รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
ชื่อรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชน
นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
นำยเนวิน สินสิริ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
(รอบ 9 เดือน)

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 (Potential Based)
ตัวชี้วัด 1.1 ควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
คำอธิบำย :
จัดทำรำยงำนปิดโครงกำรสำหรับโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 กันยำยน 2560
เป้ำหมำย :
จัดทำรำยงำนปิดโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว ให้แล้วเสร็จ ภำยใน
เดือนกันยำยน 2560
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2559 สพพ. ได้จัดทำแผนกำรจัดทำรำยงำนปิดโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และผู้อำนวยกำร สพพ. ได้อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่
26 ตุลำคม 2559
2. เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกำยน 2559 สพพ. ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวง
เวียงจันทน์
3. เมื่อวันที่ 30 มกรำคม–2 กุมภำพันธ์ 2560 สพพ. ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2
4. เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภำคม 2560 สพพ. ได้เดินทำงไปจัดทำรำยงำนปิดโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์
5. คำดว่ำจะนำเสนอ คพพ. เพื่อทรำบในเดือนกรกฎำคม 2560

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงสำวเบญญำภำ ธนำศักดิวัต
โทร. 02-617-7676 ต่อ 305

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 (Potential Based)
ตัวชี้วัด 1.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มีศักยภำพสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและวิชำกำร
คำอธิบำย :
เป็นกำรดำเนินงำนให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรในเชิงรุกโดยกำรนำเสนอโครงกำรที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน และเพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร มีควำม
หลำกหลำยในสำขำควำมร่วมมือและกระจำยไปในทุกๆ ประเทศอย่ำงเหมำะสม และตอบสนองควำมต้องกำร
ของประเทศเพื่อนบ้ำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเกิดมูลค่ำเพิ่มจำกกำรพัฒนำโครงกำร โดยจะศึกษำ/
ประเมินโครงกำรที่มีศักยภำพสำหรับกำรให้ FA/TA และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ คพพ. จำนวน 1 โครงกำร
เป้ำหมำย :
ดำเนินกำรศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มีศักยภำพสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
จำนวน 1 โครงกำร
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. เมื่อวันที่ 6-8 ธันวำคม 2559 สพพ. ได้ประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรจัดลำดับควำมสำคัญโครงกำรที่ สปป.ลำว
ต้องกำรรับควำมช่วยเหลือจำก สพพ. ในโอกำสที่ สพพ. เดินทำงติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร หงสำฯ
ซึ่งรองอธิบดีกรมขัวทำงกระทรวงโยธำธิกำรและขนส่ง สปป.ลำว ชี้แจงว่ำ กำรจัดลำดับควำมสำคัญอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำโดยผู้บริหำรระดับสูง และเสนอให้ สพพ. ขอข้อสรุปในกำรประชุมควำมร่วมมือ สพพ.
2. เมื่อวันที่ 23-25 มกรำคม 2560 สพพ. ได้จัดกำรประชุมหำรือกำหนดรำยชื่อโครงกำรที่จะประเมินร่วมกับ
ฝ่ำย สปป.ลำว เพื่อขอรับ FA/TA และกำหนดวันเดินทำงไปสำรวจศักยภำพโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินในกำรประชุมควำมร่วมมือระหว่ำง สพพ.–สปป.ลำว ปี พ.ศ. 2560
3. เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนำยน 2560 สพพ. ร่วมกับ สปป.ลำว เดินทำงศึกษำและประเมินโครงกำรปรับปรุงเส้นทำง
หมำยเลข 12 (R12) (ท่ำแขก–ยมมะลำด–บัวละพำ–นำเพ้ำ) และได้จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรเดินทำง เสนอ
ผอ.สพพ. เพื่อทรำบแล้ว
4. เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 สบค. 1 ได้จัดทำ Minutes of the Meeting ซึ่งระบุขอบเขตงำนโครงกำร
เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ สปป.ลำว ใช้ประกอบกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรได้รวดเร็วขึน้
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.1 : นำงสำวศรัญม์ศรำ อุปถัมภ์วรำนน
นำงสำวธรรมธิดำ เจียรตระกูล
โทร. 02-617-7676 ต่อ 302 และ 307
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.2 : นำงสำวชนิตำ เคหะทัต
นำยพงศธร หนูดำ
โทร. 02-617-7676 ต่อ 307 และ 515

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 (Potential Based)
ตัวชี้วัด 1.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่กำหนดในแผนงำนหรือตำมที่
ประเทศเพื่อนบ้ำนขอควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำร
คำอธิบำย :
วัดควำมสำเร็จจำกจำนวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงกำรใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินกำรได้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งตำมระยะเวลำที่เหลือ
ก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หลังจำกได้รับ Formal Request (ถ้ำมี)
2) แผนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำนที่ดำเนินงำนอย่ำงน้อย 1 แผนงำน
จนกระทั่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนให้ คพพ. รับทรำบ
เป้ำหมำย : ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงกำรใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 โครงกำร (ถ้ำมี) และ
2) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำนที่ดำเนินงำนอย่ำงน้อย 1 แผนงำน (3 หลักสูตร)
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. โครงกำรใหม่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ณ ไตรมำสที่ 3 สพพ. ยังไม่ได้รับ Formal Request เพื่อขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (Technical
Assistance : TA) จำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่อย่ำงไรก็ดี สบค.2 ได้มีกำรดำเนินกำรติดตำมโครงกำรที่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำก สพพ. ดังนี้
- วันที่ 15 สิงหำคม 2559 สพพ. ได้จัดส่งหนังสือไปยังกระทรวงเศรษฐกิจและกำรคลัง (รำชอำณำจักรกัมพูชำ)
กระทรวงกำรวำงแผนและกำรคลัง (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ) กระทรวงกำรคลัง (รำชอำณำจักรภูฏำน)
กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบำยชำติ (สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ) เสนอโครงกำรที่ต้องกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือจำก สพพ.
- วันที่ 21 กันยำยน 2559 คพพ. เห็นชอบแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร ปี 2560-2563
- วันที่ 18-22 ตุลำคม 2559 สพพ. เดินทำงเข้ำร่วมประชุมควำมร่วมมือพัฒนำระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำล
ภูฏำน เพื่อหำรือเกี่ยวกับแนวทำงและโอกำสควำมร่วมมือระหว่ำงกันในอนำคต
- วันที่ 10-11 พฤศจิกำยน 2559 สบค.2 เดินทำงไปประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของเมียนมำ
เพื่อติดตำมโครงกำรสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่เมียนมำ
- วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 รำยงำนกำรเดินทำงประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของเมียนมำให้ คพพ. รับทรำบ
- วันที่ 13 ธันวำคม 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบรำยงำนกำรเดินทำงไปประชุมหำรือที่กล่ำว และดำเนินกำร
จัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทำงเมียนมำทรำบ
- วันที่ 30 ธันวำคม 2559 ผอ.สพพ. ลงนำมในหนังสือไปยังกระทรวงเศรษฐกิจและกำรคลัง (รำชอำณำจักรกัมพูชำ)
กระทรวงกำรวำงแผนและกำรคลัง (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ) กระทรวงกำรคลัง (รำชอำณำจักรภูฏำน)
กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบำยชำติ (สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ) ติดตำมโครงกำรที่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือฯ (CMBS)
- วันที่ 30 มกรำคม 2560 ผอ.สพพ. เห็นชอบหนังสือนัดประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563)
สำหรับโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ และรำชอำณำจักรกัมพูชำ
- วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 กัมพูชำมีหนังสือยืนยันกำรนัดหำรือในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 แต่เมื่อวันที่

17 กุมภำพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. เห็นควรให้เลื่อนกำรเดินทำงเป็นวันที่ 5-6 เมษำยน 2560
- วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 สพพ. หำรือกับ MOPF และ MOC เพื่อติดตำมโครงกำรถนนทวำย โครงกำร Corridor
Town โครงกำรไฟฟ้ำย่ำงกุ้งฯ ในกำรหำรือจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) และกำรหำรือเกี่ยวกับ Country Strategy
- วันที่ 5-6 เมษำยน 2560 หำรือกับ MEF และ MPWT กัมพูชำ เกี่ยวกับควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
จำก สพพ. และแผนงำนควำมร่วมมือฯ 3 ปี (2561-2563) เพื่อนำไปสู่กำรพิจำรณำขอรับ TA จำก สพพ. และ
เห็นชอบที่จะร่วมกันสำรวจศักยภำพโครงกำรถนน 5 สำย เชื่อมถนนหมำยเลข 56 และ 58
- วันที่ 21 เมษำยน 2560 ผอ.สพพ. เห็นควรสอบถำมควำมเห็นของกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำ
ไม่ขัดข้องต่อกำรดำเนินงำนที่กล่ำวก่อน เนื่องจำกพื้นที่โครงกำรบำงจุดอยู่ใกล้เขตแดนไทย-กัมพูชำ และเมื่อวันที่
25 เมษำยน 2560 สพพ. มีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพื่อสอบถำมควำมเห็นของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเกี่ยวกับประเด็นที่กล่ำว
- วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 MOPF เห็นชอบรำยงำนและเสนอประเด็นเพิ่มเติมในรำยงำนสรุปผลกำรหำรือ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของเมียนมำ
- วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 กระทรวงกำรต่ำงประเทศมีหนังสือไม่ขัดข้องต่อกำรสำรวจศักยภำพเส้นทำงที่กล่ำว
- วันที่ 22 พฤษภำคม 2560 สพพ. มีหนังสือถึง MPWT จัดส่ง Work Plan กำรสำรวจศักยภำพ และ
ขอรำยละเอียดโครงกำรเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงประสำน MPWT เพื่อนัดหมำยวันลงพื้นที่โครงกำร
- วันที่ 27 มิถุนำยน 2560 สพพ. มีหนังสือติดตำมโครงกำรที่ต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำก
ประเทศศรีลังกำและภูฏำน
- สพพ. มีกำหนดลงพื้นที่สำรวจศักยภำพโครงกำรระหว่ำงวันที่ 11-13 กรกฎำคม 2560 เพื่อนำไปสู่
กำรพิจำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ดำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ครบทั้ง 3 หลักสูตร โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำน ดังนี้
- วันที่ 24 สิงหำคม 2559 คพพ. เห็นชอบแผนกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร
(1) หลักสูตร Project Risk Management In infrastructure Projects
(2) หลักสูตร Project Monitoring and Evaluation
(3) หลักสูตร Debt management and Fiscal Issues
1) วันที่ 19-24 ธันวำคม 2559 จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ หลักสูตร "Project Risk Management in Infrastructure
Projects" มีผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมเป็นวิทยำกร ประกอบด้วย กรมทำงหลวง (ทล.) Japan
International Cooperation Agency (JICA) และวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
(วสท.) โดยได้ดำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ แล้วเสร็จ และได้รำยงำนผลต่อ คพพ. เมื่อเดือนมกรำคม 2560
(กำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560) ทั้งนี้ มีผลกำรประเมินของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรนำควำมรู้ที่ได้จำก
กำรอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.08 และจำกผลกำรประเมินที่กล่ำว ผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ ได้แจ้งว่ำสำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ ดังนี้
- สำมำรถนำควำมรู้ไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร
- สำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรติดตำมโครงกำร เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงทำงด้ำนงบประมำณโครงกำร
- สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรออกแบบกำรพยำกรณ์และประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน

- สำมำรถนำควำมรู้ไปเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้นสังกัดเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของ
องค์กรในภำพรวม
2) วันที่ 13-22 มีนำคม 2560 จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ หลักสูตร “Project Monitoring and Evaluation in
Infrastructure Projects” โดยได้ดำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ แล้วเสร็จ และรำยงำนผลต่อ คพพ. ในเดือน
เมษำยน 2560 (กำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560) ทั้งนี้ มีผลกำรประเมินของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ
กำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.97 และจำกผลกำรประเมินที่กล่ำว ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมฯ ได้แจ้งว่ำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ ดังนี้
- สำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศได้
- สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรดำเนินกำรติดตำมโครงกำรไปใช้โดยเฉพำะในเรื่อง Quality of Material,
Construction Method, Progress of Work
3) วันที่ 19-23 มิถุนำยน 2560 จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ หลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues”
- กำหนดรำยงำนผลกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ต่อ คพพ. ในเดือนกรกฎำคม 2560
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นำงสำวชนิตำ เคหะทัต
นำยพงศธร หนูดำ
โทร. 02-617-7676 ต่อ 307 และ 515

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 (Potential Based)

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของกำรประเมินผลลัพธ์โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 ปี (post evaluation)
คำอธิบำย : ประเมินผลลัพธ์โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 ปี (post evaluation) สำหรับโครงกำร
ประเมินผลโครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับกำรเป็นเจ้ำภำพประชุมสุดยอดผู้นำ
เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
เป้ำหมำย :
ประเมินผลลัพธ์ของโครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับกำรเป็นเจ้ำภำพประชุมสุดยอด
ผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 ภำยใน 30 กันยำยน 2560
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
กำรประเมินผลลัพธ์ของโครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ฯ จะต้องทำกำรประเมิน
โดยบุคคลที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงกำรฯ ทำงด้ำนควำมเหมำะสม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืนของโครงกำร ในกำรนี้ สพพ. จึงกำหนดให้มีกำรจัดจ้ำง
ที่ปรึกษำ โดยวิธีกำรคัดเลือกตำมระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยมีแผนกำรดำเนินงำน/ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
(1) เดือนที่ 1-2 : จัดทำขอบเขตกำรดำเนินงำน (TOR)
(2) เดือนที่ 3-5 : คัดเลือกที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำรประเมินโครงกำร
(3) เดือนที่ 6 : เสนอผลกำรคัดเลือกที่ปรึกษำให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
(4) เดือนที่ 7-11 : ที่ปรึกษำดำเนินโครงกำร
(5) เดือนที่ 12 : เสนอผลกำรประเมินโครงกำรต่อ คพพ.
สรุปผลกำรดำเนินงำนของ สพพ. ได้ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำร่ำงขอบเขตกำรดำเนินงำน (TOR)ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559
2. ผอ.สพพ. ได้อนุมัติ TORฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2559
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกและตรวจรับงำนที่ปรึกษำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ สพพ. และ
บุคคลภำยนอก ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ผู้แทนกรมทำงหลวง และผู้แทนสำนักงำน
บริหำรหนี้สำธำรณะ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำร เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2559
4. สำนักงำนอัยกำรสูงสุด กรมทำงหลวง และสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะได้แจ้งรำยชื่อผู้แทนใน
คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกฯ มำยัง สพพ. เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 และเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560
5. สพพ. ได้มีหนังสือไปยังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง เพื่อขอรำยชื่อที่ปรึกษำในสำขำที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 และเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2560
6. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง ได้จัดส่งหนังสือแจ้งรำยชื่อที่ปรึกษำมำยัง สพพ.
เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 และเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2560
7. คณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกฯ ได้มีกำรเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2560
ได้มีกำรพิจำรณำแผนกำรดำเนินงำน ร่ำงหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกที่ปรึกษำให้เหลือน้อยรำย ประเมินข้อเสนอ
เบื้องต้นของที่ปรึกษำ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญให้บริษัทที่ปรึกษำยื่นข้อเสนอโครงกำรที่กล่ำว ทั้ง 179 รำย
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 และกำหนดให้ที่ปรึกษำยื่นข้อเสนอเบื้องต้น ภำยในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560

8. เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรฯ จึงเสนอให้ ผอ.สพพ. พิจำรณำว่ำจะดำเนินกำร
เชิญที่ปรึกษำดังกล่ำวมำยื่นข้อเสนอเข้ำรับงำน โดยไม่ต้องคัดเลือกให้เหลือน้อยรำย ตำมนัยข้อ 47 แห่ง
ระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 ผอ.สพพ. ได้เสนอให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำเชิญบริษัทที่ปรึกษำที่มี
ประสบกำรณ์หรือศักยภำพใกล้เคียงกับบริษัทที่ปรึกษำที่ยื่นข้อเสนอมำเพียงรำยเดียว และมิได้ตอบปฏิเสธกำรยื่น
ข้อเสนอฯ มำยังคณะกรรมกำรฯ เพื่อใช้เป็นคู่เปรียบเทียบกับบริษัทที่ได้ยื่นข้อเสนอมำ
10. เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรประชุมฯ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจำรณำ
ข้อเสนอแนะของ ผอ.สพพ. และได้มีมติที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรพัสดุฯ มิได้กำหนด
เงื่อนไขให้สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวได้ และหำกคณะกรรมกำรฯ เชิญบริษัทที่ปรึกษำอื่นที่มิได้ยื่น
ข้อเสนอเบื้องต้นมำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ย่อมเป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัทที่ปรึกษำที่หมดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำร
คัดเลือกเป็นที่ปรึกษำดำเนินโครงกำรดังกล่ำวกลับมำมีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอำจขัดต่อระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรพัสดุฯ
ในกำรนี้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำน เห็นควรให้ สพพ. มีหนังสือสอบถำมไปยัง
กรมบัญชีกลำงว่ำ สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ ผอ.สพพ. ดังกล่ำวได้หรือไม่
11. สพพ. ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลำง เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 เพื่อขอหำรือเกี่ยวกับแนวทำง
กำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำในประเด็น
- ในชั้นนี้ คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ให้ควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อผู้อำนวยกำร สพพ.
เพื่อประกอบกำรใช้ดุลยพินิจตำมนัยข้อ 47 วรรคสำม แห่งระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรพัสดุฯ ได้หรือไม่
- สพพ. สำมำรถสั่งกำรให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำฯ พิจำรณำเชิญบริษัทที่มีประสบกำรณ์
ใกล้เคียง/มีศักยภำพที่มิได้ตอบปฏิเสธให้ยื่นข้อเสนอมำยังคณะกรรมกำรฯ เพื่อให้มีคู่เปรียบเทียบกับบริษัทที่ได้
แสดงเจตจำนงมำแล้วได้หรือไม่ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำดังกล่ำวตำมกระบวนกำรต่อไปได้
- เนื่องจำกกำรจ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีคัดเลือกในครั้งนี้ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพียงรำยเดียว
สพพ. ควรยกเลิกกำรจ้ำงที่ปรึกษำดังกล่ำว แล้วเริ่มกระบวนกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำใหม่ โดยวิธีตกลงหรือไม่
12. จำกปัญหำอุปสรรคที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมำเพียงรำยเดียวนั้น ส่งผลให้ สพพ. ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำได้ตำมแผนงำน ซึ่งกำหนดให้เสนอผลลัพธ์ของกำรประเมินโครงกำรปรับปรุงถนนใน
นครหลวงเวียงจันทน์ฯ ได้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2560 โดยได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกที่ สพพ.
ไม่สำมำรถควบคุมได้
13. เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2560 สพพ. จึงได้มีหนังสือไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อขออุทธรณ์เปลี่ยนแปลง
เป้ำหมำยตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของตัวชี้วัดที่ 1.4 ควำมสำเร็จของกำรประเมินผลลัพธ์
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 ปี (Post Evaluation) เป็นดังนี้
“เมื่อ สพพ. ได้รับผลกำรพิจำรณำจำกกรมบัญชีกลำงแล้ว สพพ. จะดำเนินงำนตำมขั้นตอนในข้อ (1)-(5)
ภำยในระยะเวลำที่คงเหลือในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560”
14. เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) ได้
พิจำรณำคำขออุทธรณ์ และมีมติให้ สพพ. พยำยำมบริหำรจัดกำรเพื่อให้ผลงำนบรรลุเป้ำหมำย โดยให้ สพพ.
เร่งประสำนกับกรมบัญชีกลำงเพื่อหำข้อสรุปให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ หำกยังไม่ได้รับข้อสรุป
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกกรมบัญชีกลำง ขอให้ สพพ. รำยงำนปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำนไว้ในรำยงำนกำรประเมิน
องค์กำรมหำชน รอบ 12 เดือน
15. เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2560 กรมบัญชีกลำงได้มีหนังสือตอบข้อหำรือมำยัง สพพ.
16. เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 60 ฝ่ำยเลขำนุกำรได้มีบันทึกข้อควำมที่ สนผ.04/96 ถึงนิติกร สพพ.

เพื่อให้ตีควำมและเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำรต่อไปตำมนัยระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17. เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ้ำงฯ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจำรณำ
กำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำต่อไป หลัง สพพ. ได้รับหนังสือตอบกลับจำกกรมบัญชีกลำงและควำมเห็นของ
นิติกร สพพ. คณะกรรมกำรฯ มีมติเห็นควรเสนอให้ผู้อำนวยกำร สพพ. พิจำรณำยกเลิกกำรดำเนินกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำดังกล่ำว และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ ต่อ
ผอ.สพพ. ต่อไป
18. ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้มีบันทึกข้อควำม ที่ สนผ 04/106 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 เรื่อง รำยงำนผล
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ โดยวิธีคัดเลือก QBS โครงกำรประเมินผลประโยชน์
และผลกระทบของโครงกำรที่แล้วเสร็จ โครงกำรปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับกำรเป็น
เจ้ำภำพกำรประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ และ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2560 ผอ.สพพ. เห็นชอบให้ยกเลิกกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำดังกล่ำว และมอบหมำย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำใหม่โดยเร็ว
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นำยพัฒนกิจ รัตน์มณีบดีเดช
โทร. 0-2617-7676 ต่อ 205

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 (Potential Based)
ตัวชี้วัด 1.5 ระดับควำมสำเร็จของกำรติดตำมโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
คำอธิบำย :
วัดควำมสำเร็จของกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมแผนงำนของ สพพ. จำนวน
4 โครงกำร รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก (จ.พะเยำ)-เมืองคอบ- เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้ำนปำกคอบบ้ำนก้อนตื่น สปป.ลำว
(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบำง) สปป.ลำว
(3) โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว
(4) โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5 รำชอำณำจักรกัมพูชำ
เป้ำหมำย :
ติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 4 โครงกำร (จำนวน 12 ครั้ง)
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
สพพ. ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแล้ว จำนวน 3 โครงกำร
รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง จำกทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
สำนักบริหำรโครงกำร 1 (สบค. 1) ติดตำมโครงกำรใน สปป.ลำว
1. เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2559 ผู้อำนวยกำร สพพ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. เมื่อวันที่ 11-13 ตุลำคม 2559 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวกฯ
3. เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกำยน 2559 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในนครหลวงเวียงจันทน์
4. เมื่อวันที่ 6-8 ธันวำคม 2559 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมนฯ
5. เมื่อวันที่ 30 มกรำคม–2 กุมภำพันธ์ 2560 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2
6. เมื่อวันที่ 27-28 กุมภำพันธ์ 2560 ได้เดินทำงไปร่วมพิธีส่งมอบโครงกำรพัฒนำระบบประปำใน สปป.ลำว
(ภำคใต้) และรำยงำนให้ คพพ. รับทรำบ เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560
7. เมื่อวันที่ 7-9 มีนำคม 2560 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวกฯ และ
โครงกำรพัฒนำระบบประปำใน สปป.ลำว (ภำคเหนือ)
8. เมื่อวันที่ 28-30 มีนำคม 2560 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน ครั้งที่ 2
9. เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภำคม 2560 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวกฯ
(เพิ่มเติมจำกแผนติดตำมฯ) เพื่อตรวจสอบกำรชำรุดเสียหำยของผิวถนน
10. เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภำคม 2560 ได้เดินทำงไปจัดทำรำยงำนปิดโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์
11. เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนำยน 2560 ได้เดินทำงไปติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนจำกเมืองหงสำ-บ้ำนเชียงแมน
ครั้งที่ 3 และอยู่ระหว่ำงจัดทำรำยงำนกำรเดินทำง

สำนักบริหำรโครงกำร 2 (สบค. 2) ติดตำมโครงกำรในรำชอำณำจักรกัมพูชำ
1. เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. ตำมแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ สบค.2 มีโครงกำรที่ต้องติดตำมกำรดำเนินงำน
จำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
3. อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงและที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง โดยกระทรวงโยธำธิกำร
และขนส่ง รำชอำณำจักรกัมพูชำ (Executing Agency) สรุปกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนโดย
MPWT ดังนี้
3.1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559 MPWT มีหนังสือขอควำมเห็นชอบรำยชื่อที่ปรึกษำน้อยรำย
3.2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 สพพ. มีหนังสือเห็นชอบรำยชื่อที่ปรึกษำน้อยรำย
3.3 เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 MPWT มีหนังสือแจ้งกำหนดกำรเปิดซองข้อเสนอทำงเทคนิคฯ และ
เชิญเจ้ำหน้ำที่ สพพ. สังเกตกำรณ์
3.4 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 สบค.2 เดินทำงสังเกตกำรณ์กำรเปิดซองข้อเสนอทำงเทคนิคฯ
3.5 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 MPWT จัดส่งรำยงำนกำรประเมินข้อเสนอทำงเทคนิคฯ ให้ สพพ. พิจำรณำ
(เอกสำรลับ)
3.6 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 สพพ. มีหนังสือเห็นชอบผลกำรประเมินข้อเสนอทำงเทคนิคไปยัง MPWT
3.7 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560 สพพ. เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรเปิดซองข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ
3.8 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 MPWT จัดส่งรำยงำนกำรประเมินข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ และขอให้
สพพ. เห็นชอบเชิญที่ปรึกษำที่ได้คะแนนรวมสูงสุดร่วมเจรจำ
3.9 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 สพพ. มีหนังสือให้ MPWT ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป และจัดส่งสรุป
รำยงำนกำรคัดเลือกที่ปรึกษำให้ สพพ. พิจำรณำขั้นสุดท้ำย
3.10 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 MPWT จัดส่งสรุปรำยงำนกำรคัดเลือกที่ปรึกษำให้ สพพ. พิจำรณำ
ขั้นสุดท้ำย
3.11 เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 MPWT จัดส่ง Final Draft Contract ให้ สพพ. พิจำรณำ
3.12 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 คพพ. พิจำรณำเห็นชอบผลกำรจ้ำงและเห็นชอบ Final Draft Contract
3.13 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 สพพ. มีหนังสือไม่ขัดต่อผลกำรจ้ำงที่ปรึกษำและ Final Draft Contract
3.14 MPWT กำหนดลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนในวันที่ 6 กรกฎำคม 2560
4. เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2560 สพพ. มีหนังสือถึง MPWT ขอให้ปรับปรุงแผนกำรดำเนินโครงกำร และ
ประมำณกำรเบิกจ่ำยในแต่ละปี เพื่อปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนของ สพพ. ต่อไป
5. เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 MPWT จัดส่งแผนกำรดำเนินโครงกำรที่ปรับปรุงแล้ว และประมำณกำร
เบิกจ่ำย

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.1 : นำงสำวมณฑิชำ รักวิจิตรกุล
นำงสำวศรัญม์ศรำ อุปถัมภ์วรำนน
นำงสำวเบญญำภำ ธนำศักดิวัต
นำงสำวธรรมธิดำ เจียรตระกูล
โทร. 02-617-7676 ต่อ 301, 302, 305 และ 307
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.2 : นำงสำวชนิตำ เคหะทัต
นำยพงศธร หนูดำ
โทร. 02-617-7676 ต่อ 307 และ 515

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)
ตัวชี้วัด 2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
คำอธิบำย : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน โดยให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง กรม
ตลอดจนผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมรับรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ควำมสำเร็จในกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนตำมแนวทำงนี้ เป็นตัวชี้วัดสำคัญ
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหัวหน้ำหน่วยงำนทุกแห่ง โดยประเมินจำกตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1) ปริมำณและประสิทธิภำพของกำรชี้แจงของหน่วยงำน
2) ควำมทันต่อสถำนกำรณ์ในกำรชี้แจง
3) ควำมรับรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนตำมผลสำเร็จของหน่วยงำนต่ำงๆ
เป้ำหมำย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนของ
สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 สพพ. จัดส่งแผนกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนฯ ไปยัง
สำนักงำน ก.พ.ร.
3. เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2560 สพพ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม CSR ภำยใต้กิจกรรมที่มีชื่อ
ว่ำ “คืนชีวิตสู่ธรรมชำติ คืนโอกำสสูสังคม” “save world life” โดยได้ร่วมกันปลูกป่ำชำยเลน และปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ำ กับคณะครูและนักเรียนจำกโรงเรียนเพชรบุรีปญญำนุกูล ณ อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร
ค่ำยพระรำมหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บำท ให้กับโรงเรียนเพชรบุรี
ปญญำนุกูล โดยได้เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ของ สพพ.
2) Facebook ของ สพพ. และ 3) G-news
4. เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เพื่อชี้แจง “ทิศทำงกำรดำเนินงำนของ สพพ.
ในปี 2560 : รำยงำนสถำนะควำมคืบหน้ำของโครงกำร และแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร
ในระยะ 3 ปี (2560-2562) เนื่องในโอกำสครบรอบ 12 ปี กำรสถำปนำ สพพ.”
5. เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 จัดงำนสัมมนำวิชำกำรเนื่องในวันสถำปนำครบรอบ 12 ปี ของ สพพ.
หัวข้อ "บทบำทของไทยในควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ"
6. เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 จัดงำนเสวนำในพื้นที่ จ.พะเยำ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ประธำนหอกำรค้ำ
ประธำนสภำอุตสำหกรรม และผู้เกี่ยวข้องร่วมเสวนำในหัวข้อ "ภำพรวมจังหวัด เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน
กำรท่องเที่ยว กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคม สู่จีน (คุนหมิง) - เวียดนำม (เดียนเบียนฟู) ประตูกำรค้ำชำยแดน"
7. เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนำยน 2560 สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเข้ำร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร CSR & Press
Tour 2017 บนเส้นทำงโครงกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนช่วงบ้ำนฮวก (จ.พะเยำ) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน

และเมืองคอบ - บ้ำนก้อนตื่น สปป.ลำว และโครงกำรพัฒนำระบบประปำ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลำว และ
จัดกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียนชำยแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้ำนฮวก อ.ภูซำง จ.พะเยำ
2) โรงเรียนบ้ำนบ่อ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลำว (สญ.1)
3) โรงเรียนบ้ำนน้ำพ้ำว ห้วยฮ้ำก ดอนตัน เมืองเชียงฮ่อน สปป.ลำว (สญ.2)

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงสำววัชรี คำพูล
นำยจำรุภัทร์ มังคลสุต
โทร. 02-617-7676 ต่อ 508, 509

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)
ตัวชี้วัด 2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์
คำอธิบำย : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน โดยให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง กรม
ตลอดจนผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมรับรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ควำมสำเร็จในกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนตำมแนวทำงนี้ เป็นตัวชี้วัดสำคัญ
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหัวหน้ำหน่วยงำนทุกแห่ง โดยประเมินจำกตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1) ปริมำณและประสิทธิภำพของกำรชี้แจงของหน่วยงำน
2) ควำมทันต่อสถำนกำรณ์ในกำรชี้แจง
3) ควำมรับรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนตำมผลสำเร็จของหน่วยงำนต่ำงๆ
เป้ำหมำย :
ร้อยละ 100
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. ได้เห็นชอบขัน้ ตอนกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์ของ สพพ.
2. ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 สพพ. ยังไม่มีประเด็นข่ำวที่ต้องชี้แจง

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงสำววัชรี คำพูล
นำยจำรุภัทร์ มังคลสุต
นำงสำวสุขุมำ สำระหงษ์
นำงสำวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
นำงสำวเบญญำภำ ชื่นเช้ำ
โทร. 02-617-7676 ต่อ 508, 509, 510, 513, 514

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Based)
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร
คำอธิบำย : กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ให้สำรวจงำนบริกำรหลักขององค์กำรมหำชนตำม
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งรวมถึงงำนบริกำรหลักขององค์กำรมหำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
เงื่อนไข :
1. องค์กำรมหำชนจัดหำองค์กร/ ผู้ประเมินจำกภำยนอกเป็นผู้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนเกี่ยวกับวิธีกำรสำรวจ/ แบบสอบถำมก่อน
ดำเนินกำรสำรวจ (ห้ำมใช้วิธีกำรประเมินแบบ Top two Box)
2. องค์กำรมหำชนจะต้องดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เป้ำหมำย :
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจงำนบริกำรขององค์กำรมหำชน ร้อยละ 80 และองค์กำรมหำชนเสนอรำยงำน
ผลกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำก
สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ้ำงและตรวจรับพึงพอใจฯ
3. เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2560 ผอ.สพพ. เห็นชอบผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำฯ
4. เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 ผอ.สพพ. ลงนำมในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำฯ
5. เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 คพพ. เห็นชอบวิธีกำรและแบบสำรวจควำมพึงพอใจฯ
6. ที่ปรึกษำฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรสำรวจฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงสำวสุขุมำ สำระหงษ์
นำงสำวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
นำงสำวเบญญำภำ ชื่นเช้ำ
โทร. 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Based)
ตัวชี้วัด 4.2 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
คำอธิบำย :
ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้เงิน คือ จำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยที่เบิกจ่ำยได้ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เทียบเงินจำนวนค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจำก คพพ.
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เป้ำหมำย :
ร้อยละ 96 (เป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี)
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน :
1. มีกำรจัดทำแผนกำรใช้เงินงบประมำณประจำปี 2560 เพื่อเสนอ คพพ. ให้ควำมเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่
21 กันยำยน 2559 ในวงเงิน 1,264,590,492.80 บำท
2. มีกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยต่อ คพพ. เพื่อทรำบเป็นรำยเดือน
3. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยกับผลงำนที่ได้รับจริง โดยจะพิจำรณำจำก “กำรเบิกจ่ำย+กำรก่อหนี้
ผูกพันตำมแผนกำรใช้เงิน+กำรประหยัดเงินจำกกำรดำเนินงำนโดยที่ได้รับผลงำนตำมแผน”
4. ผลกำรเบิกจ่ำยของ สพพ. ณ 30 มิถุนำยน 2560 จำนวน 914.4819 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 72.31 ของกรอบวงเงินงบประมำณฯ ที่ คพพ. อนุมัติ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงสำววิภำ สีโสด
โทร. 02-617-7676 ต่อ 402

รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนรำยตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Based)
ตัวชี้วัด 4.3 กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
คำอธิบำย :
กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์กำรมหำชนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
19 พฤษภำคม 2552 เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน แบ่งเป็นกำรประเมิน
ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 7)
2. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 3)
เป้ำหมำย :
คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน : ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 3.7250 คะแนน
1. บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
1.1 คพพ. ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี พ.ศ. 2560 ก่อนสิ้นปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559
1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส
พิจำรณำแผนและรำยงำนควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO ประกอบด้วย สภำพแวดล้อม
ของกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสำรสนเทศและ กำรสื่อสำร และกำรติดตำมผลและ
กำรประเมินผล จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย
1.2.1 พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน จำนวน 3 ครั้ง
1.2.2 พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน จำนวน 3 ครั้ง
1.2.3 พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง
1.2.4 พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ จำนวน 3 ครั้ง
1.2.5 พิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จำนวน 3 ครั้ง
1.2.6 พิจำรณำรำยงำนด้ำนกำรเงิน จำนวน 9 ครั้ง
1.2.7 พิจำรณำรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก จำนวน 9 ครั้ง
1.3 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน
1.4 กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรมีกำรประชุม คพพ. จำนวน 9 ครั้ง (ต.ค. 59 – มิ.ย. 60)
ร้อยละ 100 ของจำนวนกำรประชุมที่กรรมกำรเข้ำประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ครั้งที่ 10/2559 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 11/2559 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
ครั้งที่ 12/2559 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100% ครั้งที่ 1/2560 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
ครั้งที่ 2/2560 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100% ครั้งที่ 3/2560 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100%
ครั้งที่ 4/2560 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 5/2560 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100%
ครั้งที่ 6/2560 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ในรำยงำนประจำปีหรือเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน
1.5.1 รำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงและภำรกิจหลักขององค์กร

1.5.2 งบกำรเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขำดทุน งบกระแสเงินสด หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
1.5.3 ข้อมูลประวัติของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนเป็นรำยบุคคล
1.5.4 ข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
1.5.5 ข้อมูลโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน และอนุกรรมกำร
1.5.6 ข้อมูลภำรกิจหลักและแผนยุทธศำสตร์
1.5.7 กำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ครบ 9 ประเด็น คือ
- รำยงำนประจำปี
- โครงกำรลงทุนที่สำคัญ (ถ้ำมี)
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กำรโดยผู้บริหำร
- กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐ (ถ้ำมี)
- แผนงำนที่สำคัญ
- นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- ผลกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลัก
- ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กำรมหำชน
- รำยงำนผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนตำมที่กำหนดไว้
ในกฎหมำยจัดตั้งองค์กำรมหำชน (กำหนดเป็นหลักกำรว่ำ ในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรดำเนินงำนของ
องค์กำรมหำชน ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยจัดตั้งองค์กำรมหำชนดังกล่ำว จะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมคุ้มค่ำที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด)
1.6 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำร
ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
1.7 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
โดย สพพ. ได้จัดกำรเดินทำงสำรวจสภำพเศรษฐกิจและประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรแก่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต
ระหว่ำงวันที่ 10-13 ตุลำคม 2559

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงสำวสุขุมำ สำระหงษ์
นำงสำวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
นำงสำวเบญญำภำ ชื่นเช้ำ
โทร. 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514

มิติที่ 4 ตัวชี้วัดร่วม
4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร (น้ำหนักร้อยละ 10)
คำอธิบำย : กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์กำรมหำชนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัตงิ ำน และคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2552
เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนแบ่งเป็นกำรประเมินใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 7)
2) กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 3)
ประเด็นกำรประเมิน
น้ำหนัก (ร้อยละ)
1. บทบำทและกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี ภำยในเวลำที่กำหนด
2
1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส
1.75
1.2.1 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน
(0.25)
1.2.2 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
(0.25)
1.2.3 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(0.25)
1.2.4 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
(0.25)
1.2.5 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(0.25)
1.2.6 กำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนกำรเงิน
(0.25)
1.2.7 กำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก
(0.25)
1.3 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน
0.5
1.4 กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร
1
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
1.75
1.5.1 มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงและภำรกิจหลักขององค์กร
(0.25)
1.5.2 มีข้อมูลงบกำรเงิน
(0.25)
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนเป็นรำยบุคคล
(0.25)
1.5.4 มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
(0.25)
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้ำงคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนและอนุกรรมกำร
(0.25)
1.5.6 มีข้อมูลภำรกิจหลัก และแผนยุทธศำสตร์
(0.25)
1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน
(0.25)
รวม
7
2. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 3)
2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดย
2
คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรประเมินกำหนดแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยแบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ (ในกำรกำหนดนโยบำย) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุม และ
ผลกำรนำนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวคิดของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนไปปฏิบัติ
2.2 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
1
รวม
3

เกณฑ์กำรประเมินที่ 1 : บทบำทและกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของคณะกรรมกำร (น้ำหนักร้อยละ 7)
1.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตงิ ำนประจำปีภำยในเวลำที่กำหนด (น้ำหนักร้อยละ 2)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
แผนยุทธศำสตร์ คือ แผนกำหนดทิศทำงกำรทำงำน
2
- เอกสำรประกอบและสำเนำ
 
ขององค์กำรมหำชน โดยเนื้อหำของแผนยุทธศำสตร์
รำยงำนกำรประชุม คพพ.
มี 5 ประเด็นคือ
ครั้งที่มีกำรพิจำรณำให้ควำม
1) วิสัยทัศน์
เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์และ
2) ภำรกิจหรือพันธกิจ
แผนปฏิบัติงำนประจำปี
3) วัตถุประสงค์/นโยบำย
4) กลยุทธ์
5) เป้ำหมำย
แผนปฏิ บั ติ งำนประจ ำปี คื อ แผนที่ ระบุ ภำรกิ จที่ จะ
ดำเนินกำรในรอบปี พร้อมด้วยงบประมำณรำยรับและ
รำยจ่ำยขององค์กร โดยเนื้อหำมี 6 ประเด็นคือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้ำหมำย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลำ
5) งบประมำณค่ำใช้จ่ำย
6) ผู้รับผิดชอบ
1
 ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเดือนธันวำคม 2559
2
 ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2559
3
 ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเดือนตุลำคม 2559
4
 ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ภำยในเดือนกันยำยน 2559
5
 ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี
ก่อนสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยในเดือนสิงหำคม 2559
เงื่อนไข: 1. ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ หำกเนื้อหำมีไม่ครบทุกประเด็นที่กำหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน
2. ในกำรเสนอแผนยุทธศำสตร์ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ องค์กำรมหำชนต้องมีข้อมูลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม และต้องนำประเด็นที่เป็นจุดอ่อนไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน
3. กรณีที่องค์กำรมหำชนมีกำรปรับทิศทำงยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลหลังจำกที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
เห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจำรณำให้คะแนนจำกกำรเสนอแผนยุทธศำสตร์ในครั้งแรก
ผลกำรดำเนินงำน: ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนที่ได้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1 โดย คพพ. เห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) และเห็นชอบแผนกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ในกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 (วำระที่ 4.3)

1.2 บทบำทของคณะกรรมกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชนรำยไตรมำส
(น้ำหนักร้อยละ 1.75)
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 4 ของตัวชี้วัด 1.2.1 – 1.2.7 สำมำรถรำยงำนผลได้ถึงวันที่ 13 ตุลำคม 2559
1.2.1 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรควบคุมภำยใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล
0.25 - สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.  
ของ Committee of Sponsoring Organization of
- แผนควบคุมภำยใน ปี 2560
the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย
รำยงำนเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของกำรควบคุม
กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุมสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และกำรติดตำมผลและกำรประเมินผล
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนควบคุมภำยใน
 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4
 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
5
 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพหำกประเด็นในรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในไม่ครบถ้วน
ตำมที่ COSO กำหนด ประเด็นละ 0.2 คะแนน ต่อรำยงำน 1 ครั้ง
ผลกำรดำเนินงำน: ผลกำรดำเนินงำนระดับ 2 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 2 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500
โดย คพพ. เห็นชอบแผนควบคุมภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559
และ สพพ. มีกำรรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล COSO ต่อที่ประชุม คพพ.
จำนวน 2 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและควำมเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ.
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
1. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.6
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559)
2. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.6
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559)
3. แผนควบคุมภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.4
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
5. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.4
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
6. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
1

7. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
8. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 3))
1.2.2 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- กำรรำยงำนผลของกำรตรวจสอบภำยใน
0.25
- สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.  
- แผนตรวจสอบภำยใน ปี 2560
1
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนตรวจสอบภำยใน
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
5
 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรกำรทุกไตรมำส
 ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ครบถ้วน (ถ้ำมี)
เงื่อนไข :
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในควรมีเนื้อหำครอบคลุมถึงผลกำรปฏิบัติงำนเทียบกับแผนกำรตรวจสอบ ปัญหำ
อุปสรรคที่ทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ และควำมเสี่ยงกำรควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่นๆ
ที่คณะกรรมกำรควรทรำบ เช่น ข้อตรวจพบที่สำคัญ/ โอกำสที่จะเกิดข้อผิดพลำด/ กำรทุจริต/ ควำมเสียหำย เป็นต้น
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 2 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 2 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500
ดำเนินงำน: โดย คพพ. ได้เห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
24 สิงหำคม 2559 และได้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อ คพพ. จำนวน 2 ครั้ง
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
1. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 (วำระที่ 4.4
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559)
2. แผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
3. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559)
4. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559)
5. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560)
6. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560)
7. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.5
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560)

8. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
9. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 3))
1.2.3 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
0.25
- สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.  
- แผนบริหำรควำมเสี่ยงปี 2560
1
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
5
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร ทุกไตรมำส
 มีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงครบถ้วน
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพของแผนบริหำรควำมเสี่ยง หำกเนื้อหำไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1) ไม่มีกำรกำหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) ไม่มีผลกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง (ระบุโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และจัดระดับควำมเสีย่ งในแต่ละด้ำน เช่น
ควำมเสี่ยงยุทธศำสตร์ ธรรมำภิบำล กระบวนกำรทำงำน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน)
3) ไม่มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 2 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 2 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500
ดำเนินงำน : โดย คพพ. เห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559
และ สพพ. มีกำรรำยงำนผลกำรควบคุมควำมเสี่ยงต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 2 ครั้ง
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
1. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.6
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559)
2. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.6
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559)
3. แผนบริหำรควำมเสี่ยงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
5. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
6. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.4
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2560)
7. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.4
เรื่อง รำยงำนผลกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2560)
8. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2

เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
9. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
10. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 3))
1.2.4 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
แผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุน
0.25 - สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.
 
กำรดำเนินงำนขององค์กำรมหำชน เช่น แผนกำร
- แผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ปี 2560
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ที่สนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวสอบภำยใน กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินงำนตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบำย
ของรัฐบำล และกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นต้น
1
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
5
 รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
 มีผลกำรดำเนินกำรสำเร็จตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 2 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 2 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500
ดำเนินงำน : โดย คพพ. เห็นชอบแผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
21 กันยำยน 2559 และ สพพ. มีกำรรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศต่อทีป่ ระชุม คพพ.
จำนวน 2 ครั้ง มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
1. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.4
เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
2. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.4 เรื่อง
แผนกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
3. แผนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
5. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
6. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))

7. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
8. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 3))
1.2.5 กำรพิจำรณำแผนและรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
กำรรำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
0.25 - สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.
 
- โดยที่ ผูบ้ ริหำรระดับสูง (รองจำกผู้อำนวยกำร
- หลักเกณฑ์กำรประเมินผูบ้ ริหำรระดับสูง
2 ระดับ) หมำยถึง ผูไ้ ด้รับเงินเดือนในกลุ่ม
- โครงสร้ำงตำแหน่ง
ผู้บริหำร เช่น รองผู้อำนวยกำร ผู้จัดกำรฝ่ำย
- โครงสร้ำงเงินเดือน (ช่วง)
หรือผู้อำนวยกำรสำนัก เป็นต้น
- แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลปี 2560
1
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4

 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
5
 รำยงำนผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
 มีกำรประเมินผลงำนผูบ้ ริหำรระดับสูง (รองจำกผู้อำนวยกำร 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วดั น้ำหนัก และ
เป้ำหมำยทีช่ ัดเจนเป็นรูปธรรม และมีกำรนำเสนอผลกำรประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่ำตอบแทน
และแรงจูงใจ
เงื่อนไข : - ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงรองจำกผู้อำนวยกำร
2 ระดับ แต่องค์กำรมหำชนประเมินผลงำนไม่ครบถ้วน
- กรณีไม่มีผู้ครองตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงรองจำกผู้อำนวยกำร 2 ระดับไม่ต้องประเมิน
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 2 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 2 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500
ดำเนินงำน : โดย คพพ. เห็นชอบแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 และ สพพ. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 2 ครั้ง มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
1. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.3
เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
2. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 (วำระที่ 4.3
เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
3. แผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
5. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))

6. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
7. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
8. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 3))
9. โครงสร้ำง สพพ.
10. โครงสร้ำงเงินเดือน
11. หลักเกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง
1.2.6 กำรพิจำรณำรำยงำนด้ำนกำรเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- คุณภำพของรำยงำน ด้ำนภำรกิจหลัก
0.25 - สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม คพพ.  
- สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.
1
 รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4
 รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง
5
 รำยงำนด้ำนกำรเงินต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกรำยงำนด้ำนกำรเงินไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรเงินเทียบกับเป้ำหมำย ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 4 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 4 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.1000
ดำเนินงำน : โดย สพพ. ได้รำยงำนสถำนะกำรเงินต่อ คพพ. เพื่อทรำบในกำรประชุม คพพ. ทุกเดือน
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 7/2560 (วำระที่ 5.2 เรื่อง รำยงำนสถำนะ
กำรเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
- รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 6/2560 (วำระที่ 5.2 เรื่อง รำยงำนสถำนะกำรเงินของ
สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
1.2.7 คุณภำพของรำยงำนด้ำนภำรกิจหลัก (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- คุณภำพของรำยงำน ด้ำนภำรกิจหลัก
0.25 - สำเนำเอกสำรประกอบกำรประชุม คพพ.  
- สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.
1
 รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จำนวน 1 ครั้ง
2
 รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จำนวน 2 ครั้ง
3
 รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จำนวน 3 ครั้ง
4
 รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำร จำนวน 4 ครั้ง

 รำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักไม่มีกำรวิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 4 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 4 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.1000
ดำเนินงำน: โดย สพพ. ได้รำยงำนสถำนะกำรเงินต่อ คพพ. เพื่อทรำบในกำรประชุม คพพ. ทุกเดือน
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 7/2560 (วำระที่ 5.1 เรื่อง รำยงำนสถำนะ
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร)
- รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 6/2560 (วำระที่ 5.1 เรื่อง รำยงำนสถำนะ
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร)
1.3 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 0.5)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
 
ตำมนัยมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติ
0.5
- สำเนำหนังสือ/ บันทึกข้อควำมนำส่ง
องค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 กำหนดให้
รำยงำน
รำยงำนที่นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรมหำชนต้อง
กล่ำวถึงผลงำนในปีที่ผำ่ นมำ และคำชี้แจง
เกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำร
และแผนงำนที่จะจัดทำในภำยหน้ำ
1
 ไม่มีกำรรำยงำน
3
 มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน จำนวน 1 ครั้ง
5
 มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์กำรมหำชน จำนวน 2 ครั้ง
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภำพ 0.5 คะแนน หำกเนื้อหำของรำยงำนไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติมำตรำ 41
แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 3 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 3 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.1500
ผลกำรดำเนินงำน:
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่รัฐมนตรี จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2560
5

1.4 กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร (น้ำหนักร้อยละ 1)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
กรรมกำรโดยตำแหน่งสำมำรถมอบหมำย
1
- ตำรำงแจงนับจำนวนกรรมกำรองค์กำร  
ผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมได้ไม่เกิน 2 คน
มหำชนที่เข้ำร่วมกำรประชุม คพพ.
ต่อ 1 ตำแหน่ง
- e-file สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.
1
 ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
2
 ร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
3
 ร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
4
 ร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร
5
 ร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมกำรประชุมมีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมกำร

ผลกำรดำเนินงำน: ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5
โดยมีกำรประชุม คพพ. ทั้งหมด 9 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 – เดือนมิถุนำยน 2560
มีร้อยละ 100 ของจำนวนกำรประชุมที่มีกรรมกำรเข้ำประชุม ร้อยละ 80 ขึน้ ไปของกรรมกำรทั้งหมด
(มีจำนวนกำรประชุมที่มีกรรมกำรเข้ำประชุมมำกกว่ำร้อยละ 80 ทั้งสิ้น 9 ครั้ง จำกทั้งหมด 9 ครั้ง)
ครั้งที่ 10/2559 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
ครั้งที่ 11/2559 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
ครั้งที่ 12/2559 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100%
ครั้งที่ 1/2560 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
ครั้งที่ 2/2560 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100%
ครั้งที่ 3/2560 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100%
ครั้งที่ 4/2560 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
ครั้งที่ 5/2560 มำ 11 คน จำก 11 คน = 100%
ครั้งที่ 6/2560 มำ 10 คน จำก 11 คน = 90.90%
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- ตำรำงแจงนับจำนวน คพพ. ทีเ่ ข้ำร่วมกำรประชุม คพพ.
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)
1.5.1 มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงและภำรกิจหลักขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- รำยงำนกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ด้ำนควำมเสี่ยง
0.25 รำยงำนประจำปีงบประมำณ  
และด้ำนภำรกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคำอธิบำยและ
พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ
กำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
สพพ.
พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรค ตลอดจนทำงกำรแก้ไข
1
 ไม่มีคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
3
 มีคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ไม่ครบถ้วน
5
 มีคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ครบถ้วน
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
ดำเนินงำน: มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
- เว็บไซต์ของ สพพ.
1.5.2 มีข้อมูลงบกำรเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- งบกำรเงินต่ำงๆ หรือรำยงำนทำงกำรเงิน อำจใช้ชื่ออื่นได้ 0.25 รำยงำนประจำปีงบประมำณ
ตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย
พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ
1) งบดุล
สพพ.
2) งบกำไรขำดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน

มี ไม่มี
 

1
3
5
ผลกำร
ดำเนินงำน:

 ไม่มีงบกำรเงิน
 มีงบกำรเงิน แต่รำยละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่
 มีงบกำรเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรำยงำนประจำปี
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
- เว็บไซต์ของ สพพ.

1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนเป็นรำยบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- ประวัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย
0.25 รำยงำนประจำปีงบประมำณ
1) อำยุ
พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ
2) วุฒิกำรศึกษำ
สพพ.
3) ประวัติกำรทำงำน
4) ตำแหน่งหน้ำทีป่ ัจจุบนั นอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน

มี ไม่มี
 

1
 ไม่มีประวัติของคณะกรรมกำร
3
 มีประวัติของคณะกรรมกำรไม่ครบถ้วน
5
 มีประวัติของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลอย่ำงครบถ้วน
เงื่อนไข : หำกเปิดเผยประวัติกรรมกำรไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
ดำเนินงำน: มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
- เว็บไซต์ของ สพพ.
1.5.4 มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
0.25 รำยงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ
สพพ.
1
5
ผลกำร
ดำเนินงำน:

 มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรไม่ครบทุกครั้งที่มีกำรประชุม
 มีข้อมูลกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรครบทุกครั้งที่มีกำรประชุม
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
- เว็บไซต์ของ สพพ.

มี ไม่มี
 

1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนและอนุกรรมกำร (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
มีข้อมูลโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนและ
0.25 รำยงำนประจำปีงบประมำณ 
อนุกรรมกำร
พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.
1
 ไม่มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร
3
 มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร แต่ไม่ครบทุกคณะที่สำคัญ
5
 มีโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรที่สำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
 อนุกรรมกำรที่สำคัญ เช่น อนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมกำรด้ำนบุคคล
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
ดำเนินงำน: มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
- เว็บไซต์ของ สพพ.
1.5.6 มีข้อมูลภำรกิจหลัก และแผนยุทธศำสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
ข้อมูล ประกอบด้วย
0.25 รำยงำนประจำปีงบประมำณ 
1) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กำรมหำชน
พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ
2) กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ ควำมเสี่ยงสำคัญ
สพพ.
ขององค์กร และผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ผ่ำนมำ
3) คำอธิบำยภำพรวมกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจหลักในปัจจุบนั
4) ข้อมูลเชิงสถิติและคำอธิบำยภำพรวมแผนยุทธศำสตร์และ
เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในระยะเวลำ 3-5 ปีข้ำงหน้ำ
1
 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5
 มีข้อมูลครบถ้วน
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
ดำเนินงำน: มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
- เว็บไซต์ของ สพพ.
1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
ข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั
0.25 - เว็บไซต์ขององค์กำรมหำชน

ครบ 9 ประเด็น คือ
1) รำยงำนประจำปี
2) โครงกำรลงทุนที่สำคัญ (ถ้ำมี)
3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4) กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กำรโดยผู้บริหำร
5) กำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐ (ถ้ำมี)
6) แผนงำนทีส่ ำคัญ

ไม่มี


ไม่มี


ไม่มี


7) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
8) ผลกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กำรมหำชน
10) รำยงำนผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรดำเนินงำน
ขององค์กำรมหำชนตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยจัดตั้ง
องค์กำรมหำชน
1
 มีข้อมูลและสำรสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5
 มีข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125
ดำเนินงำน: มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
- Screenshot หน้ำเว็บไซต์ สพพ. (www.neda.or.th)

เกณฑ์กำรประเมินที่ 2 : กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ำหนักร้อยละ 3)
2.1 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (น้ำหนักร้อยละ 2)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ) ประกอบกำรประเมินผล
 
- กำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองแก่คณะกรรมกำรในที่ประชุม
2
- สำเนำรำยงำน
อย่ำงเป็นทำงกำร โดยคณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น
กำรประชุม คพพ.
เกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
1
 คณะกรรมกำรไม่มีกำรประเมินตนเอง
5
 คณะกรรมกำรมีกำรประเมินตนเอง
 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุม
 คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินกำหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เงื่อนไข : แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรมีเนื้อหำ (อย่ำงน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
4) กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร
6) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจัดประชุมของฝ่ำยเลขำนุกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น
- กำรส่งวำระกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม
- ควำมครบถ้วนของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
- ควำมถูกต้องของเอกสำรประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม
- ควำมสม่ำเสมอของกำรรำยงำนและควำมถูกต้องของกำรรำยงำนผลงำนขององค์กำรมหำชน
ด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลัก
ผลกำรดำเนินงำน : ผลกำรดำเนินงำนระดับ 1 ค่ำคะแนนที่ได้ 1 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.2000
2.2 มีกำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่กรรมกำร
(น้ำหนักร้อยละ 1)
น้ำหนัก
เอกสำรหลักฐำน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน
มี ไม่มี
(ร้อยละ)
ประกอบกำรประเมินผล
- กำรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้
1
- สำเนำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม  
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร
- สำเนำรำยงำนกำรประชุม คพพ.
- เอกสำรสรุปกำรดำเนินงำนขององค์กร
 กำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กำรอบรม กำรดูงำน กำรสัมมนำ และกำรเยี่ยมชมกำรปฏิบัตงิ ำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กำรมหำชน โดยมีเนื้อหำสำระของกิจกรรมสอดคล้องกับภำรกิจหลักขององค์กำรมหำชน
 มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และกำรนำควำมรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ประโยชน์กับงำนขององค์กำรมหำชน
(โดยระบุระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรม และจำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วม)

1
2
3

 ไม่มีกำรจัดให้มีกิจกรรม
 มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี)
 มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี)
 มีกำรเยีย่ มชมกำรปฏิบัตงิ ำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขององค์กำรมหำชน
4
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี)
 มีกำรเยีย่ มชมกำรปฏิบัตงิ ำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขององค์กำรมหำชน
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนำกำรที่สำคัญและควำมเสี่ยงขององค์กร
5
 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ (ถ้ำมี)
 มีกำรเยีย่ มชมกำรปฏิบัตงิ ำนของหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขององค์กำรมหำชน
 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนำกำรที่สำคัญและควำมเสี่ยงขององค์กร
 มีรำยงำนสรุปเสนอผลของกำรจัดกิจกรรม และนำควำมรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์กับงำนขององค์กำรมหำชน
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำนระดับ 5 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่ำคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1
ดำเนินงำน: - มีข้อมูลขององค์กรในรำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และในเว็บไซต์ของ สพพ.
- ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2560 สพพ. มีประธำนกรรมกำรท่ำนใหม่ คือ นำงสำวจุฬำรัตน์ สุธธี ร ดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2560 โดย สพพ. ได้นำส่งสรุปข้อมูลของ สพพ. ไปยังประธำน คพพ.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560
- สพพ. ได้จัดกำรเดินทำงสำรวจสภำพเศรษฐกิจและประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและวิชำกำรแก่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่ำงวันที่ 10-13 ตุลำคม 2559
- คณะกรรมกำรมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนำกำรที่สำคัญและควำมเสี่ยงของ
องค์กรรำยไตรมำส โดยมีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินผล ดังนี้
1. รำยงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559 (วำระที่ 5.5 เรื่อง รำยงำน
ผลกำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุมแนวทำงควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ณ กรุงดิลี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่ำงวันที่ 10-13 ตุลำคม 2559)
3. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559 (วำระที่ 5.5 เรื่อง รำยงำนผล
กำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุมแนวทำงควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ณ กรุงดิลี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่ำงวันที่ 10-13 ตุลำคม 2559)
4. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
5. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2560 (วำระที่ 4.3
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 1))
6. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
7. รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 2))
8. ระเบียบวำระกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 (วำระที่ 4.2
เรื่อง ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ไตรมำสที่ 3))

สรุปผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Innovation based)
ของสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560
ชื่อเรื่อง กำรลดกำรพึ่งพำเงินงบประมำณแผ่นดินในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
โดยกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออกตรำสำรหนี้
1. หลักกำร เหตุผล ควำมจำเป็น

3. กำรดำเนินกำร (ต่อ)

สพพ. เป็นองค์กำรมหำชนภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง มีภำรกิจดำเนินกำรควำมร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ทำงวิชำกำร และกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน แหล่งเงินที่ สพพ. ใช้ปฏิบัติภำรกิจหลักมำจำกกำร
ขอรับจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน
ในกำรนี้ สพพ. ได้มีแนวคิดในกำรจัดหำแหล่งเงินด้วย
ตนเองเพื่อนำมำให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งเป็น
กำรช่วยลดภำระกำรใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน โดยกำรระดมทุน
ผ่ำนตลำดตรำสำรหนี้หรือกำรกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงิน แต่อย่ำงไรก็ดี
ปัจจุบัน สพพ. เป็นองค์กำรมหำชน ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักลงทุน
หน่วยงำนอื่นๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำน
ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) จึงได้มี
นโยบำยให้ สพพ. ดำเนินกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร
เพื่อให้ สพพ. สำมำรถประชำสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก และรับทรำบ
ศักยภำพของ สพพ. รวมถึงเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในองค์กรของนักลงทุนและหน่วยงำนอื่นๆ

5) วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 คพพ. รับทรำบผลกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรเปิดซองฯ
6) วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. ลงนำมในสัญญำให้บริกำร
จัดอันดับเครดิตกับบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
7) วันที่ 14 มีนำคม 2560 และ 18 เมษำยน 2560 สพพ. ได้นำส่ง
ข้อมูลประกอบกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ. ให้แก่
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ประกอบด้วย (1) Organization
Structure (2) Legal Framework (3) Financials (4) เงินปล่อยกู้
Loan Assets (5) หนี้สินและเงินกู้ยืม Debt and borrowings
(6) ประมำณกำรทำงกำรเงิน Cash flow projection
(7) กำรลงทุน และ (8) เอกสำรอืน่ ๆ เช่น รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
8) วันที่ 18 พฤษภำคม 2560 และวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 บริษัท
ทริสฯ ได้สัมภำษณ์ผ4.ู้บริผลที
หำรของ
สพพ. ง
่คำดหวั
เกี่ยวกับภำพรวมกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินของ
สพพ.สพพ.
สำมำรถน
ำเสนอผลกำรจั
อันงดัเงิบนควำมน่
เช่น โครงสร้
ำงเงินทุน ดแหล่
ทุน ำเชื่อถือต่อ
สภำพคล่อง และกำรบริ
่ยงด้ำนนกำรเงิ
คณะกรรมกำร
(คพพ.) หเพืำรควำมเสี
่อให้ควำมเห็
ชอบ น เป็นต้น
9) วันที่ 26 พฤษภำคม 2560 บริษัท ทริสฯ สัมภำษณ์ประธำน
คณะอนุ5.กรรมกำรบริ
เกี่ยวกับบทบำทของ
ผลที่เกิดหขึำรควำมเสี
้นจริงอย่่ยำงของ
งเป็นสพพ.
รูปธรรม
สพพ. ต่อนโยบำยรัฐบำลทั้งในปัจจุบันและอนำคต
่ 21 มิทีถ่ 32/2559
ุนำยน 2560
นชอบผลกำรจั
ดอันเรืดั่อบงควำม
1)10)
คำสัวัน่ง ทีสพพ.
ลงวัคพพ.
นที่ 17เห็พฤษภำคม
2559
แต่งตั้ง
น่
ำ
เชื
่
อ
ถื
อ
ของ
สพพ.
และให้
เ
ผยแพร่
ผ
ลกำรจั
ด
อั
น
ดั
บ
ควำม
คณะทำงำนจัดทำขอบเขตของงำน (Term of reference: TOR)
น่ำเชื่อถือของ สพพ. ต่อสำธำรณชนต่อไป
กำรจัดจ้ำงบริษัทเพื่อดำเนินกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ.
2) รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2559 (วำระที่ 4.2)
3) TOR กำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือของ สพพ.
4) คำสั่ง สพพ. ที่ 55/2559 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
5) บันทึกข้อควำม ที่ สบท. 03/32 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559
6) รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2559 (วำระ 5.7)
7) สัญญำให้บริกำรจัดอันดับเครดิต เลขที่ 5/2560 ลงวันที่
6 กุมภำพันธ์ 2560
8) บันทึกข้อควำม ที่ สบท. 03/63 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560
9) หนังสือ ที่ สพพ. 297/2560 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560
10) หนังสือ ที่ สพพ. 307/2560 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2560
11) หนังสือ บริษัททริสฯ ที่ ทรต. 564/2560 ลงวันที่ 12 มิถนุ ำยน 2560
12) รำยงำนกำรประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 6/2560 (วำระที่ 4.3)

2. วัตถุประสงค์
เพื่อลดกำรพึ่งพำเงินงบประมำณแผ่นดินในกำรให้ควำม
ช่ว1ยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

3. กำรดำเนินกำร
1) วันที่ 17 พฤษภำคม 2559 ผู้อำนวยกำร สพพ. แต่งตั้งคณะทำงำน
จัดทำขอบเขตของงำน (TOR) กำรจัดจ้ำงบริษัทเพื่อดำเนินกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ.
2) วันที่ 24 สิงหำคม 2559 คพพ. รับทรำบ TOR และอนุมัติวงเงิน
จัดจ้ำง จำนวน 850,000 บำท
3) วันที่ 10 ตุลำคม 2559 ผู้อำนวยกำร สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
เปิดซองสอบรำคำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินกำร
จัดจ้ำงบริษัทเพื่อดำเนินกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ.
4) วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำกำรจัดจ้ำงบริษัท
เพื่อดำเนินกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ. โดยคณะกรรมกำรฯ
ได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด มีควำมเหมำะสม
ที่จะเป็นผู้ดำเนินกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ.

สรุปผลกำรประเมินด้ำนศักยภำพในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
(Potential Based) ของสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ระดับควำมสำเร็จของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Financial Assistance : FA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ที่จะต้องเป็นโครงกำรใหม่ที่ สพพ. ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
- จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยโครงกำร กำรก่อสร้ำง ได้แล้วเสร็จ
- จัดทำเงื่อนไขทำงกำรเงินให้แล้วเสร็จเสนอให้ คพพ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ–เจรจำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำน
- ได้รับ Formal Request จำกประเทศเพื่อนบ้ำน และหำกได้รับ Formal Request ภำยในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 สพพ. จะดำเนินกำรตำมแผนงำนในแต่ละขั้นตอนตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำน
ณ ไตรมำสที่ 3 สรุปได้ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559 สพพ. แต่งตั้งคณะทำงำนกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงเส้นทำงถนนหมำยเลข 11
(R11) (ช่วงบ้ำนตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลำว และประมำณกำรวงเงินค่ำใช้จ่ำย เพื่อพิจำรณำวงเงินใน
กำรขอรับ FA พร้อมกับโครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอ-เมืองแมด-สำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง
สปป.ลำว
2. กำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.1 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 จัดประชุมคณะทำงำนฯ ครั้งที่ 1/2559
2.2 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวำคม 2559 สำรวจพื้นที่ที่ชำรุดถนนหมำยเลข R11
2.3 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2560 รำยงำนผลกำรพิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงเส้นทำงที่ชำรุด โครงกำร R11
ให้ผู้อำนวยกำร สพพ. รับทรำบ
2.4 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 เสนอค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (R11) ช่วงครกข้ำวดอเมืองแมด-สำนะคำม-บ้ำนวัง-บ้ำนน้ำสัง สปป.ลำว และแนวทำงกำรดำเนินงำนและค่ำใช้งำนซ่อมแซมเส้นทำงที่ชำรุด
โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 ช่วงบ้ำนตำดทอง - น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง รวมทั้งเงื่อนไขทำงกำรเงินเบื้องต้นให้
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) เพื่อพิจำรณำให้เดินทำงไป
เจรจำค่ำใช้จ่ำยและรำยละเอียดเงื่อนไขทำงกำรเงินเบื้องต้นกับกระทรวงกำรเงิน สปป.ลำว
2.5 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560 ได้เดินทำงไปเจรจำกับกระทรวงกำรเงิน สปป.ลำว (เบื้องต้น)
2.6 เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560 สพพ. มีหนังสือถึงกระทรวงกำรเงิน สปป.ลำว ติดตำม Formal Request
เพื่อขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินโครงกำรดังกล่ำว

