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ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 
 

         สพพ. ได้ด ำเนินกำรตำมแผนต่ำงๆ 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 
เป้าหมาย 
ครึ่งปีแรก 

ผลการด าเนินงาน
ครึ่งปีแรก หมายเหตุ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2562 (ณ ไตรมาสที่ 2) 
(37 กิจกรรม) 
 
 
 
 

ร้อยละ 100.00 
(ของครึ่งปีแรก) 

 
 
 

ร้อยละ 83.40 
 
 
 
 
 
 
 

ในภำพรวมด ำเนินงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดด ำเนินกำร ดังนี้ 
สบค. 1 
- จัดท ำแผนโครงกำรที่เป็นไปได้ 4 ปี 
- ติดตำมบริหำรจัดกำรและเร่งรัดกำรเบิก
จ่ำยเงินโครงกำร ให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
- กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (TA) 
แก่ประเทศเพ่ือนบ้ำนที่กระจำยตัวตำมมิติ
ต่ำงๆ (โครงกำรใหม่) 
- ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ (กำร
จัดท ำรำยงำนปิดโครงกำร) 
แนวทำงเร่งรัดกำรด ำเนินงำน 
- เร่งรัดกำรประสำนงำน เพ่ือหำรือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน และหุ้นส่วนเพ่ือกำร
พัฒนำส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำ
แผนฯ 
- จัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงทุกครั้ง
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเดินทำงติดตำม
โครงกำร 
- เร่งด ำเนินกำรแปลร่ำง TOR เพ่ือเสนอให้ 
สปป.ลำว พิจำรณำโดยเร็ว 
- ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด 
เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 
สบท. 
- ทบทวนเงื่อนไขทำงกำรเงิน 
แนวทำงเร่งรัดกำรด ำเนินงำน 
- เร่งศึกษำแนวทำงของ donors อ่ืนๆ เพื่อ
จัดท ำแนวทำงควำมร่วมมือทำงกำรเงิน
ร่วมกับสถำบันกำรเงิน/ หน่วยงำนระหว่ำง
ประเทศของ สพพ. 
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แผนงาน 
เป้าหมาย 
ครึ่งปีแรก 

ผลการด าเนินงาน
ครึ่งปีแรก หมายเหตุ 

สอก. 
- จัดหำครุภัณฑ์ในด้ำนสำรสนเทศให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภำพ 
“กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร” หรือ “Press 
Tour” 
แนวทำงเร่งรัดกำรด ำเนินงำน 
- เร่งด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน
และจัดจ้ำงตำม พรบ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
- มีก ำหนดจัด Press Tour ในเดือน
มิถุนำยน 2562 ภำยหลังจำกโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนหงสำ-บ้ำนเชียงแมนแล้วเสร็จ 
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แผนงาน 
เป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน  
 

เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  
มีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำน
มำตรฐำน 9 
ตัวชี้วัด 

ผลกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนมำตรฐำน 1 
ตัวชี้วัด และอยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย จ ำนวน 
8 ตัวชี้วัด  

 

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

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 56.25 
  

ด ำเนินกำรได้ตำมแผน  
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มี 4 ด้ำน ดังนี้ 
1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
(Operation risk) ส ำหรับ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินและทำงวิชำกำร 
รวมถึงกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน
ในภำวะฉุกเฉิน 
2) ด้ำนกำรเงิน (Financial 
risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มี
สภำพคล่องเพียงพอส ำหรับ
ใช้จ่ำยของ สพพ. 
3) ด้ำนบุคคลและ
ภำพลักษณ์ขององค์กร 
(Human Resources risk 
and Reputation risk) 
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 74.89 ด ำเนินกำรได้ตำมแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดด ำเนินกำร ดังนี้ 
- กำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
สพพ. ฯ 
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แผนงาน 
เป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

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

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 50 
 

ด ำเนินกำรได้ตำมแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดด ำเนินกำร ดังนี้ 
- โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภำพ 
- โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพ่ือ
สำมำรถลงนำมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ป
เล็ต ทั้งระบบปฏิบัติ Windows, Android 
และ IOS 
- โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ และเพ่ิมทักษะด้ำน ICT แก่
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. 
- โครงกำรพัฒนำระบบช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร (Web board 
/ Pop-Up) 
- โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

แผนพัฒนาบุคลากรของ 
สพพ.  
(14 กิจกรรม) 
 

ร้อยละ 100.00 
 

ร้อยละ 50 
 

ด ำเนินกำรได้ตำมแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดด ำเนินกำร ดังนี้ 
- ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan ให้
เป็นปัจจุบัน 

แผนประชาสัมพันธ์ 
(12 กิจกรรม) 
 

ร้อยละ 100.00 
 

ร้อยละ 55.25 ด ำเนินกำรได้ตำมแผน  
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แผนงาน 
เป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

แผนการตรวจสอบภายใน 
(5 กิจกรรม)  
 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 49.00  ด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
(11 กิจกรรม) 
 

ร้อยละ 100.00  ร้อยละ 44.37 มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
- ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและข้อก ำหนดของ ปปช. 
- มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
- กำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
- กำรเบิกจ่ำยเงินเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร 
- ด ำเนินกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ให้
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



สรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฎิบัติงาน (KPI)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 

 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สพพ. มีตัวชี้วัดที่ผ่าน (เป็นไปตามเป้าหมาย) จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
และอยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี้วัด จ าแนกตามองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 Functional Based  เป้าหมายปี 2562 ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) 
K 1.1 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน - อยู่ระหว่างด าเนินการ  

(ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย) 
1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 
 

มูลค่าการใช้สินค้า/บริการจากไทย  
รวมกับมลูค่าการค้าชายแดนที่เกี่ยวโยง
กับโครงการของ สพพ. 390.20 ล้านบาท 
 

- 14.397 ล้านบาท (3.69%) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 1. เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอื่น  
อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 
เป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว 
และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา 
ระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว 
จ านวน 27.99 ล้านบาท 

- ผ่าน 
1. เข้าร่วมประชุมและมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ  
2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ระบบประปา 5 เมือง ใน สปป.ลาว 
จ านวน 63.08 ล้านบาท (จ านวน
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่เข้าถึงน้ าประปา 
16,237 คน x ต้นทุนทางสุขภาพ 
3,884.90 บาท) 
 

1.1.3 ความสามารถทางการหา
รายได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณ
ภาครัฐ 

ผลรวมของ (1) รายได้จากการช าระคืน
เงินต้นโครงการเงินกู้ (2) ดอกเบี้ยจาก
การช าระโครงการเงินกู้ (3) ดอกเบี้ย
เงินฝาก และ (4) ค่าธรรมเนียมในการ
จัดการ เท่ากับ 385.10 ล้านบาท 
 

- 143.88 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของ 
ยอดประมาณการรายรับ) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

K 1.2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านจากการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. 
 

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

- มูลค่าการคา้ชายแดนเฉลี่ย  
ณ มี.ค. 62 จ านวน 80.56 ล้านบาท 
- มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้นจาก 
ปีฐาน จ านวน 59.95 ล้านบาท  
คิดเป็น ร้อยละ 50.84 ของปีฐาน 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

K 1.3 จ านวนโครงการที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านของ สพพ. (โครงการ
ใหม่ท่ีเริ่มด าเนินการในปี 2562) 
 
 

1 โครงการ 
(โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ)) 

1 โครงการ 
- ผ่าน  



องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Based   
K 2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 

2.1.1 การสร้างความรับรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจ ร้อยละ 100 
(1) โครงการส ารวจความรับรู้ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
(2) สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) / 
เสวนาในพ้ืนท่ี / กิจกรรม CSR 
(3) พบปะสื่อมวลชน 

- ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  
1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 
คือ กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน  
เมื่อวันท่ี 16 ม.ค. 62 

 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
ส าคัญที่ทันต่อสถานการณ ์

กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวมและ
ประเมินผล 

N/A 

2.1.3 ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีร่ับรู้และเข้าใจ 
ในการด าเนินงานตามนโยบาย 

N/A 

องค์ประกอบท่ี 3 Area Based (ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้) 
องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Based    
K 4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจ

ความพึงพอใจและพัฒนา 
การให้บริการ  

ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80 - คาดว่าจะลงนามในสัญญากับ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒภายใน มี.ค. 62 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

K 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ 96 
ของแผนการเบิกจ่าย 

- เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 6.14 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

K 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับ
ดูแลกิจการ 

4 คะแนน - 1.9500 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 39) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

K 4.4 การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการ 
ในอนาคตของ สพพ./การด าเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. 

- ระดมทุนส าหรับโครงการสตึงบทฯ 
- เตรียมการออกตราสารหนี้ของ สพพ.  

- อยู่ระหว่างด าเนินการ  

องค์ประกอบท่ี 5 Potential Based   
K 5.1 การจัดท าและด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของ  
ปี 2562 ดังนี้ 
(1) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ให้ไม่เกินตามงบประมาณที่ตั้งไว ้
(2) พัฒนาระบบ HR โดยใช้ IT 1 เรื่อง 
 

ด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 
1 กิจกรรม จาก 2 กิจกรรม  
คิดเป็น ร้อยละ 50 
- สามารถควบคมุให้มีการเบิกจ่าย
ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไวไ้ด ้
- อยู่ระหว่างด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการปฏิบัติงาน และ
การอนุมัติการลาบน Mobile 
Application และระบบบริหาร
จัดการข้อมลูสวสัดิการบน Web 
Browser รวมถึงโครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมระบบ Pen sign 

 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2) 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (ผู้อ ำนวยกำร สพพ.) 
เห็นชอบแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของ สพพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
12 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ สพพ.  
เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง  โดยกำรพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 ด้ำน ซึ่งกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำสที่ 2 พบว่ำระบบควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนคิดเป็น ร้อยละ 56.25 โดยสรุปไดด้ังนี้  

(1) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม  
ณ ไตรมำสที่ 2 สพพ. ไม่มีปัญหำทำงด้ำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

และในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของแต่ละส ำนักมีกำรก ำกับ ควบคุม ดูแลภำยในระหว่ำงผู้บริหำรกับเจ้ำหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงใกล้ชิด  

(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง  
สพพ. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีกำร

ก ำหนดควำมรับผิดชอบและมีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นรำยไตรมำสเพ่ือเสนอ
หำแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 

(3) กิจกรรมกำรควบคุม  
ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นเพ่ือป้องกันกำร

ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนและก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับองค์กร เช่น แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
และวิชำกำร กำรจัดเก็บหนี้ 

(4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
สพพ. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติงำน เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้และมีกำรสื่อสำรไปยังฝ่ำยบริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสำรสนเทศปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีกำรจัดช่องทำงกำร
สื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก ในรูปแบบกำรสื่อสำรสองทำง ได้แก่กำรจัดประชุม กำรแจ้งเวียนทำง Email ของ
เจ้ำหน้ำที่ทุกคน และมีกำรใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) ผ่ำนระบบสังคมออนไลน์ (Twitter/Facebook) เพ่ือช่วย
ประชำสัมพันธ์ผลงำนของ สพพ. ให้ประชำชนที่สนใจรับทรำบ 

(5) กำรติดตำมประเมินผล 
สพพ. ได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนแผนงำนที่ส ำคัญเป็นรำยไตรมำสและให้มี

กำรรำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก ำหนดวิธี
ปฏิบัติงำน เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำรพิจำรณำสนองตอบ 
และมีกำรวินิจฉัยสั่งกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องทันที 



 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ ไตรมาสที่ 2) (ร้อยละ 32.64) 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักอ านวยการ 
1. ด้านบุคลากร 
- กำรสรรหำ 
- กำรบรรจุแต่งตั้ง 
- กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
- กำรพัฒนำบุคลำกร 
- ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ี 
- สวัสดิกำรและผลตอบแทนอ่ืนๆ
(ร้อยละ 50) 

อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของ
เจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู ่ 
- ปี งปม. 2560 มีเจ้ำหน้ำทีล่ำออก  
1 คน จำกเจ้ำหน้ำท่ีทั้งหมด จ ำนวน  
39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 
- ปี งปม. ปี 2561 ลำออก 9 คน  
จำกเจ้ำหน้ำทีท่ั้งหมดจ ำนวน 42 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.42 
- โดยในปี งปม. 2561 มีอัตรำเจ้ำหน้ำท่ี
ลำออกเพิ่มจำกปี งปม. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 18.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเพิ่มสวสัดิกำรแก่เจ้ำหน้ำท่ี โดยยึดหลัก
มำตรฐำนตำมองค์กำรมหำชนอ่ืน และกรอบ
ของทำงรำชกำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนใหม้ำกขึ้น (ร้อยละ 50) 
- น ำผลส ำรวจควำมพึงพอใจจำกเจ้ำหน้ำท่ี 
สพพ. ในปี งปม. 61 มำด ำเนินกำรเพื่อสรำ้ง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น ทบทวน
โครงสร้ำงองค์กร/ทบทวนสวสัดิกำร เป็นต้น 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 

- ประชุมคณะท ำงำนทบทวนและปรับปรุง 
โครงสร้ำงองค์กร สวัสดิกำรและผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจำ้ง ของ สพพ. 
- น ำเสนอกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงฯ 
ต่อคณะอนุกรรมกำร บริหำรงำนบุคคล เมื่อวันท่ี 
28 ก.พ. 62 และได้น ำเสนอ คพพ. ในกำร
ประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 20 มี.ค. 62 
- อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนสวสัดิกำร และ
ผลประโยชน์ต่ำงๆ พื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่เจ้ำหนำ้ที่ และลูกจ้ำง 
- ในไตรมำสที ่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. 
 

 



 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักอ านวยการ (ต่อ) 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
และอินเตอร์เน็ต 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
- กำรให้ควำมรู้เกีย่วกับระบบ 
งำนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(ร้อยละ 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)  
ยังมีข้อบกพร่องในกำรจัดเก็บส ำรอง
ข้อมูล  

จัดหำ/ติดตั้ง เพื่อเช่ือมโยงระบบเครือข่ำย 
ภำยในของ สพพ. เขำ้กับเครือข่ำย ผู้ให้บริกำร 
Cloud Computing เพื่อให้มีควำมปลอดภัย 
ในกำรใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถ
ส ำรอง/กู้คืนข้อมลูหำกเกดิกำรสูญหำย 
ของข้อมูลภำยในองค์กร (ร้อยละ 75) 

   - ด ำเนินกำรโอนย้ำยข้อมลูระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศบนเครือข่ำย Cloud Computing 
แล้วเสร็จ จ ำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย  
    1. ระบบ Single Sign On  
    2. ระบบบริหำรจัดกำรลำและกำรปฏิบัติงำน  
   - เดือนมกรำคม 2562 ด ำเนินกำรโอนย้ำย
ข้อมูลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศบนเครือข่ำย 
Cloud Computing แล้วเสรจ็ทั้ง 7 ระบบ 
ประกอบด้วย 1. ระบบบริหำรเงินทุน  
2. ระบบสำรบรรณ 3. ระบบจองทรัพยำกร  
4. ระบบ HRMI 5. ระบบเบิกวัสดอุุปกรณ์  
6. ระบบบัญชีและกำรเงิน 7. ระบบพัสดุ  
(Fix Asset) 
    - มีกำรจัดฝึกอบรมระบบบริหำรเงินทุนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 62 
 

สอก. 
 

 

 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักอ านวยการ (ต่อ) 
3. ด้านการเงิน 
ควบคุมกำรเงินงบประมำณ เพื่อให้มี
กำรใช้จ่ำยได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำม
ขั้นตอนหรือแนวทำงที่ก ำหนด 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. ไมม่ีเจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบกำรโอนเงินก่อนท ำกำร
โอนเงินเข้ำไปยังบัญชีปลำยทำง และไม่มี
กำรก ำหนดขั้นตอน/ผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน 
   
 
2. กำรโอนเงินเข้ำบัญชีของแต่ละบุคคล  
มีควำมลำ่ช้ำ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยงัมีควำม 
ไม่ชัดเจนในข้ันตอนกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงิน
ผ่ำนระบบ E-payment และเลขทีบ่ัญช ี
ที่ได้รับมำจำกผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม 
มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงท ำให้โอนเงินเข้ำบัญชี
เกิดข้อผิดพลำด  
 
 

 
- จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (Flow 
chart) เพื่อก ำหนดผู้รับผิดชอบ/ขัน้ตอนต่ำง
ในกำรโอนเงินเดือน สวสัดิกำร และค่ำเบี้ย
ประชุม คณะกรรมกำรบริหำร สพพ.  
ผ่ำนระบบ E-payment (ร้อยละ 50) 
 
- ขอส ำเนำหน้ำสมุดบญัชี (Book bank)  
จำกผู้แทนท่ีเข้ำร่วมประชุม เพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบข้อมลูได้อย่ำงถูกต้อง (รอ้ยละ 50) 
 
 

 
- อยู่ระหว่ำงจัดท ำคู่มือกำรปฏิบตังิำนเพื่อ
จ่ำยเงินผ่ำนระบบ Electronic (KTB 
Cooperate) 
 
 
 
- อยู่ระหว่ำงประสำนขอส ำเนำหนำ้สมุด
บัญชี (Book bank) จำกผู้แทนท่ีเข้ำร่วม
ประชุม 
 

สอก. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2)  
4. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการ    
(ร้อยละ 75) 

 
 
 
 
 
 

 

 
โครงกำรใหม ่
- ปัจจัยภำยนอกที่มำจำกประเทศ 
เพือ่นบ้ำน อำจท ำให้เกิดควำมไม่ชดัเจน
ในเรื่องนโยบำยควำมร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนท่ีขอรับควำมช่วยเหลือส่งผล
ให้ต้องชะลอกำรให้ควำมช่วยเหลอื/
ยกเลิกโครงกำรกะทันหัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรใหม ่
- ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบำ้น 
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำม กำรขอรับควำม
ช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรใหม ่
- สบค. 1 ได้มีกำรประสำนงำนกับ สปป.ลำว 
อย่ำงใกล้ชิด เรื่องกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนหลวง
พระบำง-เชียงแมน และ สพพ. ไดร้ับ formal 
Request จำก สปป.ลำว เมื่อวันท่ี 4 มิ.ย. 61 
และ คพพ. ได้อนมุัติให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำร แก่ สปป.ลำว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 
- มีกำรประชุมร่วมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ไทย-สปป.ลำว เพื่อสนับสนุดกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรดังกลำ่ว 
- 6 ธ.ค. 61 สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำ
ร่ำงขอบเขตงำนจ้ำงที่ปรึกษำ (TOR) และ 
- ประชุม คกก.ร่ำงขอบเขตของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ 
(TOR) แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันท่ี 26 ก.พ. 62 
ประชุม ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 เมือ่วันท่ี  
12 มี.ค.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบค. 1 /  
สบค. 2 

 

 

 



 

 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
4. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการ    

 
โครงกำรใหม ่
- เจ้ำหน้ำท่ีประเทศเพื่อนบ้ำนอำจยัง 
ไม่เข้ำใจขั้นตอน แนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของ 
สพพ. (Environment and Social 
Safeguards) 
 

   
โครงกำรใหม ่
- จัดส่งเจ้ำหน้ำท่ี สพพ. ไปให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีเมยีนมำ ดังนี ้
1. ข้ันตอนและเง่ือนไขกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่เจำ้หน้ำท่ี 
ของเมียนมำ 
2. แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. 
(Environmental and Social Safeguards) 
 (ร้อยละ 100) 

 
โครงกำรใหม ่
- สพพ. ได้จัดส่งหนังสือถึงประเทศ 
เพื่อนบ้ำน เมื่อวันท่ี 17 ธ.ค. 61  
เพื่อประกำศเริ่มใช้ แนวทำงกำรปอ้งกัน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ 
สพพ. (Environmental and Social 
Safeguards) ในวันท่ี 1 ม.ค. 62 
-กำรจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมำ 
สบค. 2 ได้จดัส่งเจำ้หน้ำท่ี สพพ. ไปให้
ควำมรู้ให้แก่เจำ้หน้ำท่ีเมยีนมำ 
เสร็จเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงแนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ 
สพพ. และรำยงำนผลฯ ต่อ สพพ. และ 
คพพ. เพื่อทรำบ ดังนี ้
- 17-18 ธ.ค. 61 จัด Capacity Building 
ให้เมียนมำ 
- 2 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจดั Capacity 
Building ต่อ ผอ.สพพ. 
- 23 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจดั Capacity 
Building ต่อ คพพ. 
 
 
 
 
 
 

 
สบค. 1 /  
สบค. 2 

 

 

 



 

 

 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2)  
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (ร้อยละ 50) 

 
 
 
 
 
 

 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรล่ำช้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศ 
เพื่อนบ้ำน ทั้งหน่วยงำนปฏิบัติและ
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเร่งรดักำรปฏบิัติงำน  
(ร้อยละ 50) 
- ติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของผู้รับเหมำและ 
ที่ปรึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเปน็ไปตำมแผน
ที่ก ำหนด (ร้อยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดท ำแผนติดตำม
โครงกำรที่อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร และ ผอ. 
สพพ. ได้อนุมตัิเมื่อวันท่ี 2 ต.ค. 61 (สบค. 2) 
และ 24 ต.ค. 61 (สบค. 1) 
- สบค. 1 มีกำรเดินทำงเพื่อตดิตำมโครงกำร
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับเหมำและที่ปรกึษำ ดังนี้ 
 (1) ติดตำมโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำง
ถนนช่วงบ้ำนฮวก เมื่อวันท่ี 20-21 ม.ค. 62 
 (2) เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ประกวดรำคำ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟระยะที ่2 
ส่วนท่ี 2 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 
 (3) เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์เปิดซองข้อเสนอ
ทำงด้ำนเทคนิคส ำหรับกำรคัดเลือกท่ีปรึกษำ
ควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรพัฒนำถนน
หมำยเลข 11 (R 11) ช่วงครกข้ำวดอ-บ้ำน
โนนสะหวัน-สำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ ำสัง 
เมื่อวันท่ี 20 มี.ค. 62 
 

สบค. 1 /  
สบค. 2 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับรหิารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- สบค. 2 ได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรจดุผ่ำนแดนถำวรสตึงบท กัมพูชำ 
ซึ่งเกิดปัญหำในกำรจ้ำงผูร้ับเหมำเพื่อมำ
ด ำเนินโครงกำร โดยมีกำรเดินทำงเพื่อหำรือ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่กล่ำว เมื่อวันที่ 
13-14 ก.ย. 61 ต่อมำกัมพูชำได้มหีนังสือ
แจ้งกลับมำยัง สพพ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 
เพื่อขอใช้วิธี Direct Negotiation ในกำร
จ้ำงผู้รับเหมำด ำเนินโครงกำร และ คพพ. ได้
อนุมัติเมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 61 และ 7 มี.ค. 62 
เจ้ำหน้ำท่ี สพพ. เดินทำงเข้ำร่วมในฐำนะผู้
สังเกตกำรณ์กำรเจรจำต่อรองรำคำหำ
ผู้รับเหมำ 
- กัมพูชำอยู่ระหว่ำงจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรหำผูร้ับเหมำ และร่ำงสญัญำกอ่สร้ำงเพื่อ
จัดส่ง สพพ. พิจำรณำก่อนประกำศผลและ
ลงนำมในสัญญำฯ ต่อไป 
- ควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน ที่กล่ำวอำจ
ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ภำยใต้โครงกำร 
 
 
 
 

สบค. 1 /  
สบค. 2 

 

 

 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 

 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- ได้รับควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำด้ำน
โครงกำร และฝำ่ยวศิวกรรมของ สพพ. 
ล่ำช้ำจึงท ำใหบ้ำงครั้งเกิดปัญหำกำร
เบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ี
ก ำหนด 
 
 
 
- ประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้กู)้ ไม่ยอมลงนำม
ในใบแจ้งยืนยันยอดกำรเบิกจำ่ยเงินกู้ 
(NoD) และไมส่่งกลับมำยัง สพพ.  
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- ประสำนที่ปรึกษำโครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรม
ของ สพพ. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำมควำมเห็น
เรื่องกำรเบิกจ่ำยและควำมก้ำวหนำ้โครงกำร 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 
 
- สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ใน
รูปแบบพัสดไุปรษณียล์งทะเบียนระหวำ่ง
ประเทศ และเมื่อมีผูร้ับเอกสำรแล้ว จะมีใบตอบ
รับพสัดฯุ กลับมำยัง สพพ. พร้อมทั้งมีมำตรกำร
เพิ่มข้อควำมในใบแจ้งยอด (NoD) โดยมี
ข้อควำมเพิ่มเตมิระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจ้ง
ยอดแล้ว และไมต่อบกลับภำยใน 30 วัน จะถือ
ว่ำยอมรับและยืนยันยอดกำรเบิกจำ่ยเงินกู้
ดังกลำ่ว” (ร้อยละ 50) 

 
โครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
- สพพ. ได้มีกำรประสำนกับที่ปรึกษำโครงกำร
และฝ่ำยวศิวกรรมของ สพพ. เพื่อให้ควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้
  1. เรื่องเบิกจ่ำยเงินโครงกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์ 
ส่วนท่ี 2 
  2. เรื่องโครงกำรก่อสรำ้งถนนจำกเมืองหงสำ-
บ้ำนเชียงแมน หลวงพระบำง สปป.ลำว  
- สพพ. ได้จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) โครงกำร
รถไฟฯ และโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมือง 
หงสำฯ ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพสัดุไปรณีย์
ลงทะเบียนระหว่ำงประเทศ โดยมขี้อควำม
เพิ่มเตมิระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจง้ยอดแล้ว 
และไม่ตอบกลับภำยใน 30 วัน จะถือว่ำยอมรับ
และยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ดงักล่ำว” 
เรียบร้อยแล้ว 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
(ร้อยละ 50) 
 

 
โครงกำรใหม ่
- ปัจจัยภำยนอกจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 
ที่ไม่มีควำมชัดเจนในกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ส่งผลให้ สพพ.  
ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้ จงึท ำ
ให้ สพพ. ไม่สำมำรถด ำเนินงำนไดต้ำม
ภำรกิจหลัก 
 

 
โครงกำรใหม ่
- ประสำนงำนกับประเทศเพือ่นบำ้นอย่ำง
ใกล้ชิดและติดตำมประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีกำร
ผูกพันสัญญำกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน
โดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้ำนขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก สพพ.  
(ร้อยละ 50) 
 
 

 
โครงกำรใหม ่
สบค. 1 ได้มีกำรประสำนงำนกับ สปป. ลำว 
อย่ำงใกล้ชิด เรื่องโครงกำรสะพำนมิตรภำพ
ไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิค ำไซย)  
โดยสปป.ลำว ไดส้่ง 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 พร้อมระบรุำยละเอียดโครงกำร พร้อม
เงื่อนไขทำงกำรเงินของโครงกำรทีก่ล่ำว 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 

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

 
โครงกำรใหม ่
- จัดส่งเจ้ำหน้ำท่ี สพพ. ไปให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีเมยีนมำ ดังนี ้
 1. ข้ันตอนและเง่ือนไขกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่เจำ้หน้ำท่ีของ
เมียนมำ 
  2. แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. 
(Environmental and Social Safeguards) 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 
 

 
โครงกำรใหม่  
   สบค. 2 มกีำรประสำนงำนกับประเทศ 
เพื่อนบ้ำน เพือ่ติดตำมกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด' 
ในไตรมำสที่ 2/2562 สบค. 2 ไดด้ ำเนินกำร
ประสำนประเทศเพื่อนบ้ำนเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือฯ จำก สพพ. 
และประสำนรับ Formal Request จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน ในโอกำสต่ำงๆ ดังนี้  
 1) โครงกำร Corridor Town 
- 3-8 ธ.ค. 61 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. เดนิทำงเข้ำ
ร่วมส ำรวจโครงกำร Corridor Town 
Development ร่วมกับ ADB ณ เมืองเมำะ
ล ำไย รัฐมอญ เมืองผำอัน และเมอืงเมียวดี  
รัฐกะเหรี่ยง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
- 18 ธ.ค. 61 เข้ำประชุมร่วมกับ 
Department of Treasury เรื่องติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร Corridor Town 
Development 
- 8 ม.ค. 62 ฝ่ำยเมียนมำแจ้งว่ำรฐัสภำเมียน
มำอนุมัติให้กู้เงิน สพพ. ด ำเนินโครงกำรฯ 
วงเงิน 24.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และจัดส่ง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงสัญญำฯ  
ของหน่วยงำนต่ำงๆ และแบบฟอรม์ Legal 
Opinion มำให้ สพพ. พิจำรณำ 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 

โครงกำรใหม ่
- 

 
 

โครงกำรใหม ่
- 

 
 
 
 

โครงกำรใหม่  
- 30 ม.ค. 62 สบค.2 เสนอควำมเห็นต่อ
ข้อคิดเห็นของฝ่ำยเมียนมำต่อ ผอ. สพพ. 
และ ผอ. สพพ. เห็นชอบให้แปลและจัดส่ง
ควำมเห็นฯ ไปยังเมยีนมำ เมื่อ 31 ม.ค. 62 
- 8 ก.พ. 62 สบค.2 ได้ส่งควำมเหน็ฯ ไปยัง
เมียนมำ ผ่ำนทำง email และมี ส. แจ้ง
เมียนมำ เกีย่วกับข้อคิดเห็นต่อร่ำงสัญญำ
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  
ถึงฝ่ำยเมียนมำเพื่อตดิตำมควำมคบืหน้ำกำร
พิจำรณำร่ำงสญัญำเงินกู้ 
- 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      
ขอควำมชัดเจนในกำรก ำหนดวันส ำหรับ
ก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนและขอเอกสำร
เพิ่มเตมิเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ สพพ. 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 

โครงกำรใหม ่
- 

 
 

โครงกำรใหม ่
- 

 
 
 
 

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
ระหว่ำงด ำเนินกำรภำยในของเมียนมำ 
- 1 ก.พ. 62 YESC มี ส. ขอให้ สพพ. จัดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำร เพื่อประกอบ 
กำรพิจำรณำน ำเสนอรัฐสภำเมียนมำ   
- 26 ก.พ. 62 สพพ. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ฝ่ำยเมียนมำร้องขอในเบื้องต้นผ่ำนทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (email) และ
ประสำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) 
ประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่ฝ่ำย 
เมียนมำขอในส่วนที่เหลือ 
- 11 มี.ค. 62 สพพ. มีหนังสือไปยงัฝ่ำย 
เมียนมำเพื่อจัดส่งข้อมลูเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอ Formal Request 
จำกรัฐบำลเมียนมำ 
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารโครงการ 1  
และส านกับริหารโครงการ 2 
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 
5. การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 

โครงกำรใหม ่
- 

 
 

โครงกำรใหม ่
- 

 
 
 
 

โครงกำรใหม ่
กำรจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมำ 
เกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรของ 
สพพ. และ หัวข้อแนวทำงป้องกันผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. 
(Environmental and Social 
Safeguards) เป็นส่วนหน่ึงในหัวข้ออบรม 
ณ ไตรมำสที่ 2/2562 สบค. 2 ไดจ้ัด 
Capacity Building ให้แก่เจ้ำหนำ้ที่เมียนมำ
เสร็จเรียบร้อย และรำยงำนผลฯ ต่อ ผอ. 
สพพ. และ คพพ. เพื่อทรำบ ดังนี ้
- 17-18 ธ.ค. 62 จัด Capacity Building 
- 2 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจดั Capacity 
Building ต่อ ผอ.สพพ. 
- 23 ม.ค. 62 รำยงำนผลกำรจดั Capacity 
Building ต่อ คพพ. 
 

 
สบค. 1 /  
สบค. 2 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม จุดอ่อนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส านักบริหารเงินทุน (สบท.) 
6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุน 
การด าเนินงาน 
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ  
ที่จะรองรับกำรด ำเนินงำน 
ในอนำคต ตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยง 
(ร้อยละ 50) 
 

 
ควำมเสีย่งจำกกำรที่ตลำดกำรเงิน 
มีควำมผันผวน เช่น ภำระดอกเบีย้ 
ที่สูงข้ึนหำกอตัรำดอกเบีย้ปรับตัวสงูขึ้น 
เนื่องจำกมีกำรกู้เป็นอตัรำดอกเบีย้
ลอยตัว ท ำให้ต้นทุนของ สพพ.  
ปรับสูงขึ้น 

 
- มีกำรติดตำมสภำวะดอกเบี้ยเปน็รำยเดือน 
และมีกำรระดมทุนจำกตลำดเงินและตลำดทุน 
เพื่อให้ สพพ. มีเงนิทุนเพียงพอที่จะรองรับ 
กำรด ำเนินงำนในอนำคตตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
ของ สพพ. (ร้อยละ 50) 
 

 
มีกำรด ำเนินกำรศึกษำข้อมลู ตดิตำมสภำวะ
เศรษฐกิจ ทิศทำงตลำดกำรเงินและรำยงำน 
คพพ. เพื่อทรำบเป็นรำยเดือน จ ำนวน  
6 ครั้ง 

 
 

 

สบท. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. ด้านการบริหารจัดการหนี้ 
เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน  
มีควำมถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้
ระบบบรหิำรจดักำรหนี ้
มีประสิทธิภำพ  
(ร้อยละ 50) 

 
 
 

 
1. ผู้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิอำจ
ช ำระหนี้ไม่ตรงตำมจ ำนวนหรือ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน ที่มีอัตรำ
ดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีควำมเสี่ยงหำก
อัตรำดอกเบีย้ปรับตัวสูงขึ้น 

 
1. ศึกษำสภำวะตลำดและควำมตอ้งกำร 
ของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบกำรตดัสินใจในกำร
ก ำหนดเงื่อนไขในกำรกูเ้งิน (ร้อยละ 50) 
2. ด ำเนินกำรตำมสญัญำกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครดั  (ร้อยละ 50) 
3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อให ้
ช ำระหนี้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ต่อไปนี้ จดหมำย 
อีเมล์ และโทรศัพท์ (ร้อยละ 50) 

 
มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง 
โดยปัจจุบัน สพพ. มีกำรแจ้งเตือนประเทศ
เพื่อนบ้ำน ผ่ำนช่องทำงจดหมำย อีเมล์ และ
โทรศัพท์ เพื่อใหป้ระเทศเพื่อนบ้ำนช ำระหนี้
ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด และ สพพ. ได้รับช ำระ
หนี้ครบถ้วนแล้ว จ ำนวน 21 ครั้ง ตรงตำม
เวลำที่ก ำหนดไว ้

 
 

 

สบท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the  Tread way Commission (COSO) ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
2. ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล  
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงที่เกิดจากค านวณการให้

คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และน าผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดท า
แผนภูมิความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้สามารถวางแผนการบริหารได้อย่างทั่วถึง 

4. ก าหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง หรือ การควบคุม หรือ การ
ยอมรับ หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง  

5. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
6. การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ  

 

คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (คพพ.)  
ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย  
4 ด้าน ได้แก่ 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส าหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.  

ส านักนโยบายและแผน 

2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงานภายในของ สพพ.  

ส านักอ านวยการ /ส านักบริหารเงินทุน/ 
ส านักบริหารโครงการ 1/ ส านักบริหาร
โครงการ 2 

3. ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project 
implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรับ
ใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักบริหารเงินทุน/ ส านักบริหารโครงการ 1 
/ส านักบริหารโครงการ 2/  
ส านักนโยบายและแผน 

4. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมภิบาล (Compliance risk) 
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ส านักบริหารเงินุทน/ 
ส านักอ านวยการ 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ณ มีนาคม 2562 สพพ. ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 74.89 โดยมี
กิจกรรมที่มีความล่าช้ากว่าแผนงาน ได้แก่ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการ
สร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของ 
คณะกรรมการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน นอกจากนี้  สพพ. ได้มีการเริ่มใช้ระบบ E-payment 
ส าหรับการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. แทนการสั่งจ่ายด้วยเช็ค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 2 
สพพ. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้ E-payment ส าหรับการจ่ายเบี้ย
ประชุม คพพ. โดยให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและก าหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

 

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2562 

สิ้นปีงบประมาณ 2561 มี.ค. 62 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 10 6 

ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) 12 6 

ด้านการเงิน (Financial risk) 12 8 

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมภิบาล 
(Compliance risk) 

12 8 



 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ณ มีนาคม 2562  



กิจกรรมที่ 1: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส าหรับการทบทวนกลยุทธภ์ายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ป ีของ สพพ. 
เป้าหมาย: 1. กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สพพ. มีความสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาร่วมกันระหวา่งประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และ Development Partners 
  

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

    1. กลยุทธ์เดิมในแผน
ยุทธศาสตร์ไม่สามารถ
ขับเคลื่อน สพพ. ให้ด าเนิน 
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายทิศทางการพัฒนาของ
ไทย และ/หรือ ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

10 
(5x2) 

10 
(5x2) 

Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 
6 

(3x2) 
- 

Q4 ปี 62  
-   

3 2 6 
ปาน
กลาง 

1. ศึกษา ทบทวน 
แนวนโยบาย เหตุการณ์
ส าคัญ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 

- หารอืกับหนว่ยงานสว่นกลาง 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศไทยและประเทศ 
เพื่อนบ้าน อาทิ กระทรวงมหาดไท 
กระทรวงการต่างประเทศ กรมทาง
หลวง BOI กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา สภาหอการค้าฯ  
สภาอุตสาหกรรมฯ 
- หารอืกับจังหวัดชายแดนเกี่ยวกบั
การพัฒนาประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน  
- เข้าร่วมประชุมเจ้าหนา้ที่อาวุโส
ACMECS และ ECF-10  
- การจัดท าสรุปผลการประเมิน
เบื้องต้น พบว่า กลยุทธ์เดิมภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ยัง
สามารถขับเคลื่อน สพพ. ได้ และ
สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการ
พัฒนาของไทย และ/หรือประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ส านักนโยบาย
และแผน 

 ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 
 

       2. สรุปผลการทบทวน
กลยุทธ ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 ป ี
 
 
 
 
 

  



กิจกรรมที่ 2 : ดา้นการปฏิบตัิงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมส าหรบัการปฏิบตัิงานภายในของ สพพ. 

เป้าหมาย: 1. การด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน 
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 

กิจกรรม 
ควบคุมความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน 
ณ มี.ค. 62 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผล 
กระทบ 

โอกาส 
ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

    1. การด าเนินงานล่าช้า  
ไม่เป็นไปตามแผนงานใน
สัญญาจ้าง ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายโครงการและที่ปรึกษา
ล่าช้า 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

10 
(5x2) 

3 
(3x1) 

Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 
3 

(3x1) 
- 

Q4 ปี 62  
-   

3 1 3 
ต่ า 

1. จัดท าแผนติดตาม
ความก้าวหนา้โครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

- จัดท าแผนปฏิบัตกิารติดตาม
ความก้าวหนา้โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 
และ ผอ.สพพ. อนุมัติแผนที่กลา่วเมื่อ
วันที่ 2 ต.ค. 61 และวันที่ 24 ต.ค. 61  

ส านักบริหาร
โครงการ 1 
ส านักบริหาร
โครงการ 2 

 ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 

   2. ด าเนินการติดตาม
โครงการให้ความช่วยเหลือที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 
 
 

- มีการเดินทางเพื่อติดตาม
ความก้าวหนา้ของโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (Ongoing) จ านวน 5 ครั้ง  
(1) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 
(ส่วนที่ 2)  เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 
(2) โครงการหงสาฯ เมื่อวันที ่11-14 
ธ.ค. 61 
(3) โครงการบ้านฮวกฯ เมื่อวันที ่20-
21  ม.ค. 62 
(4) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 
เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62 
(5) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 
(ส่วนที่ 2) เมื่อวันที ่19-20 มี.ค. 62 
 
 
 

  



ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

2. เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

12 
(4x3) 

3 
(3x1) 

Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 
3 

(3x1) 
- 

Q4 ปี 62  
-  

 

3 1 3 
ต่ า 

3. จัดให้มีการทบทวนคู่มือ
หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกบั
ภารกิจ 

- สบค. 1 ได้มีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนวิธกีารยืนยันยอดการเบิก
จ่ายเงินโครงการจากประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมีการปรับข้อความใน NOD 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ส่งเอกสารยืนยันยอด NOD กลับมา
ยัง สพพ.  
- สบค.2 ได้ มีการทบทวนคู่มือและ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งกับการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง
วิชการที่เกีย่วขอ้งแล้ว เห็นว่ายัง
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ สบค. 2 
ได้มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือฯ เสนอ ผอ. ทราบเป็นราย
เดือน และได้จัดท าแผน Knowledge 
Sharing โดยมีเน้ือหาเกีย่วกับ
กระบวนการ ขั้นตอน หลกัเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติส าหรับการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
จาก สพพ 

ส านัก
อ านวยการ 
ส านักบริหาร
โครงการ 1 
ส านักบริหาร
โครงการ 2 
ส านักบริหาร
เงินทุน 

 ความ
เส่ียงปี2560 

 ความ
เส่ียงใหม่ 

 
 
 
 
  



กิจกรรมที่ 3: ด้านการปฏบิัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนนิงาน 
เป้าหมาย: 1. มีระบบฐานขอ้มูลโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) ที่เหมาะสม 

2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัตงิานในภาวะฉุกเฉิน  
3. มีระบบ E-payment ส าหรับจ่ายเบีย้ประชุม คพพ. แทนการใช้เช็ค  

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

    1. ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
การถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) 
หรือมัลแวร์ (Malware) 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

10 
(5x2) 

10 
(5x2) 

Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 
10 

(5x2) 
- 

Q4 ปี 62  
-   

5 2 10 
สูง 

1. จัดท าระบบรักษาความ
ปลอดภัยดา้นเทคโนโลยี 
(Cyber Security) และ
ก าหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล 
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเพื่อใช้
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของ สพพ. เมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 61 
2. คณะท างานฯ ได้มีการจัดประชุม จ านวน 3 
ครั้ง โดยได้ก าหนดการบริหารจัดการเข้าถึง
ข้อมูลและตามระดับชั้น 
3. ด าเนินจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ 
สพพ. ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อพิจารณา เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 59 โดย
ทางกระทรวงดิจิทัลฯ ตอบกลับทาง E-mail 
ให้กับ สพพ. ด าเนินการแก้ไขนโยบายและ
แนวปฏิบัติฯ จ านวน 3 ครั้ง 
- เมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 61  
- เมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 61  
- เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 62 
ซ่ึงปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบและคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ  
1 เดือน 

ส านัก
อ านวยการ 

 ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 



ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

    2. เกิดภาวะฉุกเฉิน ท าให้เขา้
ปฏิบัติงาน ณ สพพ. ไม่ได้ 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

15 
(5x3) 

1 
(1x1) 

Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 
1 

(1x1) 
- 

Q4 ปี 62  
-  

 

1 1 1 
ต่ า 

2. ทดสอบระบบการ
ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

1. แต่งตั้งคณะท างานทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่องการปฏิบัติงานของ สพพ. แล้ว
เมื่อวันท่ี 19 ก.ย. 61 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ แล้ว 2 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาก าหนดสถานการณ์ท่ีต้องทดสอบ 
เมื่อวันท่ี 12 ต.ค. และ 15 พ.ย. 61 
3. ด าเนินการทดสอบตามแผนฯ เมื่อวันท่ี 29 
พ.ย. 61 ณ บริษัทอินเอตร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
4. รายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.สพพ. 
รับทราบแล้วเมื่อวันท่ี 17 ธ.ค. 61  

ส านัก
อ านวยการ 

 ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 

    3. การจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. 
เกิดการผิดพลาด ไม่ถึงผู้รับ 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

- - 
Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 

12 
(3x4) 

- 

Q4 ปี 62  
-   

3 4 12 
สูง 

3. ก าหนดให้มีการจัดท า
กระบวนการหรือ work 
flow ในการจ่ายเบี้ย
ประชุม คพพ. และการ
จัดท าฐานข้อมูลการจ่าย
เบี้ยประชุม คพพ.  

1. อยู่ระหว่างการจัดท า work flow เรื่องการ
ใช้ระบบ E-payment ในการจ่ายเบี้ยประชุม 
คพพ.  

ส านัก
อ านวยการ 

 ความ
เส่ียงปี2561 
ความ
เส่ียงใหม่ 

 
  



กิจกรรมที่ 4: ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement Risk) และการบรหิารเงนิทุนให้มีสภาพคล่อง
เพียงพอส าหรับใช้จ่ายของ สพพ. อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย: 1. มีข้อมูล Country risk ประกอบการพิจารณาให้ความชว่ยเหลือกบัประเทศเพื่อนบ้านและทราบถึงสถานการณ์ความเส่ียงของประเทศเพื่อนบ้าน 
     2. มีข้อมูลความเส่ียงของ Portfolio เพือ่ใช้ในการบริหารด้านการเงิน 
 3. ด าเนินการบริหารจัดการหนี้ได้อยา่งถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาทีก่ าหนด 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

    1. การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างมีนัยส าคัญ  
จนท าให้ สพพ. ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ความชว่ยเหลือ
ทางการเงินแก่ประเทศ 
เพื่อนบ้านได้ 
 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
 

ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 
10 

(5x2) 
8 

(4x2) 
Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 

8 
(4x2) 

- 

Q4 ปี 62  
-  

4 2 8 
ปาน
กลาง 

1. พัฒนาเครื่องมือการ
บริหารความเส่ียงของ
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 

- มีการจัดท า Template เพื่อใช้
รายงานการประเมินความเส่ียงของ
ประเทศเพื่อนบ้าน (Country risk) 
และ ผอ.สพพ. ได้อนุมัติ Template 
ที่กล่าวแลว้เมื่อวันที ่18 ธ.ค. 61 
- มีการจัดท า Template ติดตาม
สถานะโครงการ และ ผอ.สพพ. ได้
เห็นชอบ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อ
วันที่ 6 พ.ย. 61 
- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และ
ข้อมูลที่ส าคัญ ของ สพพ. 

สบค. 1/ 
สบค. 2/ 
สนผ. 

 ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 

       2. ศึกษาขอ้มูลสภาวะ
เศรษฐกิจ ทิศทางสภาวะ
ตลาดการเงินและรายงาน 
คพพ. รายเดอืน และ
จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 
Portfolio ของ สพพ.  
 

มีการศึกษาขอ้มูล ติดตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงิน และ
รายงาน คพพ. เพื่อทราบ เป็นราย
เดือน จ านวน 6 ครั้ง 

สบท. 
 

 ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 



ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

        3. จัดท าแผนการ
ติดตามหนี้จากผูกู้้ 
ด าเนินงานตามแผน
ติดตามหนี้ฯ และ
ประสานกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน และ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

มีการจัดท าแผนติดตามหนี้จากผู้กู ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 
42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มกีาร
ประสานกับประเทศเพื่อนบา้นเพื่อ
ติดตามหนี้อยา่งใกล้ชิด และ ณ มี.ค. 
62  สพพ. ได้รับช าระหนี้ครบถว้น 
จ านวน 21 ครั้ง ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

สบท.  

 
  



กิจกรรมที่ 5: ด้านการปฏบิัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมภบิาล (Compliance risk) การปฏบิัตงิานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบตัิงานต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
เป้าหมาย: 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงาน 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (ม.ีค. 62) 
กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ณ มี.ค. 62 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุประเภทความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล/
ระดับ กลยุทธ ์ ด าเนินงาน การเงิน กฎหมาย 

    1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงานตาม 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
เปรียบเทียบระดับความเส่ียง 

(ผลกระทบ x โอกาส) 
ณ สิ้นปี 61 Q1 ปี 62 

12 
(4x3) 

12 
(4x3) 

Q2 ปี 62 Q3 ปี 62 
8 

(4x2) 
- 

Q4 ปี 62  
-  

 

4 2 8 
ปาน
กลาง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงานของ สพพ.  

เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ให้กับเจ้าหน้าทีข่อง สพพ. 
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 

สบท./สอก.  ความ
เส่ียงปี2561 

 ความ
เส่ียงใหม่ 

       2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ. พร้อมทั้งท า
การชี้แจง ท าความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าทีภ่ายในองค์กร  

แก้ไขข้อบังคับ คพพ. ว่าดว้ยการเงิน 
การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ พรบ. 
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 61 โดย
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 

สอก.  

       3. จัดท าคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของ สพพ. ในด้าน
โครงการสร้างความสัมพันธ์และ
แนวปฏบิัติเพื่อสร้างความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (accountability) ของ 
คณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้ สพพ. มีความยั่งยืน 

อยู่ในระหวา่งการจัดท าคาดวา่จะแลว้
เสร็จในเดือน เม.ย. 62 

สอก.  



 

แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ 
สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตำม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 โดยมีงบประมำณ จ ำนวน 2,500,000 บำท 

แผนงานในปีงบประมาณ 2562 มี 8 โครงการ โดยผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่  2 
1.  โครงกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงส ำหรับทดแทนเครื่อง
เดิมที่เสื่อมสภำพ 

1 .  แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำขอบเขตของงำน  
(ร้อยละ 25) 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 25) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ
ตำมแผนก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ ์ (ร้อยละ 25) 
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับ
ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภำพ (ร้อยละ 25)  

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำ
ขอบเขตของงำนโครงกำรฯ 
(ร้อยละ 25) 

2. โครงกำรพัฒนำระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ระบบ Pen sign เพ่ือสำมำรถ
ลงนำมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต ทั้ งระบบปฏิบัติ  
Windows, Android แ ล ะ 
IOS 

1.  แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำขอบเขตของงำน  
(ร้อยละ 25) 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 25) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ
ตำมแผนก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ ์ (ร้อยละ 25) 
4. ติดตั้งระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ 
Pen Sign (ร้อยละ 25) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำ
ขอบเขตของงำนโครงกำรฯ 
(ร้อยละ 25) 

3 .  โ ค ร งก ำ รฝึ ก อบ ร ม /
สัมมนำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ 
และเพ่ิมทักษะด้ำน ICT แก่
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. 

1 .  ส ำ ร ว จ ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ห ม ำ ะส ม กั บ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่   
(ร้อยละ 25) 
2. จัดหำหลักสูตรที่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ อย่ำงน้อย  
1 หลักสูตร (ร้อยละ 25) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. (ร้อยละ 25) 
4. ด ำเนินกำรฝึกอบรม/สัมมนำ (ร้อยละ 25) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดหำ
หลักสูตร (ร้อยละ 25) 
 

4. โครงพัฒนำระบบช่อง
ทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับ
ผู้ใช้บริกำร (Web board / 
Pop-Up) 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 25) 
2. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
(ร้อยละ 25) 
3. พัฒนำระบบช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร
ตำมท่ีอนุมัต ิ(ร้อยละ 25) 
4. ติดตั้งระบบช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร 
(Web board / Pop-Up) (ร้อยละ 25) 

อยู่ระหว่ำงขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร 
สพพ.  
(ร้อยละ 25) 



 

โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่  2 

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

1. ก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตของงำน 
(ร้อยละ 25) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ 
(ร้อยละ 25) 
4. ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ำย 
(Server Room) (ร้อยละ 25) 

ด ำเนินกำรขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร 
สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้ อ
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
(ร้อยละ 75) 

6. โครงกำรโอนย้ำยข้อมูล
จำกศูนย์ข้อมูลเดิม (Data 
Center)  ไ ป ยั ง ร ะ บ บ
สำรสนเทศบนเครือข่ ำย
แ บ บ ก ลุ่ ม เ ม ฆ  ( Cloud 
Computing) 

1. วำงแผนระบบเครือข่ำยภำยในของส ำนักงำน (ร้อยละ 20) 
2. จัดหำระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) (ร้อยละ 20) 
3. ก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ ์(ร้อยละ 20) 
4. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ 
(ร้อยละ 20) 
5. ด ำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลเดิม (Data 
Center) ไปยังระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 20) 

ด ำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศไปยัง
เครือข่ำยแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) เรียบร้อยแล้ว 
(ร้อยละ 100) 

7. โครงกำรจัดหำตู้ส ำหรับ
จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ ์

1. จัดหำตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ ์(ร้อยละ 25) 
2. ก ำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ 
(ร้อยละ 25) 
4. ด ำเนินกำรติดต้ังตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยและอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 

ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  
(ร้อยละ 100) 

8. โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 

1. จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรม
อ่ืนๆ เพ่ือ update/upgrade ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
เ ช่ น  Office 365, Microsoft Project และ  Adobe 
Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 25) 
2. ก ำหนดคุณสมบัติของซอฟท์แวร์ (ร้อยละ 25) 
3. ขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำร สพพ. เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ 
(ร้อยละ 25) 
4. ด ำ เนินกำรจัดซื้ อ /ติดตั้ ง ซอฟท์แวร์  เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนครบถ้วน ตำมควำมจ ำเป็นที่
ใช้งำน (ร้อยละ 25) 

อยู่จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 25) 

รวม 50.00 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 
 

  คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
22 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 14 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
1. การพัฒนาระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (10) 

ไตรมาส 2 
- ชี้แจงข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบันและ
แผนการพัฒนาระบบต่อ Supplier แล้ว 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2561 
- ผู้อ านวยการ สพพ. อนุมัติขอบเขตของ
งานโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฯ 

5 

2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร (10) 

ไตรมาส 2 
- แต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมแล้ว 3 
ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่ 8 
และ 17 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มีการ
น าเสนอการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 และได้น าเสนอ คพพ. เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2562 

5 

3. ทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่องการปฏิบัติงาน Business 
Continuity Plan (BCP) (5) 

ไตรมาส 2 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการ
ทดสอบฯ และ ผอ.สพพ. รับทราบแล้ว 
ตั้งแต่ไตรมาส 1 (วันที่ 17 ธันวาคม 
2561) 

5 



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

ไตรมาส 2 
- ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จ านวน 19 
คน จากทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.35 (ไม่รวมเจา้หน้าที่ที่ยังไม่ผ่านการ
ทดลองงาน) เข้ารับการอบรมครบตาม
แผนงานแล้ว (เข้าอบรมครบ 4 วันหรือ 2 
หลักสูตร) ดังนี ้
1. พันเอก ศรัณย ูวิรยิเวชกุล 
- หลักสูตร ITG รุ่น 9/2018 (16-17 ต.ค. 61) 
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense 
Initiative Conference) (27-28 พ.ย. 61) 
2. นายอธวิัตร ลวพิมล 
- หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor (4 
พ.ย. 61) 
3. นางสาวเกศินี แตงพันธ ์
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety Audit) ระหว่างการก่อสร้าง 
(During Constructing Stage) และก่อนเปิด
การใช้งาน (Pre-opening Stage) (1 - 3 
ต.ค. 61) 
4. นางสาววิภา สโีสด 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 
ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุน่ 2   (12 
ธ.ค. 61)  
- การวิเคราะห์และรายงานตน้ทุนและความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62)  
5. นางสาวนธิินันท์ พงษ์หิรัญธนโชค 
- การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2561 เรื่อง
ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพ่ือการพัฒนา Thai 
Democracy on the Move (8-10 พ.ย. 61) 
- FinTech Lending & Trend: อนาคต
สินเชื่อดิจิทัล รุ่น 1 (18 ธ.ค. 61) 
- การวิเคราะห์และรายงานตน้ทุนและความ
เสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62) 
6. นางสาววัชวี ผมนะรา 

5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 
9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุ่น 2  
12 ธ.ค. 61 
- การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61)  
7. นายธนะ มงคลโภชน ์
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense 
Initiative Conference) ภาคปฏิบัติ 
(11 ธ.ค. 61) 
8. นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์  
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม รุ่นที่ 14 
(11 ก.พ. - 3 มิ.ย. 62)  
9. นายระพิพิษณ์ พรหมนารท  
- เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร (7 ก.พ.-
21 มี.ค. 62) 
10. นายณรรถพล ประสพโชค  
- หลักสูตร AMOEBA MANAGEMENT การ
บริหารจากสุดยอดฝีมือนักบริหาร Kazuo 
Inamori (12-13 ก.พ. 62) 
11. นายเกียติศักดิ์ ภัคมาตร ์
- การบริหารโครงการเชิงปฏิบัต ิ(Project 
Management in Practice) ส าหรับในด้าน
ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม รุน่ที่ 26 (27-
28 ก.พ. 62) 
12. นางสาวชาครยิา กัทลีพันธ ์ 
- เตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพ่ือรองรับ
ประเทศไทย 4.0: FUTURE READY 
PROGRAM For Thailand 4.0  
(20-22 ม.ีค. 62) 
13. นายมงคล เจริญศร ี
- การบริหารยุทธศาสตร ์รุ่นที ่1 กลุ่มย่อยที่ 
2 (25-27 ก.พ. 62)  
14. นางสาวอาภากร อินทะกันฑ์  
- การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61) 
15. นางสาวอุษา แก้วแดง 
- สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุน่ที่ 19  
(21-22 ม.ีค. 62) 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
16. นางสาวศรัณย์พัชต ์วฒันะอาภรณ ์
- ศิลปะการพัฒนาหวัหน้างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการท างาน รุน่ที่ 81  
(27-28 ม.ีค. 62)  
17. นางสาวสุขุมา สาระหงษ ์
- Anti-Corruption: the Practical Guide 
(ACPG) รุน่ที่ 48/2019 (6-7 ก.พ. 62)  
18. นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า 
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความ ท้า
ทายในโลกยุคใหม ่รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62) 
19. นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน ์
- การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความ ท้า
ทายในโลกยุคใหม ่รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62) 
 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม in house 
training จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับ
สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม      
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 
(2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่              
13 กุมภาพันธ์ 2561 

5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศครบ 100% 
(5) 

ไตรมาส 2 
- ไมม่ีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 
ไตรมาส 1 
- มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 3 ท่าน ได้รับ
การปฐมนิแทศแล้ว 3 ท่าน เมื่อวันที่  
2 พฤศจิกายน 2561 

2.5 

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

ไตรมาส 2 
จัดกิจกรรม Lunch Talk แล้ว 6 ครั้ง 
ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 Road Safety Audit เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2561 
ครั้งที่ 2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

2.5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ครั้งที่ 3 เรื่อง แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 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 
Digital ตามนโยบาย Thailand 
4.0 ปีละ 2 ครั้ง  
(5) 

ไตรมาส 2  
- ยังไม่มีการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
- มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจ าปี งปม. 62 (ครั้งที่ 1) ณ ส านักงาน 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 

2.5 

8. ศึกษาการน า Digital 
Technology มาใช้ในการท างาน 
ของ สพพ. (10) 

ไตรมาส 2 
- แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการน า Digital 
Technology มาใช้ในการท างานของ 
สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
- ส่งหนังสือถึงส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อ
เชิญผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และได้รับหนังสือ
ตอบรับผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างานฯ 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
8 มีนาคม 2562 

5 

9. ด าเนินการ สรรหา/คัดเลือก
บุคลากรตามกรอบโครงสร้าง
องค์กร (10) 

ไตรมาส 2 
- มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริ่มงาน 3 
อัตรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
- เปิดรับต าแน่งผู้อ านวยการส านักบริหาร
เงินทุนโดยปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้สมัครแล้วเมื่อวันที่  
20 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์เพ่ือด ารงต าแหน่ง

5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุน สพพ. 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ สพพ. 
ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 
มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกเม่ือวันที่ 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
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี (5) 

ไตรมาส 2 
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกฯ 
แล้ว 3 ครั้ง ได้แก ่ 
ครั้งที่ 1 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
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 

5 

11. จัดกิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษภายในส านักงาน  
1 ครั้ง/เดือน (5) 

ไตรมาส 2 
- จัดกิจกรรม Monthly English Day 
แล้ว 6 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 Bingo เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

2.5 



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
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
สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืนตามผลการส ารวจความ
พึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร 
(10) 

ไตรมาส 2 
- มีการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่  
13 พฤศจิกายน 2561 และมีการประชุม
คณะท างานทบทวนและปรับปรุง 
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ของ สพพ. เมื่อวันที่ 8 และ 
17 มกราคม 2562 มีการน าเสนอการ
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้
น าเสนอ คพพ. เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 

5 

13. ทบทวน ปรับปรุง
Succession Plan ให้เป็น
ปัจจุบัน (5) 

ไตรมาส 2 
- ยังไม่มีการด าเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 

0 

14. ส ารวจความพึงพอใจของ 
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพ่ือติดตาม
ผลและความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่จากการส ารวจครั้งที่
ผ่านมา (5) 

ไตรมาส 1 
- ยังไม่มีการด าเนินการ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4 

0 

รวม (คะแนน) 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 50 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562 

แผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  คณะกรรมการบริหารส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(คพพ.) ได้เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 
8/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในวงเงิน 3,200,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ตามแผนงานหลัก จ านวน 3 แผนงาน 12 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ จ านวน 3 กิจกรรม : เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล จ านวน 5 กิจกรรม : เพ่ือให้ข้อมูล
ข่าวสารของ สพพ. ผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
สื่อดิจิทัลง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือที่ประชาชน
จะสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก 
 3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารแบบครบวงจร 
จ านวน 4 กิจกรรม : โดยส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ใน
ตราสัญลักษณ์องค์กรหรืองานบริการของ สพพ. ส าหรับการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว 
 

เกณฑ์การชี้วัด 

 ก าหนดเป็ นระดับขั้ นของความส า เร็จ  (Milestone) แบ่ ง เกณ ฑ์ การชี้ วัดจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ร้อยละความส าเร็จ 
1. กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ จ านวน 12 กิจกรรม  6.7 : 12 ร้อยละ 80 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์  
เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ. 

2.5 : 4 ร้อยละ 90 

3. สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณ ปี 2562 และ
จัดท าร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2563 เสนอต่อ คพพ.  

10 ร้อยละ 100 

 
  ทั้งนี้ แผนการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 ในวงเงิน 
3,200,000.-บาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 1,334,698.56 บาท ค่าความส าเร็จของงาน 
คิดเป็นร้อยละ 55.25
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(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1) 

 
  (1) กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ จ านวน 12 กิจกรรม (ร้อยละ 80) 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

คพพ.อนุมัต ิ
(3.2 ลบ.) 

วงเงินเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 

1. แผนงานด้านสื่อมวลชนสมัพันธ์ (Press Relations) (3 กิจกรรม)      
1. กิจกรรมสื่อมวลชนสญัจร (Press Tour) 
คาราวาน โครงการก่อสร้างถนนจาก 
เมืองหงสา - บ้านเชียงแมน  
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) 
สปป.ลาว เพื่อยกระดับเส้นทาง 
การท่องเทีย่วพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 

- วท. 26 มีนาคม 2562 ผู้อ านวยการอนุมัติแผนการด าเนินโครงการสื่อมวลชนสัญจร
สานสมัพันธ์ไทย-ลาว บนเส้นทางเมืองคู่แฝด” หรือ “PRESS TOUR NEW ROUTE 
(NAN - LUANG PRABANG)” ในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน 
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ถนนเส้นทางน่าน-หงสา-หลวงพระบาง 
คาดว่าจะจดัขึ้น ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถนุายน2562 

3.35 900,000 - - 900,000 

2. กิจกรรมผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน 
(Meet the Press) และงานขอบคุณ
สื่อมวลชน (Thanks Press) 

- วท. 16 มกราคม 2562 (ครั้งท่ี 1) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน (THANKS PRESS) ณ 
ร้านอาหารฟู่ฟู่ ชาบู สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพฯ 
- 30 มกราคม 2562 ผลิตของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง แบบพับได้) ใช้ในกิจกรรม
ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน (MEET THE PRESS) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ในวัน
สถาปนาครบรอบ 14 ปี ของ สพพ. ก าหนดจัดแถลงข่าว 2 รอบ ณ กระทรวงการคลัง/ 
ร้านอาหารฯ 

3.35 220,000 
 
 

24,602 
 

58,000 

- 137,398 

3. กิจกรรม (CSR : Corporate Social 
Responsibility) เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ประเทศไทย (เมืองรองตามนโนบายรัฐ) 
หรือประเทศเพื่อนบ้าน (พ้ืนท่ีโครงการ) 
เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จักของประชาชนผู้มี
ผลประโยชน์ร่วม 

- วท. 17-18 มกราคม 2562 เดินทางส ารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการประปาภเูขาฯ 
- วท. 26 มีนาคม 2562 ผู้อ านวยการอนุมัติแผนการด าเนิน 
- วท. 3-5 เมษายน 2562 เดินทางหารือและสรุปผลการก่อสร้าง “โครงการประปา
ภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” บนพ้ืนท่ี
โครงการก่อสร้างถนนจาก เมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง 
พระบาง) โดยจดัพร้อมกับกิจกรรม Press Tour ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2562 

3.35 200,000 - - 200,000 

(1) แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ 3 กิจกรรม รวม 1,320,000 82,602 - 1,237,398 
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(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2) 
 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

คพพ.อนุมัต ิ
(3.2 ลบ.) 

วงเงินเบิกจ่าย
(บาท) 

งบผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 

2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสือ่ดิจิทัล (5 กจิกรรม)      
4. ผลิตวารสารองค์กรราย 6 เดือน  - 1 พ.ย. 61 จัดจ้างท าวารสารองค์กรราย 6 เดือน (ฉบับท่ี 11 เดือนตุลาคม 2561 - 

เดือนมีนาคม 2562) และ (ฉบับท่ี 12 เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562) รูปแบบ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กับบริษัท อิสรลักษณ์ ดีไซน์ สตดูิโอ จ ากดั ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจดัท าเนื้อหาฉบับท่ี 11/2562 ของคณะท างานฯ 
- อยู่ระหว่างการออกแบบ และรอเนื้อหาส่วนสดุท้ายจาก ดร. ปัมมาฯ คาดว่าเดือน
มีนาคม 2562 จะสามารถเผยแพร ่และเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ ในวงเงิน 58,850 บาท 

3.35 125,000 117,700 
 
 
 
 

- 7,300 

5. ผลิตรายงานประจ าปี 2561  
(Annual Report 2018)  
 

- ตามบันทึก สอก.05(5)/20 วท. 19 มี.ค. 62 เสนอให้ฝ่ายพัสดดุ าเนินการจัดจ้าง 
บริษัทฯ รับเหมางานออกแบบ ตพีิมพ์ และงานแปล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้าง 
และรอเนื้อหาจากส านักนโยบายและแผน  

3.35 187,000 171,200 - 15,800 

6. ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ : วารสาร
การเงินการคลัง จ านวน 4 ฉบับ 

5 พ.ย. 61 สนับสนุนลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง ฉบับท่ี 98 (มกราคม -
มีนาคม 2562) ถึง ฉบับท่ี 101 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 

6.7 40,000 40,000 - 0 

7. กิจกรรมท าบุญเลีย้งพระ เนื่องในวัน
สถาปนาองค์กรครบรอบปีท่ี 14 เพื่อความ
เป็นสิรมิงคลความสามัคคีสมานฉันท์ของ
บุคลากร 

- ยังไม่ด าเนินการ - 0 63,000 - - 63,000 

8. บริการเก็บคลิปปิ้งข่าวออนไลน ์(News 
Clipping Online) จากระบบตดัข่าวสื่อ
หนังสือพิมพ์ และสื่อเว็บไซต์ออนไลน ์

- วท. 4 ต.ค. 61 จัดจ้างเหมาบริการตัดคลิปปิ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์ และข่าวตัดจาก
เว็บไซต์กับบริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด  
- ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

6.7 150,000 149,999.96 - 0.04 

(2) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทลั 5 กิจกรรม รวม 565,000 478,899.96 - 86,100.04 
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(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3) 
 
 



 

 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

คพพ.อนุมัต ิ
(3.2 ลบ.) 

วงเงินเบิกจ่าย
(บาท) 

งบผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 

3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร (4 กิจกรรม)      
9. ผลิตของที่ระลึกปี 2562 : เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ของ สพพ. หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพิธีการต่างๆ เช่น 
- งานสถาปนาองค์กรครบรอบปีท่ี 14 
- กิจกรรม Thailand’s ASEAN 
Chairmanship  
- กิจกรรม CSR & Press Tour 
- กิจกรรมต่อต้านคอร์รปัช่ัน 
- งานพระราชพิธีต่างๆ ท่ีส าคญั 

- ยังไม่ด าเนินการ - 0 420,000 - - 420,000 

10. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลกึในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น 
- ปฏิทิน 1,000 ชุด 
- สมุดไดอารี่ 1,000 ชุด 
- บัตรอวยพรปีใหม่ 1,000 ชุด  
- ผลิตของที่ระลึก 1,000 ชุด 

24 ต.ค. 62 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของทีร่ะลึก คือ 
- ปฏิทิน 1,000 ชุด ราคา 117,700 บาท 
- สมุดไดอารี่ 1,000 ชุด ราคา 181,900 บาท 
- บัตรอวยพรปีใหม่ 205 ชุด จ านวน 820 ภาพ ราคา 12,300 บาท 
- ผลิตของที่ระลึก 870 ชุด ราคา 144,250 บาท 

6.7 460,000 456,150 - 3,850 
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(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4) 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

คพพ.อนุมัต ิ
(3.2 ลบ.) 

วงเงิน
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 

3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร (4 กิจกรรม)      



 

 

 

11. ผลิต Digital Signage  
 

- 13 พ.ย. 62 ผลติ Digital Signage สื่อประชาสมัพันธ์ในยุค 4.0  
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น และเพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการ
ต่างๆ - ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

6.7 235,000 234,950.60 - 49.40 

12. การให้ความสนับสนุนแก่องค์การต่างๆ (Sponsored 
Organization) ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบริจาคใน
โครงการต่างๆ 

- 30 มกราคม 2562 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุ
โซนร้อนปาบึกในพ้ืนท่ีภาคใต้ “คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม” 
กระทรวงการคลัง 

6.7 200,000 2,500 - 197,500 

(3) แผนงานส่งเสริมภาพลักษณท์ี่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร 4 กิจกรรม รวม 1,315,000 693,600.6 - 621,399.4 
4. กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์       
1. เดินทางถ่ายท าโดรนและภาพนิง่ 
(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ หรือ งบเดินทางปี 2562)  
เนื่องจาก ปชส. ขออนุมัติให้ตัดจากงบเดินทาง ทางบช.
ให้ตัดงบ ปชส. ซึ่งจะไปกระทบในงบ press tour 

- วท. 3-4 ธ.ค. 61 พาทีมงาน บจ. ดาวฤกษ์ฯ เดินทางถ่ายท าโดรน
และภาพนิ่ง จ.พะเยา - เมืองคอบ - บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว  
- การผลติสื่อวีดีทัศนเ์ป็นแผนงาน ปชส. ปี 61  
- ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

- - 31,057 - -31,057 

2. ส ารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการประปาภเูขาหมู่บ้าน 
กิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว” 
(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ หรือ งบเดินทางปี 2562)  
เนื่องจาก ปชส. ขออนุมัติให้ตัดจากงบเดินทาง ทางบช.
ให้ตัดงบ ปชส. ซึ่งจะไปกระทบในงบ CSR-Press Tour 

- วท. 17-18 มกราคม 2562 เดินทางส ารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ
ประปาภเูขาหมู่บา้นกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง  
สปป.ลาว” บนพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา -  
บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยจะจัดพร้อม
กับกิจกรรม Press Tour ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 

- - 48,539 - -48,539 

(4) กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ ์ รวม - 79,596  -79,596 
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(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5) 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

คพพ.อนุมัต ิ
(3.2 ลบ.) 

วงเงิน
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 

4. กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์       
3. โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

- โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถาบันราชานุกลู  
กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที ่

- - 50,000 - -50,000 



 

 

 

13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. โดยการสนับสนุน 
เงินบริจาคเพื่อจดัเลีย้งอาหารกลางวัน จ านวน 10 มื้อ เป็นเงินท้ังสิ้น 
50,000 บาท 
-อยู่ระหว่างด าเนินการ- 

4. โครงการปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

- โครงการปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ  
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จะจดัขึ้นในวันพุธท่ี  
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยถวายปัจจัย 
ท านุบ ารุงศาสนสถาน เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 50,000 บาท แด่สมเดจ็
พระวันรัต เจ้าอาวาส พร้อมฟังเทศน์ วิปัสสนากรรมฐาน และ
เจริญภาวนา 
 

- - 50,000 - -50,000 

(4) กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ ์ รวม - 100,000  -100,000 
 



 

 

 

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6) 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

คพพ.อนุมัต ิ
(3.2 ลบ.) 

วงเงินเบิกจ่าย
(บาท) 

งบผูกพัน 
(บาท) 

คงเหลือ 

กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์ (เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ ปี 2561)      
5. โครงการผลิตสื่อส่งเสรมิบทบาท 
ของไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ ปี 2561) 

- 30 ตุลาคม 2561 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ท าการเบิกจ่ายงวดที่ 1 โดยได้สง่มอบ  
VDO Infographic ฉบับภาษาไทย 
- 30 มกราคม 2562 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ท าการเบิกจ่ายงวดที่ 2 โดยไดส้่งมอบ  
VDO Infographic ฉบับภาษาอังกฤษ 
- 19 ธันวาคม 2561 ครั้งท่ี 1 ขยายระยะเวลางานออกไป ตั้งแต่วันท่ี  
17 ธันวาคม 2561-14 กุมภาพันธ์ 2562 
- 14 กุมภาพันธ์ 2562 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ท าการเบิกจ่ายงวดที่ 3 โดยได้ส่งมอบ  
VDO Presentation ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ 
-ด าเนินการแล้วเสร็จ- 

- 
 
- 

- 
 
- 

128,000 
 

192,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

รวมท้ังสิ้น 50.25 3,200,000 1,334,698.56 - 1,334,698.56 
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  (2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 62 เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10) 
 
 



 

 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

รายงานผลการด าเนินการต่อ คพพ.  
เป็นรายไตรมาส 4 ครั้ง 

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

2.5 
2.5 

 
 

  (3) สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 62 และจัดท าร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 63 เสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)  
 
 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละ 

สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณ ปี 
2562 และจัดท าร่างแผนประชาสมัพันธ์ ปี 
2563 เสนอต่อ คพพ. 

รายงานสรุปผลและเสนอแผนใหมใ่นช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือนสิงหาคม-
กันยายน 2562  
 

0 

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






















