รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 (ไตรมาสที่ 4)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้อำนวยกำร สพพ.)
เห็นชอบแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ สพพ.
เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 ด้ำน ซึ่งกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำสที่ 4 พบว่ำระบบควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน และมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนคิดเป็น ร้อยละ 100 โดยสรุปได้ดังนี้
(1) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
ณ ไตรมำสที่ 4 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 4) (ร้อยละ 100)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
สานักอานวยการ
อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของ
1. ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่
- 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 100)
- โดยในปี งปม. 2561 มีอัตรำเจ้ำหน้ำที่
ลำออกเพิ่มจำกปี งปม. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 18.86

การปรับปรุงการควบคุม
- จัดเพิ่มสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลัก
มำตรฐำนตำมองค์กำรมหำชนอื่น และกรอบ
ของทำงรำชกำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น (ร้อยละ 100)
- นำผลสำรวจควำมพึงพอใจจำกเจ้ำหน้ำที่
สพพ. ในปี งปม. 61 มำดำเนินกำรเพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น ทบทวน
โครงสร้ำงองค์กร/ทบทวนสวัสดิกำร เป็นต้น
(ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)

ผู้รับผิดชอบ

- ในไตรมำส 4 ปี งปม. 62 มีเจ้ำหน้ำที่ลำออก
2 อัตรำ (นำยสิรภพ ช่องรักษ์ ลำออก 9 ก.ค. 62
และนำงสำวพฤษวัชร ใบโสภณ ลำออก 7 ส.ค. 62)
จำกเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด 45 อัตรำ คิดเป็น
ร้อยละ 4.44
- มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลเพื่อนำเสนอปรับปรุงด้ำนสวัสดิกำรและ
ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลำกรของ สพพ.
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. และ 15 ส.ค. 62 และมีกำร
นำเสนอปรับปรุงด้ำนสวัสดิกำรฯ ต่อ คพพ.
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62
- มีกำรประกำศใช้สวัสดิกำรและประโยชน์
เกื้อกูลใหม่ให้แก่บุคลำกร สพพ. เมื่อวันที่
20 ก.ย. 62 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62
เป็นต้นไป

สอก.

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

สานักอานวยการ (ต่อ)
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- กำรให้ควำมรู้เกีย่ วกับระบบ
งำนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(ร้อยละ 100)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
ยังมีข้อบกพร่องในกำรจัดเก็บสำรอง
ข้อมูล

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)

จัดหำ/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
- ดำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลระบบเทคโนโลยี
ภำยในของ สพพ. เข้ำกับเครือข่ำย ผู้ให้บริกำร สำรสนเทศบนเครือข่ำย Cloud Computing
Cloud Computing เพื่อให้มีควำมปลอดภัย แล้วเสร็จ จำนวน 9 ระบบ ประกอบด้วย
ในกำรใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถ
1. ระบบ Single Sign On
สำรอง/กู้คืนข้อมูลหำกเกิดกำรสูญหำย
2. ระบบบริหำรจัดกำรลำและกำรปฏิบัติงำน
ของข้อมูลภำยในองค์กร (ร้อยละ 100)
3. ระบบบริหำรเงินทุน
4. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบจองทรัพยำกร
6. ระบบบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล (HRMI)
7. ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์
8. ระบบบัญชีและกำรเงิน
9. ระบบสินทรัพย์ (Fix Asset)
- ดำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศบนเครือข่ำย Cloud Computing
แล้วเสร็จทั้ง 9 ระบบดังกล่ำว
- 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 100)
2. กำรโอนเงินเข้ำบัญชีของแต่ละบุคคล
มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยงั มีควำม
ไม่ชัดเจนในขั้นตอนกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงิน
ผ่ำนระบบ E-payment และเลขทีบ่ ัญชี
ที่ได้รับมำจำกผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม
มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้โอนเงินเข้ำบัญชี
เกิดข้อผิดพลำด

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)

ผู้รับผิดชอบ

สอก.
- จัดทำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (Flow
chart) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ/ขัน้ ตอนต่ำง
ในกำรโอนเงินเดือน สวัสดิกำร และค่ำเบี้ย
ประชุม คณะกรรมกำรบริหำร สพพ.
ผ่ำนระบบ E-payment (ร้อยละ 100)

- จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อจ่ำยเงินผ่ำน
ระบบ Electronic (KTB Cooperate)
เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่
สพพ. ทุกท่ำนทรำบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62

- ขอสำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร
- ประสำนขอสำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร
(Book bank) จำกผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม
(Book bank) จำกผู้แทนที่เข้ำร่วมประชุม
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
(ร้อยละ 100)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2)
4. การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
(ร้อยละ 100)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่
- ปัจจัยภำยนอกที่มำจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน อำจทำให้เกิดควำมไม่ชดั เจน
ในเรื่องนโยบำยควำมร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่ขอรับควำมช่วยเหลือส่งผล
ให้ต้องชะลอกำรให้ควำมช่วยเหลือ/
ยกเลิกโครงกำรกะทันหัน

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
- ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำม กำรขอรับควำม
ช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรใหม่
- มีประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำมกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือทำงวิชำกำร โดย สบค. 1 ได้
ดำเนินกำรแล้ว ดังนี้
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนหลวงพระบำง-เชียงแมน
- สพพ. ได้รับ formal Request จำก สปป.ลำว
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 และ คพพ. ได้อนุมัติให้
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร แก่ สปป.ลำว เมื่อ
วันที่ 21 พ.ย. 61
1) 1 ส.ค. 62 สพพ. ร่วมกับ MPWT ลงนำมใน
ROD งำนศึกษำควำมเป็นไปได้และออกแบบ
รำยละเอียด
2) 23 ส.ค 62 ผอ. สพพ. ได้ลงนำมในคำสั่ง
ที่ 88/2562 เรื่องแต่งตั้ง คกก. จัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ
และ คกก. ตรวจรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำฯ
- ผอ.สพพ. มีดำริให้ดำเนินกำรปรับ TOR
ให้ตรงกับ พรบ. พัสดุ ปี 2560 จึงต้องมีกำร
ปรับแก้ไข TOR
- อยู่ระหว่ำงปรับแก้ไข TOR และจะดำเนินกำร
จัดประชุม คกก. ร่ำง TOR ครั้งที่ 3/62
เพื่อพิจำรณำ ร่ำง TOR ที่ปรับแก้ไข
ในวันที่ 11 ต.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรใหม่

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่

-

-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรใหม่
- มีประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
โดย สบค. 2 ได้ประสำนรับ Formal Request
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน ในโอกำสต่ำงๆ ดังนี้
- 11 ก.ย. 62 สถำนเอกอัครรำชทูตไทยประจำ
กรุงย่ำงกุ้ง นำส่งแผนโครงกำรที่เป็นไปได้ 4 ปี
ของเมียนมำ มำยัง สพพ. ประกอบด้วย
1) Feasibility Study for Myawaddy-HpaanThaton Railway Line Construction Project.
2) Power Distribution Development Project
in Kayin State and Mon State
3) Power Distribution Development Project
in Southern District in Yangon Region
4) Thanphyuzayat-Phayarthonesue Road

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 4)

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
- ได้มีกำรจัด Knowledge Sharing ให้
เมียนมำ โดย สบค. 2 ได้จดั ส่งเจ้ำหน้ำที่
สพพ. ไปให้ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เมียนมำ
รวมถึงแนวทำงกำรป้องกันผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ.
เสร็จเรียบร้อย และรำยงำนผลฯ ต่อ
ผอ.สพพ. และ คพพ. เพื่อทรำบ สรุปดังนี้
- 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)
4. การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (ต่อ)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 67
1) 9 ก.ค. 62 MPWT มีหนังสือถึง สพพ.
เพื่อจัดส่งข้อสังเกตที่มตี ่อ Final Report ฉบับแก้ไข
และ สบค. 2 ได้แจ้งไปยังที่ปรึกษำให้ดำเนินกำร
ปรับแก้ Final Report ให้สมบูรณ์
2) 19 ก.ค. 62 ที่ปรึกษำได้เข้ำพบ คกก.
เพื่อหำรือในประเด็นข้อสังเกตของฝ่ำยกัมพูชำ
ที่ขัดแย้งกับ คกก. และ คกก. มอบหมำยให้
ที่ปรึกษำไปหำรือกับฝ่ำยกัมพูชำเพื่อให้มีควำม
เข้ำใจตรงกัน และจะได้ดำเนินกำรแก้ไข Final
Report ให้สมบูรณ์
3) ส.ค. 62 ที่ปรึกษำได้ไปหำรือกับฝ่ำยกัมพูชำ
เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ำยกัมพูชำได้มขี ้อคิดเห็น
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข Final Report
ให้สมบูรณ์แล้ว และได้จดั ส่งสรุปประเด็นหำรือ
ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
4) 21 ส.ค. 62 สพพ. รำยงำนผลกำรศึกษำ
โครงกำรที่กล่ำว ให้ คพพ. รับทรำบ
5) 22 ส.ค. 62 เสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำลงนำม
ในร่ำงบันทึกข้อควำมเสนอรำยงำนผลกำรศึกษำ
ที่กล่ำว ให้ รมว. กค. รับทรำบ

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 67 (ต่อ)
6) 31 ส.ค. 62 ที่ปรึกษำจัดส่ง Final Report
ฉบับสมบูรณ์ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ฉบับภำษำไทย
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 โดยฉบับภำษำอังกฤษและ
ภำษำเขมร จัดส่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62
7) 13 ก.ย. 62 สพพ. มี ส. ถึง MPWT กัมพูชำ
เพื่อขอให้จัดส่งหนังสือยืนยันผลกำรศึกษำ
โครงกำรที่กล่ำว มำยัง สพพ. เพื่อดำเนินกำร
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และหำกต้องกำร FA
ให้ส่ง Formal Request
**ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอหนังสือยืนยัน
ผลกำรศึกษำจำกฝ่ำยกัมพูชำ**
โครงกำรถนนทวำย เมียนมำ
1) 28 มิ.ย. 62 ที่ปรึกษำได้จัดส่ง Interim
Report ให้ สพพ. และฝ่ำยเลขำฯ ส่งให้ คกก.
ในวันที่ 1 ก.ค. 62
2) 11 ก.ค. 62 ฝ่ำยเมียนมำได้จัดส่งควำมคิดเห็น
ด้ำนสิ่งแวดล้อมมำยัง สพพ.
3) 23 ก.ค. 62 ประชุมตรวจรับ Interim Report
ฝ่ำยไทย และที่ปรึกษำได้จัดส่ง Progress Report
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 มำยัง สพพ.
4) 26 ก.ค. 62 ประชุมตรวจรับ Interim
Report ร่วมกับ MOC

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรถนนทวำย เมียนมำ (ต่อ)
5) 8 - 29 ส.ค. 62 สพพ. ได้เข้ำร่วมประชุม
กับรัฐบำลท้องถิ่น/จัดประชำสัมพันธ์โครงกำร
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนร่วมกับทีป่ รึกษำ/
สำรวจพื้นที่โครงกำร ณ เมืองทวำย เมียนมำ
ครั้งที่ 2
6) 29 ส.ค. 62 ที่ปรึกษำได้จัดส่ง Draft Final
Report ให้ สพพ.
**ปัจจุบันที่ปรึกษำอยู่ระหว่ำงปรับแก้ Draft
Final Report**
โครงการอื่นๆ
1) โครงกำรพัฒนำระบบประปำในเมือง
Hatharaliyadha ศรีลังกำ สพพ. ได้มี ส.
ถึง National Water Supply and Drainage
Board, Ministry of City Planning and
Water supply ศรีลังกำ เพื่อแจ้งขั้นตอนกำรให้
ควำมช่วยเหลือของ สพพ. และได้รับกำร
ประสำนจำก บริษัท Access International
ได้รับหนังสือที่กล่ำวแล้ว
**ปัจจุบันอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อขอรับควำม
ช่วยเหลือจำก สพพ. **

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรอื่นๆ (ต่อ)
2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานี
ไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles
from 230 Myawady Substation to skali
(Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new
Substation at Sukali เมียนมา
- 10 มิ.ย. 62 กรมเอเชียตะวันออก กต. มีหนังสือ ที่ กต
1303/1127 นำส่งคำขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็น
ทำงกำร (Formal Request) ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เมียนมำ และรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำ
(สำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ) ในเมืองเมียวดี (โครงกำร 66 kV
Line 50 Miles from 230 Myawady Substation to
Sukali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new
Substation at Sukali) สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
- 17 มิ.ย. 62 ได้ประสำนไปยัง MOEE เมียนมำ ทำง
E-mail ขอให้จัดส่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงกำรเพิ่มเติม
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือในเบื้องต้น
- 18 ก.ค. 62 Department of Electric Power
Planning (DEPP), MOEE เมียนมำ ได้จดั ส่งข้อมูล
เบื้องต้นมำทำง Email ในกำรนี้ สบค. 2 ได้ประสำนนัด
หมำยเบื้องต้นในกำรลงพื้นที่สำรวจศักยภำพ (Fact
Finding) ณ พื้นที่โครงกำร โดยฝ่ำย DEPP ของเมียนมำ
ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 1 เดือน เพื่อประสำนงำนภำยใน
จึงขอให้ สพพ. แจ้งรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องกำรให้ฝ่ำย
เมียนมำจัดเตรียมสำหรับกำร Fact Finding

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรอื่นๆ (ต่อ)
- 24 ก.ค. 62 MOEE มีหนังสือเลขที่ MOEE2/(A)/NEDA/(11928)/2019 มำยัง สพพ. เพื่อแจ้งขอรับ
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรสำหรับกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้โครงกำรที่กล่ำว พร้อมจัดส่งรำยละเอียดมำเพิ่มเติม
- 7 ส.ค. 62 มีหนังสือแจ้ง MOEE เมียนมำ อย่ำงเป็น
ทำงกำรเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือโครงกำร
ที่กล่ำว และประสำนเบื้องต้นเกี่ยวกับกำร Fact Finding
และแจ้งกรมเอเชียตะวันออก เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน
ของ สพพ.
- 30 ส.ค. 62 DEPP, MOEE มีหนังสือเลขที่ 5/NEDA
(PDP)/(893/2019) มำยัง สพพ. เพื่อขอให้ สพพ.
ส่งรำยชื่อผู้เข้ำร่วมเดินทำง Fact Finding พร้อมสำเนำ
หนังสือเดินทำงไปยังฝ่ำยเมียนมำเพื่อดำเนินกำรภำยใน
สำหรับขออนุญำตลงพื้นที่เนื่องจำกพื้นที่โครงกำร
อยู่ในกำรปกครองของรัฐกะเหรี่ยง
- 13 ก.ย. 62 มีหนังสือถึงกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค (กฟภ.)
เพื่อประสำนจัดส่งข้อมูลโครงกำรเบื้องต้นประกอบ
กำรพิจำรณำ และขอควำมอนุเครำะห์จัดส่งรำยชื่อผู้แทน
เข้ำร่วมกำร Fact Finding ร่วมกับ สพพ. เพื่อประสำน
เมียนมำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
-

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรอื่นๆ (ต่อ)
3) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68
(NR68) (โอเสม็ด-สาโรง-กลอรันห์) กัมพูชา
สบค. 2 ได้ประสำนเบื้องต้นกับกระทรวง
โยธำธิกำรและขนส่ง (Ministry of Public
Works and Transport: MPWT) กัมพูชำ
เพื่อกำหนดวันเดินทำงไปสำรวจศักยภำพ
โครงกำรที่กล่ำว และประสำนนัดหมำยกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเข้ำพบหำรือ
เกี่ยวกับศักยภำพของโครงกำร โดยมีกำหนด
เดินทำงในวันที่ 8-10 ตุลำคม 2562
**ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและจัดทำเรื่องเสนอ ผู้อำนวยกำร
สพพ. พิจำรณำอนุมัติเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่**

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

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

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
- ประสำนงำนกับประเทศเพื่อน
บ้ำนอย่ำงใกล้ชิดและติดตำม
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีกำรผูกพัน
สัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินโดยทันทีเมื่อประเทศ
เพื่อนบ้ำนขอรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินจำก สพพ.
(ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรใหม่
สบค. 1 มีกำรประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิด
และติดตำมประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีกำรผูกพันสัญญำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน สรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
โครงกำรสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 5 (บึงกำฬ-บอลิคำไซย)
- ประสำนงำนกับ สปป. ลำว เรื่องโครงกำรสะพำนฯ
และสปป.ลำว ได้ส่ง Formal Request แจ้งขอรับ 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 พร้อมเงื่อนไขทำงกำรเงิน
ของโครงกำรที่กล่ำว
- 4 มิ.ย. 62 ครม. ได้มีมติอนุมัติกำรจัดทำและลงนำม
ร่ำงควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำล สปป.ลำว
ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพฯ
- 5 ก.ค. 62 สพพ. เสนอเรื่องให้ รมว.กค. พิจำรณำนำเสนอ
ครม. เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ FA ต่อมำวันที่
30 ก.ค. 62 กค. มีหนังสือให้นำเรื่องกลับมำดำเนินกำรปรับ
แก้ไข และหำรือกับ สงป. และ สบน.
- 31 ก.ค. 62 สพพ. ประชุมหำรือแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
ร่วมกับ MOF และ MPWT ต่อมำวันที่ 2 ก.ย. 62 สพพ. เสนอ
เรื่องให้ รมว.กค. พิจำรณำ ครั้งที่ 2 โดยได้ปรับแก้ไขเนื้อหำ
ตำมควำมเห็นของ กค. โดยให้ สพพ. มีหนังสือถึง สบน. และ
สงป. อย่ำงเป็นทำงกำร
- 19 ก.ย. 62 สพพ. มีหนังสือถึง สบน. และ สงป. ขอควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรให้ FA โครงกำรสะพำน 5
**ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอคำตอบจำก สบน. และ สงป. เพื่อ
นำมำใช้ประกอบกำรเสนอเรื่องเข้ำ ครม. เพื่อเสนอ รมว.กค.
พิจำรณำต่อไป**

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 4)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรใหม่
มีกำรประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
เพื่อติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินอย่ำงใกล้ชิดในไตรมำสที่ 4 สบค. 2
ได้ดำเนินกำรประสำนประเทศเพือ่ นบ้ำน
เกี่ยวกับควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือฯ
จำก สพพ. และประสำนรับ Formal Request
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน ในโอกำสต่ำงๆ
สรุปได้ดังนี้
1. โครงกำร Corridor Town
- 30 มิ.ย. 62 เสนอร่ำงหนังสือถึง ผอ. สพพ.
ลงนำมในร่ำงหนังสือถึง รมว. กค. เพื่อพิจำรณำ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ FA ต่อไป
- 22 ส.ค. 62 ผอ. สพพ. ลงนำม ถึง รมว. กค.
เพื่อพิจำรณำนำเสนอ ครม. อนุมตั ิ FA และ
ต่อมำเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 สพพ. เสนอถึง
รมว. กค. เพื่อเสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติ FA
- 19 ก.ย. 62 สพพ. มี ส. ถึงสำนักงบประมำณ
(สงป.) และสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(สบน.) เพื่อขอควำมเห็นต่อกำรให้ FA โครงกำร
ดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. พ.ศ. 2548 ข้อ 9
**ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอรับควำมเห็นของ สงป.
และ สบน. เพื่อนำไปประกอบกำรเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. ต่อไป**

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 4)
โครงกำรใหม่
2. โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในเมือง ย่ำงกุ้ง
(เขต North Okkalapa และเขต North
Dagon) เมียนมำ
- 5 ก.ค. 62 สพพ. มี ส. ถึง Treasury
Department เพื่อนำส่ง Draft Loan Agreement
ของโครงกำรที่กล่ำว
- 15 ส.ค. 62 สพพ. ประสำนฝ่ำยเมียนมำเพื่อ
สอบถำมควำมคืบหน้ำในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น
ต่อ Draft Loan Agreement และกำรจัดส่ง
Formal Request มำยัง สพพ. ผ่ำนทำง email
- 22 ส.ค. 62 ฝ่ำยเมียนมำแจ้งว่ำอยู่ระหว่ำง
รอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อ
Draft Loan Agreement เมื่อแล้วเสร็จจะ
รวบรวมส่งให้ สพพ. เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
**ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอฝ่ำยเมียนมำพิจำรณำ
ให้ควำมเห็น Draft Loan Agreement และรอ
Formal Request จำกรัฐบำลเมียนมำ**

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(ร้อยละ 100)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรดำเนิน - ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศ
โครงกำรล่ำช้ำ
เพื่อนบ้ำน ทั้งหน่วยงำนปฏิบัติและ
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเร่งรัดกำรปฏิบัติงำน
(ร้อยละ 100)
- ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของผู้รับเหมำและ
ที่ปรึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผน
ที่กำหนด (ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตำม
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร โดย ผอ. สพพ.
ได้อนุมัติแผนติดตำมฯ ทั้ง 2 สำนักแล้ว ดังนี้
1. สบค. 2 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61
2. สบค. 1 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61
-สบค. 1 ติดตำมโครงกำรฯ ตำมแผนฯ แล้ว
4 ครั้ง ดังนี้
1.ปิดโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน เมื่อวันที่ 25-28 มิ.ย.62
2. โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟไทย – ลำว
ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 โดยเข้ำร่วมพิธี
ลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง และ
กำรประชุม Kick-off เริ่มต้นงำนก่อสร้ำงฯ
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62
3. โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11
(R11) ช่วงครกข้ำวดอ-บ้ำนโนนสะหวันสำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง ได้เข้ำร่วมพิธี
ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำน
ก่อสร้ำง และผู้รับเหมำ ก่อสร้ำง และกำร
ประชุม Kick-off เริ่มต้นงำนก่อสร้ำงฯ
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62
4. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพ
ไทย – ลำว แห่งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 ก.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 4)
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบท และ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
ณ ไตรมำสที่ 4 โครงกำรสตึงบทอยู่ระหว่ำงหำ
ผู้รับเหมำ จึงยังไม่มีกำรเบิกจ่ำยเพิ่มเติมโดยมี
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำน ดังนี้
- 24 ก.ค. 62 สพพ. นำเสนอสัญญำจ้ำงที่มีกำร
ลงนำมแล้วให้ คพพ. พิจำรณำ และสพพ. มี
ส. แจงกัมพูชำ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ไมเห็นชอบ
สัญญำจำงผูรับเหมำฯ ที่ลงนำมตำมที่ฝำยกัมพูชำ
เสนอและขอใหหำผูรับเหมำรำยใหมในโอกำสแรก
ภำยใตระเบียบจัดซื้อจัดจำงของกัมพูชำ
- 30 ก.ค. 62 สพพ. เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือ
เกี่ยวกับมติ คพพ. ร่วมกับ MPWT และ
เอกอัครรำชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อหำแนวทำง
สำหรับกำรดำเนินกำรต่อไป
- 8 ส.ค. 62 MPWT ไดมี ส. ขอให สพพ. ตรวจ
สอบวำ บ. เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
(NGI) ไดยื่นเอกสำรเขำรับงำนจริงหรือไม และ
ขอใหจัดสงเอกสำรเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำตอไป
- 9 ส.ค. 62 สพพ. ไดมี ส. ขอให NGI ตรวจสอบ
เอกสำรกำรยื่นขอเสนอฯ และจัดสง เอกสำรบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของมำยัง สพพ.
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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 4)
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบท และถนน
เชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
- 16 ส.ค. 62 NGI ไดมี ส. แจง สพพ. วำมิได้เปน
ผูยื่นเสนอรำคำโครงกำรที่กลำว เพรำะเอกสำรที่สงให
ตรวจสอบไมใชเอกสำรที่บริษัทฯ จัดทำ และ สพพ. ไดมี
ส. ไปยังกัมพูชำแจงวำ NGI มี ส. แจงกลับมำยัง สพพ.
วำมิไดเปนผูยื่นเสนอรำคำฯ และเอกสำรที่สงให
ตรวจสอบไมใชเอกสำรที่บริษัทฯ จัดทำ จึงขอใหฝำย
กัมพูชำพิจำรณำหำผูรับเหมำรำยใหมในโอกำสแรกตอไป
- 21 ส.ค. 62 สพพ. นำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรที่กล่ำวให้ คพพ. รับทรำบ
- 23 ส.ค. 62 MPWT มี ส. ขอให้ตรวจสอบวำ บ.ซีเอ็ม แกรนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บ. เชียงใหม่สหวิศวโยธำกำร
จำกัด ไดยื่นเอกสำรเขำรับงำนจริงหรือไม และขอให
จัดสงเอกสำรเกีย่ วกับบริษัทฯ เพือ่ ประกอบกำร
พิจำรณำตอไป
- 27 ส.ค. 62 สพพ. มี ส. ขอใหทั้ง 2 บริษัท ตรวจสอบ
เอกสำรกำรยื่นขอเสนอฯ และจัดสงเอกสำรบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของมำยัง สพพ. ต่อมำเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62
สพพ. มี ส. แจ้งผลกำรตรวจสอบฯ ของ บ.ซีเอ็มแกรนด์
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ถึง MPWT
- 23 ก.ย. 62 MPWT มี ส. ขอให้ สพพ. ประสำน
บ.ซีเอ็มแกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อเชิญ
บ. ซีเอ็ม แกรนด์ หรือ Tan Kim Eng Co., Ltd
มำเจรจำต่อรองรำคำ
**ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำนที่กล่ำวอำจส่งผลต่อ
กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ภำยใต้โครงกำร**
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โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- ได้รับควำมเห็นจำกที่ปรึกษำด้ำน
โครงกำร และฝ่ำยวิศวกรรมของ สพพ.
ล่ำช้ำจึงทำให้บำงครั้งเกิดปัญหำกำร
เบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่
กำหนด

โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- ประสำนที่ปรึกษำโครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรม
ของ สพพ. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำมควำมเห็น
เรื่องกำรเบิกจ่ำยและควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
(ร้อยละ 100)

โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- สพพ. ได้มีกำรประสำนกับที่ปรึกษำโครงกำร
และฝ่ำยวิศวกรรมของ สพพ. เพื่อให้ควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
1. โครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วง
บ้ำนฮวก สปป. ลำว Application No.93
และ 94 โดยได้รับควำมเห็นเมื่อ 16 ก.ย.62
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ –
บ้ำนเชียงแมน หลวงพระบำง สปป. ลำว
Application No.61 – 65
3. โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้ง เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 Application No.2/10
4. โครงกำรพัฒนำเส้นทำงหมำยเลข 11
(R11) Application No.1 - 3

- ประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้ก)ู้ ไม่ยอมลงนำม
ในใบแจ้งยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
(NoD) และไม่ส่งกลับมำยัง สพพ.
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด

- สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ใน
รูปแบบพัสดุไปรษณียล์ งทะเบียนระหว่ำง
ประเทศ และเมื่อมีผรู้ ับเอกสำรแล้ว จะมีใบตอบ
รับพัสดุฯ กลับมำยัง สพพ. พร้อมทั้งมีมำตรกำร
เพิ่มข้อควำมในใบแจ้งยอด (NoD) โดยมี
ข้อควำมเพิ่มเติมระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจ้ง
ยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภำยใน 30 วัน จะถือ
ว่ำยอมรับและยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
ดังกล่ำว” (ร้อยละ 100)

- สพพ. ได้จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำฯ ไปยังผู้กู้ในรูปแบบ
พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 และ วันที่ 17 ก.ย. 62
สำหรับงวดที่ 60 และ 61 ตำมลำดับ โดยมี
ข้อควำมเพิ่มเติมระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจ้งยอด
แล้ว และไม่ตอบกลับภำยใน 30 วัน จะถือว่ำ
ยอมรับและยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
ดังกล่ำว”เรียบร้อยแล้ว
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วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารเงินทุน (สบท.)
6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุน
การดาเนินงาน
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ
ที่จะรองรับกำรดำเนินงำน
ในอนำคต ตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยง
(ร้อยละ 100)
7. ด้านการบริหารจัดการหนี้
เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
มีควำมถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้
ระบบบริหำรจัดกำรหนี้
มีประสิทธิภำพ
(ร้อยละ 100)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)

ผู้รับผิดชอบ

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

- มีกำรติดตำมสภำวะดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน
และมีกำรระดมทุนจำกตลำดเงินและตลำดทุน
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับ
กำรดำเนินงำนในอนำคตตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
ของ สพพ. (ร้อยละ 100)

มีกำรดำเนินกำรศึกษำข้อมูล ติดตำมสภำวะ
เศรษฐกิจ ทิศทำงตลำดกำรเงินและรำยงำน
คพพ. เพื่อทรำบเป็นรำยเดือน จำนวน
12 ครั้ง

สบท.

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

1. ศึกษำสภำวะตลำดและควำมต้องกำร
ของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำร
กำหนดเงื่อนไขในกำรกูเ้ งิน (ร้อยละ 100)
2. ดำเนินกำรตำมสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด (ร้อยละ 100)
3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อให้
ชำระหนี้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ต่อไปนี้ จดหมำย
อีเมล์ และโทรศัพท์ (ร้อยละ 100)

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

สบท.

หมายเหตุ

