เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทั่วไปของ สพพ.
วงเงิน ระยะเวลา
ระยะเวลา ให้
ปล่า ปลอดหนี้
การกู้ (ปี) (ล้าเนบาท)
(ปี)

รูปแบบ
ของเงินกู้

วงเงินกู้
(ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ/ปี)

โครงการ
ที่ลดปัญหา
ความยากจน

ไม่เกิน 2,000

1.50 – 2.50

5 – 30

0 - 30

0 - 10

โครงการที่ส่งเสริม
ทางด้านการค้า
และการลงทุน

ไม่เกิน 2,000

2.00 – 2.50

5 – 30

0 - 30

0 - 10

โครงการที่
เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม

ไม่เกิน 2,000

1.50 – 2.50

5 – 30

0 - 30

0 - 10

โครงการ
การให้ความช่วย
เหลือเร่งด่วน

ไม่เกิน 2,000

0 – 2.50

5 - 30

0 - 100

0 - 10

หมายเหตุ : ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. จะอยู่ในรูปของเงินสกุลบาท
โดยมีค่าบริหารจัดการร้อยละ 0.15 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ + 662 617 7676 โทรสาร + 662 671 7683
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

ผลงานปี 2548-2558

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ�ในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน

พันธกิจ

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ภายใต้การพึง่ พางบประมาณ
จากภาครัฐให้น้อยที่สุด
2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการ
เป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนา เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ าค

ความเป็นมา

รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงและยั่งยืน และ
เห็ นความสำ � คั ญ ที่ ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นา
เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพการดำ�รงชีวิตของ
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เพิม่ ศักยภาพทางด้านการค้า การท่องเทีย่ ว และการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจน
เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
(สพพ.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2548 รับผิดชอบดำ�เนินการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวม 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต ตามกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีและภูมิภาค
เช่น GMS ACMECS BIMSTEC และ ASEAN โดยใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่กล่าวข้างต้น

แนวทางในการดำ�เนินงาน

ทีผ่ า่ นมา สพพ. ได้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเน้ น ในการพั ฒ นาโครงข่ า ยการคมนาคมในการเชื่ อ มโยงจากชายแดน
ประเทศไทยสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ สนับสนุนให้เกิดกิจการการค้า การลงทุน และ
การพัฒนาบริเวณแนวชายแดน เช่น (1) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 67
(R67) (อั น ลองเวง – เสี ย มราฐ) กั ม พู ช า ที่ เชื่ อ มโยงจากจุ ด ผ่ า นแดน
ช่องสะงำ� จ.ศรีสะเกษ ไปยังเมืองอันลองเวง จ.อุดรเมียเจย เมืองปราสาทบากอง
เมืองวาริน และเมืองบันท้ายศรี จ.เสียมราฐ (2) โครงการพัฒนาเส้นทางสาย
ห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว ซึง่ เชือ่ มโยงจากทางเหนือของไทย จ. น่าน
สู่ สปป. ลาว และสามารถเชือ่ มไปสูท่ างตอนเหนือของเวียดนาม เมืองเดียนเบียนฟู
และทางตอนใต้ของจีน (3) โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว
(R3) ส่งเสริมการค้าในภูมิภาคไปสู่คุนหมิง (4) โครงการปรับปรุงและลาดยาง
ผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) ส่งเสริมการค้าและ
การท่องเที่ยวกับกัมพูชาและเวียดนาม บนแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้เลียบชายฝั่ง
(Southern Coastal Economic Corridor) ของ GMS
สำ�หรับแนวทางการดำ�เนินงานในอนาคต สพพ.
1. ส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมาร์ ซึ่งจะ
เป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคและขยายการค้าของอาเซียนไปยัง
เอเชียใต้และซีกโลกตะวันตก
3. สนับสนุนให้มีโครงการเปิดประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำ�นวน
ประชากรและกำ�ลังซือ้ มาก โดยสร้างความเชือ่ มโยงโครงข่ายทางด้านการคมนาคม
ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไปสู่ประเทศที่ 3 เช่น จีน อินเดีย
และบังคลาเทศ เป็นต้น
4. สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทาง
คมนาคมที่สำ�คัญ เพื่อพัฒนาเส้นทางเหล่านั้นให้กลายเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridor) อย่างเต็มรูปแบบ

สพพ. ได้ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม เช่น ถนน สนามบิน รถไฟ เพือ่ เชือ่ มโยง
การเดินทางและการขนส่งในภูมิภาคให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสนับสนุน
ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเทีย่ วระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ สพพ. ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการประปา
และไฟฟ้า และพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการดำ�รงชีวิตของ
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านให้ทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ
โดยศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการและออกแบบรายละเอียด
เพื่อการก่อสร้าง รวมทั้ง การฝึกอบรมบุคลากรในภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของประเทศเพื่อนบ้าน
สพพ. ได้ดำ�เนินการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 60 โครงการ
วงเงิน 14,479.27 ล้านบาท ประกอบด้วย ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้
เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า จำ�นวน 21 โครงการ วงเงิน 14,224.80 ล้านบาท
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการวิ ช าการในรู ป แบบเงิ น ให้ เปล่ า จำ � นวน 16 โครงการ
วงเงิน 244.00 ล้านบาท โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน จำ�นวน 218 คน ใน 23 โครงการ วงเงิน 10.47 ล้านบาท

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

1. ความสั ม พั นธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นดี ขึ้ น และได้ รั บ การยอมรั บ รวมถึ ง
ประชาชนมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้น
2. มีการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ทำ�ให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น
3. คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและในบริเวณชายแดน
ประเทศไทยมีความมัน่ คงและปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มมากขึ้น
4. มีการขยายตัวทางการค้าและบริการของไทยในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

