คำกล่ำวเปิด รศ.ดร. วรำกรณ์ สำมโกเศศ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร สพพ.
งำนสัมมนำวิชำกำรในโอกำสครบรอบ 10 ปี วันสถำปนำ สพพ.
ณ ห้อง Ballroom Infinity โรงแรม Pullman King Power
วันที่ 15 พฤษภำคม 2558
ในวันนี้ ผมมีความยินดีเป็นอย่างสูง ที่ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีสมหมาย
ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ
รวมถึงท่านผู้มีเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจาก
สถานทูตต่างๆ และผู้แทนจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน
คล้ายวันสถาปนาสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ครบรอบ 10 ปี และเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
สพพ. ด าเนิ น งานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2548 เพื่ อ ให้
ความช่ ว ยเหลื อ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่อ นบ้ า น โดยตลอด
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ดาเนิน งานอย่างมุ่งมั่น เพื่อสนับสนุนและ
ดาเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยในด้านนโยบายต่างประเทศ
และเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศไทยด้ า น
การสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บประเทศในภู มิ ภ าค โดยให้ ความส าคัญ ในการ
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ร่วมมือกันพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนามาสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าและ
การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวของไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วย
เมื่อเริ่มก่อตั้ง สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่
4 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. 2556
ไปยั ง 3 ประเทศ ได้ แ ก่ ราชอาณาจั ก รภู ฏ าน สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
ประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต รวมทั้งสิ้น
7 ประเทศ
สพพ. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บ้ า น และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคม (Transport Corridors)
เหล่านี้ไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ทาให้เกิดการค้า การ
ลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพือ่ น
บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน เพื่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านใน
โครงการต่ า งๆ ทั้ ง สิ้ น จ านวน 60 โครงการ วงเงิ น 14,479.27 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อน
ปรนและเงินให้เปล่า จานวน 21 โครงการ วงเงิน 14,224.80 ล้านบาท การให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบเงินให้เปล่า จานวน 16 โครงการ วงเงิน
244 ล้านบาท โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพือ่ น
บ้าน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น จานวนทั้งสิ้น 218 คน
ใน 23 โครงการ วงเงิน 10.47 ล้านบาท สาหรับการดาเนินงานของ สพพ.
ครอบคลุมหลายสาขา อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การสร้างถนน สร้างทางรถไฟ สนามบิน การพัฒนาเมือง การพัฒนา
ระบบไฟฟ้าและน้าประปา
การด าเนินงานของ สพพ. ที่ ผ่ า นมาได้ให้ ความสาคัญกับการบริหาร
องค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการดาเนินงานที่โปร่งใส และลดการพึ่งพางบประมาณของ
รัฐในการบริหารจัดการ ผมต้องขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ที่ให้การสนับสนุนในการทางานของ สพพ. ให้สาเร็จลุล่วง และหวัง
ว่าท่านจะสนับสนุนการทางานของ สพพ. ต่อไป
ผม คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกท่าน จะ
มุ่ ง มั่ น ปฏิ บัติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บาลที่ ดี เพื่อ ให้ บรรลุ วั ต ถุ ประสงค์และ
เป้าหมายในการเป็นองค์กรชั้นนาในภูมิภาคในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
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วันนี้เป็นโอกาสอันดี ที่ สพพ. ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้มีเกียรติ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ได้มาร่วมงานครบรอบ 10 ปี
การสถาปนา สพพ. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาและการเชื่อมโยงในภูมิภาค
รวมถึงโอกาสของเอกชนในการลงทุนในภูมิภาค ในวันนี้ จะสร้างความเข้าใจ
ในบทบาทของ สพพ. ในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาของไทย เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ของ สพพ.
ขอบคุณครับ
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