
ผลการด าเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4) 
         ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 

94.76 สรุปได้ ดังนี้ 
 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2562 (ณ ไตรมาสที่ 4) 
(34 กิจกรรม) 
 
 
 
 

ร้อยละ  
100.00 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
94.76 

 
 
 
 
 
 
 

ในภาพรวมด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว ้
แต่มีกิจกรรมทีม่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
สบค. 1 
- การใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) 
แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติ
ต่าง  ๆ(โครงการใหม ่โครงการสะพานเชียงแมน  
- หลวงพระบาง) 
- ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (การ
จัดท ารายงานปิดโครงการ โครงการหงสา - 
เชียงแมน) (ล่าช้าเนื่องจากงานก่อสร้างไม่
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย) 
 
แนวทางเร่งรัดการด าเนินงาน 
- เร่งการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาส าหรับ
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดโครงการสะพาน 
เชียงแมน-หลวงพระบาง 
- เร่งการด าเนินการจัดท ารายงานปิด
โครงการให้แลว้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2563 
สบค. 2 
- การใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) 
แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติ
ต่าง  ๆ(โครงการใหม ่โครงการถนน 4 สาย ใน
กัมพูชา หรือ NR68) 
แนวทางเร่งรัดการด าเนินงาน 
- ติดตามและประสานงานในเชิงรุกให้มาก
ขึ้น เพื่อเร่งด าเนินโครงการ 

 



แผนงาน 
เป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน  
(เอกสารแนบ 2) 

เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  
มีผลการ
ด าเนินงานผ่าน
มาตรฐาน 9 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนนิงาน
ผ่านมาตรฐาน 8 
ตัวชี้วัด และคาดว่า
จะมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ภายในเดือน
กันยายน 2562   
1 ตัวชี้วัด  

 

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

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 
  

ด าเนินการได้ตามแผน  
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มี 4 ด้าน ดังนี ้
1) ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation risk) ส าหรับ
การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการ 
รวมถึงการบริหารความ
ต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉิน 
2) ด้านการเงิน (Financial 
risk) การบริหารเงินทุนให้มี
สภาพคล่องเพียงพอส าหรับ
ใช้จ่ายของ สพพ. 
3) ด้านบุคคลและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Human Resources risk 
and Reputation risk) 
การเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและการสร้าง
ภาพลักษณ ์

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ด าเนินการได้ตามแผน  
 



แผนงาน 
เป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

4) ด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ (Compliance 
risk) การจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สพพ. และให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
(เอกสารแนบ 4) 
แผนการด าเนนิงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(8 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 5) 
 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 
 

ด าเนินการได้ตามแผน  
 

แผนพัฒนาบคุลากรของ 
สพพ.  
(14 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 6) 

ร้อยละ 100.00 
 

ร้อยละ 100.00 
 

ด าเนินการได้ตามแผน  

แผนประชาสัมพันธ ์
(12 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 7) 

ร้อยละ 100.00 
 

ร้อยละ 100.00 ด าเนินการได้ตามแผน  
 

แผนการตรวจสอบภายใน 
(9 กิจกรรม)  
(เอกสารแนบ 8) 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00  ด าเนินการได้ตามแผน 
 
 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
(11 กิจกรรม) 
(เอกสารแนบ 9) 

ร้อยละ 100.00  ร้อยละ 76.84 มีกิจกรรมทีม่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ดังนี ้ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลและข้อก าหนดของ ปปช. 
- มาตรการประหยัดพลังงาน 
- การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 

 
 


