
ผลการด าเนินงานครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
         ผลการด าเนินงานครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 91.22 

สรุปได้ ดังนี้ 
 
 

แผนงาน 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 2 หมายเหตุ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2563 (ณ ไตรมาสที่ 2) 
(30 กิจกรรม) 
 
 
 
 

ร้อยละ 100.00 
(ของครึ่งปีแรก) 

 
ร้อยละ 50.00 

(ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

 
 
 

ร้อยละ 91.22 
 
 

ร้อยละ 45.61 
 
 
 
 

ในภาพรวมด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 
สนผ. 
-  จั ดท า งานวิ จั ย เรื่ อง  "การจัดล าดั บ
ความส าคัญในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน" 
- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของไทย 
โดยใช้โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 
(R12) ใน สปป. ลาว เป็นเครื่องมือในการ
ผลักดันให้เส้นทาง R 12 อยู่ภายใต้ GMS 
CBTA 
แนวทางเร่งรัดการด าเนินงาน 
- เร่งด าเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษาให้
แล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
2563 
- ประสานงานกับ สปป. ลาว ในการปรับแก้
ร่าง Minute of Discussion (MoD) อย่าง
ใกล้ชิด และด าเนินการประสานงานส าหรับ
การเวียนลงนามใน MoD ต่อไป 
 
สบค. 2 
- การให้ความร่วมมือทางการเงิน (FA) แก่
ประเทศเพ่ือนบ้าน ตามผลการศึกษาความ
เหมาะสม (โครงการใหม่ โครงการ NR67) 
- จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพ่ือนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้
ความร่วมมือทางวิชาการและทางการเงินแก่
ประเทศเพ่ือนบ้าน (2 หลักสูตร) 
แนวทางเร่งรัดการด าเนินงาน 
- ติดตาม ประสานเรื่อง Formal Request 
จากกัมพูชา อย่างใกล้ชิด 
-  จั ด ท า ค า ด ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 ที่มี
ต่อกิจกรรมการจัดการถ่ายทอดความรู้ฯ ใน
เงื่อนไขเวลาต่างๆ เ พ่ือน าไปวางแผน
ก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 



แผนงาน 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผลการด าเนินงาน
ไตรมาส 2 หมายเหตุ 

สอก. 
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพ่ือความ
มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
แนวทางเร่งรัดการด าเนินงาน 
- เร่งรัดการจัดท าขอบเขตการด าเนินงานให้
แล้วเสร็จ เพ่ือด าเนินกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป 
 
 

 

 

แผนงาน 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน  
 

เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
สพพ. มีผลการ
ด าเนินงานผ่าน
มาตรฐานทกุ
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2 ตัวชี้วัด และอยู่
ระหว่างด าเนินการ
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย จ านวน 
9 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการจ ากัด หรืองด
เว้นการเดินทางทั้งระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ รวมถึงการปิดด่านพรมแดน
ของทั้งฝ่ายไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน จึง
ท าให้คาดการณ์ว่าตัวชี้วัดฯ ของ สพพ. ที่
ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 
1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการใช้สินค้าและ 
บริการจากประเทศไทยผ่านการเบิกจ่ายเงิน
ส าหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของ สพพ. 
2) ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการค้าชายแดน 
ณ ด่านบ้านฮวก 
3) ตัวชี้วัดที่ 1.4 การประเมินผลลัพธ์
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (Post 
Evaluation) 
4) ตัวชี้วัดที่ 2.1 การให้ความช่วยเหลือทาง 
การเงินส าหรับโครงการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 
5) ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความพึงพอใจใน 
การให้บริการขององค์การมหาชน 
6) ตัวชี้วัดที่ 5.1 (4) การเบิกจ่ายเงินให้ได้ร้อยละ 96 



แผนงาน 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

แผนการควบคุมภายใน  
มี 5 ด้าน ดังนี้ 
1) สภาพแวดล้อมของ 
การควบคุม 
2) การประเมินความเสี่ยง 
3) กิจกรรมการควบคุม 
4) สารสนเทศและสื่อสาร 
5) การติดตามประเมินผล 
(เอกสารแนบ 2) 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 62.82 
 

ด าเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากผลกระทบของ 
COVID-19 คือ การให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ใน
เรื่องโครงการที่ตนรับผิดชอบลงพ้ืนที่ทุกครั้ง 
เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกับ
สื่อมวลชน ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์การ
ควบคุมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มี 6 ด้าน ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในตาม พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
2) พัฒนาระบบข้อมูลที่
ส าคัญเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 
(Country Risk, การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ) 
3) พัฒนาระบบการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพ
โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
4) พัฒนาการบริหารเงินทุน
ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน
การคลัง พ.ศ. 2561 และ 
มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การ
ถือหุ้น/ร่วมทุนจ าหน่าย
ทรัพย์สินเป็นสูญ 
5) พัฒนาระบบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตาม 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 
6) โครงการก ากับการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 47.00 การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย  
 



แผนงาน 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และ 
พ.ร.บ. การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 
(เอกสารแนบ 3) 
แผนการด าเนนิงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(8 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 4) 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 58.00 
 

ด าเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร
เร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพ่ือความ
มั่นคงปลอดภัย 

แผนพัฒนาบุคลากรของ 
สพพ.  
(13 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 5) 

ร้อยละ 100.00 
 

ร้อยละ 64.31 
 

ด าเนินการได้ตามแผน  
 

แผนประชาสัมพันธ์ 
(8 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 6) 

ร้อยละ 100.00 
 

ร้อยละ 60.00 ด าเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด ดังนี้ 
- กิจกรรมผู้บริหารพบปะภาคเอกชน  
 

แผนการตรวจสอบภายใน 
(3 กิจกรรม)  
(เอกสารแนบ 7) 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 42.50 การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย  
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
(10 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 8) 

ร้อยละ 100.00  ร้อยละ 51.26 ด าเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนด ดังนี้  
- จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพ่ือนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน (2 หลักสูตร) 

 

          
 


