รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 (ไตรมาสที่ 1)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้อำนวยกำร สพพ.)
เห็นชอบแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ สพพ.
เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินน่ำเชื่อถือ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 5 ด้ำน ซึ่งกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมำสที่ 1 พบว่ำระบบควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน และมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนคิดเป็น ร้อยละ 32.64 โดยสรุปได้ดังนี้
(1) สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
ณ ไตรมำสที่ 1 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 1) (ร้อยละ 32.64)
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
สานักอานวยการ
อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของ
1. ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่
- กำรสรรหำ
- ปี งปม. 2560 มีเจ้ำหน้ำทีล่ ำออก 1
- กำรบรรจุแต่งตั้ง
คน จำกเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 39 คน คิด
- กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เป็น ร้อยละ 2.56
- กำรพัฒนำบุคลำกร
- ปี งปม. ปี 2561 ลำออก 9 คน จำก
- ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
- สวัสดิกำรและผลตอบแทนอื่นๆ
21.42
(ร้อยละ 25)
- โดยในปี งปม. 2561 มีอัตรำเจ้ำหน้ำที่
ลำออกเพิ่มจำกปี งปม. 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 18.86

การปรับปรุงการควบคุม
- จัดเพิ่มสวัสดิกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลัก
มำตรฐำนตำมองค์กำรมหำชนอื่น และกรอบ
ของทำงรำชกำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น
- นำผลสำรวจควำมพึงพอใจจำกเจ้ำหน้ำที่
สพพ. ในปี งปม. 61 มำดำเนินกำรเพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น
ทบทวนโครงสร้ำงองค์กร/ทบทวนสวัสดิกำร
เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ

ในไตรมำส 1 ปี งปม. 62 มีเจ้ำหน้ำที่ลำออก
1 อัตรำ (นำยจิรยุทธ์ บุญญฤทธิ์ ลำออก
2 ต.ค. 61) จำกเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด 43 อัตรำ
คิดเป็นร้อยละ 2.33
- มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนทบทวนและ
ปรับปรุง โครงสร้ำงองค์กร สวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำง ของ สพพ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61
และมีกำรประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7
ธ.ค. 61

สอก.

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

สานักอานวยการ (ต่อ)
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- กำรให้ควำมรู้เกีย่ วกับระบบ
งำนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(ร้อยละ 25)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)
ยังมีข้อบกพร่องในกำรจัดเก็บสำรอง
ข้อมูล

การปรับปรุงการควบคุม

จัดหำ/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
ภำยในของ สพพ. เข้ำกับเครือข่ำย ผู้ให้บริกำร
Cloud Computing เพื่อให้มีควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถ
สำรอง/กู้คืนข้อมูลหำกเกิดกำรสูญหำย
ของข้อมูลภำยในองค์กร

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ

- ดำเนินกำรโอนย้ำยข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศบนเครือข่ำย Cloud
Computing แล้วเสร็จ จำนวน 2 ระบบ
ประกอบด้วย 1. ระบบ Single Sign On
และ 2. ระบบบริหำรจัดกำรลำและกำร
ปฏิบัติงำน
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงโอนย้ำยข้อมูลระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพิ่มเติมอีก จำนวน
7 ระบบ 1. ระบบบริหำรเงินทุน 2. ระบบ
สำรบรรณ 3. ระบบจองทรัพยำกร 4. ระบบ
HRMI 5. ระบบเบิกวัสดุอุปรกร์ 6. ระบบ
บัญชีและกำรเงิน และ 7. ระบบพัสดุ (Fix
Asset) ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือน
ก.พ. 62

สอก.

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2)
3. การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
(ร้อยละ 62.50)

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

การปรับปรุงการควบคุม
โครงกำรใหม่
- ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำม กำรขอรับควำม
ช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 25)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
- สบค. 1 ได้มีกำรประสำนงำนกับ สปป.ลำว
อย่ำงใกล้ชิด และ สปป.ลำว ได้มหี นังสือ
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรสำหรับ
โครงกำรสะพำนหลวงพระบำง-เชียงแมน
แล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61
- สบค. 2 ได้มีกำรทบทวนแผนโครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร
ปี 62-65 สำหรับประเทศเมียนมและกัมพูชำ
- สบค. 2 ได้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ
โครงกำรที่เมียนมำกับผู้บริหำรสูงสุดของ
เมียนมำ (MOC, MOPF) เกี่ยวกับกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือจำก สพพ. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.
61- 1 พ.ย. 61 และมีกำรเดินทำงไปหำรือ
กับ MPWT กัมพูชำเกี่ยวกับควำมต้องกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือจำก สพพ. เมื่อวันที่
20 พ.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

- ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ให้ FA และ TA แก่เมียนมำหลำย
โครงกำรเช่น โครงกำรถนนทวำย
โครงกำร Corridor Town และโครงกำร
ไฟฟ้ำย่ำงกุ้ง แต่เมียนมำยังไม่เคยได้รับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก สพพ.
จึงอำจยังไม่เข้ำใจขั้นตอน/ข้อกำหนด
และเงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ.
รวมถึงแนวทำงกำรป้องกันผลกระทบ
ทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ.
(Environmental and Social
Safeguards)

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

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

- สพพ. ได้จัดส่งหนังสือถึงประเทศ
เพื่อนบ้ำน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61
เพื่อประกำศเริ่มใช้ แนวทำงกำรป้องกัน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
สพพ. (Environmental and Social
Safeguards) ในวันที่ 1 ม.ค. 62
- สพพ. ได้จัดกิจกรรม Knowledge
Sharing ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของเมียนมำ เพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนและเงื่อนไขกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมถึง
แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ.
(Environmental and Social
Safeguards)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารโครงการ 1
และสานักบริหารโครงการ 2
(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)
4. การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(ร้อยละ 25)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรดำเนิน - ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศ
โครงกำรล่ำช้ำ
เพื่อนบ้ำน ทั้งหน่วยงำนปฏิบัติและ
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเร่งรัดกำรปฏิบัติงำน
(ร้อยละ 25)
- ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของผู้รับเหมำและ
ที่ปรึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผน
ที่กำหนด (ร้อยละ 25)

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
โครงกำรทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
- สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตำม
โครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร และ ผอ.
สพพ. ได้อนุมตั ิเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 (สบค. 2)
และ 24 ต.ค. 61 (สบค. 1)
- สบค. 1 มีกำรเดินทำงเพื่อติดตำมโครงกำร
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 2 ครั้ง
(1) โครงกำรก่สอร้ำงทำงรถไฟไทย-ลำว
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61
(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำบ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง
พระบำง) เมื่อวันที่ 11-14 ธ.ค. 61
- สบค. 2 ได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรสตึงบท กัมพูชำ ซึ่งเกิดปัญหำใน
กำรจ้ำงผูร้ ับเหมำเพื่อมำดำเนินโครงกำร
โดยมีกำรเดินทำงเพื่อหำรือแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำที่กล่ำว เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย. 61
ต่อมำกัมพูชำได้มีหนังสือแจ้งกลับมำยัง
สพพ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 เพื่อขอใช้วิธี
Direct Negotiation ในกำรจ้ำงผู้รับเหมำ
ดำเนินโครงกำร และ คพพ. ได้อนุมัติเมื่อ

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 1 /
สบค. 2

- ได้รับควำมเห็นจำกที่ปรึกษำด้ำน
โครงกำร และฝ่ำยวิศวกรรมของ สพพ.
ล่ำช้ำจึงทำให้บำงครั้งเกิดปัญหำกำร
เบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่
กำหนด

- ประสำนที่ปรึกษำโครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรม
ของ สพพ. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อติดตำมควำมเห็น
เรื่องกำรเบิกจ่ำยและควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
(ร้อยละ 25)

วันที่ 22 ธ.ค. 61 พร้อมทั้ง สพพ. ได้จัดส่ง
รำยชื่อผู้รับเหมำ (Long List) ให้กัมพูชำ
พิจำรณำแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 และคำด
ว่ำกัมพูชำจะส่งผลกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำให้
สพพ. พิจำรณำได้ ในเดือน มี.ค. 62
- สพพ. ได้มีกำรประสำนกับที่ปรึกษำ
โครงกำรและฝ่ำยวิศวกรรมของ สพพ.
- ประเทศเพื่อนบ้ำน (ผู้ก)ู้ ไม่ยอมลงนำม - สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ใน
อย่ำงใกล้ชิด โดยเมื่อมีกำรเดินทำงเพื่อ
ในใบแจ้งยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ รูปแบบพัสดุไปรษณียล์ งทะเบียนระหว่ำง
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร สพพ.
(NoD) และไม่ส่งกลับมำยัง สพพ.
ประเทศ และเมื่อมีผรู้ ับเอกสำรแล้ว จะมีใบตอบ จะเชิญให้ที่ปรึกษำโครงกำรและฝ่ำย
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
รับพัสดุฯ กลับมำยัง สพพ. พร้อมทั้งมีมำตรกำร วิศวกรรมร่วมเดินทำงไปพร้อมกันเพื่อให้
เพิ่มข้อควำมในใบแจ้งยอด (NoD) โดยมี
คำปรึกษำและแนวทำงกำรแก้ไขกำรดำเนิน
ข้อควำมเพิ่มเติมระบุว่ำ “หำกผู้กู้เห็นใบแจ้ง
โครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรเป็นไป
ยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภำยใน 30 วัน จะถือ ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
ว่ำยอมรับและยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
- สพพ. ได้มีกำรจัดส่ง NoD ไปยังผู้กู้ใน
ดังกล่ำว” (ร้อยละ 25)
รูปแบบพัสดุไปรณียล์ งทะเบียนระหว่ำง
ประเทศ

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ
สบค. 2

โครงกำรใหม่
- ไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำเงินกูไ้ ด้ใน
ปี 2562 เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำน มี
กำรปรับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ หรือ รัฐบำล
หรือปัญหำด้ำนกำรเมือภำยในประเทศ
จึงทำให้กำรลงนำมในสัญญำเงินกู้มี
ควำมล่ำช้ำ
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรปรับเปลี่ยน
รัฐบำล จึงทำให้กำรลงนำมในสัญญำ
จ้ำงระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนกับ
ผู้รับเหมำ/ที่ปรึกษำล่ำช้ำ

โครงกำรใหม่
- ประสำนงำนและติดตำมประเทศเพื่อนบ้ำน
ให้มีกำรผูกพันสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินโดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้ำน
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก สพพ.
(ร้อยละ 25)

โครงกำรใหม่
- สบค. 2 มีกำรติดตำมโครงกำรใหม่กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิดเพือ่ ให้เกิด
กำรลงนำมในสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินอย่ำงน้อย 1 โครงกำร โดยมีผล
กำรเร่งรัดโครงกำรที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) โครงกำร Corridor Town เมียนมำ
- ประสำนงำนและขอรับควำมร่วมมือกับ
* สพพ. ได้รับ Formal Request
ประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อเร่งรัดระยะเวลำกำรลง เพื่อขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก
นำมในสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน เมียนมำ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61
กับผู้รับเหมำ/ที่ปรึกษำ
* สพพ. ได้มีกำรหำรือเงื่อนไขสัญญำ
(ร้อยละ 25)
เงินกู้กับเมียนมำ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 –
1 พ.ย. 61 และคำดว่ำเมียนมำจะยืนยันผล
กำรพิจำรณำรัฐสภำเมียนมำมำยัง สพพ.
ในเดือน ม.ค. 62
(2) โครงกำรถนนทวำย เมียนมำ
* สพพ. ได้รับ Formal Request เพื่อ
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก
เมียนมำ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61

หมายเหตุ

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

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรใหม่ (ต่อ)
* สพพ. ได้มีกำรหำรือร่วมกับเมียนมำ
เกี่ยวกับโครงกำรที่กล่ำว สรุปได้วำ่ ควรมี
กำรทบทวนผลกำรศึกษำใหม่ เนื่องจำก
โครงกำรถนนทวำยมีผลกำรศึกษำที่แล้ว
เสร็จตั้งแต่ ต.ค. 58
* ต่อมำเมียนมำได้มีหนังสือยืนยันกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรกลับมำยัง
สพพ. เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61

สบค. 2

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารเงินทุน (สบท.)
5. การจัดหาเงินทุนสนับสนุน
การดาเนินงาน
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ
ที่จะรองรับกำรดำเนินงำน
ในอนำคต ตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยง
(ร้อยละ 25)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ
สบท.

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

- มีกำรติดตำมสภำวะดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน
และมีกำรระดมทุนจำกตลำดเงินและตลำดทุน
เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับ
กำรดำเนินงำนในอนำคตตลอดจนเพื่อปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
ของ สพพ.

มีกำรดำเนินกำรศึกษำข้อมูล ติดตำมสภำวะ
เศรษฐกิจ ทิศทำงตลำดกำรเงินและรำยงำน
คพพ. เพื่อทรำบเป็นรำยเดือน จำนวน 3
ครั้ง

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม
สานักบริหารเงินทุน (สบท.)
6. ด้านการบริหารจัดการหนี้
เพื่อพัฒนำฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
มีควำมถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้
ระบบบริหำรจัดกำรหนี้
มีประสิทธิภำพ
(ร้อยละ 33.33)

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม

ผลการดาเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)

ผู้รับผิดชอบ
สบท.

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

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

มีกำรจัดทำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง
โดยปัจจุบัน สพพ. มีกำรแจ้งเตือนประเทศ
เพื่อนบ้ำน ผ่ำนช่องทำงจดหมำย อีเมล์ และ
โทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้ำนชำระหนี้
ตรงตำมเวลำที่กำหนด และ สพพ. ได้รับชำระ
หนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 14 ครั้ง ตรงตำม
เวลำที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

