวพิมล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
(1 ตุลาคม 2549 – ปัจจุบัน)

นายกีรติ เวฬุวัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินทุน
(15 มกราคม 2552 – ปัจจุบัน)

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

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

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

นายณรรถพล ประสพโชค
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
(7 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน)
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ผลการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ
สพพ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เนื่องจาก
รัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจในภูมิภาค
อ�ำนาจหน้าทีห่ ลักตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานฯ ประกอบด้วย
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของ
รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนด
หรือด�ำเนินนโยบายและมาตรการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่ หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การ
หรื อ หน่ ว ยงานในประเทศและต่ า งประเทศ ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บู ร ณาการ
ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีขอบเขตการให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหมด
7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลงั กา (ศรีลงั กา) และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)
ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ภารกิจหลักในการ
ด�ำเนินงานของ สพพ. โดยอยูใ่ นรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
กับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลไทย ด้านการต่างประเทศและการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภมู ภิ าคและภูมภิ าคอาเซียนทีจ่ ะสนับสนุนการพัฒนา
ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน กระจายโอกาสความเจริญเติบโต และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในภู มิ ภ าค เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ต่ อ ไป ส� ำ หรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ สพพ. ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรให้สามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการให้ความช่วย
เหลื อ ทางการเงิ น และวิ ช าการกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น จากเดิ ม ที่ แ บ่ ง การด�ำ เนิ น งาน
ตามรู ป แบบการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ (ด้ า นการเงิ น และวิ ช าการ) มาเป็ น การจ� ำ แนก

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามรายประเทศ โดยก�ำหนดให้ 1) ส�ำนักบริหารโครงการเปลีย่ นเป็น
ส�ำนักบริหารโครงการ 1 ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้งหมดของ สปป.ลาว เวียดนาม และ
ติมอร์-เลสเต 2) ส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ เปลีย่ นเป็น ส�ำนักบริหารโครงการ 2 ดูแล
รับผิดชอบโครงการทัง้ หมดของกัมพูชา เมียนมา ภูฏานและศรีลงั กา โดยผลการด�ำเนินงาน
ด้านความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้านในปี 2560 ของ สพพ.
สามารถสรุปรายละเอียด โดยจ�ำแนกเป็นรายประเทศ ดังนี้
1. ราชอาณาจักรกัมพู ชา (กัมพู ชา)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา
ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) จ�ำนวน 928.11 ล้านบาท ส�ำหรับ
โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและก่อสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข
5 กัมพูชา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการค้าและให้บริการผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า ท�ำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งช่วยลดความแออัดของ
การจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต นอกจากนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของกัมพูชา ด�ำเนินการส�ำรวจ
ศักยภาพพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58
ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดอุดรเมียนเจย เพื่อประเมินศักยภาพโครงการ
เบื้องต้นประกอบการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและทางการเงินต่อไป
โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้แผนโครงการที่เป็นไปได้ในการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ของ สพพ.
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว วงเงิน 5,017
ล้านบาท จ�ำนวน 3 โครงการ คือ
1. โครงการปรั บ ปรุ ง และก่ อ สร้ า งถนนช่ ว งบ้ า นฮวก (จ.พะเยา)-เมื อ งคอบเมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น วงเงิน 1,390 ล้านบาท
2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 วงเงิน 1,650 ล้านบาท
3. โครงการก่ อ สร้ า งถนนจากเมื อ งหงสา-บ้ า นเชี ย งแมน (เมื อ งจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) วงเงิน 1,977 ล้านบาท
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สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
2.1 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมือง
เชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ สพพ. ด�ำเนินการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว ส�ำหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วง
บ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตืน่
สปป.ลาว วงเงิน 1,390 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินให้เปล่าร้อยละ 20 (คิดเป็นเงินจ�ำนวน
ไม่เกิน 278,000,000 บาท) และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนร้อยละ 80 (คิดเป็นเงินจ�ำนวนไม่
เกิน1,112,000,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะ
เวลาปลอดหนี้ 10 ปี โดยแบ่งเป็นหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่างานก่อสร้าง
1,270 ล้านบาท
2. ค่าวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
44 ล้านบาท
3. ค่าบริหารจัดการ
13 ล้านบาท
4. ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด
63 ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการที่กล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้การเดินทางจากภาคเหนือ
ตอนบนของไทยไปยังเมืองหลวงพระบางมีความรวดเร็ว และประหยัดเวลาการเดินทาง
มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง ประเทศจี น (คุ น หมิ ง ) และประเทศเวี ย ดนาม
(เดียนเบียนฟู)ได้โดยใช้ถนนหมายเลข 3 และหมายเลข 4 นอกจากนั้น ยังเป็นการ
สนับสนุนให้การค้าชายแดนของไทยที่บริเวณบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา และบ้านปาง
มอญ สปป.ลาว มีการขยายตัวมากขึน้ รวมถึงการลงทุน และการท่องเทีย่ วในบริเวณพืน้ ที่
ใกล้เคียง อีกทั้งยังท�ำให้การเดินทางและขนส่งจากประเทศไทยเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของ
สปป.ลาว ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ดี โครงการที่กล่าวมีขอบเขตการด�ำเนิน
งาน ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารและจุดผ่านแดน
- ก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก – เมืองคอบ ระยะทาง 20 กิโลเมตร
- ก่อสร้างถนนเมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื่น ระยะทาง
24.62 กิโลเมตร
- เส้นทางย่อยไปบ้านปากคอบริมแม่น�้ำโขง 2 กิโลเมตร
- ปรับปรุงถนนในเมืองคอบระยะทาง 8 กิโลเมตร
- ก่อสร้างถนนจากเมืองคอบ ระยะทาง 42 กิโลเมตร
- ปรับปรุงถนนในเมืองเชียงฮ่อนระยะทาง 12.93 กิโลเมตร
ความก้าวหน้าของโครงการ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 สามารถด�ำเนินการได้
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ร้อยละ 99.43 และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561
2.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2
สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับรัฐบาล สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 วงเงิน 1,650 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินให้เปล่าร้อยละ 30
(คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 495,000,000 บาท) และเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนร้อยละ 70 (คิดเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,155,000,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี
รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี โดย สปป.ลาว ขอแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน และ
ด�ำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ 1 ก่อน เนือ่ งจากความไม่ชดั เจนเรือ่ งนโยบายการก่อสร้างทาง
รถไฟลาว-จีนของ สปป.ลาว ซึ่งงานในส่วนที่ 1 มีค่าใช้จ่ายโครงการรวม 655.32 ล้านบาท
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 มีขอบเขตการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
- งานก่อสร้างย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY)
- งานก่อสร้างระบบรางรถไฟเข้าย่านเก็บกองตู้คอนเทนเนอร์ ระบบรางหลีก
และงานระบบอาณัติสัญญาณ
- งานก่อสร้างอาคารส�ำนักงานกรมรถไฟและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่
ต่อมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สปป.ลาว ได้แจ้งความประสงค์ที่จะด�ำเนิน
งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาวระยะที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ โดยงานก่อสร้าง
ที่ยังไม่ได้ด�ำเนินงานในส่วนที่ 2 มีวงเงิน 994.68 ล้านบาท ประกอบด้วย
- งานก่อสร้างระบบรางรถไฟหลัก เริม่ จากสถานีทา่ นาแล้งถึงสถานีเวียงจันทน์
ระยะทางประมาณ 7.50 กม. และงานระบบอาณัติสัญญาณ
- งานก่อสร้างสถานีเวียงจันทน์
- งานก่อสร้างจุดตัดแบบ Level Crossing
การก่อสร้างในส่วนที่ 2 ทีก่ ล่าว จะท�ำให้การคมนาคมขนส่งระบบรางระหว่างไทย
กับ สปป.ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากทางรถไฟจะสิ้นสุด ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า เกิดการลงทุนต่อเนื่องและสร้าง
โอกาสให้ภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว เช่น การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
ในอาคารสถานีเวียงจันทน์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจ้างงานและใช้สินค้า วัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้างจากไทยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงการในส่วนที่ 2 อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดหา
ทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โดยคาดว่างานก่อสร้างจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563
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2.3 โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสาบ้ า นเชี ย งแมน (เมื อ งจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่
26 พฤศจิกายน 2560 สพพ. ได้ลงนามสัญญาทางการเงินร่วมกับกระทรวงการเงิน
สปป.ลาว วงเงิน 1,977 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินให้เปล่าร้อยละ 20 และเงินกู้เงื่อนไข
ผ่อนปรนร้อยละ 80 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะเวลา
ปลอดหนี้ 10 ปี โดยแบ่งเป็นหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่างานก่อสร้าง
1,806 ล้านบาท
2. ค่าวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน
63 ล้านบาท
3. ค่าบริหารจัดการ
18 ล้านบาท
4. ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด
90 ล้านบาท
การพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทย
และ สปป. ลาว รวมทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง
เมืองคู่แฝด คือ จังหวัดน่าน และแขวงหลวงพระบาง นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวจะเชื่อม
โยงถนนหมายเลข 13 และถนนหมายเลข 4 ซึง่ จะท�ำให้การเดินทางจากประเทศไทย ไปยัง
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านถนนหมายเลข 4 และ 6 ใน สปป.ลาว มีความสะดวก
และใช้ระยะเวลาเดินทางสั้นลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
ทั้งในแง่การลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ การส่งออก สินค้า
อุปโภคบริโภค เชื้อเพลิง หรือสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร
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ความก้าวหน้าโครงการ
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 สามารถด�ำเนินการได้ร้อยละ 57.37 จากแผนงานที่
ก�ำหนดไว้ ร้อยละ 77.96 ความล่าช้ามีสาเหตุมาจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหา
เรื่องการเกิดฝนตกเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนโดยคาดว่า
งานก่อสร้างจะสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปี 2561

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. มีโครงการต่อเนือ่ งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการติดตามค�ำขอรับ
ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) จากรัฐบาลเมียนมา ในการขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. ประกอบด้วย (1) โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุน
การเชือ่ มโยงระบบคมนาคมและการขนส่ง ประกอบด้วย โครงการพัฒนาถนนเชือ่ มโยงจาก
บ้านพุน�้ำร้อน-ทวาย และโครงการงานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู –
ทันพยูไซยัด (เท็ตคอ) และ (2) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่และเมือง ประกอบ
ด้วย โครงการพัฒนาชุมชนเมืองตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West
Economic Corridor) ระยะที่ 3 (The 3rd Corridor Town) และโครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) โดย สพพ. อยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการทบทวนแบบและวงเงินก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุง้ ฯ
และ สพพ. จะด�ำเนินการจัดส่งให้รัฐบาลเมียนมาพิจารณาผลการทบทวนแบบ และวงเงิน
ก่อสร้างโครงการที่กล่าวต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่กล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผน
โครงการทีเ่ ป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ สพพ.
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4. ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(ศรีลังกา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-เลสเต)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเทศภูฏาน ศรีลงั กาและติมอร์-เลสเต ยังไม่ได้เสนอ
ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็นทางการมายัง สพพ. อย่างไรก็ดี สพพ. ได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้พจิ ารณา
เสนอโครงการทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการจาก
สพพ. นอกจากนี้ สพพ. ได้ด�ำเนินการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ผ่านการถ่ายทอดความรู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของ สพพ. โดย สพพ. ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับบุคลากรจากประเทศภูฏาน และศรีลังกา เพื่อสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือ
ทางด้านการเงินต่อไปในอนาคต ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบุคลากรจาก
ประเทศภู ฏ านและศรี ลั ง กาเข้ า ร่ ว มการถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรจากประเทศ
เพื่อนบ้าน จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยแบ่งเป็นบุคลากรจากประเทศศรีลังกา จ�ำนวน 4 คน
และบุคลากรจากประเทศภูฏานจ�ำนวน 6 คน
การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้จัดถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับ
เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการยกระดับความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการใช้ประโยชน์จาก
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ได้อย่างยัง่ ยืน ผ่านการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชนที่มี
องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสาขาต่างๆ
เพื่อด�ำเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ทางด้านบริหารจัดการและเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่
ประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้ด�ำเนินการจัด
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตร “Project Risk Management in Infrastructure Projects” ระหว่าง
วันที่ 19-24 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

(2) หลักสูตร “Project Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects” ระหว่าง
วันที่ 13-22 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดปราจีนบุรี

(3) หลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues” ระหว่างวันที่ 19-23 มิถนุ ายน
2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ส�ำนักข่าวบลูมเบิร์ก และส�ำนักข่าวรอยเตอร์

โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ รวมทั้งสิ้น 46 คน จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจากกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ศรีลงั กา ติมอร์-เลสเต และภูฏาน รวมทัง้
มีเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ฯ จ�ำนวน 10 คน วงเงินรวมทั้งสิ้น
2,565,066.86 บาท
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ยุ ทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
(ปี พ.ศ. 2559-2561)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ยังคงด�ำเนินนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 จ�ำนวน 7 ประเทศ ประกอบ
ด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต โดยสรุป
สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพือ่ นบ้าน
ปี พ.ศ. 2559-2561 ได้ดังนี้

ยุ ทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ
สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน (ปี พ.ศ. 2559 – 2561)

กัมพู ชา

สปป.ลาว

เมียนมา

• สนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเมืองส�ำคัญ
ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ
• ขยายความเชื่อมโยง
ด้านคมนาคม

• ส่งเสริมความเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมขนส่ง
• ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านพลังงาน
• ส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่และเมืองบน
แนวระเบียงเศรษฐกิจ

• ส่งเสริมความเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมขนส่ง
• ส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่และเมือง
บนแนวระเบียง
เศรษฐกิจ

เวียดนาม

ศรีลังกา

ภูฏาน

ติมอร์-เลสเต

• สนับสนุนความ
เชื่อมโยงด้าน
คมนาคมขนส่ง
• สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนเมือง
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณสุข

• ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง
• ส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนเมือง

• ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง
• ส่งเสริมการพัฒนา
สาขาเกษตรกรรม
• ส่งเสริมการวางแผน
พัฒนาเมืองและ
ชนบท

• ส่งเสริมการให้
ความช่วยเหลือทาง
วิชาการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ให้
ความส�ำคัญและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น บทบาทของ สพพ. ในการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนา
โครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง อาทิ การสร้างถนน ทางรถไฟ และสนามบิน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจส�ำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS Economic Corridors)
การปรับปรุงด่านชายแดน การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามเมืองส�ำคัญบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Towns) การพัฒนาตามพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน (Special Economic Zones: SEZs) ที่เชื่อมโยง
SEZs ของไทย อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวใน
ภูมภิ าค นอกจากนี้ สพพ. ได้ขยายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาไปยังสาขาอืน่ นอกเหนือจาก
ด้านคมนาคมขนส่ง เพือ่ ยกระดับความเป็นอยูแ่ ละระดับการพัฒนาของประเทศเพือ่ นบ้าน
อาทิ การพัฒนาเมือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม (Sustainable Development and Inclusive Growth)
ยุ ทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถือเป็นปีสุดท้ายในการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
สพพ. ฉบับเก่า คือ ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ดังนั้น ในปีนี้ สพพ.
จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ของ สพพ. ฉบับใหม่ คือ ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินนโยบาย และก�ำหนดแผนการด�ำเนิน
งานของ สพพ. ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินนโยบายของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ สพพ.

“เป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน”
พันธกิจ

1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการด�ำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนร่วมกัน

21

22

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

เป้าหมายหลัก

1. ให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น และวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึงพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุน
3. บริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถรองรับความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการท�ำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ าน
ให้ได้มาตรฐานสากล
ค่านิยมองค์กร
N

Networking

สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาอย่างใกล้ชิด

E

Energy

ท�ำงานด้วยพลังทุ่มเท มุ ่งมั่น และแสวงหาความรู ้อยู ่ตลอดเวลา

D

Driving Forward

ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า โดยมีความคิดสร้างสรรค์
ท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย

A

Accountability

ท�ำงานด้วยความรับผิดชอบเป็นมืออาชี พ
และค�ำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก
และมีกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มี

คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุ ทธ์

1. จัดท�ำแผนความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (Country
Strategy) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ กับประเทศเพือ่ นบ้านโดยให้
ความส�ำคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา
3. พัฒ นากระบวนการและเครื่ องมือในการด� ำเนิ นงานให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่น
การประเมินความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ และ
การจัดท�ำข้อก�ำหนดทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ริเริม่ และพัฒนาโครงการความร่วมมือให้ตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และสอดคล้องกับพลวัตของนโยบายต่างๆ
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ยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุ ทธ์

1. ท�ำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีที่สามารถท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
2. ใช้ความร่วมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการร่วมมือทางการเงินและวิชาการ
รวมทั้งไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร
3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันและส่งเสริม
การบูรณาการในการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งพัฒนา
การจัดการองค์ความรูเ้ พือ่ น�ำบทเรียนทีผ่ า่ นมาไปจัดท�ำยุทธศาสตร์และโครงการในอนาคต
4. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาคประชาชน
เข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศไทยในโครงการให้ความร่วมมือด้านการเงินและ
วิชาการและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค
ยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน
กลยุ ทธ์

1. แสวงหาแหล่งเงินที่เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สพพ.
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พิจารณาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น การร่วมทุน
และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ การเป็นตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น
3. บริหารเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหนี้ และระบบฐานข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และสามารถรองรับการด�ำเนินงาน
ของ สพพ. ในอนาคต
4. จัดท�ำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านมีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับความน่าเชื่อ
ทางด้านเครดิตขององค์กร
ยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลยุ ทธ์

1. พั ฒ นาระบบการท� ำ งานขององค์ ก รโดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เอื้ อ ต่ อ
การท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับความโปร่งใสของการปฏิบตั งิ าน
ให้สามารถตรวจสอบได้
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบตั งิ านทุกสายงาน ควบคูไ่ ปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

23

24

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

3. เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ด�ำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อสาธารณะอย่างเพียง
พอและเหมาะสมและเอื้อต่อการด�ำเนินงานของเอกชนและสาธารณชน รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. จัดท�ำแนวทางปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
5. พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญก�ำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร
6. ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร
การบริหารจัดการทางการเงินของ สพพ.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (คพพ.) ได้อนุมตั กิ รอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
วงเงิน 1,264,590,492.80 บาท โดยมีแหล่งทีม่ าของงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณ
แผ่นดิน จ�ำนวน 227,345,000.00 บาท เงินของ สพพ. จ�ำนวน 339,140,583.00 บาท และ
เงินกู้จากสถาบันการเงินอีก จ�ำนวน 698,104,909.80 บาท
โดยผลจากการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่า สพพ. เบิกจ่ายเงิน
ไปทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,140,345,889.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของกรอบวงเงินที่ คพพ.
อนุมตั ิ โดยมีโครงการทีเ่ บิกล่าช้า จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
สตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐบาลกัมพูชา
ส�ำหรับการบริหารเงินทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. สามารถบริหารเงินได้
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 8,284,750.64 บาท โดยได้รบั อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ อยูท่ ี่ ร้อยละ 1.30 ต่อปี
ซึง่ เป็นไปตามประมาณการทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดเงินคงเหลือ
จ�ำนวน 377,787,933.21 บาท
การบริหารเงินทุนเพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและผลการจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือ (Credit Rating) ของ สพพ.

สพพ. ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อลดภาระการพึ่งพา
งบประมาณแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้กู้เงินจาก
สถาบันการเงิน จ�ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนจาก
เมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว กูเ้ งินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) อายุสญ
ั ญา 5 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 2.90 ต่อปี วงเงิน
1,581,600,000.00 บาท และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชือ่ มโยงไป
ยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
อายุสัญญา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี จ�ำนวน 928,110,681.00 บาท
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โดยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป สพพ. มีแผนการปรับโครงสร้างหนี้ให้มีประสิทธิผล
มากขึน้ โดยจะด�ำเนินการออกตราสารหนีร้ ะยะยาวทดแทนเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีไ่ ด้กเู้ งินไปแล้ว
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้ดำ� เนินการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือขององค์กร
กับ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด เพื่อเตรียมการส�ำหรับการออกตราสารหนี้ โดยเมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2560 สพพ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ AAA
การจัดเก็บหนี้และการบริหารจัดการหนี้

1. การจัดเก็บหนี้
สพพ. ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นมาแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
10,662,208,247.99 บาท โดยเป็นเงินให้กู้ จ�ำนวน 8,977,035,445.11 บาท และเงิน
ให้เปล่า จ�ำนวน 1,685,172,802.88 บาท และได้รับการช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน
887,796,804.25 บาท ซึ่งปัจจุบันมียอดหนี้เงินต้นคงค้าง รวมทั้งสิ้น8,089,238,640.86
บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้ด�ำเนินการติดตามและจัดเก็บหนี้ครบถ้วน
ตามสัญญา โดยมีการเรียกเก็บจ�ำนวน 40 ครัง้ คิดเป็นเงิน 320,984,815.12 บาท ประกอบ
ด้วย เงินต้น จ�ำนวน 207,825,458.11 บาท และดอกเบีย้ รับ จ�ำนวน 113,159,357.01 บาท
2. การบริหารจัดการหนี้
สพพ. ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และธนาคาร
ออมสิน 2) ธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อน�ำไป
ใช้สำ� หรับการให้เงินกูแ้ ก่ประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ทีผ่ า่ นมา สพพ. เป็นผูร้ บั ภาระดอกเบีย้ และ
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้ช�ำระหนี้ จ�ำนวน
85,179,834.15 บาท ประกอบด้วย เงินต้น จ�ำนวน 36,566,422.00 บาท และค่าดอกเบี้ย
เงินกู้ จ�ำนวน 48,613,412.15 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นการช�ำระดอกเบี้ยจ่าย
3 โครงการจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 32,342,244.21 บาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาถนน
สาย 67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) กัมพูชา (กัมพูชากูต้ รงกับ ธสน.) จ�ำนวน 26,568,286.63 บาท
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ในส่วนการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง (Price Adjustment)
สปป.ลาว จ�ำนวน 2,800,000.00 บาท โครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว จ�ำนวน
2,065,753.44 บาท และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว จ�ำนวน 908,204.14 บาท
2) ธนาคารออมสิน เป็นการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 โครงการ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
52,837,589.94 บาทประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทรายบ้านสอด สปป.ลาว จ�ำนวน 18,670,009.51 บาท แบ่งเป็น เงินต้น จ�ำนวน 13,600,000.00
บาท และดอกเบี้ยจ่าย จ�ำนวน 5,070,009.51 บาท โครงการปรับปรุงถนน และระบบ
ระบายน�้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จ�ำนวน 21,872,499.72 บาท แบ่งเป็น เงิน
ต้น จ�ำนวน 16,000,000.00 บาท และดอกเบี้ยจ่าย จ�ำนวน 5,872,499.72 บาท และ
โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพือ่ รองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอด
ผูน้ ำ� เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครัง้ ที่ 9 สปป.ลาว จ�ำนวน12,295,080.71 บาท แบ่งเป็น
เงินต้น จ�ำนวน 6,966,422.00 บาท และดอกเบี้ยจ่าย จ�ำนวน 5,328,658.71 บาท
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3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับโครงการก่อสร้างถนนจาก
เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โดย สพพ.
เริ่มมีการเบิกเงินกู้งวดแรกจากธนาคารฯ เมื่อวันที่24 สิงหาคม 2560 จึงยังไม่มีการช�ำระ
ดอกเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ส�ำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
227.35 ล้านบาท โดยเป็นเงินส�ำหรับโครงการปรับปรุง และก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตืน้ สปป.ลาว
ทัง้ นี้ เมือ่ รวมกับเงิน สพพ. จ�ำนวน 339.14 ล้านบาท และเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินจ�ำนวน
698.10 ล้านบาท จะท�ำให้ สพพ. มีงบประมาณส�ำหรับการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560
รวมทั้งสิ้น 1,264.59 ล้านบาท
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน

ผลการด�ำเนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพพ. ก่อนการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สพพ. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจาก
การด�ำเนินงาน จ�ำนวน 81.23 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 637.01
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88.69 โดยในส่วนของรายได้จากการด�ำเนินงานลดลง 702.76
ล้านบาท จาก 1,055.15 ล้านบาท เป็น 352.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.60 ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง 65.25 ล้านบาท
จาก 334.38 ล้านบาท เป็น 269.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.51 โดยดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด จ�ำนวน 5.37 ล้านบาท จาก 20.04 ล้านบาท เป็น 25.41 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.81 เนื่องจากมีการกู้เงินเพิ่มในปี 2560 ใน 3 โครงการ คือ 1) โครงการ
พัฒนาระบบประปา ใน 5 เมือง สปป.ลาว จ�ำนวน 100.00 ล้านบาท 2) โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จ�ำนวน 313.07 ล้านบาท และ
3) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว จ�ำนวน 118.59 ล้านบาท
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ส�ำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

1. รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
สพพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 701.52
ล้านบาท จาก 928.86 ล้านบาท เป็น 227.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75.52
2. รายได้จากแหล่งอื่น
2.1 รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ระยะยาว
สพพ. มี ร ายได้ จ ากดอกเบี้ ย เงิ น ให้ กู ้ ร ะยะยาวเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 11.57 ล้านบาท จาก 105.57 ล้านบาท เป็น 117.14 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.96
2.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปรับลด
ประกอบกับ สพพ. มีเงินส�ำหรับน�ำไปบริหารลดลง จึงท�ำให้บริหารเงินได้ 6.96 ล้านบาท
โดยหากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งบริหารได้ 16.97 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 58.97
3. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 65.25 ล้านบาท จาก 334.38 ล้านบาท เป็น 269.13
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.51 โดยค่าใช้จ่ายด้านวิชาการเป็นรายการที่ลดลงมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 7.60 ล้านบาท จาก 8.01 ล้านบาท
เป็น 0.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 94.88
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สพพ. มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 573.20 ล้านบาท
จาก 7,935.80 ล้านบาท เป็น 8,509.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.22
1. สินทรัพย์
1.1 สพพ. มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
7.43 ล้านบาท จาก606.93 ล้านบาท เป็น 599.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.22
โดยเงินลงทุนระยะสัน้ เป็นรายการทีล่ ดลงทัง้ จ�ำนวนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100
1.2 สพพ. มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
580.64 ล้านบาทจาก 7,328.88 ล้านบาท เป็น 7,909.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.92 โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน
0.62 ล้านบาท จาก 1.93 ล้านบาท เป็น 2.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.98
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โครงสรางสินทรัพย
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โครงสร้างสินทรัพย์
หนวย : ลานบาท
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2. หนี้สิน
สพพ. มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 488.48 ล้านบาท
จาก 803.53 ล้านบาท เป็น 1,292.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.79 โดยเงินกู้ยืม
ระยะยาวเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด จ�ำนวน 495.09 ล้านบาท จาก 788.67 ล้านบาท
เป็น 1,283.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.78 และส่งผลให้ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 3.36 ล้านบาท จาก 2.86 ล้านบาท เป็น 6.22 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 117.84
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้มีการช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนดให้
แก่สถาบันการเงิน จ�ำนวน 36.57 ล้านบาท
เพื่อลดภาระดอกเบี
้ยเงินกู้ยืม
โครงการหนี
้สิน
โครงสร้างหนี้สิน
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การบู รณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆ

การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 การร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าค เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ้� โขงร่วมกับหุน้ ส่วนเพือ่
การพัฒนา (Development Partners) ชัน้ น�ำในภูมภิ าค รวมถึงการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ความรูค้ วามช�ำนาญ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้ด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าวกับหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาที่ส�ำคัญในภูมิภาค โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. การลงนามใน Minutes of Discussions ระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ สพพ. ในความร่วมมือระหว่างกันส�ำหรับโครงการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชือ่ งโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของ สพพ. และโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 5 (R5) ในกัมพูชา (Thlea Ma’am – Battambang and Sri Sophorn
– Poipet) ของ JICA ซึ่ง MOD ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าร่วมการประชุมประจ�ำ
ปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 (The 50th Asian Development Bank
Annual Meeting of the Board of Governors) ในระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560
ณ นครโยโกฮามา ประเทศญีป่ นุ่ ผูอ้ ำ� นวยการ สพพ. ได้มโี อกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคี
กับผู้แทนจาก JICA เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ Partnership Arrangement
ระหว่าง JICA กับ สพพ. ซึง่ ได้มพี ธิ ลี งนามความตกลงดังกล่าว เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
และผูแ้ ทน JICA ได้เสนอให้ทงั้ สององค์กรจัดท�ำบันทึกความร่วมมือระหว่างกันในโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 5 (R5) ในกัมพูชา (เชือ่ งโยงจากชายแดนไทย) ของ JICA กับโครงการ
พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่องโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของ สพพ.
2. การประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 7
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 การประชุมดังกล่าว
จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีระหว่าง The Export-Import Bank of China (CEXIM) Economic
Development Cooperation Fund (EDCF) Japan International Cooperation Agency
(JICA) และ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency
(NEDA) โดยแต่ละองค์กรผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคในภาพรวม
โดยในปี 2560 นี้ EDCF ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้ก�ำหนดหัวข้อการประชุม คือ “Promoting
Triangular Cooperation for Greater Development Effectiveness” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาของแต่ละองค์กร และประสบการณ์การด�ำเนิน
งานที่สอดคล้องกับแนวความคิด “Triangular Cooperation” เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
หรือความเป็นไปได้สำ� หรับความร่วมมือระหว่างกันในกลุม่ ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์การด�ำเนินโครงการทีผ่ า่ นมาของแต่ละหน่วยงานร่วมกับหุน้ ส่วน
เพือ่ การพัฒนาอืน่ ๆ ทัง้ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ รวมถึงอุปสรรค
และโอกาสของแต่ละหน่วยงานเป็นส�ำคัญ
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การพัฒนาทรัพยากรบุ คคลสู่การเป็ นองค์กรชั ้นน�ำในภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(คพพ.) ได้ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกับและดูแลองค์กร เพื่อให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติใน
การด�ำเนินงานของ สพพ. โดยมุ่งให้เกิดการด�ำเนินงานเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ในภูมิภาค และมีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานของ สพพ. โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ใน
การด�ำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลที่กล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม
มากขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความช�ำนาญ
ในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาค โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การเรียนรู้ โดยสรุปรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
- การจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าค โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ อาทิ Infrastructure Investment Options and PPPs เป็นต้น
- การจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใน
องค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อาทิ ผลประโยชน์ทับซ้อน พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ เป็นต้น
- การพาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปดูงาน ณ วัดราชนัดดารามและอาคาร
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
- การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้โปร่งใส เกิดความสมดุลในการด�ำเนิน
งาน โดยให้มผี ตู้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เป็นผู้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ สพพ.
- การจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
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นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 รวมทั้ง สพพ. ได้เชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการ
จัดจ้างที่ปรึกษา ก�ำกับและตรวจรับงานที่ปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ สพพ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วม
สังเกตการณ์ในกระบวนการประกวดราคาของประเทศเพื่อนบ้านด้วย รวมถึงมีการเชิญ
วิทยากรจากกรมบัญชีกลางเข้ามาให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- การจัดท�ำข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สพพ. ให้ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูล
เกีย่ วกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. รายงานปิดโครงการ
การประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ดำ� เนินการแล้วเสร็จ ระยะเวลา
3-5 ปี ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ
ผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชน ได้รว่ มกันก�ำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจ�ำแนกออกเป็น
5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ นงานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ นฐาน
งานประจ� ำ  งานตามหน้ า ที่ ป กติ หรื อ งานตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้
รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ที/่ ท้องถิน่
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติ
งานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
การก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
นโยบายของรัฐบาล

31

32

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้มีการก�ำกับดูแลให้ สพพ. ด�ำเนินการบริหาร
จัดการองค์กรให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 31(1) ซึง่ ก�ำหนด
ให้เป็นองค์กรขนาดเล็กและกะทัดรัด มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และ
ตามข้อกฎหมาย รวมถึงระเบียบอื่นของทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 รวมถึง คพพ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภาย
ใต้การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สพพ. มี
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบการท�ำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้ง
ก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการท�ำงานให้มีความรวดเร็วและคล่องตัว มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ต้องเผชิญความท้าทายและข้อจ�ำกัดต่างๆ
ซึ่งบางปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุม อย่างไรก็ดี จากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในปีนี้ สพพ. ภายใต้การก�ำกับดูแลและข้อเสนอแนะของ คพพ.
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มีการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงท�ำให้ผลประเมิน
การปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. ในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ
คือ มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
(หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้มกี ารวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสีย่ งใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Committee
of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO โดยเริ่มจากการ
ศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อน�ำมาระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
มีการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับภารกิจหลักขององค์กร รวมทั้งได้มีการก�ำกับและ
ติดตามประเมินผลระดับความเสี่ยงขององค์กรเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ ตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทัง้
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
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แผนการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
(พ.ศ. 2561-2564) เพื่อให้การด�ำเนินงานของ สพพ. มีความต่อเนื่องจากการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์กรที่ก�ำหนดไว้ จึงเห็นควรให้ใช้ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของ สพพ. ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเห็นชอบแผน
การปฏิบตั งิ านของ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 35 กิจกรรม ให้มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นน�ำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน
พันธกิจ
1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการด�ำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนร่วมกัน
เป้าหมายหลัก
1. ให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น และวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึงพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุน
3. บริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถรองรับความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการท�ำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ าน
ให้ได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 10 กิจกรรม อาทิ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ.
(Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 โดยหารือกับหน่วยงานของประเทศ
เพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ การจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
และวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�ำเนินงาน นโยบาย และ
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ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ การประสานความร่วมมือกับหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาต่างๆ และการประเมิน
ผลโครงการที่แล้วเสร็จ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน
6 กิจกรรม อาทิ การเข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย CEXIM-EDCF-JICA-NEDA เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลการด�ำเนินงาน การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวบรวมประสบการณ์
การด�ำเนินงานของ สพพ. และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการ
ออกแบบโครงการของ สพพ. ในอนาคต เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินงาน
แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สพพ. ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน
5 กิจกรรม ประกอบด้วยการเตรียมการส�ำหรับการออกตราสารหนี้ในปี พ.ศ. 2561-2562
การปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงการของ สพพ.
ศึกษาและทบทวนโครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมแก่ สพพ. เพือ่ ก�ำหนดแผนทางการเงิน
ของ สพพ. ในระยะยาว การจัดท�ำ Road Show เพื่อแนะน�ำองค์กรและระดมทุนส�ำหรับ
การออกตราสารหนี้ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้ ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานจ�ำนวน
14 กิจกรรม อาทิ จัดท�ำ Work Flow กระบวนการท�ำงานของทุกส�ำนักและฝ่าย พัฒนาระบบ
งานโดยใช้ IT เข้ามาเกี่ยวข้อง ด�ำเนินการปลูกจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เป็นต้น
ทั้งนี้ ตามแผนการปฏิบัติงานที่กล่าว คพพ. ได้อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2561
ให้กัน สพพ. จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,211,596,967.00 บาท ประกอบด้วย เงินสะสม สพพ.
จ�ำนวน 421,111,345.76 บาท เงินกู้สถาบันการเงิน จ�ำนวน 712,429,621.24 บาท และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 78,056,000.00 บาท
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การประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
รายงานปิ ดโครงการ (Project Completion Reports)

การจัดท�ำรายงานปิดโครงการเป็นหนึง่ ในแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) และค�ำรับรอง
การปฏิบตั งิ านของ สพพ. (KPI) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบ
เทียบผลส�ำเร็จของโครงการกับขอบเขตการด�ำเนินโครงการและประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคพร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเป็นบทเรียน
ในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้จัดท�ำรายงานปิด
โครงการจ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานในนครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว
รายงานปิ ดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ร่งด่วน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการประชุม คพพ.
ครัง้ ที่ 9/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
วงเงินกู้

313.37 ล้านบาท

หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าก่อสร้าง
300,900,000
่
ค่าวิศวกรทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
9,000,000
ค่าบริหารจัดการ
3,000,000
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ สพพ.
12,000,000
รวมค่าใช้จ่าย
313,370,000
่
เงือนไขทางการเงิน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
- ระยะเวลาการกู้ 20 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี )
- ค่าบริหารจัดการสัญญาของ สพพ. (Management Fee) ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้
- ช� ำระดอกเบี้ย 2 ครัง้ /ปี ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน
- วันสิ้นสุดสัญญาเบิกจ่าย 7 มกราคม 2561
ผู ้ให้กู้

- สพพ.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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การจัดหาวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู ้รับเหมาก่อสร้าง
ผู ้รับเหมาก่อสร้าง

หน่วยงาน/บริษัท

วิศวกรที่ปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

วงเงินสัญญาจ้างฯ (บาท)

8,920,000 บาท

300,827,860 บาท

วันเริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา

28 มกราคม 2559 ถึง 27 เมษายน 2560

28 มกราคม 2559 ถึง 27 เมษายน 2560

ประเภทการจัดหา

บริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง จ�ำกัด

ขอบเขตงานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางโดยการท�ำ Overlay ผิวถนนด้วย
Asphaltic Concrete ระบบระบายน�ำ 
้ ท�ำฟุตบาทสองข้างทาง และตีเส้นเครือ่ งหมายจราจร
บนพื้นทาง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย
1. ถนน T4 ช่วงสี่แยกธาตุหลวง – สามแยกหมู่บ้านโพนทัน ระยะทาง 3,200 เมตร
กว้าง 14.50 เมตร
2. ถนน T4 ช่วงสามแยกหมู่บ้านโพนทัน – ร้านอาหารมุกวิว ระยะทาง 2,900 เมตร
กว้าง 14.50 เมตร
3. สามแยกถนน 23 สิงหา – สามแยกหมู่บ้านดงป่าลาน ระยะทาง 1,620 เมตร
กว้าง 11.40 เมตร
4. ถนนวงเวียนธาตุหลวง – หมูบ่ า้ นหัวสะพาน ระยะทาง 1,830 เมตร กว้าง 13.00 เมตร
การเบิกจ่ายเงินตามสัญญาฯ : สปป.ลาว ได้เริ่มเบิกจ่ายเงินตามสัญญาความช่วย
เหลือทางการเงิน งวดแรกวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ มีการเบิกจ่ายทัง้ หมด จ�ำนวน 18 งวด
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 313,067,860 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95
การใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารจากประเทศไทย : มี ก ารใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารจาก
ประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,018,314.94 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.09 ของ
มูลค่าการใช้สินค้าและบริการทั้งหมด
สรุปผลความส�ำเร็จของโครงการ
- มีการท�ำ  Overlay ผิวถนนด้วย Asphaltic Concrete ระบบระบายน�้ำ  ท�ำฟุตบาท
สองข้างทาง และตีเส้นเครือ่ งหมายจราจรบนพืน้ ทางได้ครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดไว้ในขอบเขต
การด�ำเนินโครงการภายใต้สญ
ั ญาฯ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชนในทัง้ 5 เมือง
- บูรณะซ่อมแซมถนนที่มีสภาพหมดอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์
- มีการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรของโครงการทีส่ ามแยกโพนปาเป้า ซึง่ ตัง้ อยู่
บริเวณที่เห็นเด่นชัด และมีการจราจรคับคั่ง เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง
สพพ. และ สปป.ลาว
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ปัญหาและอุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
1. อุปสรรคระหว่างด�ำเนินโครงการ
- สปป.ลาว ได้เลื่อนวันจัดการประชุม ASEAN Summit จากเดือนตุลาคม 2559
เป็นเดือนกันยายน 2560 ส่งผลให้ สพพ. จ�ำเป็นต้องติดตามโครงการนี้อย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งจ�ำเป็นต้องมีการเร่งรัดงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จ
ทันภายในก�ำหนดการประชุมดังกล่าว
- โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ทีผ่ า่ นมาประสบปัญหาเรือ่ ง
ระยะเวลาขออนุมัติ Master List ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน อย่างไรก็ดี สปป.ลาว
ก็ได้แก้ไขกระบวนการอนุมัติ Master List ให้รวดเร็วขึ้นแล้ว แต่โครงการนี้
กลับประสบปัญหาความล่าช้าของระยะเวลาในการอนุมัติโควตาน�ำเข้าวัสดุ
อุปกรณ์ (Import Quota) อีก เนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการ
อนุมัติโควตาน�ำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับโครงการเงินกู้จากต่างประเทศใหม่
โดยมีผลบังคับใช้กับโครงการนี้เป็นโครงการแรก ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโควตาน�ำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ปูยางและ
น�้ำยางมะตอยแต่ละขั้นตอนเพิ่มขึ้น
- การแก้ไขเอกสารในการขออนุมัติ Import Quota ภายใต้นโยบายใหม่ของ
สปป.ลาว ต้องมีการแก้ไขเอกสารให้ถกู ต้องตัง้ แต่หน่วยงานแรกจนถึงหน่วยงาน
สุดท้าย จึงส่งผลให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการแก้ไขเอกสารแต่ละครั้ง
- สปป.ลาว มีการประกาศยุติการยกเว้นภาษีน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท
ส�ำหรับโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ รวมถึงมีการชะลอการน�ำเข้าน�้ำมัน
เชื้อเพลิงส�ำหรับโครงการที่ด�ำเนินการอยู่ ส่งผลให้การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ งานลาดยางมะตอย และงานบดอัดถนนต้องหยุดชะงักและท�ำให้โครงการ
ล่าช้าประมาณ 6 เดือน
- ส�ำนักงานนครหลวงเวียงจันทน์ ผูร้ บั เหมาและทีป่ รึกษาไม่สามารถประสานงาน
และติดตามผลการพิจารณาเอกสารในการขออนุมัติโควตาน�ำเข้าวัสดุอุปกรณ์
อย่างใกล้ชิดได้ เนื่องจากต้องควบคุมและเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทัน
การประชุม ASEAN Summit ในเดือนกันยายน 2559
- เนือ่ งจากพืน้ ทีโ่ ครงการตัง้ อยูใ่ นเขตตัวเมือง รวมทัง้ เป็นย่านทีพ่ กั อาศัยและการ
จราจรคับคัง่ ในช่วงระหว่างด�ำเนินงานจ�ำเป็นต้องมีการปิดเส้นทางบางช่วงจึงส่ง
ผลกระทบต่อการจราจรในพืน้ ที่ และความเป็นอยูข่ องประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
2. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
ปัจจุบัน สพพ. ได้มีการติดตั้งป้ายถาวร เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่าง สพพ. และ สปป.ลาว แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ
รูจ้ กั สพพ. ได้อย่างทัว่ ถึง มีประชาชนเพียงบางคนเท่านัน้ ทีท่ ราบว่าเป็นเงินช่วยเหลือจาก
ประเทศไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลว่า
สพพ. เป็นผู้สนับสนุนเงินกู้ในการปรับปรุงถนนดังกล่าวด้วย
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ข้อเสนอแนะของโครงการ

1. ด้านกระบวนการขออนุมัติ Master List และ Import Quota
- ช่วงการจัดเตรียมเอกสารในการขออนุมัติ Master List ผู้รับเหมาควรล�ำดับ
รายการน�ำเข้าเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เพื่อขออนุมัติโควตา
น�ำเข้าวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะการน�ำเข้าน�้ำมัน เหล็ก ปูน และยานพาหนะ
ทีเ่ ป็นสินค้าควบคุมพิเศษของ สปป.ลาว ใช้ในการก่อสร้างส่วนทีจ่ ำ� เป็นเบือ้ งต้น
ก่อน
- ควรพิจารณารายการน�ำเข้าเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ให้ละเอียด ถูกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องปริมาณการใช้งานจริง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
การแก้ไขเอกสารที่ สปป.ลาว จะต้องใช้เวลาพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้น
- ควรมีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด Master List และโควตา
น�ำเข้าวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
ร่วมกันระหว่างกรมการเงินระหว่างประเทศ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว กรมภาษี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมทั้งผู้รับเหมา และที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง เพือ่ ช่วยเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมก่อนยื่นอนุมัติ
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
- ต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น โดยอาจ
ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ สปป.ลาว รวมทั้งติด
ธงประเทศไทยบริเวณเครื่องจักร และรถที่ใช้ในโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์
ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่โครงการระหว่างการก่อสร้าง
- ที่ปรึกษาควบคุมงานควรจัดท�ำแผ่นพับชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะ
เวลาก่อสร้าง รวมทั้งวันที่จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ รับทราบความเป็นมาโครงการและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน
โครงการดังกล่าวของ สพพ.
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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งบการเงิน
งบการเงินประจ�ำปี 2559
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งบการเงิน
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.













































































 

 



รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.















































 
 










































รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.













 
























 









 
 
 
 






 
 


 








 




 


 






 
 

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.


  
   

    
    
    

    

    
  
  

 






  

   

  
   
 
  

 



















รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

84

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.












 
   
















 


 


 



 


 


 













 


 



 



 


 



 



 

    


          



 

 



 








 

 






 








 



 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 
























 

 









 






 



 








 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 



  

 



รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.











   













 

 








 
 


 
 


 

 


 
 


 
 


 





















 




 


 


 










 





 





 

 
 




 





 
 

 
 



 






  






 








 



 





 





 





 





 





 































 






 


















 















 
 






 





 



85

86

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.





 








 






 



 
  
 


 






        
 

   








 

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.



                



 


   
    


       
 
    




  
            
 



  
 
    



 
  
  



 
 
 
              
         





รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.


 



 








   




 
 


 
 



 

 

                         


    
  









รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.




 







                     


               











   




 

  














   

  


 



   

   
 

          





                   

   










 

 





 

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.














 

 



 













 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 



















 

 












 
 
  













 

 
 
 
 

 


 
 
 














รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.





























































































































































 








































  
 












 

 
 







 

 
 








































 

 








 






















 
 


 









รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.


  



 

 


 
                 
 




 

   

 
   

 
              


 


 
                





 

   




  

                



รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.















 
 

 

 







  
  




 
 




 



 





 






 
 






 



















 











 










































รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.


















 









































































































 
 
 
 












 



 



 



 















รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สพพ.
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ. ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
งานพิธีการส�ำคัญ เช่ น การลงนามความร่วมมือ การเยี่ยมคารวะ งานประชุ ม
งานสัมมนา/เสวนา

การประชุ ม ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระบบประปาของราชอาณาจั ก รภู ฏ าน
ณ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559

การเข้าเยีย่ มคารวะ H.E. Januario da Costa, Vice Minister of Public Works, Transport
and Communications และการประชุมหารือร่วมกับ Ministry of Finance และ Ministry
of Planning and Strategic Investment ของติมอร์-เลสเต เพื่อจัดท�ำแนวทางความร่วมมือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่าง
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

การจัดประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง The Export-Import Bank of China (CEXIM),
Economic Development Cooperation Fund (EDCF), Japan International Cooperation
Agency (JICA) และ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation
Agency (Public Organization) (NEDA) ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Roles of Development
Partners in Southeast Asia for Sustainable Development and Inclusive Growth”
ณ โรงแรมเลอเมอรีเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

105

106

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Project Risk
Management in Infrastructure Projects 2016” ณ โรงแรมอมารา กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559

พิธมี อบประกาศนียบัตรในโครงการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “Project Risk Management
in Infrastructure Projects 2016” ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมอมารา
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559

การหารือร่วมกับ Mr. Ulrich Zachau, Country Director of Southeast Asia of World
Bank (ธนาคารโลก) ถึงแนวทางความร่วมมือในการด�ำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวเปิด
การประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. - สปป.ลาว โดยมี มาดาม ทิพพากอน จันทะวงสา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ผู้แทนจากกระทรวงการวางแผนและ
การลงทุน กระทรวงโยธาธิการและขนส่งของ สปป.ลาว และที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต
สปป.ลาว ประจ�ำประเทศไทย ร่วมหารือถึงแผนงานการให้ความร่วมมือทางการเงินและ
ทางวิชาการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งานสัมมนา “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย : บทเรียนจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” โดยนายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมอภิปราย
เชิงนโยบาย TRF-ASEAN Policy Round Table ในประเด็นยุทธศาสตร์ Soft Power
ของไทย โดยเฉพาะบทบาทของ สพพ.ในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างไทยและเมียนมา ณ ท�ำเนียบประธานาธิบดี กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Henry Van Thio รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เพื่อร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ ท�ำเนียบ
ประธานาธิบดี กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และ
นายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดโครงการ
พั ฒ นาระบบประปา 5 เมื อ งใน สปป.ลาว ณ เมื อ งไซบุ ลี แขวงสะหวั น นะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร “Project
Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects” ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู
ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2560

ท่านรัดตะนะมะนี คุนนิวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว
และนายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมในพิธีส่งมอบและเปิดใช้งานโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) (ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2560

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ของกัมพูชา ประกอบด้วย
H.E. Mr.Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง H.E. Mr.Hem
Vanndy, Undersecretary of State กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และ H.E. Mr.Sok
Chenda Sophea เลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา พร้อมหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ความร่วมมือและแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในระยะ 3 ปี
(ปี 2561-2563) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
งานเสวนา “Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life” ครั้งที่ 2 และได้กล่าว
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “The Nortthern Connect : ภาคเหนือเตรียมรับอนาคต” ส�ำหรับ
การคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

การประชุมประจ�ำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 (50th Annual
Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank) ภายใต้หัวข้อ
“Building Together the Prosperity of Asia” ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “บทบาทของไทยในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ของ สพพ.
ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

การประชุมร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ หารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทย
และ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชุมติดตามความคืบหน้าการคัดเลือกทีป่ รึกษาและจัดจ้างผูร้ บั เหมาของโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้งเวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 และจัดท�ำรายงานปิดโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การประชุมอาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมภิ าคเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เมือ่ วันที่
26 พฤษภาคม 2560

งานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum 2017 จัดขึ้นโดย Euromoney
นิตยสารเศรษฐกิจการเงินชั้นน�ำจากอังกฤษ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 (Sub-Committee on
Trade Related Matters) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank’s Public Communications Policy Review Consultation) ณ ส�ำนักงาน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจ�ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

งานเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยว การค้าข้ามแดน
ไทย - สปป.ลาว” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2560

พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร “Debt
Management and Fiscal Issues” พร้อมทัง้ ให้เกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและ
หน้าที่ของ สพพ.” ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560

นายหลี บุ ญ ค�้ ำ  เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวประจ� ำ
ประเทศไทย เข้าพบนางสาวจุฬารัตน์ สุธธี ร ประธานกรรมการบริหาร สพพ. เนือ่ งในโอกาส
ครบวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 21 ภายใต้โครงการความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และการเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Phetsamorn Vilarphanh, Deputy
Director General, Department of planning and cooperation, Ministry of Public works
and transport (MPWT) เพือ่ หารือเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สปป.ลาว
ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560

การร่วมอภิปราย เรื่อง Strengthening ASEAN Economy : CLMVT and EEC Models
ในโครงการสัปดาห์จุฬาฯอาเซียนครั้งที่ 6 : ASEAN’s Next Step in the Chaging World
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

คณะผูแ้ ทนจาก The Asia Foundation ประจ�ำประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบนายเนวิน สินสิริ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ในโอกาสการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในประเทศไทย ในโครงการ
“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ: ความร่วมมือใต้-ใต้ (SouthSouth) และความร่วมมือสามฝ่าย (Triangular Cooperation)” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

คณะผู้แทนจาก Korea Development Institute (KDI) ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบ
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. เข้าร่วมประชุมทางวิชาการใน
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 4 เมือง และติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟ
ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว ณ ส�ำนักงานการรถไฟ สปป.ลาว บ้านค�ำสะหวาด
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560

การประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน ในการระดม
ความคิดเห็นและเปิดรับฟังข้อเสนอแนะการวิจยั เพือ่ การพัฒนาการรับรูส้ ถานการณ์ปญ
ั หา
คอร์รัปชัน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

การประชุมเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี EDCF และการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM
EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Promoting Triangular Cooperation for
Greater Development Effectiveness” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4-6
กันยายน 2560
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นายเนวิน สินสิริ ผูอ้ ำ� นวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิรยิ เวชกุล รองผูอ้ ำ� นวยการ
สพพ. ได้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ผนงานความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 22 (The 22nd GMS Ministerial Conference)
ภายใต้กรอบ Regional Investment Framework 2022 ด้านการสร้างความเชือ่ มโยงภายใน
ภูมภิ าคจาก Transport Corridor สู่ Economic Corridor ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560

การส�ำรวจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการ

ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และส� ำ รวจพื้ น ที่ โ ครงการก่ อ สร้ า งถนนจากเมื อ งหงสา บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ร่วมกับ กรมขัวทาง
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ณ แขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง
สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559

ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ และ
หารือร่วมกับกรมรถไฟ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ถึงแนวทางในการด�ำเนินงาน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ติดตามความก้าวหน้าและส�ำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จังหวัดพะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น
สปป.ลาว ร่วมกับกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ณ เมืองคอบ
เมืองเชียงฮ่อน และบ้านก้อนตื่น แขวงไชยะบุรี สปป. ลาว ณ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี
สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560

ติ ด ตามความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งถนนจากเมื อ งหงสา - บ้ า นเชี ย งแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โดยมีท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และนายค�ำขัน จันทะวิสุก เจ้าแขวงหลวง
พระบาง ร่วมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องการโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม

งานส� ำ รวจพื้ น ที่ โ ครงการปรั บ ปรุ ง และก่ อ สร้ า งถนนช่ ว งบ้ า นฮวก (จ.พะเยา)
เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ การน� ำ คณะสื่ อ มวลชนเยี่ ย มชมโครงการในกิ จ กรรม CSR
& Press Tour 2017 รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่จังหวัดพะเยา และ
สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour 2017 บนเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้าง
ถนน ช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และ เมืองคอบ - บ้านก้อนตื่น
สปป.ลาว และโครงการพั ฒ นาระบบประปา เมื อ งคอบ แขวงไชยะบุ ลี สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. เป็นประธานในการประชุมร่วม
กับ Mr. U Maung Maung Lat ประธานกรรมการ Yangon Electricity Supply Corporation
(YESC) ในการหารือ และลงพื้นที่ส�ำรวจการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ
สายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

งานพบปะสื่อมวลชนและจัดท�ำสัมภาษณ์พิเศษ

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ผ่านรายการ Thailand Today ในหัวข้อ
‘ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน’ ณ ห้องส่งสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หัวข้อ
“NEDA แผนปี’60 พัฒนาเส้นทาง R12-SEZ ทวาย” ณ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

นายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการจอมยุทธอาเซียนทาง
สถานีวิทยุ FM 100.5 อสมท. ถึงบทบาทในการวางนโยบายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2560 ด�ำเนินรายการโดย นางสาวลักขณา จ�ำปา และ
นายสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

นายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หัวข้อ
“NEDA กับแผนงานโครงการทีร่ เิ ริม่ ในปี 2560 และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ สพพ.”
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดท�ำสัมภาษณ์ผ่านส�ำนักข่าว Channel News Asia ในประเด็น โครงการท่าเรือ
น�้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถึงทิศทางและ
แผนการด�ำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนของนักลงทุนใน
ประเทศไทย เมียนมา และญีป่ นุ่ รวมถึงการให้ความส�ำคัญของโครงการทวายต่อผลดีและ
ผลเสียที่มีต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

การจัดสัมภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในประเด็น “NEDA กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเชื่อมโยงกลยุทธ์การขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0”
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

งานพบปะสื่อมวลชน เพื่อชี้แจง “ทิศทางการด�ำเนินงานของ สพพ. ในปี 2560” เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 12 ปี การสถาปนา สพพ. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

พันเอก ดร.ศรัณยู วิรยิ เวชกุล ให้สมั ภาษณ์ผา่ นนิตยสาร CUSTOMS Import-Export ใน
โอกาสเข้ารับต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ สพพ. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR) และกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ คืนโอกาสสูสังคม ภายใต้โครงการ “save world life”
ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร ซึง่ สพพ. ได้นำ� คณะครูนกั เรียนจากโรงเรียนเพชรบุรี
ปญญานุกูล ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำและปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
วันที่ 2-4 มีนาคม 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมเป็นจิตอาสาแจกอาหารและเครื่องดื่ม
ในกิจกรรมวายุภักษ์ร่วมใจช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ด้ ว ยหั ว ใจแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

สพพ. ได้ส่งมอบน�้ำดื่ม จ�ำนวน 14,400 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาถวาย
สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองอ�ำนวย
การร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย สนามหลวง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

พันเอก ดร.ศรันณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมกับโรงงานยาสูบ และ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แจกจ่ายน�้ำดื่ม อาหาร และประกอบอาหารใน
โรงครัว โดยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีม่ าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “น�้ำใจ ‘เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7” เพื่อ
ส่งมอบ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น
และงานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านฮวก อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “น�้ำใจ ‘เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7” เพื่อส่งมอบ
อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องอุปโภคบริโภค
งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขา ณ โรงเรียนประถมศึกษาสมบูรณ์บ้านบ่อ เมืองคอบ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว (สัญญาที่ 1) และโรงเรียนประถมศึกษาสมบูรณ์บ้านน�้ำพ้าว
บ้านห้วยฮ้าก บ้านดอนดัน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว (สัญญาที่ 2)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

พันเอก ดร.ศรั ณ ยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมมอบเงินบริจาค ข้าวสาร
อาหารแห้ง น�้ำดื่ม เพื่อสมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ อาคารซันทาวเวอร์ส
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียน ARMU - อามู รัฐตะยินตายี
(ตะนาวศรี) อ.มิตต้า จ.ทวาย เมียนมา) โดย สพพ. ร่วมกับ บริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ในโครงการก่อสร้างอาคารเรียน และ
ห้องสุขา พร้อมมอบสิง่ ของบริจาค วงเงินกว่าล้านบาท ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีจับฉลากสีการแข่งขัน
กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ประจ�ำปี 2559 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานในก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการเสร็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจ�ำปี 2559 ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา
5 ธันวาคม 2559 และน้อมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานแถลงข่าวตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม ภายใต้งาน “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ
มั่นคง” ณ ตึกนารีสโมสร ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

นายอภิศัก ดิ์ ตันติว รวงศ์ รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ นประธานในพิ ธี
เปิ ด งานตลาดคลองผดุ ง กรุ ง เกษม ณ บริ เวณเวที ก ลาง ตลาดคลองผดุ ง กรุ ง เกษม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ 22 ปี ของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ โดยมี
นายณรงค์ ปานนอก ผู้อ�ำนวยการ บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด และนายเทพสิทธิ์
โมฬีชาติ บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารเสริมทรัพย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2559

นายสมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
“ธ สถิตกลางใจไทยนิรนั ดร์ น้อมร�ำลึกองค์นวมินทร์มหาราชาทรงคุณค่าเหรียญกษาปณ์ไทย”
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพือ่ ประกาศ
เจตนารมณ์ โปร่งใส ไร้การทุจริต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

งานสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้าง
จิตส�ำนึกกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560

การอบรมนวัตกรรมเพือ่ โลก นวัตกรรมแห่งความยัง่ ยืน เพือ่ เปิดประสบการณ์สกู่ ารเรียน
รู้ด้านอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “สถาปัตยกรรม
สีเขียว” ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

นายอภิศัก ดิ์ ตันติว รวงศ์ รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ นประธานในพิธี
ท�ำบุญเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 142 ปี ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

งานครบรอบ 50 ปี ของการจัดตั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ ADB (The ADB’s 50th Anniversary,
Celebrating a Partnership between ADB and Thailand) ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

พิธีท�ำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ของ สพพ. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. เข้าร่วมงานวันสถาปนา
กรมธนารักษ์ครบรอบ 84 ปี และมอบเงินสมทบทุนใน “โครงการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์” ของมูลนิธริ ามาธิบดี ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งมอบอุปกรณ์ประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พ่อหลวง”
จ�ำนวน 59,999 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุน
เพื่อมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้ำพุ ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

นายเนวิน สินสิริ ผู้อ�ำนวยการ สพพ. น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เยี่ยมชม
ภารกิจด้านสังคมของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 59,999 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในโครงการ
“ดอกไม้จนั ทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พอ่ หลวง” ให้กบั บริษทั สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
และส�ำนึกงานเขตจตุจักร ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อ�ำนวยการ สพพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 102 พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ
เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยมีนางแพตริเชีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

งานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2560 ในเวทีเสวนา “รัฐบาลใหม่ คอรร์รปั ชัน่ เก่า” นับถอยหลัง
การส่งต่อประเทศไทยสูก่ ารเลือกตัง้ ครัง้ ใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาคผนวก
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รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาคผนวก 1
รายชื่ อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ สพพ.
รายชื่อ คพพ.
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ.
26 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน

26 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560

29 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปรเมธี วิมลศิริ
30 มกราคม 2549 – 29 พฤศจิกายน 2559
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
30 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
1 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้แทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
นายกุศล แย้มสอาด
นายอรรคศิริ บุรณศิริ
นายธีรัชย์ อัตนวานิช

17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน

26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

ภาคผนวก 2
ประวัติ คพพ.
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วัน เดือน ปีเกิด 1 มิถุนายน 2490
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2560
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 37) พ.ศ. 2537
- ปริญญาโทและปริญญาเอก, Economics, The University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี, Economics, The University of Western Australia
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการสถาบันคีนัน (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการท�ำงาน
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ
- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการนโยบายศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางการเงินส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
- รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
- คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
- กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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2. 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) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า สคร. และ ก.พ.ร.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารส� ำ นั กงานความร่ ว มมื อพั ฒ นาเศรษฐกิ จกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
- คณะท�ำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประวัติการท�ำงาน
- 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 ประธานอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง อนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ธนาคารออมสิน
- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท อ.ส.ม.ท. จ�ำกัด (มหาชน)
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3. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
วัน เดือน ปีเกิด : 6 เมษายน 2500
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
ประวัติการศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาพิเศษส�ำนักงานศาลปกครอง
- กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง ตามนัยมาตรา 102 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2469
- กรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
ประวัติการท�ำงาน
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน
- ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ
4. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
วัน เดือน ปีเกิด : 13 ธันวาคม 2505
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 29 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- Bachelor of Arts (International Economics), Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
- Master of Arts (International Economics), Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
ประวัติการท�ำงาน
- รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
- อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
- ผู้อ�ำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
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5. นายปรเมธี วิมลศิริ
วัน เดือน ปี เกิด : 8 พฤษภาคม 2503
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 30 มกราคม 2549 – 29 พฤศจิกายน 2559
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน
แคนาดา
- ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประวัติการท�ำงาน
- คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
- คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
- คณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
- คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC
- คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
- อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
วัน เดือน ปีเกิด : 25 พฤศจิกายน 2502
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 30 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและ
นโยบายการเงิน) (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
- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประวัติการท�ำงาน
- ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลด้านสังคม
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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7. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
วัน เดือน ปีเกิด : 18 เมษายน 2506
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 1 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- Master of Economics (Economics) Macquarie University, Sydney, Australia
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประวัติการท�ำงาน
- Alternate Executive Director for Southeast Asia (SEA) Group, The World Bank Group,
Washington D.C., USA
- กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการโรงงานยาสูบ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- อั ค รราชทู ต (ฝ่ า ยเศรษฐกิ จ และการคลั ง ) ส� ำ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และการคลั ง
ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
- ผูเ้ ชีย่ นชาญเฉพาะด้านการเงิน ส�ำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังกระทรวงการคลัง
8. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
วัน เดือน ปีเกิด : 19 กรกฎาคม 2511
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 17 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- Master of Science (Foreign Service), Georgetown University สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประวัติการท�ำงาน
- ผู้อ�ำนวยการกอง กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
- ที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทย ประจ�ำส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
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9. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
วัน เดือน ปีเกิด : 20 พฤษภาคม 2492
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- เนติบัณฑิตไทย
- Master of Laws (International Law), Indiana University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ สพพ.
ประวัติการท�ำงาน   
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
- อธิบดีกรมการกงสุล
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
- รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- ผู้อ�ำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
10. นายกุศล แย้มสอาด
วัน เดือน ปีเกิด : 15 พฤษภาคม 2499
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 26 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- LL.M. (in Criminal Justice) New York University
- LL.M. (General) New York University
- เนติบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
- กรรมการโรงงานยาสูบ
- กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
- กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
- กรรมการในคณะอนุกรรมการว่าด้วยสัญญาของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาพัสดุ อกพ.
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11. นายอรรคศิริ บุรณศิริ
วัน เดือน ปีเกิด : 26 สิงหาคม 2494
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ (MA) มหาวิทยาลัย Central Michigan สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BSBA) มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานอนุกรรมการก�ำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
และการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
ประวัติการท�ำงาน
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และโครงการพิเศษ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
- ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- คณะท�ำงานปรับหนี้ บริษัท สินทรัพย์สุขุมวิทย์ จ�ำกัด
- กรรมการส�ำนักงานความร่วมมือเพื่อการค้าและพัฒนา
- อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี.
12. นายธีรัชย์ อัตนวานิช
วัน เดือน ปีเกิด : 28 กันยายน 2508
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง คพพ. : 20 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
- Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญชี จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ประวัติการท�ำงาน
- รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
กระทรวงการคลัง
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน (เศรษฐกร 9 ชช.) ส�ำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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ภาคผนวก 3
การบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ จากนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยจ�ำแนกโครงสร้าง
การบริหารงานของ สพพ. เป็น 6 ส�ำนัก และ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ส�ำนักบริหารโครงการ 1 ส�ำนัก
บริหารโครงการ 2 ส�ำนักบริหารเงินทุน ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ รวมถึง
ที่ปรึกษา ดังโครงสร้างต่อไปนี้

โครงสร้างองค์กรของ สพพ.

อนุกรรมการตรวจสอบ

คพพ.
งานตรวจสอบภายใน

ผู ้อ�ำนวยการ
ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
รองผู ้อ�ำนวยการ 2 ท่าน

ที่ปรึกษา

ส�ำนักบริหาร
โครงการ 1-2

ส�ำนักบริหาร
เงินทุน

ส�ำนักนโยบาย
และแผน

ส�ำนัก
อ�ำนวยการ

ฝ่ ายวิจัยและ
จัดการความรู ็

ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส�ำนักอ�ำนวยการ สพพ.

ภาคผนวก 4
ขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนัก
สพพ. มีการบริหารและด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และผู้อ�ำนวยการ สพพ. โดยผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่เป็นผู้
บริหารกิจการของส�ำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต�ำแหน่ง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. ได้มีการปรับโครงการองค์กรูปแบบใหม่ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
สพพ. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ สามารถแบ่งขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส�ำนักออกได้เป็น 6 ส�ำนัก
3 ฝ่าย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ คพพ. ได้แก่
1. ส�ำนักบริหารโครงการ 1 (รับผิดชอบการด�ำเนินงานในประเทศ สปป.ลาว เวียดนามและ
ติมอร์-เลสเต)
• เสนอแนะนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงส�ำรวจ
ความต้องการและจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategies)
• ประเมินความเป็นไปได้เบือ้ งต้นของโครงการและด�ำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการ
และน�ำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียดโครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้
ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ภายหลังคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
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• จัดท�ำสัญญา บริหารสัญญา และด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามสัญญารวมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
ส�ำหรับโครงการที่ผูกพันแล้ว
• จัดท�ำบัญชีกระแสเงินสดและรับจ่ายเงิน รายงานการเบิกจ่าย ประมาณการความต้องการใช้
เงินของโครงการที่ผูกพันแล้วและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• จัดท�ำและด�ำเนินการตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการของส�ำนักงาน
• บริหารและสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในส่วนของ SPV
• รายงานสถานการณ์ดำ� เนินโครงการ ควบคุมการด�ำเนินโครงการ ติดตามความก้าวหน้า แก้ไข
ปัญหาอุปสรรค และจัดท�ำรายงานความส�ำเร็จของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ ปฏิบัติ
งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
2. ส�ำนักบริหารโครงการ 2 (รับผิดชอบการด�ำเนินงานในประเทศกัมพูชา ภูฏาน เมียนมาและ
ศรีลังกา)
• เสนอแนะนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงส�ำรวจ
ความต้องการและจัดท�ำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategies)
• ประเมินความเป็นไปได้เบือ้ งต้นของโครงการและด�ำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการ
และน�ำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียดโครงการ ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้
ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ภายหลังคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
• จัดท�ำสัญญา บริหารสัญญา และด�ำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามสัญญารวมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
ส�ำหรับโครงการที่ผูกพันแล้ว
• จัดท�ำบัญชีกระแสเงินสดและรับจ่ายเงิน รายงานการเบิกจ่าย ประมาณการความต้องการใช้
เงินของโครงการที่ผูกพันแล้วและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• จัดท�ำและด�ำเนินการตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการของส�ำนักงาน
• จัดท�ำแผน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสัมมนา การดูงาน และการประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
• รายงานสถานการณ์ดำ� เนินโครงการ ควบคุมการด�ำเนินโครงการ ติดตามความก้าวหน้า แก้ไข
ปัญหาอุปสรรค และจัดท�ำรายงานความส�ำเร็จของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ ปฏิบัติ
งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
3. ส�ำนักบริหารเงินทุน
• ก�ำกับ ดูแล และก�ำหนดแนวทางการบริหารเงินทุนของส�ำนักงาน เพื่อให้การด�ำเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้านเกิดประโยชน์สงู สุด
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาวะตลาดจากสื่อหรือองค์การต่างๆ เพื่อจัดท�ำข้อมูลสภาวะ
ตลาดตามรูปแบบและแนวทางที่ก�ำหนดไว้
• ก�ำหนดแผนและกลยุทธ์ในการระดมเงินทุน (เช่น ตราสารหนี้ ฯลฯ) หรือจัดหาแหล่งเงินทุน
รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)
• ประสานกับสถาบันการเงินในการเตรียมการระดมทุนและบริหารเงินทุนตามแผนโครงการ
เพือ่ ให้ได้เงือ่ นไขทีด่ แี ละเหมาะสม รวมถึงเกิดสภาพคล่องและได้ผลตอบแทนทีส่ งู สุดส�ำหรับ
ส�ำนักงาน
• ติดตามการช�ำระหนี้ ทั้งในส่วนของผู้กู้และผู้ให้กู้ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ
จัดเก็บหนี้และการช�ำระหนี้ตามรูปแบบและแนวทางที่ก�ำหนดไว้
• รวบรวมข้อมูลเงื่อนไขทางการเงินขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อประกอบการ
จัดท�ำข้อเสนอทบทวนเงื่อนไขทางการเงินของส�ำนักงาน
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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4. ส�ำนักนโยบายและแผน
• ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเป้าหมาย เพื่อ
บูรณาการ ก�ำกับดูแล และจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของส�ำนักงาน
(Country Strategy) แก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล
• ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในก�ำหนดกรอบและนโยบายความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงลงนามการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือและ
ประสานงาน เพื่อสรรหาพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ
• เสนอแนะนโยบาย จัดท�ำยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน และจัดท�ำแผนการบริหารงาน
• วางแผนและติดตามการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
• จัดท�ำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารงานของส�ำนักงาน และตัวชี้วัด รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
• ประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของส�ำนักงาน
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
5. ส�ำนักอ�ำนวยการ
• ก�ำกับ ดูแล และควบคุม การด�ำเนินงานด้านการบริหารส�ำนักงาน
• ด�ำเนินการดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภค
• ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสัง่ ต่างๆ รวมถึง
ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและสัญญา และงานคดีอนื่ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
• ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม และระบบธรรมาภิบาล
(Corporate Governance)
• วิเคราะห์ จัดท�ำระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล
• ด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
• ก�ำกับ ดูแล ควบคุม เสนอแนะนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารเงินและบัญชีของ
ส�ำนักงาน รวมถึงรับและการจ่ายเงิน และการพัสดุ
• จัดท�ำบัญชีและงบการเงินของโครงการและของส�ำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน
• งบแสดงผลการด�ำเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงจัด
ท�ำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิตประจ�ำปี และรายงานทางการเงินประจ�ำปี
• ด�ำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
• บริหารสื่อสารมวลชน และงานสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมถึงบริหารระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้แยกให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนใดโดยเฉพาะ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พร้อม
ทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�ำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบ คพพ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่ม
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7. ฝ่ายวิศวกรรม
• ให้คำ� ปรึกษา ประมาณราคา จัดท�ำแผนและแนวทาง รวมถึงก�ำกับดูแล และติดตามประเมิน
ผลงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
• ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของส�ำนักงาน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
บริหารโครงการ
• ให้เป็นไปตามสัญญาที่ก�ำหนดไว้
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
8. ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
• เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาผู้อ�ำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานและการ
ปฏิบัติงาน
• ของส�ำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
• ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
• ประสานงานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ด�ำเนินงานเลขานุการและงานการประชุมคณะกรรมการ (คพพ.)
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
9. ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
• จัดการความรู้และบทเรียนความส�ำเร็จของโครงการและความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ วารสารวิชาการ สื่อ
ดิจิทัล ฯลฯ
• ประสานและบริหารงานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อสรุปองค์ความรู้ประกอบการท�ำงานขององค์กร
• ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ รวมถึงเผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยขององค์กรออกสู่
สังคมเพื่อให้เกิดการน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ภาคผนวก 5
การประชุ ม คพพ. และคณะอนุกรรมการต่างๆ
สพพ. อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลการบริหารองค์กรของ คพพ. ซึง่ ยึดหลักการปฏิบตั งิ านตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และนโยบายการก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ โดยจัดให้มีการประชุม คพพ. เป็นประจ�ำทุกเดือน มีเรื่องที่น�ำเสนอให้ คพพ.
พิจารณาทั้งเรื่องที่เป็นภารกิจหลักขององค์กรและเรื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพพ. ทั้งที่เป็น
เรื่องทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
คพพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 ท่าน กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 5 ท่าน
ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ สพพ. จ�ำนวน 4 ท่าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คพพ. ได้มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีเรื่องเพื่อพิจารณา 58 เรื่องและมี
เรื่องเพื่อทราบ 83 เรื่อง โดยกรรมการเข้าร่วมการประชุมเฉลี่ยร้อยละ 93.94
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นอกจากนี้ คพพ. มีการแต่งตั้งกรรมการใน คพพ. เป็นประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติงานของ สพพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลตามที่ คพพ. มอบหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
คณะอนุกรรมการที่ยังปฏิบัติหน้าที่
อยูร่ วม 7 คณะ ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในงานส�ำคัญๆ ของ สพพ.
ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ สพพ.
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
5. คณะอนุกรรมการก�ำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ และ
การปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
6. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
7. อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อส�ำรวจ และทบทวนความเหมาะสมของระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด และประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของ สพพ.

ภาคผนวก 6
แสดงการประชุ ม คพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560
รายการ
การประชุม คพพ. (ครั้ง)
เรื่องพิจารณา (เรื่อง)
เรื่องเพื่อทราบ (เรื่อง)
กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อครั้งของ
จ�ำนวนกรรมการที่มีทั้งหมดเฉลี่ย
(ร้อยละ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุม คพพ. (บาทต่อปี)
ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

2557
12
93
82
89.17

2558
12
79
96
90.83

2559
12
77
89
95.45

2560
12
58
83
93.94

11,250

15,000

9,000

12,000

906,000

1,084,500 1,476,000 1,416,000
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แสดงการประชุ มคณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ ของ สพพ. ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560
รายการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ (ชุด)
การประชุมคณะอนุกรรมการ (ครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
(บาทต่อครั้งต่อเดือน)
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
รวมทุกชุด (บาทต่อปี)

2557
7
23
5,625

2558
6
27
7,500

4,500

6,000

383,250

553,875

2559
7
32

2560
7
31

627,750

862,500

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร

แสดงรายชื่ อคณะอนุกรรมการของ สพพ. ปี 2560
ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการ (จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)
1.คณะอนุกรรมการกฎหมาย ( 3 ครั้ง)
2.คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)
3.คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
สพพ. (2 ครั้ง)
4.คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ( 4 ครั้ง)
5.คณะอนุ ก รรมการก� ำ หนดและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามกลยุ ท ธ์
แผนยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI)
ของ สพพ. ( 3 ครั้ง)
6.คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (11 ครั้ง)
7.อนุกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ ส�ำรวจ และทบทวนความเหมาะสมของระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด และประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของ สพพ.
(3 ครั้ง)

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร
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ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

แสดงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ ของ สพพ. ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะอนุกรรมการ
1.คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

2.คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

องค์ประกอบ
1.นายกุศล แย้มสอาด
ประธานอนุกรรมการ
2.นายนรินทร์ เยี่ยมสมบัติ
อนุกรรมการ
3.นายอรรถพล อรรถวรเดช
อนุกรรมการ
4.นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
อนุกรรมการ
5.ผู้อ�ำนวยการ สพพ.
อนุกรรมการ
6.นางสาวมัญชุลา ศิริเจริญ
เลขานุการ
7.นิติกร สพพ.
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
2.นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อนุกรรมการ
3. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมการ
4.นายอรรคศิริ บุรณศิริ
อนุกรรมการ
5.นายกุศล แย้มสอาด
อนุกรรมการ
6.นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
อนุกรรมการ
7.ผู้ตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.พิ จ ารณากลั่ น กรองหรื อ ยกร่ า ง
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก� ำ หนด
ประกาศของ สพพ. ก่อนเสนอ คพพ.
พิจารณา
2.ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ สพพ.
3.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
4.ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบ
หมายจาก คพพ.

1.สอบทานรายงานทางการเงินและ
รายงานผลสถานะทางการเงินของ
สพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2.สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ค ณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
3. ช่วย คพพ. ในการก�ำกับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. สอบทาน ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน
5.ประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห าร
จัดการ
6.สอบทานระบบการควบคุมภายใน
สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบ
ภายในทีเ่ ป็นระบบตามระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลาง
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.
7.ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
งานของ สพพ.
8.เปิดเผยรายงานของณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานกิจการประจ�ำปี
ของ สพพ.
9.ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ คพพ. มอบหมาย

รายงานประจ�ำปี 2560

ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.

คณะอนุกรรมการ
3.คณะอนุกรรมการ
พิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ผู้อ�ำนวยการ สพพ.

องค์ประกอบ
1.นายปรเมธี วิมลศิริ
ประธานอนุกรรมการ
2.นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
อนุกรรมการ
3.นายธีรัชย์ อัตนวานิช
อนุกรรมการ
4.นายวุฒิเดช ช�ำนิกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.ด� ำ เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
งานของผู้อ�ำนวยการ สพพ. ตาม
กรอบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ตาม
สัญญาจ้างและให้นำ� ผลการประเมิน
ดังกล่าวพร้อมทั้งความเห็นเสนอให้
คพพ. เพื่อพิจารณาต่อไป
2.ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมาย

4.คณะอนุกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง
ของ สพพ.

1.นายธีรัชย์ อัตนวานิช
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
2.นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมการ
3.นายบุญชัย จรัสแสง
สมบูรณ์ อนุกรรมการ
4.นายถาวร เสรีประยูร
อนุกรรมการ
5.นายเนวิน สินสิริ
อนุกรรมการ
6.นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
7.นายกีรติ เวฬุวัน
ผู้ช่วยเลขานุการ
8.นางสาววิภา สีโสด
ผู้ช่วยเลขานุการ
9.นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.ก� ำ หนดนโยบายการบริ ห ารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในของ สพพ.
2. ก�ำหนดนโยบายด้านการเงินส�ำหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ของ สพพ.
3.จัดท�ำและติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
ควบคุ ม ภายในของ สพพ. รวม
ถึ ง ปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานด้ า น
การเงิ น ของ สพพ. และให้ ข ้ อ
เสนอแนะกับคณะกรรมการบริหาร
ส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
เศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
(คพพ.)
4.ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมาย
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คณะอนุกรรมการ
5.คณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดและติดตาม
ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามกลยุ ท ธ์ แ ผน
ยุทธศาสตร์และการ
ปฏิ บั ติ ง านตามค� ำ
รั บ รองการปฏิ บั ติ
งาน (KPI) ของ สพพ.

6.คณะอนุกรรม
การบริหารงาบุคคล

องค์ประกอบ
1.นายอรรคศิริ บุรณศิริ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการอนุกรรมการ
2.นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา
อนุกรรมการ
3.นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
อนุกรรมการ
4.นางอรุณรุง่ โพธิท์ อง ฮัมฟรียส์
อนุกรรมการ
5. นายฤทธิ์ ศยามานนท์
อนุกรรมการ
6. นางสาวสุมิตรา พูลทอง
อนุกรรมการ
7.นายเนวิน สินสิริ
อนุกรรมการ
8.นายชูวิทย์ มิตรชอบ
เลขานุการ
9.นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้ช่วยเลขานุการ
10.นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.นายบุญชัย จรัสแสง
สมบูรณ์ ประธาน
อนุกรรมการ
2.นายสุวิชญ โรจนวานิช
อนุกรรมการ
3.นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษ
ภักดี อนุกรรมการ
4.นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
อนุกรรมการ
5.นางจิราพร คูสุวรรณ
อนุกรรมการ
6.นายเนวิน สินสิริ
เลขานุการ
7.นางสาวมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.เพื่ อ ติ ด ตามและให้ ข ้ อ แนะน� ำ ใน
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิบัติงานของ สพพ.
2. ก�ำกับดูแล ให้คำ� แนะน�ำ และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI)
ให้เป็นไปตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
งานประจ�ำปี ของ สพพ.
3.ด�ำเนินการอืน่ ๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

1.พิ จ ารณาโครงสร้ า ง แผนพั ฒ นา
บุคลากรและอัตราก�ำลังเพือ่ น�ำเสนอ
คพพ. พิจารณาอนุมัติ
2.พิ จ ารณาเสนอแนะและก� ำ หนด
มาตรฐานค่าตอบแทน เพือ่ ปรับปรุง
เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินเพิม่
ค่ า ครองชี พ เพื่ อ น� ำ เสนอ คพพ.
พิจารณาอนุมัติ
3.เสนอแนะ ให้คำ� ปรึกษา และรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลต่อ คพพ. พิจารณา
อนุมัติ
4.แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งาน หรื อ บุ ค คล
เพื่อท�ำการใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่
5.ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ คพพ.
มอบหมาย
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คณะอนุกรรมการ
7.อนุกรรมการเฉพาะ
กิจเพื่อส�ำรวจ และ
ทบทวนความเหมาะสม
ขอระเบียบ ข้อบังคับ
ข้ อ ก� ำ หนด และ
ประกาศเกีย่ วกับการ
บริ ห ารทั่ ว ไปของ
สพพ.

องค์ประกอบ
1.นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ประธาน
2.นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมการ
3.นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมการ
4.นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
อนุกรรมการ
5.นายกุศล แย้มสอาด
อนุกรรมการ
6.นายอรรคศิริ บุรณศิริ
อนุกรรมการ
7.นายธีรัชย์ อัตนวานิช
อนุกรรมการ
8.นายเนวิน สินสิริ
เลขานุการ
9.พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายภัทรกร การะพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.ส�ำรวจและพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ข้ อ ก� ำ หนด และประกาศเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารงานทั่ ว ไปของ สพพ.
เพื่ อ ให้ สพพ. ด� ำ เนิ น งานอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ และอ� ำ นาจหน้ า ที่
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ.
พ.ศ. 2548 และพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พิ จ ารณายกร่ า งระเบี ย บและ
ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานของ สพพ. ใน
การต่อสู้คดี
3.เชิ ญ บุ ค คล และหรื อ ขอเอกสาร
ข้ อ มู ล จากบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าที่ได้ตามความจ�ำเป็น
4.ด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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