ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)
สพพ. ได้ดำเนินกำรตำมแผนต่ำงๆ ที่กล่ำวข้ำงต้น ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 –
31 มีนำคม 2562 โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 2 มีควำมก้ำวหน้ำของ Action Plan ในครึ่งปีแรกของปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 83.40 (ครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 100) สรุปได้ ดังนี้
แผนงาน
แผนปฏิบัติงานประจาปี
2562 (ณ ไตรมาสที่ 2)
(37 กิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ครึ่งปีแรก
ครึ่งปีแรก
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 83.40 ในภำพรวมดำเนินงำนได้ตำมแผนที่กำหนดไว้
(ของครึ่งปีแรก)
แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดดำเนินกำร ดังนี้
สบค. 1
- จัดทำแผนโครงกำรที่เป็นไปได้ 4 ปี
- ติดตำมบริหำรจัดกำรและเร่งรัดกำรเบิก
จ่ำยเงินโครงกำร ให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
- กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (TA)
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่กระจำยตัวตำมมิติ
ต่ำงๆ (โครงกำรใหม่)
- ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ (กำร
จัดทำรำยงำนปิดโครงกำร)
แนวทำงเร่งรัดกำรดำเนินงำน
- เร่งรัดกำรประสำนงำน เพื่อหำรือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน และหุ้นส่วนเพื่อกำร
พัฒนำสำหรับประกอบกำรพิจำรณำจัดทำ
แผนฯ
- จัดทำรำยงำนกำรเดินทำงทุกครั้ง
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงติดตำม
โครงกำร
- เร่งดำเนินกำรแปลร่ำง TOR เพื่อเสนอให้
สปป.ลำว พิจำรณำโดยเร็ว
- ติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ
สบท.
- ทบทวนเงื่อนไขทำงกำรเงิน
แนวทำงเร่งรัดกำรดำเนินงำน
- เร่งศึกษำแนวทำงของ donors อื่นๆ เพื่อ
จัดทำแนวทำงควำมร่วมมือทำงกำรเงิน
ร่วมกับสถำบันกำรเงิน/ หน่วยงำนระหว่ำง
ประเทศของ สพพ.
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แผนงาน

เป้าหมาย
ครึ่งปีแรก

ผลการดาเนินงาน

ครึ่งปีแรก

หมายเหตุ
สอก.
- จัดหำครุภัณฑ์ในด้ำนสำรสนเทศให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภำพ
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร” หรือ “Press
Tour”
แนวทำงเร่งรัดกำรดำเนินงำน
- เร่งดำเนินกำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำน
และจัดจ้ำงตำม พรบ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
- มีกำหนดจัด Press Tour ในเดือน
มิถุนำยน 2562 ภำยหลังจำกโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนหงสำ-บ้ำนเชียงแมนแล้วเสร็จ
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แผนงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตามคารับรองการ
ปฏิบัติงาน

แผนการควบคุมภายใน
มี 5 ด้ำน ดังนี้
1) สภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุม
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
3) กิจกรรมกำรควบคุม
4) สำรสนเทศและสื่อสำร
5) กำรติดตำมประเมินผล

เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
มีผลกำร
ดำเนินงำนผ่ำน
มำตรฐำน 9
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100.00

แผนบริหารความเสี่ยง
ร้อยละ 100.00
มี 4 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน
(Operation risk) สำหรับ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินและทำงวิชำกำร
รวมถึงกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน
ในภำวะฉุกเฉิน
2) ด้ำนกำรเงิน (Financial
risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มี
สภำพคล่องเพียงพอสำหรับ
ใช้จ่ำยของ สพพ.
3) ด้ำนบุคคลและ
ภำพลักษณ์ขององค์กร
(Human Resources risk
and Reputation risk)
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
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ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ผลกำรดำเนินงำน
ผ่ำนมำตรฐำน 1
ตัวชี้วัด และอยู่
ระหว่ำง
ดำเนินกำรให้
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย จำนวน
8 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 56.25
ดำเนินกำรได้ตำมแผน

ร้อยละ 74.89

ดำเนินกำรได้ตำมแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดดำเนินกำร ดังนี้
- กำรจัดทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
สพพ. ฯ

3

แผนงาน

เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

บุคลำกรและกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์
4) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำม
กฎระเบียบ (Compliance
risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สพพ. และให้เป็นไปตำม
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
แผนการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(8 กิจกรรม)

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 50

แผนพัฒนาบุคลากรของ
สพพ.
(14 กิจกรรม)

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 50

แผนประชาสัมพันธ์
(12 กิจกรรม)

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 55.25
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ดำเนินกำรได้ตำมแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดดำเนินกำร ดังนี้
- โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภำพ
- โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพื่อ
สำมำรถลงนำมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ป
เล็ต ทั้งระบบปฏิบัติ Windows, Android
และ IOS
- โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ และเพิ่มทักษะด้ำน ICT แก่
เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
- โครงกำรพัฒนำระบบช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร (Web board
/ Pop-Up)
- โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ดำเนินกำรได้ตำมแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดดำเนินกำร ดังนี้
- ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan ให้
เป็นปัจจุบัน
ดำเนินกำรได้ตำมแผน

4

แผนงาน
แผนการตรวจสอบภายใน
(5 กิจกรรม)
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
(11 กิจกรรม)

เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
พ.ศ. 2562
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 49.00 ดำเนินกำรได้ตำมแผน

ร้อยละ 100.00
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ร้อยละ 44.37

มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดกำรดำเนินงำน ดังนี้
- ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและข้อกำหนดของ ปปช.
- มำตรกำรประหยัดพลังงำน
- กำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- กำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
- ดำเนินกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ให้
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น

5

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฎิบัติงาน (KPI)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2
ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สพพ. มีตัวชี้วัดที่ผ่าน (เป็นไปตามเป้าหมาย) จานวน 1 ตัวชี้วัด
และอยู่ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 8 ตัวชี้วัด จาแนกตามองค์ประกอบได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 Functional Based
เป้าหมายปี 2562
K 1.1 มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
(ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย)

1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

มูลค่าการใช้สินค้า/บริการจากไทย
- 14.397 ล้านบาท (3.69%)
รวมกับมูลค่าการค้าชายแดนที่เกี่ยวโยง - อยู่ระหว่างดาเนินการ
กับโครงการของ สพพ. 390.20 ล้านบาท

1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

1. เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอื่น
อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
เป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว
และการลงทุนระหว่างประเทศ
2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนา
ระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว
จานวน 27.99 ล้านบาท

1.1.3 ความสามารถทางการหา
ผลรวมของ (1) รายได้จากการชาระคืน
รายได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณ เงินต้นโครงการเงินกู้ (2) ดอกเบี้ยจาก
ภาครัฐ
การชาระโครงการเงินกู้ (3) ดอกเบี้ย
เงินฝาก และ (4) ค่าธรรมเนียมในการ
จัดการ เท่ากับ 385.10 ล้านบาท

- ผ่าน
1. เข้าร่วมประชุมและมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนา
ระบบประปา 5 เมือง ใน สปป.ลาว
จานวน 63.08 ล้านบาท (จานวน
ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงน้าประปา
16,237 คน x ต้นทุนทางสุขภาพ
3,884.90 บาท)
- 143.88 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของ
ยอดประมาณการรายรับ)

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

K 1.2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านจากการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.

มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านบ้านฮวก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 จากปี 2561
- ปีฐาน : มูลค่าการค้าชายแดน
ปี 2561 จานวน 117.92 ล้านบาท
- เป้าหมาย : เพิ่มขึ้น 80% ของปีฐาน
= 212.26 ล้านบาท

- มูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย
ณ มี.ค. 62 จานวน 80.56 ล้านบาท
- มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นจาก
ปีฐาน จานวน 59.95 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 50.84 ของปีฐาน
- อยู่ระหว่างดาเนินการ

K 1.3 จานวนโครงการที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านของ สพพ. (โครงการ
ใหม่ที่เริ่มดาเนินการในปี 2562)

1 โครงการ
1 โครงการ
(โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
- ผ่าน
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคาไซ))

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based
K 2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 การสร้างความรับรู้ ความ
ดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้
เข้าใจแก่ประชาชน
ความเข้าใจ ร้อยละ 100
(1) โครงการสารวจความรับรู้ของ
ประชาชนในพื้นที่
(2) สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) /
เสวนาในพื้นที่ / กิจกรรม CSR
(3) พบปะสื่อมวลชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวมและ
สาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ประเมินผล
2.1.3 ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีร่ ับรู้และเข้าใจ
ในการดาเนินงานตามนโยบาย
องค์ประกอบที่ 3 Area Based (ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้)
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based
K 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจ ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจและพัฒนา
การให้บริการ
K 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน
K 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับ
ดูแลกิจการ
K 4.4 การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการ
ในอนาคตของ สพพ./การดาเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.
องค์ประกอบที่ 5 Potential Based
K 5.1 การจัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)

ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ 96
ของแผนการเบิกจ่าย
4 คะแนน
- ระดมทุนสาหรับโครงการสตึงบทฯ
- เตรียมการออกตราสารหนี้ของ สพพ.
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของ
ปี 2562 ดังนี้
(1) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ให้ไม่เกินตามงบประมาณที่ตั้งไว้
(2) พัฒนาระบบ HR โดยใช้ IT 1 เรื่อง

- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33
คือ กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 62

N/A
N/A

- คาดว่าจะลงนามในสัญญากับ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒภายใน มี.ค. 62
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 6.14
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- 1.9500 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 39)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- อยู่ระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
1 กิจกรรม จาก 2 กิจกรรม
คิดเป็น ร้อยละ 50
- สามารถควบคุมให้มีการเบิกจ่าย
ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้
- อยู่ระหว่างดาเนินโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการปฏิบัติงาน และ
การอนุมัติการลาบน Mobile
Application และระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสวัสดิการบน Web
Browser รวมถึงโครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมระบบ Pen sign

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้อำนวยกำร สพพ.)
เห็นชอบแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ สพพ.
เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 ด้ำน ซึ่งกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำสที่ 2 พบว่ำระบบควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน และมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนคิดเป็น ร้อยละ 56.25 โดยสรุปได้ดังนี้
(1) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
ณ ไตรมำสที่ 2 สพพ. ไม่มีปัญหำทำงด้ำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
และในขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของแต่ละสำนักมีกำรกำกับ ควบคุม ดูแลภำยในระหว่ำงผู้บริหำรกับเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงใกล้ชิด
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
สพพ. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีกำร
กำหนดควำมรับผิดชอบและมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นรำยไตรมำสเพื่อเสนอ
หำแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
(3) กิจกรรมกำรควบคุม
ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรกำหนดให้มีกำรจัดทำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่จำเป็นเพื่อป้องกันกำร
ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนและก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับองค์กร เช่น แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
และวิชำกำร กำรจัดเก็บหนี้
(4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สพพ. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติงำน เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้และมีกำรสื่อสำรไปยังฝ่ำยบริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสำรสนเทศปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีกำรจัดช่องทำงกำร
สื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก ในรูปแบบกำรสื่อสำรสองทำง ได้แก่กำรจัดประชุม กำรแจ้งเวียนทำง Email ของ
เจ้ำหน้ำที่ทุกคน และมีกำรใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) ผ่ำนระบบสังคมออนไลน์ (Twitter/Facebook) เพื่อช่วย
ประชำสัมพันธ์ผลงำนของ สพพ. ให้ประชำชนที่สนใจรับทรำบ
(5) กำรติดตำมประเมินผล
สพพ. ได้มีกำรกำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนแผนงำนที่สำคัญเป็นรำยไตรมำสและให้มี
กำรรำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทำงกำรแก้ไข กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธี
ปฏิบัติงำน เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำรพิจำรณำสนองตอบ
และมีกำรวินิจฉัยสั่งกำรให้ดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ ไตรมาสที่ 2) (ร้อยละ 32.64)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
สานักอานวยการ
อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของ
1. ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่ยงั คงมีอยู่
- กำรสรรหำ
- ปี งปม. 2560 มีเจ้ำหน้ำทีล่ ำออก
- กำรบรรจุแต่งตั้ง
1 คน จำกเจ้ำหน้ำทีท่ ั้งหมด จำนวน
- กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56
- กำรพัฒนำบุคลำกร
- ปี งปม. ปี 2561 ลำออก 9 คน
- ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่
จำกเจ้ำหน้ำทีท่ ั้งหมดจำนวน 42 คน
- สวัสดิกำรและผลตอบแทนอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 21.42
(ร้อยละ 50)
- โดยในปี งปม. 2561 มีอัตรำเจ้ำหน้ำที่
ลำออกเพิ่มจำกปี งปม. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 18.86

การปรับปรุงการควบคุม
- จัดเพิ่มสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลัก
มำตรฐำนตำมองค์กำรมหำชนอื่น และกรอบ
ของทำงรำชกำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น (ร้อยละ 50)
- นำผลสำรวจควำมพึงพอใจจำกเจ้ำหน้ำที่
สพพ. ในปี งปม. 61 มำดำเนินกำรเพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น ทบทวน
โครงสร้ำงองค์กร/ทบทวนสวัสดิกำร เป็นต้น
(ร้อยละ 50)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมคณะทำงำนทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กร สวัสดิกำรและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นแก่เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ของ สพพ.
- นำเสนอกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงฯ
ต่อคณะอนุกรรมกำร บริหำรงำนบุคคล เมื่อวันที่
28 ก.พ. 62 และได้นำเสนอ คพพ. ในกำร
ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62
- อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนสวัสดิกำร และ
ผลประโยชน์ต่ำงๆ พื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
- ในไตรมำสที่ 2 ปี งปม. 62 มีเจ้ำหน้ำที่ลำออก
3 อัตรำ (นำงสำวณิชกำนต์ กองสวัสดิ์ ลำออก
2 ม.ค. 62 นำยวัชระ เพชรดิน และนำงสำวรื่นวงศ์
ใจมั่นคง ลำออก 1 ก.พ. 62) จำกเจ้ำหน้ำที่
ทั้งหมด 50 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 6

สอก.

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

สานักอานวยการ (ต่อ)
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- กำรให้ควำมรู้เกีย่ วกับระบบ
งำนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(ร้อยละ 75)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
ยังมีข้อบกพร่องในกำรจัดเก็บสำรอง
ข้อมูล

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

จัดหำ/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
- ดำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลระบบเทคโนโลยี
ภำยในของ สพพ. เข้ำกับเครือข่ำย ผู้ให้บริกำร สำรสนเทศบนเครือข่ำย Cloud Computing
Cloud Computing เพื่อให้มีควำมปลอดภัย แล้วเสร็จ จำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย
ในกำรใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถ
1. ระบบ Single Sign On
สำรอง/กู้คืนข้อมูลหำกเกิดกำรสูญหำย
2. ระบบบริหำรจัดกำรลำและกำรปฏิบัติงำน
ของข้อมูลภำยในองค์กร (ร้อยละ 75)
- เดือนมกรำคม 2562 ดำเนินกำรโอนย้ำย
ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศบนเครือข่ำย
Cloud Computing แล้วเสร็จทั้ง 7 ระบบ
ประกอบด้วย 1. ระบบบริหำรเงินทุน
2. ระบบสำรบรรณ 3. ระบบจองทรัพยำกร
4. ระบบ HRMI 5. ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์
6. ระบบบัญชีและกำรเงิน 7. ระบบพัสดุ
(Fix Asset)
- มีกำรจัดฝึกอบรมระบบบริหำรเงินทุนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

สอก.

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สานักอานวยการ (ต่อ)
3. ด้านการเงิน
1. ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ควบคุมกำรเงินงบประมำณ เพื่อให้มี ของข้อมูลในระบบกำรโอนเงินก่อนทำกำร
กำรใช้จ่ำยได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำม โอนเงินเข้ำไปยังบัญชีปลำยทำง และไม่มี
ขั้นตอนหรือแนวทำงที่กำหนด
กำรกำหนดขั้นตอน/ผูร้ ับผิดชอบที่ชัดเจน
(ร้อยละ 50)

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ

สอก.
- จัดทำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (Flow
chart) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ/ขัน้ ตอนต่ำง
ในกำรโอนเงินเดือน สวัสดิกำร และค่ำเบี้ย
ประชุม คณะกรรมกำรบริหำร สพพ.
ผ่ำนระบบ E-payment (ร้อยละ 50)

- อยู่ระหว่ำงจัดทำคู่มือกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อ
จ่ำยเงินผ่ำนระบบ Electronic (KTB
Cooperate)

2. กำรโอนเงินเข้ำบัญชีของแต่ละบุคคล - ขอสำเนำหน้ำสมุดบัญชี (Book bank)
- อยู่ระหว่ำงประสำนขอสำเนำหน้ำสมุด
มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยงั มีควำม จำกผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม เพื่อให้สำมำรถ บัญชี (Book bank) จำกผู้แทนที่เข้ำร่วม
ไม่ชัดเจนในขั้นตอนกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงิน ตรวจสอบข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง (ร้อยละ 50) ประชุม
ผ่ำนระบบ E-payment และเลขทีบ่ ัญชี
ที่ได้รับมำจำกผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม
มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้โอนเงินเข้ำบัญชี
เกิดข้อผิดพลำด

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2)
4. การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
(ร้อยละ 75)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู่
โครงกำรใหม่
- ปัจจัยภำยนอกที่มำจำกประเทศ
เพือ่ นบ้ำน อำจทำให้เกิดควำมไม่ชดั เจน
ในเรื่องนโยบำยควำมร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่ขอรับควำมช่วยเหลือส่งผล
ให้ต้องชะลอกำรให้ควำมช่วยเหลือ/
ยกเลิกโครงกำรกะทันหัน

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
- ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำม กำรขอรับควำม
ช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 50)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรใหม่
- สบค. 1 ได้มีกำรประสำนงำนกับ สปป.ลำว
อย่ำงใกล้ชิด เรื่องกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนหลวง
พระบำง-เชียงแมน และ สพพ. ได้รับ formal
Request จำก สปป.ลำว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61
และ คพพ. ได้อนุมัติให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำร แก่ สปป.ลำว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61
- มีกำรประชุมร่วมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ไทย-สปป.ลำว เพื่อสนับสนุดกำร
ดำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว
- 6 ธ.ค. 61 สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
ร่ำงขอบเขตงำนจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) และ
- ประชุม คกก.ร่ำงขอบเขตของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ
(TOR) แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62
ประชุม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่
12 มี.ค.62

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
4. การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่
- เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนอำจยัง
ไม่เข้ำใจขั้นตอน แนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของ
สพพ. (Environment and Social
Safeguards)

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรใหม่
- จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไปให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่เมียนมำ ดังนี้
1. ขั้นตอนและเงื่อนไขกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่เจ้ำหน้ำที่
ของเมียนมำ
2. แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ.
(Environmental and Social Safeguards)
(ร้อยละ 100)

โครงกำรใหม่
- สพพ. ได้จัดส่งหนังสือถึงประเทศ
เพื่อนบ้ำน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61
เพื่อประกำศเริ่มใช้ แนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
สพพ. (Environmental and Social
Safeguards) ในวันที่ 1 ม.ค. 62
-กำรจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมำ
สบค. 2 ได้จดั ส่งเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไปให้
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เมียนมำ
เสร็จเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงแนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
สพพ. และรำยงำนผลฯ ต่อ สพพ. และ
คพพ. เพื่อทรำบ ดังนี้
- 17-18 ธ.ค. 61 จัด Capacity Building
ให้เมียนมำ
- 2 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจัด Capacity
Building ต่อ ผอ.สพพ.
- 23 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจัด Capacity
Building ต่อ คพพ.

สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(ร้อยละ 50)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรดำเนิน - ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศ
โครงกำรล่ำช้ำ
เพื่อนบ้ำน ทั้งหน่วยงำนปฏิบัติและ
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเร่งรัดกำรปฏิบัติงำน
(ร้อยละ 50)
- ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของผู้รับเหมำและ
ที่ปรึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผน
ที่กำหนด (ร้อยละ 50)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตำม
โครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร และ ผอ.
สพพ. ได้อนุมตั ิเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 (สบค. 2)
และ 24 ต.ค. 61 (สบค. 1)
- สบค. 1 มีกำรเดินทำงเพื่อติดตำมโครงกำร
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ ดังนี้
(1) ติดตำมโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำง
ถนนช่วงบ้ำนฮวก เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 62
(2) เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ประกวดรำคำ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟระยะที่ 2
ส่วนที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62
(3) เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์เปิดซองข้อเสนอ
ทำงด้ำนเทคนิคสำหรับกำรคัดเลือกที่ปรึกษำ
ควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรพัฒนำถนน
หมำยเลข 11 (R 11) ช่วงครกข้ำวดอ-บ้ำน
โนนสะหวัน-สำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- สบค. 2 ได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบท กัมพูชำ
ซึ่งเกิดปัญหำในกำรจ้ำงผูร้ ับเหมำเพื่อมำ
ดำเนินโครงกำร โดยมีกำรเดินทำงเพื่อหำรือ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่กล่ำว เมื่อวันที่
13-14 ก.ย. 61 ต่อมำกัมพูชำได้มหี นังสือ
แจ้งกลับมำยัง สพพ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61
เพื่อขอใช้วิธี Direct Negotiation ในกำร
จ้ำงผู้รับเหมำดำเนินโครงกำร และ คพพ. ได้
อนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 และ 7 มี.ค. 62
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. เดินทำงเข้ำร่วมในฐำนะผู้
สังเกตกำรณ์กำรเจรจำต่อรองรำคำหำ
ผู้รับเหมำ
- กัมพูชำอยู่ระหว่ำงจัดทำรำยงำนสรุปผล
กำรหำผูร้ ับเหมำ และร่ำงสัญญำก่อสร้ำงเพื่อ
จัดส่ง สพพ. พิจำรณำก่อนประกำศผลและ
ลงนำมในสัญญำฯ ต่อไป
- ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำน ที่กล่ำวอำจ
ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ภำยใต้โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- ได้รับควำมเห็นจำกที่ปรึกษำด้ำน
โครงกำร และฝ่ำยวิศวกรรมของ สพพ.
ล่ำช้ำจึงทำให้บำงครั้งเกิดปัญหำกำร
เบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่
กำหนด

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- ประสำนที่ปรึกษำโครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรม
ของ สพพ. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำมควำมเห็น
เรื่องกำรเบิกจ่ำยและควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
(ร้อยละ 50)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- สพพ. ได้มีกำรประสำนกับที่ปรึกษำโครงกำร
และฝ่ำยวิศวกรรมของ สพพ. เพื่อให้ควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
1. เรื่องเบิกจ่ำยเงินโครงกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์
ส่วนที่ 2
2. เรื่องโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน หลวงพระบำง สปป.ลำว
- ประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้ก)ู้ ไม่ยอมลงนำม - สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ใน
- สพพ. ได้จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) โครงกำร
ในใบแจ้งยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ รูปแบบพัสดุไปรษณียล์ งทะเบียนระหว่ำง
รถไฟฯ และโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมือง
(NoD) และไม่ส่งกลับมำยัง สพพ.
ประเทศ และเมื่อมีผรู้ ับเอกสำรแล้ว จะมีใบตอบ หงสำฯ ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรณีย์
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
รับพัสดุฯ กลับมำยัง สพพ. พร้อมทั้งมีมำตรกำร ลงทะเบียนระหว่ำงประเทศ โดยมีข้อควำม
เพิ่มข้อควำมในใบแจ้งยอด (NoD) โดยมี
เพิ่มเติมระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว
ข้อควำมเพิ่มเติมระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจ้ง
และไม่ตอบกลับภำยใน 30 วัน จะถือว่ำยอมรับ
ยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภำยใน 30 วัน จะถือ และยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ดงั กล่ำว”
ว่ำยอมรับและยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
เรียบร้อยแล้ว
ดังกล่ำว” (ร้อยละ 50)

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(ร้อยละ 50)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่
- ปัจจัยภำยนอกจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
ที่ไม่มีควำมชัดเจนในกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ส่งผลให้ สพพ.
ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้ จึงทำ
ให้ สพพ. ไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ตำม
ภำรกิจหลัก

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
- ประสำนงำนกับประเทศเพือ่ นบ้ำนอย่ำง
ใกล้ชิดและติดตำมประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีกำร
ผูกพันสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
โดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้ำนขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก สพพ.
(ร้อยละ 50)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรใหม่
สบค. 1 ได้มีกำรประสำนงำนกับ สปป. ลำว
อย่ำงใกล้ชิด เรื่องโครงกำรสะพำนมิตรภำพ
ไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซย)
โดยสปป.ลำว ได้ส่ง Formal Request แจ้ง
ขอรับ FA จำก สพพ. เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60
และต่อมำ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 สปป.ลำว ได้ส่ง
formal Request ในวงเงินกู้ 1,380,067,000
บำท พร้อมระบุรำยละเอียดโครงกำร พร้อม
เงื่อนไขทำงกำรเงินของโครงกำรทีก่ ล่ำว

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรใหม่
- ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำให้ FA และ TA แก่เมียนมำ
หลำยโครงกำรเช่น โครงกำรถนนทวำย
โครงกำร Corridor Town และ
โครงกำรไฟฟ้ำย่ำงกุ้ง แต่เมียนมำยังไม่
เคยได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
จำก สพพ. จึงอำจยังไม่เข้ำใจขั้นตอน/
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทำงกำรเงินของ
สพพ. จึงอำจยังไม่เข้ำใจขั้นตอน/
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทำงกำรเงินของ
สพพ. รวมถึงแนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคม
ของ สพพ. (Environmental and
Social Safeguards)

โครงกำรใหม่
- จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไปให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่เมียนมำ ดังนี้
1. ขั้นตอนและเงื่อนไขกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ของ
เมียนมำ
2. แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ.
(Environmental and Social Safeguards)
(ร้อยละ 50)

โครงกำรใหม่
สบค. 2 มีกำรประสำนงำนกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน เพือ่ ติดตำมกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด'
ในไตรมำสที่ 2/2562 สบค. 2 ได้ดำเนินกำร
ประสำนประเทศเพื่อนบ้ำนเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือฯ จำก สพพ.
และประสำนรับ Formal Request จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน ในโอกำสต่ำงๆ ดังนี้
1) โครงกำร Corridor Town
- 3-8 ธ.ค. 61 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. เดินทำงเข้ำ
ร่วมสำรวจโครงกำร Corridor Town
Development ร่วมกับ ADB ณ เมืองเมำะ
ลำไย รัฐมอญ เมืองผำอัน และเมืองเมียวดี
รัฐกะเหรี่ยง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
- 18 ธ.ค. 61 เข้ำประชุมร่วมกับ
Department of Treasury เรื่องติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร Corridor Town
Development
- 8 ม.ค. 62 ฝ่ำยเมียนมำแจ้งว่ำรัฐสภำเมียน
มำอนุมัติให้กู้เงิน สพพ. ดำเนินโครงกำรฯ
วงเงิน 24.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และจัดส่ง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงสัญญำฯ
ของหน่วยงำนต่ำงๆ และแบบฟอร์ม Legal
Opinion มำให้ สพพ. พิจำรณำ

สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรใหม่
- 30 ม.ค. 62 สบค.2 เสนอควำมเห็นต่อ
ข้อคิดเห็นของฝ่ำยเมียนมำต่อ ผอ. สพพ.
และ ผอ. สพพ. เห็นชอบให้แปลและจัดส่ง
ควำมเห็นฯ ไปยังเมียนมำ เมื่อ 31 ม.ค. 62
- 8 ก.พ. 62 สบค.2 ได้ส่งควำมเห็นฯ ไปยัง
เมียนมำ ผ่ำนทำง email และมี ส. แจ้ง
เมียนมำ เกีย่ วกับข้อคิดเห็นต่อร่ำงสัญญำ
เงินกู้ฯ อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อ 15 ก.พ. 62
- 13 ก.พ. 62 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ำยเมียนมำ
เพื่อตอบประเด็นข้อสังเกตฯ อย่ำงเป็น
ทำงกำร
- 22 และ 27 ก.พ. 62 สพพ. มี e-mail
ถึงฝ่ำยเมียนมำเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำกำร
พิจำรณำร่ำงสัญญำเงินกู้
- 4 มี.ค. 62 ฝ่ำยเมียนมำ มี e-mail ถึง
สพพ. แจ้งข้อสังเกตฯ เพิ่มเติมมำยัง สพพ.
- 11 มี.ค. 62 สพพ. มี e-mail ถึงฝ่ำย
เมียนมำเพื่อตอบข้อสังเกตฯ เพิ่มเติมของ
ฝ่ำยเมียนมำ
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงประสำนเมียนมำ
ขอควำมชัดเจนในกำรกำหนดวันสำหรับ
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนและขอเอกสำร
เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ สพพ.

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรใหม่
2. โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในเมือง
ย่ำงกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต
North Dagon) เมียนมำ
- 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 สพพ. ได้ติดตำม
ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่กล่ำวในโอกำสเข้ำ
เยี่ยมคำรวะ รมต. MOPF ซึ่งแจ้งว่ำอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรภำยในของเมียนมำ
- 1 ก.พ. 62 YESC มี ส. ขอให้ สพพ. จัดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำร เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำนำเสนอรัฐสภำเมียนมำ
- 26 ก.พ. 62 สพพ. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ฝ่ำยเมียนมำร้องขอในเบื้องต้นผ่ำนทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (email) และ
ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.)
ประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่ฝ่ำย
เมียนมำขอในส่วนที่เหลือ
- 11 มี.ค. 62 สพพ. มีหนังสือไปยังฝ่ำย
เมียนมำเพื่อจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอ Formal Request
จำกรัฐบำลเมียนมำ

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
โครงกำรใหม่
กำรจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมำ
เกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรของ
สพพ. และ หัวข้อแนวทำงป้องกันผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ.
(Environmental and Social
Safeguards) เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้ออบรม
ณ ไตรมำสที่ 2/2562 สบค. 2 ได้จัด
Capacity Building ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เมียนมำ
เสร็จเรียบร้อย และรำยงำนผลฯ ต่อ ผอ.
สพพ. และ คพพ. เพื่อทรำบ ดังนี้
- 17-18 ธ.ค. 62 จัด Capacity Building
- 2 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจัด Capacity
Building ต่อ ผอ.สพพ.
- 23 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจัด Capacity
Building ต่อ คพพ.

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารเงินทุน (สบท.)
6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุน
การดาเนินงาน
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ
ที่จะรองรับกำรดำเนินงำน
ในอนำคต ตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยง
(ร้อยละ 50)
7. ด้านการบริหารจัดการหนี้
เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
มีควำมถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้
ระบบบริหำรจัดกำรหนี้
มีประสิทธิภำพ
(ร้อยละ 50)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ
สบท.

ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ตลำดกำรเงิน
มีควำมผันผวน เช่น ภำระดอกเบีย้
ที่สูงขึ้นหำกอัตรำดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจำกมีกำรกู้เป็นอัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สพพ.
ปรับสูงขึ้น

- มีกำรติดตำมสภำวะดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน
และมีกำรระดมทุนจำกตลำดเงินและตลำดทุน
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับ
กำรดำเนินงำนในอนำคตตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
ของ สพพ. (ร้อยละ 50)

มีกำรดำเนินกำรศึกษำข้อมูล ติดตำมสภำวะ
เศรษฐกิจ ทิศทำงตลำดกำรเงินและรำยงำน
คพพ. เพื่อทรำบเป็นรำยเดือน จำนวน
6 ครั้ง

สบท.
1. ผู้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอำจ
ชำระหนี้ไม่ตรงตำมจำนวนหรือ
ระยะเวลำที่กำหนด
2. เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน ที่มีอตั รำ
ดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีควำมเสี่ยงหำก
อัตรำดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึ้น

1. ศึกษำสภำวะตลำดและควำมต้องกำร
ของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำร
กำหนดเงื่อนไขในกำรกูเ้ งิน (ร้อยละ 50)
2. ดำเนินกำรตำมสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด (ร้อยละ 50)
3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อให้
ชำระหนี้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ต่อไปนี้ จดหมำย
อีเมล์ และโทรศัพท์ (ร้อยละ 50)

มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง
โดยปัจจุบัน สพพ. มีกำรแจ้งเตือนประเทศ
เพื่อนบ้ำน ผ่ำนช่องทำงจดหมำย อีเมล์ และ
โทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้ำนชำระหนี้
ตรงตำมเวลำที่กำหนด และ สพพ. ได้รับชำระ
หนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 21 ครั้ง ตรงตำม
เวลำที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
บทสรุปผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงที่เกิดจากคานวณการให้
คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และนาผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทา
แผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการบริหารได้อย่างทั่วถึง
4. กาหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง หรือ การควบคุม หรือ การ
ยอมรับ หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง
5. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
6. การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ
คณะกรรมการบริหารสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย
4 ด้าน ได้แก่
กิจกรรม
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สาหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสาหรับ
การปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
3. ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project
implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับ
ใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมภิบาล (Compliance risk)
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้รับผิดชอบ
สานักนโยบายและแผน
สานักอานวยการ /สานักบริหารเงินทุน/
สานักบริหารโครงการ 1/ สานักบริหาร
โครงการ 2
สานักบริหารเงินทุน/ สานักบริหารโครงการ 1
/สานักบริหารโครงการ 2/
สานักนโยบายและแผน
สานักบริหารเงินุทน/
สานักอานวยการ

ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ มีนาคม 2562 สพพ. ได้มีการดาเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 74.89 โดยมี
กิจกรรมที่มีความล่าช้ากว่าแผนงาน ได้แก่ การจัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการ
สร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของ
คณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน นอกจากนี้ สพพ. ได้มีการเริ่มใช้ระบบ E-payment
สาหรับการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. แทนการสั่งจ่ายด้วยเช็ค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 2
สพพ. จึงได้กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ E-payment สาหรับการจ่ายเบี้ย
ประชุม คพพ. โดยให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและกาหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง
ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุง

โครงการ
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2562
สิ้นปีงบประมาณ 2561
มี.ค. 62
10
6

ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk)
ด้านการเงิน (Financial risk)

12
12

6
8

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมภิบาล
(Compliance risk)

12

8

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ มีนาคม 2562

กิจกรรมที่ 1: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สาหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
เป้าหมาย: 1. กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สพพ. มีความสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และ Development Partners
ความเสี่ยง
กลยุทธ์


ประเภทความเสีย่ ง
ดาเนินงาน การเงิน

กฎหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง
1. กลยุทธ์เดิมในแผน
ยุทธศาสตร์ไม่สามารถ
ขับเคลื่อน สพพ. ให้ดาเนิน
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายทิศทางการพัฒนาของ
ไทย และ/หรือ ประเทศ
เพื่อนบ้าน
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
(ผลกระทบ x โอกาส)
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
10
10
(5x2)
(5x2)
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
6
(3x2)
Q4 ปี 62
-

ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
3
2
6
1. ศึกษา ทบทวน
ปาน แนวนโยบาย เหตุการณ์
กลาง สาคัญ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน

2. สรุปผลการทบทวน
กลยุทธ์ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 ปี

ผลการดาเนินงาน
ณ มี.ค. 62
- หารือกับหน่วยงานส่วนกลาง
ทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ กระทรวงมหาดไท
กระทรวงการต่างประเทศ กรมทาง
หลวง BOI กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สภาหอการค้าฯ
สภาอุตสาหกรรมฯ
- หารือกับจังหวัดชายแดนเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน
- เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ACMECS และ ECF-10
- การจัดทาสรุปผลการประเมิน
เบื้องต้น พบว่า กลยุทธ์เดิมภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ยัง
สามารถขับเคลื่อน สพพ. ได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการ
พัฒนาของไทย และ/หรือประเทศ
เพื่อนบ้าน

ผู้รับผิดชอบ
สานักนโยบาย
และแผน

หมายเหตุ
 ความ

เสี่ยงปี2561
 ความ
เสี่ยงใหม่

กิจกรรมที่ 2 : ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงานภายในของ สพพ.
เป้าหมาย: 1. การดาเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดาเนินการมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ประเภทความเสีย่ ง
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
กลยุทธ์ ดาเนินงาน การเงิน กฎหมาย

1. การดาเนินงานล่าช้า
3
1
3
1. จัดทาแผนติดตาม
ไม่เป็นไปตามแผนงานใน
ต่า ความก้าวหน้าโครงการให้
สัญญาจ้าง ส่งผลให้การ
ความช่วยเหลือทางการเงิน
เบิกจ่ายโครงการและที่ปรึกษา
และวิชาการที่อยู่ระหว่าง
ล่าช้า
ดาเนินการ
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
(ผลกระทบ x โอกาส)
2. ดาเนินการติดตาม
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
โครงการให้ความช่วยเหลือที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ
10
3
(5x2)
(3x1)
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
3
(3x1)
Q4 ปี 62
-

ผลการดาเนินงาน
ณ มี.ค. 62
- จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
และ ผอ.สพพ. อนุมัติแผนที่กล่าวเมื่อ
วันที่ 2 ต.ค. 61 และวันที่ 24 ต.ค. 61
- มีการเดินทางเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ (Ongoing) จานวน 5 ครั้ง
(1) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2
(ส่วนที่ 2) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61
(2) โครงการหงสาฯ เมื่อวันที่ 11-14
ธ.ค. 61
(3) โครงการบ้านฮวกฯ เมื่อวันที่ 2021 ม.ค. 62
(4) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62
(5) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2
(ส่วนที่ 2) เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
สานักบริหาร
โครงการ 1
สานักบริหาร
โครงการ 2

หมายเหตุ
 ความ

เสี่ยงปี2561
 ความ
เสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง
กลยุทธ์

ประเภทความเสีย่ ง
ดาเนินงาน การเงิน

กฎหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง
2. เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
(ผลกระทบ x โอกาส)
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
12
3
(4x3)
(3x1)
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
3
(3x1)
Q4 ปี 62
-

ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
3
1
3
3. จัดให้มีการทบทวนคู่มือ
ต่า หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจ

ผลการดาเนินงาน
ณ มี.ค. 62
- สบค. 1 ได้มีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารยืนยันยอดการเบิก
จ่ายเงินโครงการจากประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมีการปรับข้อความใน NOD
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ส่งเอกสารยืนยันยอด NOD กลับมา
ยัง สพพ.
- สบค.2 ได้ มีการทบทวนคู่มือและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง
วิชการที่เกีย่ วข้องแล้ว เห็นว่ายัง
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ สบค. 2
ได้มีการจัดทารายงานการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือฯ เสนอ ผอ. ทราบเป็นราย
เดือน และได้จัดทาแผน Knowledge
Sharing โดยมีเนื้อหาเกีย่ วกับ
กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติสาหรับการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
จาก สพพ

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
อานวยการ
สานักบริหาร
โครงการ 1
สานักบริหาร
โครงการ 2
สานักบริหาร
เงินทุน

หมายเหตุ
 ความ

เสี่ยงปี2560
 ความ
เสี่ยงใหม่

กิจกรรมที่ 3: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงาน
เป้าหมาย: 1. มีระบบฐานข้อมูลโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) ที่เหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัตงิ านในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบ E-payment สาหรับจ่ายเบีย้ ประชุม คพพ. แทนการใช้เช็ค
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ประเภทความเสีย่ ง
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
กลยุทธ์ ดาเนินงาน การเงิน กฎหมาย

1. ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
5
2
10 1. จัดทาระบบรักษาความ
การถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus)
สูง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
หรือมัลแวร์ (Malware)
(Cyber Security) และ
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
กาหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล
(ผลกระทบ x โอกาส)
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือเพื่อใช้
ปฏิบัติงาน
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
10
10
(5x2)
(5x2)
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
10
(5x2)
Q4 ปี 62
-

ผลการดาเนินงาน
ณ มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างนโยบายและ สานัก
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อานวยการ
ด้านสารสนเทศของ สพพ. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61
2. คณะทางานฯ ได้มีการจัดประชุม จานวน 3
ครั้ง โดยได้กาหนดการบริหารจัดการเข้าถึง
ข้อมูลและตามระดับชั้น
3. ดาเนินจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สพพ. ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 โดย
ทางกระทรวงดิจิทัลฯ ตอบกลับทาง E-mail
ให้กับ สพพ. ดาเนินการแก้ไขนโยบายและ
แนวปฏิบัติฯ จานวน 3 ครั้ง
- เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61
- เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61
- เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62
ซึง่ ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบและคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ
1 เดือน

หมายเหตุ
 ความ

เสี่ยงปี2561
 ความ
เสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง
กลยุทธ์

ประเภทความเสีย่ ง
ดาเนินงาน การเงิน




กฎหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง
2. เกิดภาวะฉุกเฉิน ทาให้เข้า
ปฏิบัติงาน ณ สพพ. ไม่ได้
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
(ผลกระทบ x โอกาส)
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
15
1
(5x3)
(1x1)
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
1
(1x1)
Q4 ปี 62
3. การจ่ายเบี้ยประชุม คพพ.
เกิดการผิดพลาด ไม่ถึงผู้รับ
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
(ผลกระทบ x โอกาส)
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
12
(3x4)
Q4 ปี 62
-

ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
1
1
1
2. ทดสอบระบบการ
ต่า ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิด
ภาวะฉุกเฉิน

3

4

12
สูง

3. กาหนดให้มีการจัดทา
กระบวนการหรือ work
flow ในการจ่ายเบี้ย
ประชุม คพพ. และการ
จัดทาฐานข้อมูลการจ่าย
เบี้ยประชุม คพพ.

ผลการดาเนินงาน
ณ มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. แต่งตั้งคณะทางานทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่องการปฏิบัติงานของ สพพ. แล้ว
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61
2. จัดประชุมคณะทางานฯ แล้ว 2 ครั้ง เพื่อ
พิจารณากาหนดสถานการณ์ที่ต้องทดสอบ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. และ 15 พ.ย. 61
3. ดาเนินการทดสอบตามแผนฯ เมื่อวันที่ 29
พ.ย. 61 ณ บริษัทอินเอตร์เน็ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน)
4. รายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.สพพ.
รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61

สานัก
อานวยการ

 ความ

1. อยู่ระหว่างการจัดทา work flow เรื่องการ
ใช้ระบบ E-payment ในการจ่ายเบี้ยประชุม
คพพ.

สานัก
อานวยการ

 ความ
เสี่ยงปี2561
ความ
เสี่ยงใหม่

เสี่ยงปี2561
 ความ
เสี่ยงใหม่

กิจกรรมที่ 4: ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่อง
เพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย: 1. มีข้อมูล Country risk ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านและทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน
2. มีข้อมูลความเสี่ยงของ Portfolio เพือ่ ใช้ในการบริหารด้านการเงิน
3. ดาเนินการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาทีก่ าหนด
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ประเภทความเสีย่ ง
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
ณ มี.ค. 62
ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
กลยุทธ์ ดาเนินงาน การเงิน กฎหมาย

1. การเปลี่ยนแปลงทาง
4
2
8
1. พัฒนาเครื่องมือการ - มีการจัดทา Template เพื่อใช้
สบค. 1/
 ความ
เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ
ปาน บริหารความเสี่ยงของ รายงานการประเมินความเสี่ยงของ
สบค. 2/
เสี่ยงปี2561
เพื่อนบ้านอย่างมีนัยสาคัญ
กลาง โครงการให้ความ
ประเทศเพื่อนบ้าน (Country risk)
สนผ.
 ความ
จนทาให้ สพพ. ไม่สามารถ
ช่วยเหลือทางการเงิน
และ ผอ.สพพ. ได้อนุมัติ Template
เสี่ยงใหม่
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61
ทางการเงินแก่ประเทศ
- มีการจัดทา Template ติดตาม
เพื่อนบ้านได้
สถานะโครงการ และ ผอ.สพพ. ได้
เห็นชอบ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อ
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
วันที่ 6 พ.ย. 61
(ผลกระทบ x โอกาส)
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความ
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และ
10
8
ข้อมูลที่สาคัญ ของ สพพ.
(5x2)
(4x2)
2. ศึกษาข้อมูลสภาวะ
มีการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะ
สบท.
 ความ
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
เศรษฐกิจ ทิศทางสภาวะ เศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงิน และ
เสี่ยงปี2561
8
ตลาดการเงินและรายงาน รายงาน คพพ. เพื่อทราบ เป็นราย
 ความ
(4x2)
คพพ. รายเดือน และ
เดื
อ
น
จ
านวน
6
ครั
ง
้
เสี่ยงใหม่
Q4 ปี 62
-

จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
Portfolio ของ สพพ.

ความเสี่ยง
กลยุทธ์

ประเภทความเสีย่ ง
ดาเนินงาน การเงิน

กฎหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
ผล
ผล/
โอกาส
กระทบ
ระดับ

กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง
3. จัดทาแผนการ
ติดตามหนี้จากผูก้ ู้
ดาเนินงานตามแผน
ติดตามหนี้ฯ และ
ประสานกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
ณ มี.ค. 62
มีการจัดทาแผนติดตามหนี้จากผู้กู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มีการ
ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และ ณ มี.ค.
62 สพพ. ได้รับชาระหนี้ครบถ้วน
จานวน 21 ครั้ง ตรงตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ
สบท.

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 5: ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมภิบาล (Compliance risk) การปฏิบัตงิ านตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมาย: 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ประเภทความเสีย่ ง
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ผล
ผล/
ควบคุมความเสี่ยง
ณ มี.ค. 62
ปัจจัยความเสี่ยง
โอกาส
กระทบ
ระดับ
กลยุทธ์ ดาเนินงาน การเงิน กฎหมาย

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ
4
2
8
1. ศึกษา วิเคราะห์ พ.ร.บ. วินัย เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สบท./สอก.  ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
ปาน การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ
เสี่ยงปี2561
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
กลาง 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าหน้าทีข่ อง สพพ.
 ความ
ของรัฐ พ.ศ. 2561
ดาเนินงานของ สพพ.
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62
เสี่ยงใหม่
2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบ แก้ไขข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงิน สอก.
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
(ผลกระทบ x โอกาส)
ภายในของ สพพ. พร้อมทั้งทา
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ พรบ.
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62
การชี้แจง ทาความเข้าใจกับ
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 61 โดย
12
12
เจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กร
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61
(4x3)
(4x3)
3. จัดทาคู่มือการกากับดูแล
อยู่ในระหว่างการจัดทาคาดว่าจะแล้ว สอก.
Q2 ปี 62
Q3 ปี 62
กิจการที่ดีของ สพพ. ในด้าน
เสร็จในเดือน เม.ย. 62
8
โครงการสร้างความสัมพันธ์และ
(4x2)
แนวปฏิบัติเพื่อสร้างความ
Q4 ปี 62
โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (accountability) ของ
คณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้ สพพ. มีความยั่งยืน

แผนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) ได้ดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ
สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตำม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 โดยมีงบประมำณ จำนวน 2,500,000 บำท
แผนงานในปีงบประมาณ 2562 มี 8 โครงการ โดยผลการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการ
เป้าหมาย
1. โครงกำรจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่ ว งส ำหรั บ ทดแทนเครื่ อ ง
เดิมที่เสื่อมสภำพ

2. โครงกำรพัฒนำระบบสำร
บรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ พร้ อม
ระบบ Pen sign เพื่อสำมำรถ
ลงนำมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ ป เล็ ต ทั้ ง ระบบปฏิ บั ติ
Windows, Android แ ล ะ
IOS
3 . โ ค ร ง ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม /
สั ม มนำ เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้
และเพิ่มทักษะด้ำน ICT แก่
เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
4. โครงพั ฒ นำระบบช่ อ ง
ทำงกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรกั บ
ผู้ ใช้บ ริ กำร (Web board /
Pop-Up)

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรจั ด ท ำขอบเขตของงำน อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรจั ด ท ำ
(ร้อยละ 25)
ขอบเขตของงำนโครงกำรฯ
2. รำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำรจัด ท ำขอบเขตของงำน (ร้อยละ 25)
(ร้อยละ 25)
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
ตำมแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25)
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ
ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภำพ (ร้อยละ 25)
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรจั ด ท ำขอบเขตของงำน อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรจั ด ท ำ
(ร้อยละ 25)
ขอบเขตของงำนโครงกำรฯ
2. รำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำรจัด ท ำขอบเขตของงำน (ร้อยละ 25)
(ร้อยละ 25)
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
ตำมแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25)
4. ติดตั้งระบบสำรบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ พร้อมระบบ
Pen Sign (ร้อยละ 25)
1 . ส ำ ร ว จ ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรจั ด หำ
(ร้อยละ 25)
หลักสูตร (ร้อยละ 25)
2. จัดหำหลักสูตรที่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ อย่ำงน้อย
1 หลักสูตร (ร้อยละ 25)
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. (ร้อยละ 25)
4. ดำเนินกำรฝึกอบรม/สัมมนำ (ร้อยละ 25)
1. รำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำรจัด ท ำขอบเขตของงำน อยู่ระหว่ำงขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร
(ร้อยละ 25)
สพพ.
2. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดจ้ำง (ร้อยละ 25)
(ร้อยละ 25)
3. พัฒนำระบบช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร
ตำมที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)
4. ติดตั้งระบบช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร
(Web board / Pop-Up) (ร้อยละ 25)

โครงการ
5 . โ ค ร ง ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง
ห้องควบคุมระบบเครื อข่ำย
(Server Room)

6. โครงกำรโอนย้ ำยข้อมูล
จำกศู น ย์ ข้ อ มู ล เดิ ม (Data
Center) ไ ป ยั ง ร ะ บ บ
สำรสนเทศบนเครื อ ข่ ำ ย
แ บ บ ก ลุ่ ม เ ม ฆ ( Cloud
Computing)

7. โครงกำรจั ดหำตู้ส ำหรับ
จั ด เก็ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์

8. โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
1. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25)
ดำเนินกำรขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร
2. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดทำขอบเขตของงำน สพพ. เพื่ อ ด ำเนิ น กำรจั ด ซื้ อ
(ร้อยละ 25)
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ (ร้อยละ 75)
(ร้อยละ 25)
4. ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง ห้ อ งควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ ำ ย
(Server Room) (ร้อยละ 25)
1. วำงแผนระบบเครือข่ำยภำยในของสำนักงำน (ร้อยละ 20) ดำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลระบบ
2. จั ดหำระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศไปยั ง
(Cloud Computing) (ร้อยละ 20)
เครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ (Cloud
3. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20)
Computing) เรียบร้อยแล้ว
4. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ (ร้อยละ 100)
(ร้อยละ 20)
5. ดำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลเดิม (Data
Center) ไปยังระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 20)
1. จัดหำตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
อุปกรณ์ (ร้อยละ 25)
(ร้อยละ 100)
2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25)
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
(ร้อยละ 25)
4. ดำเนินกำรติดตัง้ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์ (ร้อยละ 25)
1. จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรม อยู่จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในกำรดำเนินงำน ลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 25)
เ ช่ น Office 365, Microsoft Project แ ล ะ Adobe
Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 25)
2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟท์แวร์ (ร้อยละ 25)
3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยกำร สพพ. เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
(ร้อยละ 25)
4. ด ำเนิ น กำรจั ด ซื้ อ /ติ ด ตั้ ง ซอฟท์ แ วร์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนครบถ้วน ตำมควำมจำเป็นที่
ใช้งำน (ร้อยละ 25)
รวม
50.00

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562
คณะกรรมการบริห ารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 14 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การทางานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1. การพัฒนาระบบบริหารงาน ไตรมาส 2
5
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี - ชี้แจงข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบันและ
ใหม่ๆ (10)
แผนการพัฒนาระบบต่อ Supplier แล้ว
และมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2561
- ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติขอบเขตของ
งานโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฯ
2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง ไตรมาส 2
5
องค์กร (10)
- แต่งตั้งคณะทางานทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมแล้ว 3
ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่ 8
และ 17 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มีการ
นาเสนอการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562 และได้นาเสนอ คพพ. เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2562
3. ทดสอบแผนบริหารความ
ไตรมาส 2
5
ต่อเนื่องการปฏิบัติงาน Business ดาเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการ
Continuity Plan (BCP) (5)
ทดสอบฯ และ ผอ.สพพ. รับทราบแล้ว
ตั้งแต่ไตรมาส 1 (วันที่ 17 ธันวาคม
2561)

กิจกรรม
4. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการ
อบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร
ภายในไตรมาสที่ 4 (10)

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 2
- ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จานวน 19
คน จากทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ
51.35 (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ผ่านการ
ทดลองงาน) เข้ารับการอบรมครบตาม
แผนงานแล้ว (เข้าอบรมครบ 4 วันหรือ 2
หลักสูตร) ดังนี้
1. พันเอก ศรัณยู วิรยิ เวชกุล
- หลักสูตร ITG รุ่น 9/2018 (16-17 ต.ค. 61)
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense
Initiative Conference) (27-28 พ.ย. 61)
2. นายอธิวัตร ลวพิมล
- หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor (4
พ.ย. 61)
3. นางสาวเกศินี แตงพันธ์
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
(Road Safety Audit) ระหว่างการก่อสร้าง
(During Constructing Stage) และก่อนเปิด
การใช้งาน (Pre-opening Stage) (1 - 3
ต.ค. 61)
4. นางสาววิภา สีโสด
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9
ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุน่ 2 (12
ธ.ค. 61)
- การวิเคราะห์และรายงานต้นทุนและความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกากับ
ดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62)
5. นางสาวนิธินันท์ พงษ์หิรัญธนโชค
- การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ 20 ประจาปี 2561 เรื่อง
ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา Thai
Democracy on the Move (8-10 พ.ย. 61)
- FinTech Lending & Trend: อนาคต
สินเชื่อดิจิทัล รุ่น 1 (18 ธ.ค. 61)
- การวิเคราะห์และรายงานต้นทุนและความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกากับ
ดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62)
6. นางสาววัชวี ผมนะรา

คะแนน
5

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS
9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุ่น 2
12 ธ.ค. 61
- การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61)
7. นายธนะ มงคลโภชน์
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense
Initiative Conference) ภาคปฏิบัติ
(11 ธ.ค. 61)
8. นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 14
(11 ก.พ. - 3 มิ.ย. 62)
9. นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
- เศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร (7 ก.พ.21 มี.ค. 62)
10. นายณรรถพล ประสพโชค
- หลักสูตร AMOEBA MANAGEMENT การ
บริหารจากสุดยอดฝีมือนักบริหาร Kazuo
Inamori (12-13 ก.พ. 62)
11. นายเกียติศักดิ์ ภัคมาตร์
- การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project
Management in Practice) สาหรับในด้าน
ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม รุน่ ที่ 26 (2728 ก.พ. 62)
12. นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์
- เตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับ
ประเทศไทย 4.0: FUTURE READY
PROGRAM For Thailand 4.0
(20-22 มี.ค. 62)
13. นายมงคล เจริญศรี
- การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1 กลุ่มย่อยที่
2 (25-27 ก.พ. 62)
14. นางสาวอาภากร อินทะกันฑ์
- การจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61)
15. นางสาวอุษา แก้วแดง
- สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุน่ ที่ 19
(21-22 มี.ค. 62)

คะแนน

กิจกรรม

5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศครบ 100%
(5)

6. จัด Lunch Talk ไตรมาสละ
3 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง/ปี)
(5)

ผลการดาเนินงาน
16. นางสาวศรัณย์พัชต์ วัฒนะอาภรณ์
- ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน รุน่ ที่ 81
(27-28 มี.ค. 62)
17. นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
- Anti-Corruption: the Practical Guide
(ACPG) รุน่ ที่ 48/2019 (6-7 ก.พ. 62)
18. นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความ ท้า
ทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62)
19. นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความ ท้า
ทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62)
ทั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม in house
training จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
(1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับ
สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
(2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2561
ไตรมาส 2
- ไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่
ไตรมาส 1
- มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 3 ท่าน ได้รับ
การปฐมนิแทศแล้ว 3 ท่าน เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2561
ไตรมาส 2
จัดกิจกรรม Lunch Talk แล้ว 6 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 Road Safety Audit เมื่อวันที่
26 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 3 เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 4 เรื่อง “Basic engineering and
construction technology” เมื่อวันที่
30 มกราคม 2562
ครั้งที่ 5 เรื่อง Anti-Corruption เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 6 เรื่อง การบริหารโครงการ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
7. จัด Site Visit เกี่ยวกับด้าน IT ไตรมาส 2
Digital ตามนโยบาย Thailand - ยังไม่มีการดาเนินการ
4.0 ปีละ 2 ครั้ง
ไตรมาส 1
(5)
- มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจาปี งปม. 62 (ครั้งที่ 1) ณ สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
8. ศึกษาการนา Digital
ไตรมาส 2
Technology มาใช้ในการทางาน - แต่งตั้งคณะทางานศึกษาการนา Digital
ของ สพพ. (10)
Technology มาใช้ในการทางานของ
สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
- ส่งหนังสือถึงสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อ
เชิญผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทางานฯ เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และได้รับหนังสือ
ตอบรับผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทางานฯ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
- ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2562
9. ดาเนินการ สรรหา/คัดเลือก ไตรมาส 2
บุคลากรตามกรอบโครงสร้าง
- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริ่มงาน 3
องค์กร (10)
อัตรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
- เปิดรับตาแน่งผู้อานวยการสานักบริหาร
เงินทุนโดยปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2561 พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้สมัครแล้วเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อดารงตาแหน่ง

คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน สพพ.
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ สพพ.
ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21
มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
- เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
สัมภาษณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
และจะเริ่มงานวันที่ 2 มกราคม 2562
- เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนเมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์แล้วเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 และวันที่
29 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาผลการสัมภาษณ์
- เปิดรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์แล้ว
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และวันที่ 28
มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
การสัมภาษณ์
10. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูก ไตรมาส 2
จิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกฯ
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
แล้ว 3 ครั้ง ได้แก่
ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร อย่าง ครั้งที่ 1 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
น้อย 2 ครั้ง/ปี (5)
สากล ในหัวข้อ ""Zero Tolerance"" ณ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่
7
ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับ
สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
ครั้งที่ 3 เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
11. จัดกิจกรรมการใช้
ไตรมาส 2
ภาษาอังกฤษภายในสานักงาน
- จัดกิจกรรม Monthly English Day
1 ครั้ง/เดือน (5)
แล้ว 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 Bingo เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 2 Enjoy Movie เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 Christmas Party Day เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561"
ครั้งที่ 4 Give me a cue เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2562
ครั้งที่ 5 Bomb Tank เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 6 จะจัดในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม
2562
12. ทบทวนความเหมาะสมของ ไตรมาส 2
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ - มีการแต่งตั้งคณะทางานทบทวนและ
แทนอื่นตามผลการสารวจความ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
พึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่
(10)
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2561 และมีการประชุม
คณะทางานทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ของ สพพ. เมื่อวันที่ 8 และ
17 มกราคม 2562 มีการนาเสนอการ
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้
นาเสนอ คพพ. เมื่อคราวการประชุมครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
13. ทบทวน ปรับปรุง
ไตรมาส 2
Succession Plan ให้เป็น
- ยังไม่มีการดาเนินการ
ปัจจุบัน (5)
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3
14. สารวจความพึงพอใจของ
ไตรมาส 1
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อติดตาม - ยังไม่มีการดาเนินการ
ผลและความพึงพอใจของ
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4
เจ้าหน้าที่จากการสารวจครั้งที่
ผ่านมา (5)
รวม (คะแนน)
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนน
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รายงานผลการดาเนินงานและงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562
แผนประชาสัมพันธ์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒ นาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(คพพ.) ได้ เห็ น ชอบแผนประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุ ม ครั้ งที่
8/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในวงเงิน 3,200,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
ตามแผนงานหลัก จานวน 3 แผนงาน 12 กิจกรรม ดังนี้
1. แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ จานวน 3 กิจกรรม : เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
กระจายข่าวสารอย่ างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความสั มพั นธ์อันดีกับ สื่ อมวลชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. แผนงานพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล จานวน 5 กิจกรรม : เพื่อให้ ข้อมูล
ข่าวสารของ สพพ. ผ่านสื่อดิ จิทัล ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
สื่อดิจิทัลง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก
3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารแบบครบวงจร
จานวน 4 กิจกรรม : โดยส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ใน
ตราสัญลักษณ์องค์กรหรืองานบริการของ สพพ. สาหรับการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว
เกณฑ์การชี้วัด
ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็ จ (Milestone) แบ่ ง เกณ ฑ์ การชี้ วั ด จาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้
รายละเอียด
1. กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ จานวน 12 กิจกรรม
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์
เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ.
3. สรุปผลการดาเนินงานและงบประมาณ ปี 2562 และ
จัดทาร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2563 เสนอต่อ คพพ.

ค่าเฉลี่ย
6.7 : 12
2.5 : 4

ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
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ทั้งนี้ แผนการประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 ในวงเงิน
3,200,000.-บาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น จานวน 1,334,698.56 บาท ค่าความสาเร็จของงาน
คิดเป็นร้อยละ 55.25

-2(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1)
(1) กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ จานวน 12 กิจกรรม (ร้อยละ 80)
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

1. แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations) (3 กิจกรรม)
1. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) - วท. 26 มีนาคม 2562 ผู้อานวยการอนุมัติแผนการดาเนินโครงการสื่อมวลชนสัญจร
คาราวาน โครงการก่อสร้างถนนจาก
สานสัมพันธ์ไทย-ลาว บนเส้นทางเมืองคู่แฝด” หรือ “PRESS TOUR NEW ROUTE
เมืองหงสา - บ้านเชียงแมน
(NAN - LUANG PRABANG)” ในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ถนนเส้นทางน่าน-หงสา-หลวงพระบาง
สปป.ลาว เพื่อยกระดับเส้นทาง
คาดว่าจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มิถนุ ายน2562
การท่องเทีย่ วพื้นที่เชื่อมโยง
2. กิจกรรมผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน
- วท. 16 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน (THANKS PRESS) ณ
(Meet the Press) และงานขอบคุณ
ร้านอาหารฟู่ฟู่ ชาบู สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพฯ
สื่อมวลชน (Thanks Press)
- 30 มกราคม 2562 ผลิตของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง แบบพับได้) ใช้ในกิจกรรม
ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน (MEET THE PRESS) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ในวัน
สถาปนาครบรอบ 14 ปี ของ สพพ. กาหนดจัดแถลงข่าว 2 รอบ ณ กระทรวงการคลัง/
ร้านอาหารฯ
3. กิจกรรม (CSR : Corporate Social
- วท. 17-18 มกราคม 2562 เดินทางสารวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการประปาภูเขาฯ
Responsibility) เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ - วท. 26 มีนาคม 2562 ผู้อานวยการอนุมัติแผนการดาเนิน
ประเทศไทย (เมืองรองตามนโนบายรัฐ)
- วท. 3-5 เมษายน 2562 เดินทางหารือและสรุปผลการก่อสร้าง “โครงการประปา
หรือประเทศเพื่อนบ้าน (พื้นที่โครงการ)
ภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” บนพื้นที่
เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จักของประชาชนผู้มี โครงการก่อสร้างถนนจาก เมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง
ผลประโยชน์ร่วม
พระบาง) โดยจัดพร้อมกับกิจกรรม Press Tour ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562
(1) แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ 3 กิจกรรม

คะแนน
ร้อยละ

คพพ.อนุมัติ
(3.2 ลบ.)

วงเงินเบิกจ่าย งบผูกพัน
(บาท)
(บาท)

คงเหลือ

3.35

900,000

-

-

900,000

3.35

220,000

24,602

-

137,398

58,000

3.35

200,000

-

-

200,000

รวม
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กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสือ่ ดิจิทัล (5 กิจกรรม)
4. ผลิตวารสารองค์กรราย 6 เดือน
- 1 พ.ย. 61 จัดจ้างทาวารสารองค์กรราย 6 เดือน (ฉบับที่ 11 เดือนตุลาคม 2561 เดือนมีนาคม 2562) และ (ฉบับที่ 12 เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562) รูปแบบ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กับบริษัท อิสรลักษณ์ ดีไซน์ สตูดิโอ จากัด ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดทาเนื้อหาฉบับที่ 11/2562 ของคณะทางานฯ
- อยู่ระหว่างการออกแบบ และรอเนื้อหาส่วนสุดท้ายจาก ดร. ปัมมาฯ คาดว่าเดือน
มีนาคม 2562 จะสามารถเผยแพร่ และเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ ในวงเงิน 58,850 บาท
5. ผลิตรายงานประจาปี 2561
- ตามบันทึก สอก.05(5)/20 วท. 19 มี.ค. 62 เสนอให้ฝ่ายพัสดุดาเนินการจัดจ้าง
(Annual Report 2018)
บริษัทฯ รับเหมางานออกแบบ ตีพิมพ์ และงานแปล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้าง
และรอเนื้อหาจากสานักนโยบายและแผน
6. ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ : วารสาร 5 พ.ย. 61 สนับสนุนลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง ฉบับที่ 98 (มกราคม การเงินการคลัง จานวน 4 ฉบับ
มีนาคม 2562) ถึง ฉบับที่ 101 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
7. กิจกรรมทาบุญเลีย้ งพระ เนื่องในวัน
- ยังไม่ดาเนินการ สถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 14 เพื่อความ
เป็นสิรมิ งคลความสามัคคีสมานฉันท์ของ
บุคลากร
8. บริการเก็บคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (News - วท. 4 ต.ค. 61 จัดจ้างเหมาบริการตัดคลิปปิ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์ และข่าวตัดจาก
Clipping Online) จากระบบตัดข่าวสื่อ
เว็บไซต์กับบริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
หนังสือพิมพ์ และสื่อเว็บไซต์ออนไลน์
- ดาเนินการแล้วเสร็จ (2) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทลั 5 กิจกรรม

คะแนน
ร้อยละ

คพพ.อนุมัติ
(3.2 ลบ.)
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วงเงินเบิกจ่าย งบผูกพัน
(บาท)
(บาท)

คงเหลือ

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร (4 กิจกรรม)
9. ผลิตของที่ระลึกปี 2562 : เพื่อใช้ใน
- ยังไม่ดาเนินการ กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ. หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพิธีการต่างๆ เช่น
- งานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 14
- กิจกรรม Thailand’s ASEAN
Chairmanship
- กิจกรรม CSR & Press Tour
- กิจกรรมต่อต้านคอร์รปั ชั่น
- งานพระราชพิธีต่างๆ ที่สาคัญ
10. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกในช่วง 24 ต.ค. 62 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของทีร่ ะลึก คือ
เทศกาลปีใหม่ เช่น
- ปฏิทิน 1,000 ชุด ราคา 117,700 บาท
- ปฏิทิน 1,000 ชุด
- สมุดไดอารี่ 1,000 ชุด ราคา 181,900 บาท
- สมุดไดอารี่ 1,000 ชุด
- บัตรอวยพรปีใหม่ 205 ชุด จานวน 820 ภาพ ราคา 12,300 บาท
- บัตรอวยพรปีใหม่ 1,000 ชุด
- ผลิตของที่ระลึก 870 ชุด ราคา 144,250 บาท
- ผลิตของที่ระลึก 1,000 ชุด

คะแนน
ร้อยละ

คพพ.อนุมัติ
(3.2 ลบ.)
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3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร (4 กิจกรรม)

คะแนน
ร้อยละ

คพพ.อนุมัติ
(3.2 ลบ.)

วงเงิน
เบิกจ่าย
(บาท)

11. ผลิต Digital Signage

- 13 พ.ย. 62 ผลิต Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น และเพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการ
ต่างๆ - ดาเนินการแล้วเสร็จ 12. การให้ความสนับสนุนแก่องค์การต่างๆ (Sponsored - 30 มกราคม 2562 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ
Organization) ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบริจาคใน โซนร้อนปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ “คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วม”
โครงการต่างๆ
กระทรวงการคลัง
(3) แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร 4 กิจกรรม
4. กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์
1. เดินทางถ่ายทาโดรนและภาพนิง่
- วท. 3-4 ธ.ค. 61 พาทีมงาน บจ. ดาวฤกษ์ฯ เดินทางถ่ายทาโดรน
(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ หรือ งบเดินทางปี 2562) และภาพนิ่ง จ.พะเยา - เมืองคอบ - บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว
เนื่องจาก ปชส. ขออนุมัติให้ตัดจากงบเดินทาง ทางบช. - การผลิตสื่อวีดีทัศน์เป็นแผนงาน ปชส. ปี 61
ให้ตัดงบ ปชส. ซึ่งจะไปกระทบในงบ press tour
- ดาเนินการแล้วเสร็จ 2. สารวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการประปาภูเขาหมู่บ้าน
- วท. 17-18 มกราคม 2562 เดินทางสารวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
กิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว” ประปาภูเขาหมู่บา้ นกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง
(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ หรือ งบเดินทางปี 2562) สปป.ลาว” บนพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา เนื่องจาก ปชส. ขออนุมัติให้ตัดจากงบเดินทาง ทางบช. บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยจะจัดพร้อม
ให้ตัดงบ ปชส. ซึ่งจะไปกระทบในงบ CSR-Press Tour กับกิจกรรม Press Tour ช่วงเดือนมิถุนายน 2562
(4) กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์
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4. กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์
3. โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน - โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถาบันราชานุกลู
กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่

4. โครงการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. โดยการสนับสนุน
เงินบริจาคเพื่อจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน จานวน 10 มื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท
-อยู่ระหว่างดาเนินการ- โครงการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นในวันพุธที่
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยถวายปัจจัย
ทานุบารุงศาสนสถาน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท แด่สมเด็จ
พระวันรัต เจ้าอาวาส พร้อมฟังเทศน์ วิปัสสนากรรมฐาน และ

-

-

50,000

รวม

-

100,000

-

-50,000

เจริญภาวนา
(4) กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์

-100,000
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กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์ (เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ ปี 2561)
5. โครงการผลิตสื่อส่งเสริมบทบาท
- 30 ตุลาคม 2561 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ทาการเบิกจ่ายงวดที่ 1 โดยได้สง่ มอบ
ของไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา VDO Infographic ฉบับภาษาไทย
ระหว่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ
- 30 มกราคม 2562 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ทาการเบิกจ่ายงวดที่ 2 โดยได้ส่งมอบ
พ.ศ. 2561
VDO Infographic ฉบับภาษาอังกฤษ
(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ ปี 2561) - 19 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลางานออกไป ตั้งแต่วันที่
17 ธันวาคม 2561-14 กุมภาพันธ์ 2562
- 14 กุมภาพันธ์ 2562 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ทาการเบิกจ่ายงวดที่ 3 โดยได้ส่งมอบ
VDO Presentation ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
-ดาเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น

-7(2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 62 เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)

คะแนน
ร้อยละ

คพพ.อนุมัติ
(3.2 ลบ.)

วงเงินเบิกจ่าย งบผูกพัน
(บาท)
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คงเหลือ
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128,000

-

-

-

-

192,000

-

-

50.25

3,200,000

1,334,698.56

-

1,334,698.56

กิจกรรม
รายงานผลการดาเนินการต่อ คพพ.
เป็นรายไตรมาส 4 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

- รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
- รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)
- รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
- รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)

คะแนน
ร้อยละ

2.5
2.5

(3) สรุปผลการดาเนินงานและงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 62 และจัดทาร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 63 เสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)
กิจกรรม
สรุปผลการดาเนินงานและงบประมาณ ปี
2562 และจัดทาร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี
2563 เสนอต่อ คพพ.

ผลการดาเนินงาน
รายงานสรุปผลและเสนอแผนใหม่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายน 2562

หมายเหตุ กิจกรรมในข้อ (1) + (2) + (3) คิดรวมเป็นร้อยละ 55.25

คะแนน
ร้อยละ

0

