สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

(รอบ 12 เดือน)

สารบัญ
หน้า
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานสํานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ก

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จการจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการแก่ 3 ประเทศใหม่ (ศรีลังกา/ติมอร์-เลสเต / ภูฏาน)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจข้อมูลและข่าวสารที่ได้จัดไว้ในเว็บไซต์

26

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน

33

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
36
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ 30 กันยายน 2557)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการ
1.2 ระดับความสําเร็จของการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
ระดับ
1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความ
ระดับ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ 3 ประเทศใหม่ (ศรีลังกา/ติมอร์-เลสเต/ภูฏาน)
1.4 ระดับความสําเร็จของการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ระดับ
ต่างประเทศ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
2.1.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อ
ระดับ
พัฒนาการให้บริการ
2.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การมหาชน ร้อยละ
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจข้อมูลและข่าวสารที่ได้จัดไว้ในเว็บไซด์
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
3.2 จํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการความช่วยเหลือทาง
การเงิน
มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายจัดตั้ง
4.3 การจัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผน

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
น้ําหนักรวม

เกณฑ์การให้คะแนน

การดําเนินงาน 30 ก.ย 57
ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ถ่วงน้ําหนัก

5 โครงการ
ระดับ 5

ที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000

5

ระดับ 5

5.0000

0.5000

5

ระดับ 5

5.0000

0.5000

1

2

3

4

5

60
20
20

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

10

1

2

3

4

10

1

2

3

4

15

1.0000
1.0000

5.0000

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.2500

5

70

75

80

85

90

ร้อยละ 90.6

5.0000

0.2500

5

50

60

70

80

90

ร้อยละ 90.20

5.0000

0.2500

10
3

80

85

90

95

100

ร้อยละ 100

5.0000
5.0000

0.1500

7

8

7

6

5

4

3.51 วัน

5.0000

0.3500
0.4968

15
10

1

2

3

4

5

3

4.9783
4.9675

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1000

3

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1500

ค่าคะแนนที่ได้

4.9968

100

ประมาณผลคะแนน ณ วันที 30 ก.ย. 57
หมายเหตุ หากองค์การมหาชนมีตวั ชี!วดั ใดไม่สามารถรายงานผลได้ในเบื!องต้นให้ส่งผลการดําเนินงานเป็ น N/A ค่าคะแนนทีได้ = 1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพิมพ์ชนก จรเกตุ
นางสาวชนิตา เคหะทัต
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 601
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 304, 307
คําอธิบาย: วัดความสําเร็จจากจํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ดําเนินการถึงสรุปผลการศึกษาของ
ที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
เห็นชอบและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.) พิจารณาลงนามถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.)
จํานวน 2 โครงการ
2) โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ดําเนินการได้จนถึงขั้น คพพ. อนุมัติให้จัดทํา
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา จํานวน 2 โครงการ
3) แผนการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ดําเนินงานอย่างน้อย 1 โครงการ
จนกระทั่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
5 โครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555 2556
-

เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากผลผลิตของ
การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
แล้วเสร็จ จํานวน
1 โครงการ

ระดับ 2
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
แล้วเสร็จ จํานวน
2 โครงการ

ระดับ 3
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
แล้วเสร็จ จํานวน
3 โครงการ และ
มีผลการประเมิน
ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
นําความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ระดับ 4
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
แล้วเสร็จ จํานวน
4 โครงการ และ
มีผลการประเมิน
ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
นําความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

ระดับ 5
ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
แล้วเสร็จ จํานวน
5 โครงการ และ
มีผลการประเมิน
ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
นําความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

เงื่อนไข : การวัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจะนับจํานวนโครงการหรือแผนงานที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จมี 3 ประเภท ดังนี้
1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ประเภทที่ 1 โครงการใหม่ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินโครงการและการจัดทําขอบเขตการดําเนินโครงการ
(TOR) เพื่อเสนอ คพพ. อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และ สพพ. จะต้องดําเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามนัยระเบียบพัสดุของ สพพ. จนถึงขัน้ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้
ประเภทที่ 2 โครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะเริ่มต้นภายหลังจากการ
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว โดย สพพ. จะทําหน้าที่กํากับและดูแลติดตามผลการศึกษาของที่ปรึกษา
และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน จนสรุปผลการศึกษาของที่ปรึกษาเสนอ คพพ. เห็นชอบและเสนอ
รมว.กค. พิจารณาลงนามถึง ครม. ยกเว้นกรณี
• ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่า โครงการไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการต่อ
หรือประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้จัดส่งคําขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการ
ให้พิจารณาความสําเร็จจนถึงขั้นเสนอผลการศึกษาให้ คพพ. พิจารณา
• เป็นการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น ให้พิจารณาความสําเร็จจนถึง
ขั้นเสนอให้ คพพ. เห็นชอบ และเสนอ รมว.กค. เพื่อทราบ
ประเภทที่ 3 แผนการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแผนงานที่ สพพ. จะต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรม งบประมาณเสนอให้ คพพ.
อนุมัติ และดําเนินการติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งดําเนินการจัดการด้าน
การฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
20

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
1.00

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
- โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 2 โครงการ
- โครงการใหม่ที่เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2 โครงการ
- โครงการถ่ายทอดความรู้ อย่างน้อย 1 แผนงาน
โครงการต่อเนือ่ งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 2 โครงการ
1) งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa
และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- วันที่ 4 ต.ค. 56 คกก. ตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบรายงานระหว่างการศึกษา
- วันที่ 14 ต.ค. 56 ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานสมบูรณ์ (Final Report)
- วันที่ 20 พ.ย. 56 คพพ. เห็นชอบผลการศึกษาฯ
- วันที่ 26 พ.ย. 56 คกก. ตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์
- วันที่ 16 ธ.ค. 56 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ (คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตประจําเมืองย่างกุ้ง: Yangon City Electricity Power Supply Board (YESB))
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- วันที่ 26 ธ.ค. 56 เสนอผลการศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคําขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการ (Formal Request) จากเมียนมาร์
ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาในรัฐสภาเมียนมาร์
2) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
- วันที่ 7 ต.ค. 56 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับที่ 2
- วันที่ 25 ต.ค. 56 คกก. ตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับที่ 2
- วันที่ 7 พ.ย. 56 ประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าร่วมกับ สปป.ลาว (รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว: Electricite
Du Laos (EDL))
- วันที่ 6 ธ.ค. 56 ทีป่ รึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3
- วันที่ 7 ม.ค. 57 ทีป่ รึกษาส่งรายงานฉบับที่ 4
- วันที 21 ม.ค. 57 คกก. ตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับที่ 3
- วันที่ 3 ก.พ. 57 ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
- วันที่ 11 มี.ค. 57 คกก. ตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับที่ 4 และรายงานฉบับสมบูรณ์
- วันที่ 26 มี.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ 4 ร่วมกับ สปป.ลาว (EDL)
- วันที่ 7 ก.ค. 57 ประชุมตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ 4 (ฉบับแก้ไข) ร่วมกับ สปป.ลาว (EDL)
- วันที่ 24 ก.ค. 57 คพพ. เห็นชอบผลการศึกษาฯ
- วันที่ 25 ก.ย. 57 เสนอผลการศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคําขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการ (Formal Request) จาก สปป.ลาว
โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2 โครงการ
1) งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- วันที่ 19 ก.พ. 57 คพพ. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557
- วันที่ 23 เม.ย. 57 คพพ. ให้ความเห็นชอบ TOR ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 4/2557
- วันที่ 24 เม.ย. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ
- วันที่ 20 ส.ค. 57 คพพ. อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (บริษัทหลัก)
ร่วมกับบริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด เป็นที่ปรึกษาดําเนินงานที่กล่าว
- วันที่ 18 ก.ย. 57 ลงนามสัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษา
- วันที่ 22 ก.ย. 57 ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน
2) งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวันสานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ําสัง สปป.ลาว
- วันที่ 19 มี.ค. 57 คพพ. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557
- วันที่ 23 เม.ย. 57 คพพ. ให้ความเห็นชอบ TOR ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557
- วันที่ 24 เม.ย. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ
- วันที่ 24 ส.ค. 57 คพพ. อนุมัติให้ว่าจ้างบริษทั กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จํากัด (บริษทั หลัก) ร่วมกับบริษทั
เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จํากัด และ บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จํากัด เป็นทีป่ รึกษาดําเนินงานที่กล่าว
- วันที่ 29 ก.ย. 57 ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- วันที่ 21 ส.ค. 56 คพพ. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- วันที่ 16 ก.ย. 56 คพพ. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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- วันที่ 20 พ.ย. 56 คพพ. เห็นชอบแผนบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ซึ่งรวมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 2 หลักสูตร (ด้านการ
เดินอากาศ และด้านการเงินและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ)
- วันที่ 24 ก.พ. - 4 มี.ค. 57 จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ ร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)
ภายใต้หัวข้อ “Conventional Navigation Aids: ILS Maintenance Training Course”
- วันที่ 19 มี.ค. 57 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายทอดความรู้ และผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
นําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ร้อยละ 95 ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/57
- วันที่ 25-30 มิ.ย. 57 จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น สํานักข่าว Bloomberg ธนาคารกสิกรไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายใต้หัวข้อ “Debt
Management and Government Bond Issuance”
- วันที่ 22 ก.ค. 57 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายทอดความรู้ และผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้ร้อยละ 95 ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/57
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วย สพพ. ในการจัดทํา TOR จ้างที่ปรึกษา และ
การตรวจรับงานที่ปรึกษา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการ
- คพพ. ให้ความสําคัญในเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ โดยต้องสอดคล้องกับกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตาม
ระเบียบพัสดุฯ และมีการเปิดเผยราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช. รวมทั้งเห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านต้องดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาที่จาํ กัด
- ปัญหาการเมืองภายในประเทศส่งผลต่อความกังวลของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
- นโยบายภายในของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
หลักฐานอ้างอิง :
โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 2 โครงการ
1) งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North
Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.1 รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (วาระที่ 4.2) เรื่อง รายงานผล
การศึกษาความเป็นไปได้และจัดทําแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เอกสารประกอบ 1)
1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงระบบสายส่ง
ไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 (เอกสารประกอบ 2)
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1.3 รายงานการเดินทางประชุมตรวจรับรายงานกับคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประจําเมืองย่างกุ้ง:
Yangon City Electricity Power Supply Board (YESB) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 (เอกสารประกอบ 3)
1.4 สําเนาบันทึก สพพ. ที่ สพพ. 1123/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทําแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
(เขต North Okkalapa และ เขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เอกสารประกอบ 4)
2) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ําทงห้วยทราย สปป.ลาว
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างสายส่ง 115 kV
และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 (เอกสารประกอบ 5)
2.2 รายงานการเดินทางประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว: Electricite Du
Laos (EDL) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 (เอกสารประกอบ 6)
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างสายส่ง 115 kV
และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 (เอกสารประกอบ 7)
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างสายส่ง 115 kV
และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบ 8)
2.5 รายงานการเดินทางประชุมตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์กับ EDL เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบ 9)
2.6 รายงานการเดินทางประชุมตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) กับ EDL เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
(เอกสารประกอบ 10)
2.7 รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 4.1) เรื่อง
รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า
ช่วงน้าํ ทง-ห้วยทราย สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 1)
2.8 สําเนาบันทึก สพพ. ที่ สพพ. 751/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เรื่อง รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้าํ ทงห้วยทราย สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 11)
โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2 โครงการ
1) งานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.2) การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ประเทศกัมพูชาสําหรับการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 (ช่วงเกาะกงสะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกัมพูชาสําหรับการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการยกระดับถนนหมายเลข 48
(ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง ขอบเขต
การดําเนินงาน (TOR) งานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกงสะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เอกสารประกอบ 1)
- TOR งานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล)
ราชอาณาจักรกัมพูชา (เอกสารประกอบ 12)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง การขออนุมัติ
จ้างที่ปรึกษาตามผลการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
งานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง- สะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(เอกสารประกอบ 1)
- สัญญาจ้างทีป่ รึกษางานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกงสะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา เลขที่ 6/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 (เอกสารประกอบ 13)
2) งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวันสานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ําสัง สปป.ลาว
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 (วาระที่ 4.5) เรื่อง การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สปป.ลาว สําหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
ช่วงครกข้าวดอ – สานะคาม-บ้านวัง – บ้านน้าํ สัง สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.4) เรื่อง ขอบเขต
การดําเนินงาน (TOR) งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอเมืองแมด-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้าํ สัง สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.7) เรื่อง การขออนุมัติ
จ้างทีป่ รึกษาตามผลการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือก ด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS)
งานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-เมืองแมด (บ้านโนนสะหวัน) –
สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ําสัง สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 1)
- TOR งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-เมืองแมดสานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ําสัง สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 14)
- สัญญาจ้างทีป่ รึกษางานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอบ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ําสัง สปป.ลาว เลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
(เอกสารประกอบ 15)
การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1) Conventional Navigation Aids (การควบคุมการจราจรทางอากาศ)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่อง ผลจัดการถ่ายทอดความรูฯ้
หัวข้อ “Conventional Navigation Aids: ILS Maintenance Training Course” ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 4 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายละเอียดหลักสูตร “Conventional Navigation Aids: ILS Maintenance Training Course” (เอกสารประกอบ 16)
2) Debt Management and Government Bond Issuance
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 5.5) เรื่อง ผลการถ่ายทอดความรู้
“Debt Management and Government Bond Issuance” ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายละเอียดหลักสูตร “Debt Management and Government Bond Issuance” (เอกสารประกอบ 17)
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 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด: นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล
นายจิรยุทธ์ บุญญฤทธิ์
นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวัต
โทรศัพท์: 02-617-7676 ต่อ 300
โทรศัพท์: 02-617-7676 ต่อ 301, 303, 305
คําอธิบาย: ระดับความสําเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
สูตรการคํานวณ: จํานวนนับตามเกณฑ์วัดระดับ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1) จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยรองผู้อํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการ สพพ.
ได้อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
2) เป้าหมายการติดตามโครงการ
2.1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดําเนินการทั้ง 7 โครงการ
เพื่อให้งานก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของแต่ละโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
จะเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทาง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ สพพ.
หรือรองผู้อํานวยการ สพพ. ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการ เจ้าหน้าที่สํานักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่สํานัก
อื่น/หรือผู้ตรวจสอบภายใน 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน
2.2) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน
5 โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะ
เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทาง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ สพพ.
หรือรองผู้อํานวยการ สพพ. ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการ หรือผู้อํานวยการสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ
และเจ้าหน้าที่สํานักบริหารโครงการ หรือเจ้าหน้าที่สํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ
3) ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จะต้องรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และปัญหา
อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข ให้ผู้อํานวยการ สพพ. ทราบและสั่งการต่อไป
4) ผลที่ได้รับจากการติดตามโครงการ
4.1) สามารถเร่งรัดความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างและ
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ โดยสามารถติดตามและเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดําเนินโครงการได้ครบทั้ง 7 โครงการ และติดตามและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินโครงการได้ครบทั้ง 6 โครงการ
4.2) รับทราบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดําเนินโครงการ และร่วมกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวกับประเทศผู้กู้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ ําหนดไว้
4.3) มีการรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ผู้อํานวยการ สพพ. และ คพพ. รับทราบ
เป็นประจําทุกเดือน พร้อมทั้ง ให้นโยบายในการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. ต่อไป
4.4) มีการรายงานผลการติดตามโครงการฯ ต่อ คพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
2554
2555
2556
2555
2556
ระดับความสําเร็จในการติดตาม
โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากผลผลิตของ
การดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 25 หน่วย ต่อ 1 คะแนน
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
 จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความ เท่ากับ 1 คะแนน
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เท่ากับ 2 คะแนน
 ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 25
เท่ากับ 3 คะแนน
 ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 50
เท่ากับ 4 คะแนน
 ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 75
เท่ากับ 5 คะแนน
 ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 และรายงานต่อ คพพ.
เงื่อนไข: การวัดระดับความสําเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการต่อเนื่องซึ่งจะเริ่มต้น
ภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว โดย สพพ. จะทําหน้าที่กํากับและดูแลติดตามผลการศึกษา
ของที่ปรึกษาและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการติดตามโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
20

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
1.0

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่อยู่ระหว่างดําเนินการของ สพพ. ดังนี้
1.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ
ประกอบด้วย
1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากกลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
1.1.2 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง – บ้านน้ําสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว
1.1.3 โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว
1.1.4 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว
1.1.5 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
1.1.6 โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง ใน สปป.ลาว
1.1.7 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ –
บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
1.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งสิน้ 5 โครงการ ประกอบด้วย
1.2.1 งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเมือง
ย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.2.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และ
สถานีไฟฟ้าช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
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1.2.3 งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และ
ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
1.2.4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.2.5 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/
พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน เมียนมาร์
1.2.6 ตามแผนการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการนั้น
จะมีการเดินทางไปติดตามการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48
(Upgrade R48) ราชอาณาจักรกัมพูชา แต่เนื่องจาก คพพ. ได้อนุมัติผลการจัดจ้างที่ปรึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557
และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อเดือนกันยายน 2557 จึงยังไม่สามารถเดินทางเพื่อไปติดตามโครงการที่กล่าวได้
2. วันที่ 4 ธันวาคม 2556 รองผู้อํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผูอ้ ํานวยการ สพพ. ได้อนุมัติแผนฯ
3. ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามแผนฯ
จํานวน 6 ครั้ง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการติดตามโครงการ
3.1 วันที่ 6-8 มกราคม 2557 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า 2 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการก่อสร้างถนนภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากกลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
2) โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-สังข์ทอง-บ้านน้ําสัง)
3.2 วันที่ 4-5 มีนาคม 2557 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่ 2 สปป.ลาว
3.3 วันที่ 25 มีนาคม 2557 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
3.4 วันที่ 27 มีนาคม 2557 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2
(ท่านาแล้ง – เวียงจันทน์) สปป.ลาว
3.5 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เดินทางไปติดตามโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว
3.6 วันที่ 21–22 สิงหาคม 2557 เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก–เมืองคอบ
–เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ–บ้านปากคอบ–บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
3.7 สรุปผลการดําเนินการและอุปสรรค
- โครงการก่อสร้างถนนภูดู่ฯ: ปัจจุบันโครงการก่อสร้างถนนภูดู่ ฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนดการใน
เดือนมิถุนายน 2557 และ สพพ. ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดถนนภูดู่ – ปากลาย และเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านผาแก้ว
สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
- โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ําสัง และเมืองสังข์ทอง): โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
สปป.ลาว ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบและเปิดใช้ถนนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในส่วนสัญญาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2558
- โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซฯ: เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและความล่าช้า
ในการอนุมัติ Master List โครงการจึงมีความล่าช้าประมาณ 1 เดือน จากกําหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2557
เป็นเดือนกันยายน 2557
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์: ปัจจุบันสามารถดําเนินงานได้ร้อยละ 41.44 ซึ่งล่าช้า
กว่าแผน (แผนดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนสิงหาคมร้อยละ 61.11) อยู่ประมาณร้อยละ 14.03 โดยมีสาเหตุของความล่าช้า
คือ การเปลี่ยนตําแหน่งของ Railway Department Administration Office และปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วง
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ดี ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยการเพิ่มเวลา
การปฏิบัติงานและคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้
- โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําฯ : ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายครบในปีงบประมาณ 2557
- โครงการพัฒนาระบบประปาฯ: เนื่องจากมีความล่าช้าในขั้นตอนการประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างและ
วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างของกรมเคหะและผังเมือง (หน่วยงานปฏิบัติ) ทําให้เริ่มงานก่อสร้างได้ช้ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ โดยกรมเคหะฯ ได้จัดการประชุมเริ่มโครงการ (kick-off meeting) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 และ
ได้ออก Notice to Proceed ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557
- โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวกฯ: สปป.ลาว และผู้รับเหมาก่อสร้างได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และมีหนังสือ Notice to Proceed แจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาเริ่ม
ปฏิบัติงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
4. ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ จํานวน 5 โครงการ
โดยเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการทัง้ สิน้ 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการติดตามโครงการ
4.1 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เดินทางไปติดตามงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 วันที่ 14 มกราคม 2557 เดินทางไปติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4.3 วันที่ 17 มกราคม 2557 เดินทางเข้าร่วมประชุมการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ งานศึกษาความเป็นไปได้
และออกแบบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North
Dagon) เมียนมาร์
4.4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เดินทางเข้าร่วมประชุมการนําเสนอรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
สําหรับงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซูทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
4.5 วันที่ 26 มีนาคม 2557 เดินทางไปร่วมประชุม เพื่อตรวจรับรายงานฉบับที่ 3-4 และรายงานฉบับสมบูรณ์
สําหรับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ําทงห้วยทราย สปป.ลาว
4.6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เดินทางไปประชุม เพื่อตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) สําหรับการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้าํ ทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
4.7 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 เดินทางไปประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา Interim Report
สําหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซูทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
4.8 สรุปผลการดําเนินการและอุปสรรค
- การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้าํ ทงห้วยทราย สปป.ลาว: ที่ปรึกษาต้องดําเนินการกําหนดแนวสายส่งใหม่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้อง
ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่ ทําให้ต้องมีการประชุมพิจารณาตรวจรับร่วมกับ สปป.ลาว อีก 1 ครั้ง
(รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข))
- งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยง
ไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา: ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานเนื่องจากงานออกแบบ
รายละเอียดผังการใช้ประโยชน์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรและแบบเบื้องต้น ต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฝ่ายกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันฝ่ายกัมพูชาได้พิจารณาและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบที่
กล่าว และที่ปรึกษาได้ดําเนินการปรับแก้แบบและกําหนดนําเสนอแบบรายละเอียดเพื่อพิจารณาของทั้ง 2 ฝ่าย
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- การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม:
งานออกแบบเบื้องต้นและแบบรายละเอียดต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับและ
ตรวจรับฝ่ายเวียดนาม ทั้งนี้ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะ
ดําเนินงานออกแบบรายละเอียด ประกอบกับเวียดนามมีระเบียบ/กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานมาก
จึงกระทบต่อการดําเนินงานของที่ปรึกษา อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาสามารถดําเนินการศึกษาได้แล้วเสร็จภายในกําหนด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซูทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมูบ่ า้ นพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน เมียนมาร์: ทีป่ รึกษาเข้าพืน้ ที่โครงการ
ได้ล่าช้า ทําให้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ล่าช้า และส่งผลต่อการกําหนดรูปแบบการก่อสร้างถนน และการกําหนด
พื้นที่ด่าน ประกอบกับการกําหนดพื้นที่ด่าน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งไทยและ
เมียนมาร์ ทําให้ต้องมีการไปสํารวจและกําหนดจุดผ่านแดนที่เหมาะสม (ไม่อยู่ในบริเวณที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อน)
ซึ่งปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการออกแบบรายละเอียด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ฝ่ายพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. วันที่ 24 กันยายน 2557 มีการรายงานผลการติดตามโครงการฯ ต่อ คพพ. ทราบแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะเวลาทีจ่ ํากัด
- ระเบียบขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ
หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 18)
2. โครงการก่อสร้างถนนภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
2.1 บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 77/2557 เรื่อง การตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนภูดู่ –
ปากลาย สปป.ลาว ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 (เอกสารประกอบ 19)
2.2 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/800 เรื่องลงนามในหนังสือถึงประธานกรรมการฯ รายงานผล
การเดินทางติดตามโครงการก่อสร้างถนนภูดู่ – ปากลาย และสํารวจเส้นทาง R11 ช่วงครกข้าวดอ-สานะคาม-บ้านวังบ้านน้ําสัง-เวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 (เอกสารประกอบ 20)
2.3 รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการก่อสร้างถนนภูด–ู่ ปากลาย และสํารวจเส้นทาง R11
ช่วงครกข้าวดอ-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้าํ สัง-เวียงจันทน์ (เอกสารประกอบ 21)
3. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-บ้านน้ําสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว
3.1 บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 77/2557 เรื่อง การตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
ถนนภูดู่ – ปากลาย สปป.ลาว ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 (เอกสารประกอบ 19)
3.2 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/800 เรื่องลงนามในหนังสือถึงประธานกรรมการฯ รายงานผล
การเดินทางติดตามโครงการก่อสร้างถนนภูดู่ – ปากลาย และสํารวจเส้นทาง R11 ช่วงครกข้าวดอ-สานะคามบ้านวัง-บ้านน้ําสัง-เวียงจันทน์ ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 (เอกสารประกอบ 20)
3.3 รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการก่อสร้างถนนภูด–ู่ ปากลาย และสํารวจเส้นทาง R11
ช่วงครกข้าวดอ-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้าํ สัง-เวียงจันทน์ (เอกสารประกอบ 21)
4. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่ 2 สปป.ลาว
4.1 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/ 857 เรื่อง รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการปรับปรุง
11

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
สนามบินปากเซ ระยะที่ 2 เมืองปากเซ แขวงจําปาศักดิ์ สปป.ลาว ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบ 22)
4.2 รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่ 2 (เอกสารประกอบ 23)
5. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
5.1 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/876 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุม เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงร่องระบายน้าํ ในนครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว
ระยะที่ 2 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 (เอกสารประกอบ 24)
5.2 รายงานผลการเดินทางติดตามติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําในนครหลวง
เวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (เอกสารประกอบ 25)
6. โครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์
6.1 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/876 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุม เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงร่องระบายน้าํ ในนครหลวงเวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว
ระยะที่ 2 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 (เอกสารประกอบ 24)
6.2 รายงานผลการเดินทางติดตามติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ําในนครหลวง
เวียงจันทน์ และโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (เอกสารประกอบ 25)
7. โครงการพัฒนาระบบประปาและพัฒนาเมืองใน สปป.ลาว
7.1 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/1002 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปประชุมจัดทํารายงาน
ปิดโครงการร่องระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว
และร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้ถนนหมายเลข 11 (บ้านตาดทอง-น้ําสัง และเมืองสังข์ทอง) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557
(เอกสารประกอบ 26)
7.2 รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการพัฒนาระบบประปาและพัฒนาเมืองใน สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 27)
8. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก–เมืองคอบ–เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ–บ้านปากคอบ–
บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
8.1 บันทึกสํานักบริหารโครงการ ที่ สบค 01/1013 เรื่อง รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 (เอกสารประกอบ 28)
8.2 รายงานผลการเดินทางติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก–เมืองคอบ–เมืองเชียงฮ่อน
และเมืองคอบ–บ้านปากคอบ–บ้านก้อนตืน้ สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 29)
9. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยง
ไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
9.1 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/113 เรื่อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม
เพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าร่วม
ประชุมหารือโครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล) กับกระทรวงโยธาธิการและ
ขนส่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 (เอกสารประกอบ 30)
9.2 รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบือ้ งต้น (Inception Report) งานศึกษาความเป็นไปได้
และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา
(เอกสารประกอบ 31)
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
10.1 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/142 เรื่อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อพิจารณารายงานเบือ้ งต้น (Inception Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
โครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
(เอกสารประกอบ 32)
10.2 รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานศึกษา
ความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เอกสารประกอบ 33)
11. งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
(เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
11.1 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/127 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุม
เพื่อนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ
สายส่งไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) และเข้าเยี่ยมคารวะ Chairman of
YCDC ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 (เอกสารประกอบ 34)
11.2 รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม เพื่อนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบ
การก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมาร์
(เอกสารประกอบ 35)
12. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/
พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน เมียนมาร์
12.1 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/188 เรื่อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการดําเนินความร่วมมือ (ROD) และการประชุมพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้าน
พญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงก่อสร้างและกระทรวงคมนาคม เมียนมาร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบ 36)
12.2 รายงานการเดินทางไปประชุมพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้ายหมู่บ้านพญาตองซูบ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เอกสารประกอบ 37)
12.3 รายงานสรุปผลการประชุมพิจารณารายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) สําหรับการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานก่อสร้างถนนจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงท้าย
หมู่บ้านพญาตองซู-บ้านช่องสง) และอาคารด่านชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เอกสารประกอบ 38)
13. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานี
ไฟฟ้า ช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
13.1 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/202 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุม เพื่อ
ประชุมตรวจรับรายงานฉบับที่ 3-4 และรายงานฉบับสมบูรณ์ สําหรับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการ
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว ลงวันที่ 17 เมษายน 2557
(เอกสารประกอบ 39)
13.2 รายงานการเดินทางไปประชุม เพื่อตรวจรับรายงานฉบับที่ 3-4 และรายงานฉบับสมบูรณ์ สําหรับการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว
(เอกสารประกอบ 40)
13.3 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/266 เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปร่วมประชุม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เพื่อประชุมตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) สําหรับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
(เอกสารประกอบ 41)
13.4 รายงานการเดินทางไปประชุม เพื่อตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) สําหรับการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ําทง-ห้วยทราย สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 42)
14. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (Upgrade R48)
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง การขออนุมัตจิ ้าง
ที่ปรึกษาตามผลการดําเนินการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS)
งานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง- สะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(เอกสารประกอบ 1)
15. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 5.7) เรื่อง รายงานผลการติดตาม
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชีว้ ัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จการจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการแก่ประเทศใหม่ (ศรีลังกา/ ติมอร์-เลสเต/ ภูฏาน)
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววรินทร์ธร ตันวิเชียร
นายพัฒนกิจ รัตน์มณีบดีเดช
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 204, 205
คําอธิบาย: วัดจากความสําเร็จในการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกําหนดหรือการดําเนินนโยบายและมาตรการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับทั้ง 3 ประเทศใหม่ โดยเทียบกับ
เป้าหมายการดําเนินการที่ระบุไว้ในแผนการดําเนินงาน
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1. จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ 3 ประเทศใหม่
โดยรองผู้อํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการ สพพ. ได้อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
2. เป้าหมายของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. แก่ ศรีลังกา
ภูฏาน และติมอร์-เลสเต
2.2 เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมร่วมกันในสาขาความร่วมมือต่างๆ และเพื่อให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ 3 ประเทศใหม่
จะเสนอให้ผู้อํานวยการ สพพ. และ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอผลการศึกษาไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป และจะดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ สพพ.
4. ผลที่ได้รับจากการจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ 3 ประเทศใหม่
4.1 สพพ. มีกรอบในการจัดทําแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. แก่ ศรีลังกา
ภูฏาน และติมอร์-เลสเต
4.2 สามารถดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการจัดทําขอบเขตและแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
แก่ 3 ประเทศใหม่ (ศรีลังกา/ติมอร์-เลสเต/ภูฏาน)

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
-

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555 2556
-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
จัดทําร่างแผน
การดําเนินงาน
จัดทําขอบเขต
และแนวทางการให้
ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่
ประเทศใหม่

ระดับ 2
แผนการดําเนินงาน
จัดทําขอบเขต
และแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่
ประเทศใหม่
ได้รับอนุมัติจาก
ผอ. สพพ.

ระดับ 3
ดําเนินการศึกษา
ตามแผนการ
ดําเนินงาน
โดย สพพ.

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสําเร็จการจัดทําขอบเขตและ
10
แนวทางการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการแก่ 3 ประเทศใหม่
(ศรีลังกา/ติมอร์-เลสเต/ภูฏาน)

ระดับ 4
เสนอผลการศึกษา
ต่อ คพพ.

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ระดับ 5
เสนอผลการศึกษา
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.50

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. 6 ม.ค. 57 เสนอแผนการดําเนินงานขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศใหม่
2. 9 ม.ค. 57 ผอ.สพพ. ได้อนุมัติแผนการดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการแก่ประเทศติมอร์-เลสเต ภูฏาน และศรีลงั กา
3. ดําเนินการศึกษาตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้
ศรีลังกา
1. วันที่ 27 ม.ค. 57 ผอ.สพพ. ลงนามในคําสั่งแต่งตัง้ คณะทํางานศึกษาและจัดทําแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
2. หารือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนไทยเกี่ยวกับการจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการแก่ประเทศศรีลังกา
 25 ก.พ. 57 หารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
 11 มี.ค. 57 หารือกับผู้แทนสภาหอการค้าไทย และผู้แทนสถาบันก่อสร้างไทย
 13 มี.ค. 57 หารือกับผู้แทนสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
 17 มี.ค. 57 หารือเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
3. วันที่ 1 เม.ย. 57 ประชุมคณะทํางานศึกษาและจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่
ศรีลังกา ครั้งที่ 1/2557
4. วันที่ 3 เม.ย. 57 ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนัดประชุมและหารือกับศรีลังกาถึงความต้องการและ
16

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ และได้ประสานกับศรีลังกา (Department of External
Resources) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
5. วันที่ 2-5 มิ.ย. 57 เดินทางไปประชุมหารือเพื่อจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศรีลังกา 5 หน่วยงาน และ 2 องค์กรระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
1) Ministry of Economic Development
2) Ministry of Defense and Urban Development
3) Ministry of Finance and Planning
4) Ministry of Water Supply and Drainage
5) External Resources Department, Ministry of Finance and Planning
6) Japan International Cooperation Agency (JICA)
7) Asian Development Bank (ADB)
6. วันที่ 20 ส.ค. 57 คพพ. เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ศรีลังกา
7. วันที่ 29 ก.ย. 57 ผอ.สพพ. ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอผลการศึกษา เรื่อง
แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และได้
ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ สพพ. เรียบร้อยแล้ว
ภูฏาน
1. วันที่ 3 ก.พ. 57 ผอ.สพพ. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการแก่ราชอาณาจักรภูฏาน
2. วันที่ 7 มี.ค. 57 ประชุมคณะทํางานศึกษาและจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
แก่ราชอาณาจักรภูฏาน
3. วันที่ 31 มี.ค. 57 - 4 เม.ย. 57 คณะทํางานเดินทางเพื่อหารือกับหน่วยงานหลักของภูฏาน
 1 เม.ย. 57 ได้เข้าเยี่ยมคารวะปรึกษาและหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. Gross National Happiness Commission
2. National Land Commission Secretariat
3. Secretary of Ministry of Finance
4. Secretary of Ministry of Foreign Affairs
5. Secretary of Information and Communication and Department of Civil Aviation
 2 เม.ย. 57 ได้เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. Ministry of Finance (Department of Management Debt)
2. Druk Holding Investment (DHI)
3. National Environment Commission
4. Thimphu Thromde
5. JICA representative, Bhutan Office
 3 เม.ย. 57 ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงาน Department of Civil Aviation
4. วันที่ 18 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําร่างขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการ ครั้งที่ 1 และกําหนดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 ก.ค. 57
5. วันที่ 20 ส.ค. 57 คพพ. เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ราชอาณาจักรภูฏาน
6. วันที่ 29 ก.ย. 57 ผอ.สพพ. ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอผลการศึกษา เรื่อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
แนวทางความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏาน และได้ดาํ เนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
ของ สพพ. เรียบร้อยแล้ว
ติมอร์-เลสเต
1. วันที่ 25-28 ก.ย. 56 คณะผูแ้ ทน สพพ. ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เดินทาง
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเต กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) กระทรวงการต่างประเทศ
2) กระทรวงการคลัง
3) กระทรวงศึกษาธิการ
4) องค์การสหประชาชาติประจําติมอร์-เลสเต
2. วันที่ 8-13 ต.ค. 56 คณะผู้แทน สพพ. เข้าร่วมประชุมประจําปีสภาผู้วา่ การธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และได้หารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนจากติมอร์-เลสเต
3. จากการประชุมหารือทั้งสองครั้งที่กล่าวข้างต้น ทําให้ทราบว่า ติมอร์-เลสเต ไม่สามารถรับเงือ่ นไขการกู้ยืม
เงินแบบ Tied Loan ของ สพพ. ได้ ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ชะลอการจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการแก่ติมอร์-เลสเต
4. วันที่ 24 ก.ย. 57 คพพ. มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต รวมทั้งให้ สพพ. ดําเนินการจัดส่งแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ
ดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับทราบ
5. วันที่ 29 ก.ย. 57 ผอ.สพพ. ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอผลการศึกษา เรื่อง
แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และได้ดาํ เนินการ
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ สพพ. เรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- ระบบราชการหรือหน่วยงานราชการของประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ีเป็นจํานวนมากขาดศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน
หลักฐานอ้างอิง :
1. บันทึกสํานักนโยบายและแผน ที่ สนผ.03/400 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 เรื่อง แผนการดําเนินงานเพื่อจัดทํา
แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ 3 ประเทศใหม่ (เอกสารประกอบ 43)
ศรีลังกา
2. บันทึกสํานักนโยบายและแผน ที่ สนผ. 03/412 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 เรื่อง ลงนามในร่างคําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา (เอกสารประกอบ 44)
3. รายงานสรุปการหารือแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กากับผู้แทนกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ (เอกสารประกอบ 45)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
4. รายงานสรุปผลการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการของ สพพ. แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กากับผูแ้ ทนสภาหอการค้าไทย
และผู้แทนสถาบันการก่อสร้างไทย (เอกสารประกอบ 46)
5. รายงานสรุปผลการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการของ สพพ. แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กากับผู้แทนสํานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ (เอกสารประกอบ 47)
6. รายงานสรุปผลการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการของ สพพ. แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กากับเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโคลัมโบ
(เอกสารประกอบ 48)
7. บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 250/2557 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานนัดหมาย
การไปหารือกับหน่วยงานศรีลังกา เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (เอกสารประกอบ 49)
8. บันทึก สพพ. ที่ NEDA 249/2014 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง Request for courtesy call (เอกสาร
ประกอบ 50)
9. บันทึกสํานักนโยบายและแผน ที่ สนผ. 03/475 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัตกิ ารเดินทาง
และค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปประชุมหารือเพื่อจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการแก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (เอกสารประกอบ 51)
10. รายงานสรุปผลการเดินทางไปประชุมหารือเพื่อจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศรีลังกาแก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(เอกสารประกอบ 52)
11. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.7) เรื่อง ร่างแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา (เอกสารประกอบ 1)
12. สําเนาบันทึก สพพ. ที่ 759/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง
แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ราชอาณาจักร
ภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (เอกสารประกอบ 53)
13. แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(เอกสารประกอบ 54)
ภูฏาน
14. คําสั่ง สพพ. ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและจัดทําแนวทางการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการแก่ราชอาณาจักรภูฏาน (เอกสารประกอบ 55)
15. เอกสารกําหนดการและประเด็นในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน (เอกสารประกอบ 56)
16. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.8) เรื่อง ร่างแนวทาง
ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับภูฏาน (เอกสารประกอบ 1)
17. สําเนาบันทึก สพพ. ที่ 759/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง
แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (เอกสารประกอบ 53)
18. แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏาน (เอกสารประกอบ 57)
ติมอร์-เลสเต
19. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (วาระที่ 5.8) รายงานผลการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (เอกสารประกอบ 1)
20. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 56 (วาระที่ 5.6) รายงานผลการประชุม
ประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(เอกสารประกอบ 1)
21. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.11) เรื่อง แนวทางการ
ให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (เอกสารประกอบ 1)
22. สําเนาบันทึก สพพ. ที่ 759/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง
แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ราชอาณาจักร
ภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (เอกสารประกอบ 53)
23. แนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
(เอกสารประกอบ 58)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์
นางสาวสุธิรา หิรัญวิบูลย์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200
โทรศัพท์ : 02-17-7676 ต่อ 201, 202
คําอธิบาย: วัดจากระดับความสําเร็จในการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานตามแผนความร่วมมือที่แล้วเสร็จเทียบกับเป้าหมายการดําเนินการที่ระบุไว้ในแผนบูรณาการ
กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
1. จัดทําแผนบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย คพพ.
อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และเมือ่ ดําเนินการได้ตามแผนฯ แล้วจะรายงานผลการดําเนินงาน
ให้ คพพ. รับทราบต่อไป
2. เป้าหมายของแผนบูรณาการฯ:
เพื่อให้การดําเนินงานของ สพพ. เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ลดความซ้ําซ้อนและประหยัดทรัพยากรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการประสาน
การดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ผลทีไ่ ด้รับจากการจัดทําแผนบูรณาการฯ:
3.1 มีการจัดประชุมระดมความคิดจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพ.
(พ.ศ. 2558 - 2560)
3.2 มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
3.3 มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
3.4 มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
โดยที่ กิจกรรมต่างๆ ที่ สพพ. ได้จัดนั้น มีผู้เข้าร่วมและได้รับการตอบสนองจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
ระดับความสําเร็จของการ
บูรณาการกับหน่วยงาน
ในประเทศและต่างประเทศ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
5

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555
2556
-
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
ต้องผ่านการ
อนุมัติจาก คพพ.

ระดับ 2
ดําเนินการตาม
แผนบูรณาการ
กับหน่วยงาน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ร้อยละ 25

ระดับ 3
ดําเนินการตาม
แผนบูรณาการ
กับหน่วยงาน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ร้อยละ 50

ระดับ 4
ดําเนินการตาม
แผนบูรณาการ
กับหน่วยงาน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ร้อยละ 75

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ระดับ 5
ดําเนินการตาม
แผนบูรณาการ
กับหน่วยงาน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ ร้อยละ
100 และรายงาน
ผลต่อ คพพ.

เงื่อนไข ปรับลด 1 คะแนน หากแผนการดําเนินงานไม่ได้รับการอนุมัติจาก คพพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสําเร็จของการร่วมมือกับ
10
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.50

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
- 20 พ.ย. 56 คพพ. เห็นชอบแผนการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย
10 กิจกรรม แบ่งตามผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 9 กิจกรรม (จาก 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100)
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเพือ่ จัดทํายุทธศาสตร์ของ สพพ.
● 26 พ.ค. 57 ได้ดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การดําเนินงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน สําหรับภาคเอกชน ประกอบด้วย
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สมาคมธนาคารไทย
- สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย
- สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
- บ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง
- สภาธุรกิจไทย-ลาว
- สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
- สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์
- สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
● 28 พ.ค. 57 ดําเนินการจัดการประชุมเดียวกันสําหรับภาครัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
- กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
- สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 3 ปี
(พ.ศ. 2558-2560) และรายปี
● โดย สพพ. ได้ดา
ํ เนินงานร่วมกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา/ สปป.ลาว/ เวียดนาม/ ภูฏาน/ ศรีลงั กา)
หมายเหตุ: เมียนมาร์และติมอร์-เลสเตยังไม่มีความพร้อม
● จัดทําแผนโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2558 – 2560 และ
รายปีแล้วเสร็จ และ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
กิจกรรมที่ 3 โครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 ช่วงเกาะกง - สะแรอัมเปิล กัมพูชา โดยลงนามใน Record
of Discussion (ROD) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อออกแบบรายละเอียด
● วันที่ 20 ส.ค. 57 คพพ. อนุมัติให้ว่าจ้างบริษท
ั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (บริษัท
หลัก) ร่วมกับบริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด เป็นที่ปรึกษาดําเนินงานที่กล่าว
● วันที่ 18 ก.ย. 57 ลงนามสัญญาว่าจ้างทีป
่ รึกษา
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน สปป.ลาว โดยจะทําข้อตกลงร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พัฒนายกระดับความรู้ของบุคลากรด้านบัญชีใน สปป.ลาว
● 11 มี.ค. 57 สพพ. กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 5 แนวทางการให้ความความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม สปป.ลาว
● 1 – 2 ก.ย. 57 สพพ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารส่งเสริมกสิกรรม
สปป.ลาว (ธสก. สปป.ลาว) มีความเห็นร่วมกันที่จะจัดทําบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเดินอากาศร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
● 24 ก.พ. 57 - 4 มี.ค. 57 จัดศึกษาดูงานด้านการเดินอากาศ
● 19 มี.ค. 57 คพพ. รับทราบรายงานผลการจัดการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “Conventional Navigation Aids,
ILS Maintenance Training Course”
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 7 การฝึกอบรมด้านการเงินและการบริหารจัดการหนีส้ าธารณะร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย/
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ/ Asian Development Bank (ADB)/ Japan International Cooperation Agency (JICA)
● 25 - 30 มิ.ย. 57 จัดอบรมในหัวข้อ “Debt Management and Government Bond Issuance”
กิจกรรมที่ 9 การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์องค์กรร่วมกับสื่อมวลชน
● ดําเนินการร่วมกันกับกิจกรรมที่ 10
กิจกรรมที่ 10 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในกัมพูชา
● 25 - 27 ก.ย. 57 ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรม Press Tour และสัมมนาร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนบนเส้นทางถนนหมายเลข 48 (R48) ช่วงเกาะกง-สะแรอัมเปิล-สีหนุวิลล์ ในกัมพูชา
โดยมีการร่วมมือกับกรมโยธาธิการและขนส่งของกัมพูชา และหอการค้าจังหวัดตราด และภาคเอกชนในการดําเนิน
กิจกรรมดังกล่าว
หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 8 การจัด Road Show ในติมอร์-เลสเต ภูฏาน และศรีลังกา เพื่อนําภาคเอกชนไทยร่วมศึกษาและ
ประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่กล่าว เพื่อจัดทําแนวทางความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยในอนาคต ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน
● คพพ. เห็นควรให้ยกเลิกแผนการ Road Show กับ 3 ประเทศใหม่ในปี 2557 เนื่องจากเห็นว่าควรมีขอบเขตและ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือกับ 3 ประเทศก่อน และให้พิจารณาดําเนินการในปี 2558 ต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
- แผนงาน Road Show 3 ประเทศใหม่ สพพ. เห็นควรให้การจัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับ
3 ประเทศใหม่แล้วเสร็จก่อน จึงดําเนินกิจกรรมนี้ ในปี 2558
หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ (เอกสารประกอบ 59)
2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (วาระที่ 4.5) เรื่อง แผนการบูรณาการ
กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เอกสารประกอบ 60)
4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 (วาระที่ 5.6) เรื่อง รายงานผล
การจัดการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “Conventional Navigation Aids, ILS Maintenance Training Course”
(เอกสารประกอบ 1)
5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.6) เรื่อง รายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 2 (เอกสารประกอบ 1)
6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง การขออนุมัติจา้ งทีป่ รึกษา
ตามผลการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS) งานศึกษา
ความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกง- สะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา
(เอกสารประกอบ 1)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
7. สัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 (R48) (ช่วงเกาะกงสะแรอัมเปิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา เลขที่ 6/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 (เอกสารประกอบ 13)
8. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.4) เรื่อง แผนการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) (เอกสารประกอบ 1)
9. บันทึกสํานักบริหารเงินทุน ที่ สบท 02/1050 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เรื่อง รายงานผลการจัดทํา
ความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (ธสก.)
สปป.ลาว (เอกสารประกอบ 61)
10. บันทึกสํานักอํานวยการ ที่ 04(1)/1969 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเดินทาง
เข้าร่วมกิจกรรม CSR และ Press Tour บนเส้นทางถนนหมายเลข 48 (เอกสารประกอบ 62)
11. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 4 (เอกสารประกอบ 1)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน

 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514
คําอธิบาย : วัดความสําเร็จของการใช้ผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้อมูล
ผลการดําเนินงาน
ระดับความสําเร็จของ
การใช้ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
ระดับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
วิเคราะห์ผล
กําหนดแนวทาง
การสํารวจความ การปรับปรุงงาน
พึงพอใจในการ
ตามผลการสํารวจ
ให้บริการของปี
ที่ผ่านมา

ระดับ 3
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
เห็นชอบแนว
ทางการปรับปรุง
งานตามผลการ
สํารวจ

ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น
2555
2556
-

ระดับ 4
ดําเนินการ
ปรับปรุงตาม
ผลการสํารวจ

ระดับ 5
รายงานผลการ
ปรับปรุงงานตาม
ผลการสํารวจต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการใช้ผลสํารวจ
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.25

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. วิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผา่ นมา และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจ ซึ่งคณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ
ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยแผนการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามผลการสํารวจความพึงพอใจของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1.1 ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
1.3 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจรูปแบบ focus group และให้ความสําคัญต่อแบบสอบถามในการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.4 ศึกษาแนวคิดที่จะสํารวจความพึงพอใจโดยใช้ระบบ ITA (Integrity Transparency Assistance
System) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 คพพ. เห็นชอบให้จัดจ้าง บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จํากัด
3. วันที่ 19 มีนาคม 2557 คพพ. เห็นชอบแบบสอบถามและวิธกี ารสํารวจความพึงพอใจ
4. วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 บริษัท ควอลิตี้ โฟกัสฯ แจ้งผลคะแนนความพึงพอใจ ที่ 4.53 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.6
5. วันที่ 21 สิงหาคม 2557 คพพ. เห็นชอบผลการประเมินความพึงพอใจของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
- คําสั่ง สพพ. ที่ 103/2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
และคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 63)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 (วาระที่ 4.2) เรื่อง รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 (วาระที่ 4.3) เรื่อง ร่างขอบเขตการดําเนินงานโครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจและประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน
(เอกสารประกอบ 1)
- ขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจ
และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน (เอกสารประกอบ 64)
- รายงานการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 1/2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง ผลการจัดหาทีป่ รึกษาดําเนินโครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์การจัดตัง้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง แบบสอบถามและวิธีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 (วาระที่ 4.1) เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการ
ให้บริการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เอกสารประกอบ 65)

27

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514
คําอธิบาย : วัดความสําเร็จโดยคิดเป็นร้อยละของระดับพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของ สพพ. และประชาชนในพืน้ ที่โครงการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. พร้อมทั้งสํารวจความพึงพอใจ
ในการประชาสัมพันธ์ของ สพพ.
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์การมหาชน

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
95.20
97.80
98.60

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555
2556
2.6
0.8

เกณฑ์การให้คะแนน : กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากผลลัพธ์ของการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยมีช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ร้อยละ 70

ระดับ 2
ร้อยละ 75

ระดับ 3
ร้อยละ 80

ระดับ 4
ร้อยละ 85

ระดับ 5
ร้อยละ 90

เงื่อนไข : องค์การมหาชนต้องจัดหาองค์กร/ ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ/แบบสอบถาม
ก่อนดําเนินการสํารวจ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สูตรคํานวณ: การคํานวณตามเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจ
ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ = ∑ Ci (กรณีที่ไม่มกี ารถ่วงน้ําหนักงานบริการ) หรือ
n
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของระดับความพึงพอใจ = ∑ Wi Ci
(กรณีที่มีการถ่วงน้ําหนักงานบริการด้วย ให้กําหนดน้ําหนักรวมกันเป็น 1 แล้วไม่ต้องหารด้วย n)
Ci = ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
Wi = น้ําหนักของงานบริการ
x̄ I = ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
X = ระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์การสํารวจทางสถิติ เช่น กําหนดเป็น 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ
N = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งกลับมา
n = จํานวนงานบริการที่ดําเนินการสํารวจ (โดย i มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n)

งานบริการที่ 1
งานบริการที่ 2
งานบริการที่ 3

W1
W2
W3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

…

…

…

…

…

…

1

2

3

4

5

งานบริการที่ n Wn
รวม 1

เกณฑ์การสํารวจระดับ
ความพึงพอใจ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การมหาชน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

x̄ n

ผลการ
ดําเนินงาน
90.6

…

น้ํา
หนัก

ร้อยละของ
ร้อยละเฉลี่ย
ระดับความ
ถ่วงน้ําหนัก
พึงพอใจ
ของระดับความ
พึงพอใจ
Ci = x̄ i x 100
W i Ci
5
C1
W1C1
C2
W2C2
C
W3C3
…

จํานวนงาน
บริการ

ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ
x̄ i = ∑X
N
x̄ 1
x̄ 2
x̄ 3

…

ตารางที่ 1 การคํานวณตามเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจ

Cn
∑ Ci
ค่าคะแนน
ที่ได้
5

WnCn
∑ W i Ci
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.25

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เห็นชอบร่างขอบเขตการดําเนินงาน
(Term of Reference: TOR)
2. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท ควอลิตี้
โฟกัส จํากัด ดําเนินโครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความ
คุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวงเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท
3. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เห็นชอบแบบสอบถามและวิธีการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

สํารวจความพึงพอใจฯ ตามทีบ่ ริษัท ควอลิตี้ โฟกัสฯ เสนอ
4. วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 บริษัท ควอลิตี้ โฟกัสฯ แจ้งผลคะแนนความพึงพอใจ ที่ 4.53 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.6
5. วันที่ 21 สิงหาคม 2557 คพพ. เห็นชอบผลการประเมินความพึงพอใจของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
- คําสั่ง สพพ. ที่ 103/2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และ
คณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เอกสารประกอบ 63)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 (วาระที่ 4.2) เรื่อง รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 (วาระที่ 4.3) เรื่อง ร่างขอบเขตการดําเนินงานโครงการจัดทํายุทธศาสตร์
การสํารวจความพึงพอใจและประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน (เอกสารประกอบ 1)
- ขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจและ
ประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน (เอกสารประกอบ 64)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง ผลการจัดหาทีป่ รึกษาดําเนินโครงการจัดทํายุทธศาสตร์
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง แบบสอบถามและวิธีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 (วาระที่ 4.1) เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการ
ของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 65)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารที่ได้จดั ไว้ในเว็บไซต์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายกีรติ เวฬุวัน (CIO)
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายกมลนัทธ์ พูลศิลป์
นายธนะ มงคลโภชน์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 402, 506
คําอธิบาย: วัดผลสําเร็จของความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดไว้ในเว็บไซต์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ข้าราชการ
(2) นักศึกษา
(3) มหาวิทยาลัย
(4) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
(5) สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ
(6) ประชาชนทั่วไป
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้อมูล
ผลการดําเนินงาน
ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้จัดไว้ในเว็บไซต์

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
-

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555
2556
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับผลลัพธ์ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากผลลัพธ์ของการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ โดยมีช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
เงื่อนไข : ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของระดับความพึงพอใจข้อมูล
ข่าวสารทีไ่ ด้จัดไว้ในเว็บไซต์

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
ร้อยละ 90.20

ค่าคะแนนที่
ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.25

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เห็นชอบประเด็นการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพพ. แบ่งกลุ่มคําถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 ความพึงพอใจเว็บไซต์
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. เริ่มสํารวจความพึงพอใจเว็บไซต์ของ สพพ. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยได้รายงานผล
การสํารวจฯ ให้ คพพ. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
3. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีผู้ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของ สพพ. ทั้งสิ้น 238 คน และผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 เนื้อหา ข้อมูล และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.59
3.2 รูปลักษณ์ และการออกแบบเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 90.25
3.3 การสืบหาข้อมูลง่ายและมีความสะดวกต่อการค้นหา คิดเป็นร้อยละ 89.74
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์ของ สพพ. ดังนี้
1) อยากให้เพิ่มข้อมูลด้านภาพถ่ายของโครงการให้มากขึ้นและละเอียดขึ้น
2) อยากให้เพิ่มเนื้อหาแนวคลายเครียดบ้าง เพื่อไม่ให้ดูเป็นทางการเกินไป สามารถเข้ามาดูเว็บไซต์
ได้ทุกเพศทุกวัย
3) ภาพรวมดี แต่ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการกับเพื่อนบ้านยังไม่ทันสมัย ควรมีการแสดงแผนงาน
ข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์แก่ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนไว้ด้วย (หากรวบรวมได้) จะเป็นประโยชน์ยิ่ง
4) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
5) อยากได้ข้อมูลโครงการที่กําลังเปิดประมูล ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับบริษัทที่จะเข้ามาร่วมการประมูลงาน
ของ NEDA
6) อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมของระบบคมนาคมระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เห็นชอบแบบการสํารวจความ
พึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพพ. (วาระที่ 4.5) เรื่อง แผนการดําเนินงานทีส่ ําคัญของ สพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
2. แบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เอกสารประกอบ 66)
3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (วาระที่ 5.5) เรื่อง รายงาน
ผลการสํารวจความพึงพอใจในเว็บไซต์ สพพ. (เอกสารประกอบ 1)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายกีรติ เวฬุวนั
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภา สีโสด
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 500
โทรศัพท์ : 02-167-7676 ต่อ 403
คําอธิบาย: ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน คือ จํานวนเงินค่าใช้จา่ ยที่เบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้
จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทียบเงินจํานวนค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้เงินทีไ่ ด้รับอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สูตรการคํานวณ :
จํานวนเงินค่าใช้จา่ ยที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัตจิ าก คพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

X 100

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้เงิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
99.71
100.00

ระดับ 2
ร้อยละ 85

ระดับ 3
ร้อยละ 90

ระดับ 4
ร้อยละ 95

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555
2556
99.71
0.29

ระดับ 5
ร้อยละ 100

เงื่อนไข เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
1. มาตรา 14 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การ
มหาชนไม่เป็นรายได้ทตี่ ้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ”
2. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดเพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความสําคัญกับการควบคุม
ดูแลให้องค์การมหาชนนํางบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเงินรายได้ขององค์การมหาชนไปใช้
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต
3. งบประมาณ ในที่นี้ หมายรวมถึง เงินอุดหนุน เงินทุน เงินรายได้ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ดําเนินการ ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าที่ดินก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ โดยแผนการใช้จา่ ยเงินต้องได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนก่อนเริ่มดําเนินการ
4. วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน
5. หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้นํามาคํานวณเป็นผลงานได้
6. กรณีทอี่ งค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กําหนดและมีเงินเหลือจ่าย ให้
คํานวณผลการประเมินร้อยละ 100
หมายเหตุ : รายละเอียดและหลักการประเมินตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามหนังสือที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งให้
ทุกองค์การมหาชนแล้ว
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
3

ผลการ
ดําเนินงาน
ร้อยละ 100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. มีการจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณประจําปี 2557 เพื่อเสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่
16 กันยายน 2556 ในวงเงิน 941,760,800 บาท และเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณฯ อีกจํานวน
541,666,200 บาท รวมเป็นวงเงิน 1,483,427,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายต่อ คพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน
3. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายกับผลงานทีไ่ ด้รับจริง โดยจะพิจารณาจาก “การเบิกจ่าย+การก่อหนี้
ผูกพันตามแผนการใช้เงิน+การประหยัดเงินจากการดําเนินงานโดยที่ได้รบั ผลงานตามแผน”
4. ผลการเบิกจ่ายของ สพพ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 1,437,322,752.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.89
ของกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ คพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ในส่วนค่าบริหารจัดการ
สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน โดยสามารถประหยัดเงินจากการดําเนินการได้ 14,157,790.24 บาท
คิดเป็นร้อยละ 19.34
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
- คพพ. มีนโยบายให้มีการติดตาม กํากับ ควบคุม และเร่งรัดการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2556 (วาระที่ 4.3) เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 สําหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เอกสารประกอบ 1)
3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10-12/2556 ครั้งที่ 1-3/2557 (วาระที่ 5.2) ครั้งที่ 4/2557 (วาระที่ 5.3)
และครั้งที่ 5-9/2557 (วาระที่ 5.2) เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เอกสารประกอบ 1)
4. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 (วาระที่ 5.2) เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสร้อยสุดา มงคล
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 507
คําอธิบาย: วัดจํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน
สูตรการคํานวณ : ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ชือ่ ข้อมูลผลการดําเนินงาน
2554
2555
2556
2555
2556
จํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการความช่วยเหลือทาง
การเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
จํานวนวันเฉลี่ยที่
ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 8
วันทําการ

ระดับ 2
จํานวนวันเฉลี่ยที่
ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 7
วันทําการ

ระดับ 3
จํานวนวันเฉลี่ยที่
ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 6
วันทําการ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินกู้
7
โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน

ระดับ 4
จํานวนวันเฉลี่ยที่
ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 5
วันทําการ

ผลการ
ดําเนินงาน
3.51 วัน

ระดับ 5
จํานวนวันเฉลี่ยที่
ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินกู้โครงการ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 4
วันทําการ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.35

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 มีการเบิกจ่าย จํานวน 67 ครั้ง ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น
235 วันทําการ เฉลี่ยใช้เวลาครัง้ ละ 3.51 วันทําการต่อการเบิกจ่าย 1 ครั้ง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
- ตารางสรุปจํานวนวันทีท่ ําการเบิกจ่ายเงินของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 67)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514
คําอธิบาย : กําหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรือ่ ง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็น
การประเมิน 2 ในประเด็นหลัก 19 ประเด็นย่อย ดังนี้
(1) บทบาทและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าํ หนักร้อยละ 7)
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 3)
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
2554
2555
2556
2555
2556
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับ
4.84
4.82
4.99
-0.02
0.17
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแล
10
กิจการและการพัฒนาองค์การ

ระดับ 4
4
ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.9675

ระดับ 5
5
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.49675

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. บทบาทและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.1 คพพ. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ. 2557 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 พิจารณาแผนและรายงานควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล จํานวน 4 ครั้ง
1.2.2 พิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน จํานวน 4 ครั้ง
1.2.3 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 ครั้ง
1.2.4 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ จํานวน 4 ครั้ง
1.2.5 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 ครั้ง
1.2.6 พิจารณารายงานด้านการเงิน จํานวน 12 ครั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
(รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

1.2.7 พิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก จํานวน 12 ครั้ง
1.3 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
- มีการประชุม คพพ. จํานวน 12 ครั้ง (ต.ค. 56 – ก.ย. 57)
- ร้อยละ 100 ของจํานวนการประชุมทีม่ ีกรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 10/2556 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 11/2556 มา 10 คน จาก 10 คน = 100%
ครั้งที่ 12/2556 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครัง้ ที่ 1/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
ครั้งที่ 2/2557 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 3/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
ครั้งที่ 4/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80% ครั้งที่ 5/2557 มา 9 คน จาก 10 คน = 90%
ครั้งที่ 6/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80% ครั้งที่ 7/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
ครั้งที่ 8/2557 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 9/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในรายงานประจําปีหรือเว็บไซต์
1.4.1 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร
1.4.2 งบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ
1.4.3 ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
1.4.4 ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.4.5 ข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
1.4.6 ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์
1.4.7 กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญในเว็บไซต์ ครบ 9 ประเด็น
- รายงานประจําปี
- โครงการลงทุนที่สาํ คัญ (ถ้ามี)
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
- แผนงานทีส่ ําคัญ
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
- ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8-12/2556 และครั้งที่ 1-9/2557 (เอกสารประกอบ 1)
2. ตารางแจงนับจํานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุม คพพ. (เอกสารประกอบ 68)
3. CD-ROM สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เอกสารประกอบ 69)
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มิตทิ ี่ 4 ตัวชี้วัดร่วม
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 10)
คําอธิบาย :
ผลสําเร็จของระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชนใน
การส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ครบถ้วนและมีประสิทธิผล
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 7)
หลักการพิจารณาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนซึ่งต้องดําเนินการตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแล
การดําเนิ นงานและการบริ หารงานองค์การมหาชน ให้ ดําเนิ นกิ จการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กําหนดไว้
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การมหาชนสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมินในประเด็นย่อยกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนเป็นรายไตรมาส
เพื่อให้คณะกรรมการได้นับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จนสามารถให้คําแนะนําหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์
ทันเวลา
ตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ให้ คณะกรรมการองค์ การมหาชนนําไปใช้ เป็ นแนวปฏิบั ติและเพื่ อให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน
แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 19 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนราย
ไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก
1.3 รายงานผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
2
(1.75)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
1
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ประเด็นการประเมิน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
1.5.7 มีข้อมูลที่สําคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
รวม

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
(1.75)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
7

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
หลักการเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าในเป็นอย่างดีให้แก่คณะกรรมการองค์การมหาชน ในฐานะ
“ฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายกํากับ” ซึ่งมีหน้าที่กําหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติแผนงาน รวมถึงกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
คณะกรรมการฯ แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นการประเมิน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที(่ ในการกําหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม
และผลการนํานโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
2

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

1

รวม

3

39

เกณฑ์การประเมินที่ 1 : บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีภายในเวลาทีก่ ําหนด
(น้ําหนักร้อยละ 2)
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน

น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
2
สําเนารายงานการประชุม คพพ.  
ในครั้งที่มีการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี

เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็นคือ
1) วิสัยทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย
เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปีมี 6 ประเด็นคือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ
1
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในไตรมาสที่ 1/2557
2
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปีภายใน 2 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี หรือทบทวนยุทธศาสตร์เดิม
ภายใน 1 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556
5
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อย่างน้อย 1 เดือน
หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์คือ แผนกําหนดทิศทางการทํางานขององค์การมหาชน ในแผนจะระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่องค์การมหาชนต้องการบรรลุภายในระยะเวลาของแผน
- แผนปฏิบตั งิ านประจําปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะดําเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร
- หากเนื้อหามีไม่ครบทุกประเด็นที่กําหนด ขอปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.02 คะแนน
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 1 โดย สพพ. มีการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557) พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานของปีที่
ผ่านมาต่อที่ประชุม คพพ. และ คพพ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ฯและแผนการปฏิบัติงานของ สพพ.
(Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 (วาระที่ 4.3) เรื่อง
การทบทวนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. ร่างแผนการปฏิบัติงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) (เอกสารประกอบ 1)
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส
(น้ําหนักร้อยละ 1.75)
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
รายงานผลการควบคุมภายในตาม
0.25
สําเนารายงานการประชุม คพพ.  
มาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission
(COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลและการประเมินผล
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO
กําหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ. ได้
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ต่อที่ประชุม คพพ. จํานวน 4 ครั้ง
และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ.
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (วาระที่ 4.5)
เรื่อง แผนการดําเนินงานที่สาํ คัญของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.1)
เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 1)
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.6)
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 2
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 4.2)
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 3
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.6) เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. และแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(เอกสารประกอบ 1)
41

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ) เพื่อรับการประเมินผล
- การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน
0.25
สําเนารายงาน
 
การประชุม คพพ.
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ. มี
การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส ดังนี้
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.4)
เรือ่ ง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.7)
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 4.6)
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.13)
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 (เอกสารประกอบ 1)
1.2.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ) เพื่อรับการประเมินผล
- การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
0.25
สําเนารายงาน
 
การประชุม คพพ.
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1) ไม่มีการกําหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละ
ด้าน เช่น ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน)
3) ไม่มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง(ปรับลด 0.4 คะแนน)
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ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 4.7 ค่าคะแนนถ่วงน้าํ หนัก 0.1175 โดย สพพ.
มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (วาระที่ 4.5) เรื่อง
แผนการดําเนินงานทีส่ ําคัญของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.1)
เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 1)
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.6)
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาส
ที่ 2 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 3
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.6) เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. และแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(เอกสารประกอบ 1)
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม
0.25
สําเนารายงาน
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
การประชุม คพพ.
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายต่างๆ ของรัฐ
1
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ.
มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส
- รายงานการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (วาระที่ 4.5) เรื่อง
แผนการดําเนินงานทีส่ ําคัญของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.1)
เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 1)
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.6) เรื่อง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 2
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 3
(เอกสารประกอบ 1)
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- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.6) เรือ่ ง
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. และแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(เอกสารประกอบ 1)
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
- การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
0.25 สําเนารายงานการประชุม  
คพพ. /หลักเกณฑ์การ
ประเมินผูบ้ ริหารระดับสูง/
โครงสร้างตําแหน่ง
1
 มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครั้งต่อปี
2
 มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี
3
 มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครัง้ ต่อปี
4
 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)
5
 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือนและกําหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา
- หมายเหตุ : ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อํานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุม่ ผู้บริหาร (รอง
ผู้อํานวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อํานวยการสํานัก ฯลฯ) หากประเมินได้เพียง 1 ระดับ ขอปรับลด 0.5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 4 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.1 โดย สพพ.
มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายไตรมาส
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (วาระที่ 4.5) เรื่อง
แผนการดําเนินงานทีส่ ําคัญของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 4.1)
เรื่อง ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาสที่ 1)
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 4.6) เรื่อง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 2
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 3
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 (วาระที่ 4.6) เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. และแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(เอกสารประกอบ 1)
- หลักเกณฑ์การประเมินผูบ้ ริหารระดับสูง (เอกสารประกอบ 70)
- โครงสร้างตําแหน่ง และโครงสร้างเงินเดือนของ สพพ. (เอกสารประกอบ 71)
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1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
- คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
0.25
สําเนารายงานการประชุม คพพ.
 
1
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง
3
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ : หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมายปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ขอปรับลด 0.5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ.
ได้รายงานสถานะการเงินต่อ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.3)
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 (วาระที่ 4.3)
เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สําหรับโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10-12/2556 และ 1-3/2557 (วาระที่ 5.2) เรื่อง
รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 (วาระที่ 5.3) เรื่อง
รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5-9/2557 (วาระที่ 5.2) เรื่อง รายงานสถานะการเงิน
ของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 5.2)
เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
1.2.7 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
-คุณภาพของรายงาน ด้านภารกิจหลัก 0.25
สําเนารายงานการประชุม คพพ.
 
1
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง
2
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 2ครั้ง
3
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง
4
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จํานวน 4 ครั้ง
5
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา
หมายเหตุ :
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ขอปรับลด 0.5 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ.
ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10-12/2556 ครั้งที่ 1-3/2557 (วาระที่ 5.1) ครั้งที่
4/2557 (วาระที่ 5.2) และครั้งที่ 5-9/2557 (วาระที่ 5.1) เรื่อง รายงานสถานะโครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 5.2)
เรื่อง รายงานสถานะโครงการของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.5)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
- การรายงานผลการดําเนินงานแก่
0.5
สําเนาหนังสือ/ บันทึกข้อความการนําส่งรายงาน  
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน
1
 ไม่มีการส่งรายงาน
3
 มีการรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน จํานวน 1 ครั้ง
5
 มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค์การมหาชน จํานวน 2 ครั้ง
หมายเหตุ: เนื้อหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตราที่ 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
(องค์การมหาชนทํารายงานเสนอรัฐมนตรีฯ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปีทผี่ ่านมา และคําชีแ้ จงเกี่ยวกับนโยบาย
ของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า) หากไม่ครบถ้วนขอปรับลด 0.5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน:

ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.25 โดยได้รายงาน
ผลการดําเนินงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 1) เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2556 และ 2) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 926 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 4) (เอกสารประกอบ 72)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 324/2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 2) (เอกสารประกอบ 73)

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 1)
น้ําหนัก
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
- กรรมการโดยตําแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทน
1
เข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตําแหน่ง
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน :

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
เพื่อรับการประเมินผล
ตารางแจงนับจํานวนกรรมการ  
องค์การมหาชนที่เข้าร่วมการ
ประชุม คพพ./ CD-ROM สําเนา
รายงานการประชุม คพพ. 2556
ร้อยละ 50 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ร้อยละ 60 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ร้อยละ 70 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ร้อยละ 80 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ร้อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการ
ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.5 มีการประชุม คพพ.
จํานวน 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 โดยมีร้อยละ 100 ของ
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จํานวนการประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 10/2556 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 11/2556 มา 10 คน จาก 10 คน = 100%
ครั้งที่ 12/2556 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 1/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
ครั้งที่ 2/2557 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 3/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
ครั้งที่ 4/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80% ครั้งที่ 5/2557 มา 9 คน จาก 10 คน = 90%
ครั้งที่ 6/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80% ครั้งที่ 7/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
ครั้งที่ 8/2557 มา 10 คน จาก 10 คน = 100% ครั้งที่ 9/2557 มา 8 คน จาก 10 คน = 80%
- ตารางแจงนับจํานวน คพพ. ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม คพพ. (เอกสารประกอบ 68)
- CD-ROM สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (เอกสารประกอบ 69)
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ําหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
- มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้าน
0.25
รายงานประจําปีงบประมาณ
 
ความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร
พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.
มีข้อมูลคําอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พร้อมทั้งระบุ
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนทางการแก้ไข
1
 ไม่มีคําอธิบายและการวิเคราะห์
3
 มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน
5
 มีคําอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
น้ําหนัก
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
- งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่น 0.25
รายงานประจําปี
ได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
งบประมาณ พ.ศ. 2556
1) งบดุล
หรือเว็บไซต์ของ สพพ.
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1
 ไม่มีงบการเงิน
3
 มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วย หรือไม่ได้เผยแพร่
5
 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจําปี
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน

มี

ไม่มี
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1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
- ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
0.25
รายงานประจําปีงบประมาณ  
1) อายุ
พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ของ
2) วุฒิการศึกษา
องค์การมหาชน
3) ประวัติการทํางาน
4) ตําแหน่งหน้าที่ปจั จุบนั นอกเหนือจากในองค์การมหาชน
1
 ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
3
 มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
5
 มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน
หมายเหตุ: เปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ.
มีการจัดทําประวัติของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
ในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเว็บไซต์ของ สพพ.
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าํ หนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การ
0.25
รายงานประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ของ
มหาชน
องค์การมหาชน
1
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5
 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125 โดย สพพ. มีข้อมูล
การเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชน
0.25
รายงานประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ของ
และอนุกรรมการ
องค์การมหาชน
1
 ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สําคัญ
5
 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สําคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
 อนุกรรมการที่สําคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนอนุกรรมการด้านบุคคล
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)
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1.5.6 มีข้อมูลภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
น้ําหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
ข้อมูลประกอบด้วย
0.25
รายงานประจําปีงบประมาณ
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ของ
องค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญขององค์กร และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผา่ นมา
3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหลักในปัจจุบนั
4) ข้อมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
1
 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5
 มีข้อมูลครบถ้วน
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)

มี

ไม่มี

 

1.5.7 มีข้อมูลที่สาํ คัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ําหนักร้อยละ 0.25)
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
น้ําหนัก
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมินผล
0.25
เว็บไซต์ขององค์การมหาชน  
- ข้อมูลสารสนเทศที่สาํ คัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั
ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รายงานประจําปี
2) โครงการลงทุนที่สาํ คัญ (ถ้ามี)
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
6) แผนงานทีส่ ําคัญ
7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
1
 มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลและสารสนเทศที่สาํ คัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลการดําเนินงาน: ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.125
- เอกสารรูปหน้าเว็บไซต์ของ สพพ. (เอกสารประกอบ 75)
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เกณฑ์การประเมินที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 3)
2.1 การเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่ (น้ําหนักร้อยละ 2)
น้ําหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ) เพื่อรับการประเมินผล
- การเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุม
2
สําเนารายงาน
 
อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
การประชุม คพพ.
เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1
 คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
5
 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินกําหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่
เงื่อนไข : แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตารมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น
- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่ําเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชน
ด้านการเงินและภารกิจหลัก
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 1.0
- 18 มิถุนายน 2557 คพพ. เห็นชอบแบบประเมินตนเองของ คพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 24 กันยายน 2557 คพพ. เห็นชอบผลการประเมินตนเองของ คพพ. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และมีความเห็น ดังนี้
1. การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบไฟล์เอกสาร (อิเล็กทรอนิกส์) จะช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานได้
2. สพพ. ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของ สพพ. ในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
3. ควรมีการจัดทําแผนที่ให้เชื่อมโยงเส้นทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง ร่างแบบประเมินตนเองของ
คพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 (วาระที่ 4.2) เรื่อง ผลการประเมินตนเองของ
คพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
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2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ (น้ําหนักร้อยละ 1)
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
เพื่อรับการประเมินผล
- การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
สําเนารายงาน
 
คณะกรรมการ
สรุปผลการจัดกิจกรรม
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
มหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
(ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจํานวนกรรมการที่เข้าร่วม)
1
 ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2
 มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
3
 มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
4
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยงขององค์กร
5
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเสี่ยงขององค์กร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
ผลการ
ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 0.05
ดําเนินงาน: 1) มีข้อมูลขององค์กรในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และในเว็บไซต์ของ สพพ.
2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพพ. ไม่มีกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งใหม่
3) สพพ. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การ
มหาชน จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย
3.1) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ JICA ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2557
3.2) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ADB ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557
ทั้งนี้ สพพ. ได้จัดทํารายงานการเดินทางศึกษาดูงานและแนวทางการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับองค์กร
4) คณะกรรมการมีการประชุมเพือ่ พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สําคัญและความเสีย่ ง
ขององค์กร โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (วาระที่ 5.5) เรื่อง รายงานผล
การศึกษาดูงาน JICA ประเทศญี่ปนุ่ (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง รายงาน
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 (วาระที่ 5.6) เรื่อง รายงานผล
การดูงาน ณ ADB ประเทศฟิลปิ ปินส์ (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.12) เรื่อง รายงานผล
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ครั้งที่ 2/2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 74)
- รายงานการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ JICA ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2557
(เอกสารประกอบ 76)
- รายงานการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ADB ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่
26-29 พฤษภาคม 2557 (เอกสารประกอบ 77)
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
1
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุขุมา สาระหงษ์
นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 510, 601, 513, 514
คําอธิบาย : วัดความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตัง้ ตามที่สาํ นักงาน
ก.พ.ร. ได้กําหนดไว้ โดย สพพ. มีการดําเนินการประเมินความคุม้ ค่าตามกรณีที่ 2: องค์การมหาชนที่จะดําเนินการ
ประเมินผลความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
-

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555
2556
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วย ต่อ 2 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
 ระดับ 1 องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลความคุ้มค่า โดยสถาบัน องค์กร เท่ากับ 1 คะแนน
คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเป็นกลาง และเชียวชาญด้านการประเมินผลจาก
ภายนอกที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมิน
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย โดยอย่าง
น้อยการประเมินผลจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประเมินผล ประสิทธิภาพ
และด้านการพัฒนาองค์กร
  ระดับ 3 รายงานสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าเสนอต่อคณะกรรมการ
เท่ากับ 3 คะแนน
องค์การมหาชน และส่งสําเนารายงานดังกล่าวมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
  ระดับ 5 องค์การมหาชนเสนอแผนการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เท่ากับ 5 คะแนน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บางองค์การมหาชนมีการดําเนินการประเมิน
เสร็จสิ้นแล้ว จึงยกเว้นให้ประเด็นการประเมินผลอาจไม่ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ก่อนการจัดให้มีการประเมินผล
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนที่ได้
ถ่วงน้ําหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ) ดําเนินงาน
ระดับความสําเร็จของการประเมินผล
2
ระดับ 5
5
0.1
การดําเนินงานตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฎหมายจัดตั้ง
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
- คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เห็นชอบขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)
- คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เห็นชอบให้ดําเนินการจัดจ้าง
บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จํากัด
- คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เห็นชอบประเด็นการประเมินความ
คุ้มค่าของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีประเด็นการประเมินความคุ้มค่า 3 ด้าน คือ

(1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(2) ด้านประสิทธิผลของการดําเนินงาน
(3) ด้านการพัฒนาองค์กร
- คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เห็นชอบรายงานการประเมินผล
การดําเนินงานตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้เสนอแผนการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน
พร้อมด้วยแล้ว
- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ได้ส่งสําเนารายงานดังกล่าวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
กรณีที่ 2: องค์การมหาชนที่จะดําเนินการประเมินผลความคุ้มค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2556 (วาระที่ 4.3) เรื่อง ร่างขอบเขตการดําเนินงาน (Term of Reference)
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจ และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานของ สพพ.
(เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2557 (วาระที่ 4.1) เรื่อง ผลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการ
จัดทํายุทธศาสตร์ การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. และประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง ประเด็นการประเมินความคุ้มค่าของ สพพ.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 (วาระที่ 4.3) เรื่อง รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของ สพพ.
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 765/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง ขอนําส่งรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งของ สพพ. (เอกสารประกอบ 78)
- รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งของ สพพ. (เอกสารประกอบ 79)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมัญชุลา ศิริเจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเบญจพร สุขศรี
นางสาวณัฐธิดา ชุณศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 501, 502
คําอธิบาย : วัดความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน
โดยแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ได้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งแผนแม่บท 3 ปี จะนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีต่อไป
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้อมูลผลการดําเนินงาน
การจัดทําแผนแม่บททรัพยากร
บุคคลและความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
จัดทําแผนแม่บท
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติ
การการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2557 ซึ่งรวมถึง
แผนสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555
2556
-

ระดับ 2
แผนแม่บท และ
แผนปฏิบัติการฯ
ได้รับการอนุมัติ
จาก ผอ.สพพ.

ระดับ 3
ระดับ 4
ดําเนินการสรรหา ดําเนินการ
บุคลากรที่วา่ งได้ ฝึกอบรมทุกคน
ตามโครงสร้าง
ตามผลวิเคราะห์
Competency
รายบุคคลที่
กําหนดไว้

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2555
2556
-

ระดับ 5
รายงานผลต่อ
คพพ. ต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

(รายตัวชี้วัด)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนนที่
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ได้
การจัดทําแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและ
3
ระดับ 5
5
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
1. แผนแม่บททรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
- ผู้อํานวยการ สพพ. (ผอ.สพพ.) ได้ลงนามในคําสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากรของ สพพ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557
- ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
2. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- จัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จ และ
ผอ.สพพ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
3. แผนสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทําแผนสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และ ผอ.สพพ. ได้อนุมัติแผนฯ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
4. การสรรหาบุคลากรที่ว่างตามแผนการสรรหาฯ ซึ่งได้กําหนดสรรหาอัตราว่าง 7 อัตรา ประกอบด้วย
4.1 จนท.วิเคราะห์โครงการ (สบค. 2 อัตรา, สวช. 2 อัตรา)
4.2 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4.3 จนท. IT 1 อัตรา
4.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
ทั้งนี้ สพพ. ได้ดาํ เนินการสรรหาอัตราว่างตามแผนการสรรหาฯ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การสรรหา เพื่อทดแทน จนท. ที่ลาออกในช่วงระหว่างปี 2557
5. การฝึกอบรม: ได้ดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีต่ าม Competency แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการ
อบรมแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 35 คน จาก 35 คน (แผนต้น 34 คน ลาออกระหว่างปี 2 คน)
6. คพพ. รับทราบผลการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมตาม competency ของเจ้าหน้าที่ตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนแม่บททรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
1.1 แผนแม่บททรัพยากรบุคคล 3 ปี ของ สพพ. พ.ศ. 2558-2560) (เอกสารประกอบ 80)
1.2 คําสั่งที่ 22/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2560) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 (เอกสารประกอบ 81)
1.3 บันทึกสํานักความช่วยเหลือทางวิชาการ ที่ สวช. 05/300 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง
ขออนุมัติแผนแม่บททรัพยากรบุคคล 3 ปี ของ สพพ. พ.ศ. 2558-2560) (เอกสารประกอบ 82)
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วัด)
 รอบ 12 เดือน
2. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.1 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 83)
2.2 บันทึกสํานักอํานวยการ ที่ สอก 04(4)/1252 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เรื่อง แผนปฏิบัตกิ าร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 84)
3. แผนสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 83)
3.2 บันทึกสํานักอํานวยการ ที่ สอก 04(4)/1252 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เรื่อง แผนปฏิบัตกิ าร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารประกอบ 84)
4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 (วาระที่ 4.5) เรื่อง แผนการ
ดําเนินงานที่สาํ คัญของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารประกอบ 1)
5. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (วาระที่ 4.3) รายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของไตรมาสที่ 4 (เอกสารประกอบ 1)
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