รากงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนควำมร่ วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ ำน (องค์กำรมหำชน) หรือ สพพ. เป็ น
องค์กำรมหำชนที่มีบทบำทในกำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ทำหน้ำที่ในกำร
ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ประกอบด้วย รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐ
ประชำธิ ปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) สำธำรณรั ฐ แห่ งสหภำพเมี ยนมำร์ สำธำรณรั ฐ สั งคมนิ ยมเวี ยดนำม
รำชอำณำจักรภูฏำน สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์ -เลสเต ทั้งด้ำน
กำรเงินและวิชำกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพตำมประกำศของคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) รวมทั้ง ทำหน้ำที่ดำเนินกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบำย
ตลอดจนมำตรกำรต่ำงๆ ประสำนกับหน่ วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรเงินในประเทศ และสถำบัน
กำรเงินต่ำงประเทศในกำรระดมทรัพยำกรและทำงำนร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและ
เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำและกำรทำงำนของประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2548
โดยกำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเพื่อ
1) ให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรที่เกี่ยวโยงกับกำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน ในกำร
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน
2) ให้กำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
3) รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรกำหนดหรือกำร
ดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
4) ประสำนกำรใช้อำนำจหน้ำที่หรือกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ องค์กำรหรือหน่วยงำน
ในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรกำรร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
1.4 ผู้อานวกการ : นำยเนวิน สินสิริ
1.5 รากชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558)
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คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ
2. ปลัดกระทรวงกำรคลัง
3. ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
4. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
5. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
7. นำยเพ็ญศักดิ์ ชลำรักษ์
8. นำยกุศล แย้มสอำด
9. นำยอรรคศิริ บุรณศิริ
10. นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช
11. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558)

อัตรากาลัง 48 คน (ผู้บริหาร 9 คน เจ้าหน้าที่ 33 คน ลูกจ้าง 6 คน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2558

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557: 475,180,100 บำท
1.8 วิสักทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อควำมผำสุกและมั่นคงในภูมิภำค”
พันธกิจ
1) สนับสนุนนโยบำยภำครัฐด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เกิด
ควำมยั่งยืน ด้วยกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำร โดยคำนึงถึงประโยชน์ทำงกำรค้ำ
และกำรลงทุนร่วมกัน ภำยใต้กำรพึ่งพำงบประมำณจำกภำครัฐให้น้อยที่สุด
2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศด้วยกำรเป็นหุ้นส่วนร่วม
พัฒนำ เพื่อส่งเสริมกำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภำค
2) พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล
3) บริหำรกำรเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
4) พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้

2. สรุปผลในภาพรวม
กำรจั ด ทำคำรั บ รองกำรปฏิบัติ งำนและผลกำรปฏิบัติง ำนของส ำนั กงำนควำมร่ว มมื อพัฒ นำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) หรือ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีควำมครบถ้วน
ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกำรปฏิบั ติง ำนตำมคำรับ รองกำรปฏิบัติ งำนของส ำนั กงำนควำมร่ ว มมื อพั ฒ นำเศรษฐกิ จ
กับประเทศเพื่อนบ้ำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้ค่ำคะแนน 4.5206 ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก
สู ง กว่ ำ เป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ ใ นค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ง ำนมำก โดยเฉพำะผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนใน มิ ติ ที่ 1
ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็น ไปตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของ สพพ. ได้ค่ำคะแนน 4.333 สำหรับ
มิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และผลกำรปฏิบัติงำนในในมิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 และ มิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร ค่ำคะแนนที่ได้ 4.5820
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ตำมลำดับ กล่ำวโดยสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของ สพพ. ในทุกมิติอยู่ในระดับดีมำก สูงกว่ำเป้ำหมำยมำกตำมเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติงำนทุกตัวชี้วัด
2.1

ตารางสรุ ปคะแนนผลการประเมิ นการปฏิ บัติ งานตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ งานของส านั กงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน
5.0000

มิติที่ 1

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน

60%

4.3333
4.0000

มิติที่ 2

คุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

11%

การกากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ

19%

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2

10%

5.0000
3.0000
5.0000
2.0000
4.5820

1.0000
100%

4.5206









 

เปรีกบเทีกบผลการประเมิน รากปีของสานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2558
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
2549
4.8000
5.0000
5.0000
4.8750
4.8750
2550
3.1728
5.0000
4.1159
3.1529
3.5392
2551
2.1429
3.9467
4.5768
2.7800
3.0261
2552
4.3250
4.3648
4.8750
4.3311
4.4396
2553
5.0000
5.0000
4.6000
4.7300
4.8660
2554
4.8168
5.0000
4.5000
4.8400
4.7764
2555
5.0000
5.0000
4.9710
4.8200
4.9582
2556
5.0000
5.0000
5.0000
4.9960
4.9996
2557
5.0000
5.0000
5.0000
4.9250
4.9888
2558
4.3333
5.0000
5.0000
4.5820
4.5206

5
5
4
3

2
1
0
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัตงิ ำนของ
ส้ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

หน่วย
วัด

มิตทิ ี่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 ความสาเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

นำ้ หนัก
(ร้อย
ละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

60

ค่ำคะแนน คะแนน
ที่ได้

ถ่วงนำ้ หนัก

4.3333

ระดับ

20

1

2

3

ระดับ

20

1

ร้อยละ

10

60

70

80

จานวน

10

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.6000

5

5

5.0000

1.0000

90

100

100

5.0000

0.5000

4

5

5

5.0000

0.5000

1.2 ความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.3 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ 3-5 ปี
1.4 จานวนการจัดทา/ทบทวน Country Strategy รายประเทศ
(หน่วยนับ: จานวนประเทศ)
มิตทิ ี่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร

2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ

10
ระดับ

มิตทิ ี่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
3.2 ความสาเร็จของการติดตามและเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
มิตทิ ี่ 4 ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

3

10

5.0000
1

2

3

4

5

5

11

5.0000

0.5000

5.0000

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.1500

ระดับ

8

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4000

19
ระดับ

10

4.5820
1

2

3

4

5

4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน

4.9725

4.9725

0.4973

4.0000

0.2000

4.3333

0.1733

4
ระดับ

5

1

2

3

4

5

(ร้อยละ
73.36)

4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทาและดาเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
นำ้ หนักรวม

ระดับ

4
100

1

2

3

4

5

4.3333

ค่ำคะแนนที่ได้

4.5206

* อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริ มและพัฒนาองค์การมหาชนฯ เ มีมติเ ห็นชอบให้เ ปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ที่ 1.1 ความสาเร็จของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โดยปรับวิธีการให้คะแนนจากขั้นตอน (Milestone) เป็ นแบบระดับ (Level) และเพิ่มหมายเหตุ “กรณีทไี่ ม่สามารถดาเนิ นโครงการได้ครบ 5 โครงการในคะแนนระดับ 4
และ 5 ให้ปรับลดคะแนนโครงการละ 2 คะแนน”
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อกละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3333
3.1.1 ด้านการให้ความร่วมมือและการช่วกเหลือทางวิชาการที่เกี่กวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน
สพพ. มีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนจำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย
1) โครงกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โครงกำร คือ
1.1) โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และออกแบบรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงโรงพยำบำล
สตรี ใ นจั ง หวั ด Thanh Hoa ประเทศเวี ย ดนำม สพพ. ได้ ดำเนิ น กำรเสนอผลศึ ก ษำไปที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลั ง เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 และรับทรำบรำยงำนผลกำรศึกษำเมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2558 และ
ต่อมำฝ่ำยเวียดนำมมีหนังสือแจ้งยืนยันผลกำรศึกษำฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2558
1.2) โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และออกแบบรำยละเอียดพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบท
และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5 ประเทศกัมพูชำ ซึ่ง สพพ. ได้ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรวิชำกำร
สำหรับโครงกำรดังกล่ำวและเสนอ รมว.กค. เพื่อทรำบเมื่อวันที่ 14 กรกฏำคม 2558 และ สพพ. ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหำรระดับสูงของกัมพูชำ โดยฝ่ำยกัมพูชำเห็นชอบรำยงำนขั้นสุดท้ำย (Final Report) ในวันถัดไป
1.3) โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดงำนก่อสร้ำงถนนด่ำนเจดีย์สำม
องค์-ทัน พยู ไซยัด (ช่ว งท้ำยหมู่บ้ำนพญำตองซู -บ้ำนช่องสง) และอำคำรด่ำนชำยแดน ประเทศเมียนมำ สพพ.ได้
ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรวิชำกำรสำหรับโครงกำรดังกล่ำวและเสนอ รมว.กค. เพื่อทรำบเมื่อวั นที่ 23
กันยำยน 2558
2) โครงกำรใหม่ จ ำนวน 1 โครงกำร คื อ โครงกำรศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ แ ละออกแบบ
รำยละเอียด งำนก่อสร้ำงถนนจำกด่ำนเจดีย์สำมองค์/พญำตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ตคอ) สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ สพพ.ได้ส่งหนังสือสอบถำมควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือ ทำงกำรเงินเมื่อวันที่ 8 กันยำยน
2558 และ 28 กันยำยน 2558 แต่ยังไม่ได้แจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำงเป็น
ทำงกำร และจำกผลกำรพิจำรณำคำขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด
เปลี่ยนวิธีกำรให้คะแนนจำกขั้นตอน (Milestone) เป็นแบบระดับ (Level) และเพิ่มหมำยเหตุ “กรณีที่ไม่สำมำรถ
ดำเนินโครงกำร ได้ครบ 5 โครงกำรในคะแนนระดับ 4 และ 5 ให้ปรับลดคะแนนโครงกำรละ 2 คะแนน
3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำน 5 หลักสูตร และได้ดำเนินกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ ดังนี้
3.1) โครงกำรศึกษำดูงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบ กิจกำรสำขำ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดระหว่ำงวันที่ 23 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. 2557 ร่วมกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยมีเนื้อหำกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรและลงพื้นที่ศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติงำนจริงผลกำรประเมินของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเกี่ยวกับกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.25
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3.2) โครงกำรอบรมหลักสูตรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศสำหรับผู้สอนกำร
บัญชี (IFRRs) จัดระหว่ำงวันที่ 18 พ.ค. 58 – 27 พ.ค. 2558 ณ สถำบันเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน ณ สปป.ลำว โดย
เป็นกำรบรรยำยภำคทฤษฎี เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงวิชำกำรด้ำนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศและกำรบัญชีสำหรับผู้บริหำรผลกำรประเมินของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรนำควำมรู้ที่ได้จำก
กำรอบรมไปใช้ประโยชน์ในกำรทำงำน ร้อยละ 92.90
3.3) โครงกำรศึกษำดูงำนโรงเรียนธนำคำรและโครงกำรศึกษำดูงำนสินเชื่อรำยย่อยและกลุ่ม
ผลิตรำยย่อย จัดระหว่ำงวันที่ 25 ส.ค. 58 – 28 ส.ค. 58 จัดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส. ผลกำรประเมิน
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.75
3.4) หลักสูตรนวัตกรรมทำงกำรเงิน (Innovative Financial) จัดระหว่ำงวันที่ 20 ก.ค. 58 –
24 ก.ค. 58 จัดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ผล
กำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ โดยมีผลกำรประเมินของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 92.00
3.5) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปำ จัดระหว่ำงวันที่ 31 ส.ค. 58 – 4 ก.ย. 58
จัดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ร่วมกับกำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ผลกำรประเมินของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.67
จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวค่ำคะแนนที่ได้ 3.0000
3.1.2 ความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้อำนวยกำร สพพ. ได้อนุมัติแผนกำรจัดทำรำยงำนปิดโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558 สำมำรถเทียบแผนจัดทำรำยงำนปิด
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.ฯ กับผลกำรดำเนินงำนที่ นำเสนอให้ คพพ. รับทรำบผลกำรจัดทำ
รำยงำนปิดโครงกำรแล้ว จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้
ชื่อโครงการ
เป้าหมากตามแผน เสนอ คพพ. รับทราบ ดาเนินการแล้วเสร็จก่อน
ในการเสนอ คพพ.
แผน
รับทราบ
(หน่วก:จานวนวัน)
1. โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข วันที่ 19 สิงหำคม
กำรประชุม คพพ.
64 วัน
11 (บ้ำนตำดทอง- น้ำสังและ
2558
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่
เมืองสังข์ทอง) สปป.ลำว
17 มิถุนำยน 2558
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนภูดู่ –
วันที่ 16 กันยำยน
กำรประชุม คพพ.
29 วัน
ปำกลำย สปป.ลำว
2558
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่
19 สิงหำคม 2558
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ชื่อโครงการ

3. โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำก
เซ ระยะที่ 2 สปป.ลำว

เป้าหมากตามแผน
ในการเสนอ คพพ.
รับทราบ
วันที่ 16 กันยำยน
2558

เสนอ คพพ. รับทราบ

กำรประชุม คพพ.
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
20 พฤษภำคม 2558
ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนเฉลี่ก

ดาเนินการแล้วเสร็จก่อน
แผน
(หน่วก:จานวนวัน)
134 วัน

75.67 วัน

สพพ. ได้มีบันทึกรำยงำนผลกำรศึกษำต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จำนวน 2 โครงกำร
คือโครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ ระยะที่ 2 สปป.ลำว เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 และ โครงกำรพัฒนำถนน
หมำยเลข 11 ช่วงบ้ำนตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง สปป.ลำว เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนภูดู่ (อ.บ้ำนโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปำกลำย แขวงไชยะบุรี สปป.ลำว) เมื่อเดือนธันวำคม 2558 ผลกำร
ดำเนินงำนดังกล่ำวค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.3 การประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3-5 ปี
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) ได้
เห็นชอบ TOR โครงกำรศึกษำผลประโยชน์และผลกระทบของโครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซและโครงกำร
ปรับปรุงถนนและท่อระบำยน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว ในครำวกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวำคม 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558 สพพ. มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ ได้แก่ บริษัท
พี ซี บี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทหลัก) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เริ่มปฏิบัติงำนตำ ม
สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำกำรประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ที่ปรึกษำจัดสัมมนำเผยแพร่ผลงำนและรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำนำส่งร่ำงรำยงำนขั้นสุดท้ำย (Draft Final Report) พร้อมรำยงำนผลกำรจัดสัมมนำฯ เมื่อวันที่
14 กันยำยน 2558 ผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.4 การจัดทา/ทบทวน Country Strategy รากประเทศ
สพพ. ได้ทำกำรทบทวนข้อมูล กำรทำ Country Strategy ทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่
รำชอำณำจักรกัมพูช ำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำมและได้จัดทำข้อมูล Country Strategy ทั้งหมด 3 ประเทศใหม่ ได้แก่ รำชอำณำจักรภูฏำน
(ภูฏำน) สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ (ศรีลังกำ) และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2558
สพพ. ได้จัดส่ง Country Strategy จำนวน 7 ประเทศ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ ผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
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3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อกละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2.1 สพพ. ได้ดำเนินกำรปรับปรุงตำมผลสำรวจควำมพึงพอใจในปีที่ผ่ำนมำ และได้รำยงำนผลกำร
ปรับปรุงตำมผลสำรวจต่อคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2558 ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 สพพ. ได้ให้
สถำบันวิจัยและใหคำปรึกษำแหงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
สพพ. ที่มีต่องำนบริกำร 4 ด้ำน โดยสำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ตอบแบบสอบถำม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
หน่วยงำนประเทศเพื่อนบ้ำนจำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 99 หน่วย กลุ่มผู้รับบริกำรคนไทยทั่วไปจำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด
142 คน และ กลุ่มหน่วยงำนประสำนงำนในประเทศจำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 107 หน่วยงำน ซึ่งผลกำรสำรวจ
ปรำกฏว่ำ ผู้รับบริกำรของ สพพ. มี ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวมเท่ำกับ 4.5866 อยู่ในระดับดีมำกสูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่กำหนด
งำนบริกำร
ผลกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจ (ระดับ)
1) ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร
4.6197
2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
4.5366
3) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรของ สพพ.
4.6240
4) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์องค์กรของ สพพ.
4.5660
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของ สพพ. ในภำพรวม
4.5866
ดังนั้น ควำมพึงพอใจในภำพรวมของ สพพ. เท่ำกับ 4.5866 หรือ ร้อยละ 91.73 ค่ำคะแนนที่ได้
5.0000
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. เพื่อปรับปรุงกำรใหบริกำรของเจำหนำที่ สพพ. คือ (1) ควรมี
ควำมรวดเร็วในกำรใหบริกำร (2) เจำหนำที่ควรแกไขปญหำตำงๆ ใหแกผูรับบริกำรใหลุลวงดวยควำมรวดเร็ว (3)
เจำหนำที่ สพพ.บำงคนขำดควำมมั่น ใจในกำรใหบริกำร กำรใหคำแนะนำบำงอยำงแกผูใชบริกำร ควรเปนไปดวย
ควำมจริงใจ (4) ควรเพิ่มเจำหนำที่ที่มีควำมรู ควำมสำมำรถ มีควำมเขำใจในงำนที่ใหบริกำรใหเหมำะสมกับจำนวน
ผูมำรับบริกำร
ขอเสนอแนะ ในกำรใหบริ กำรขอมูล ขำวสำร คือ (1) ควรมีควำมรวดเร็ว ในกำรกระจำยขอมูล
ขำวสำร (2) ควรมีกำรพัฒนำขอมูลขำวสำรที่นำเสนอใหกับผู รับบริกำรมีรำยละเอียดมำกขึ้น ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง กำรให บริ ก ำรแนวทำงกำรให ควำมช วยเหลื อ ทำงกำรเงิ น และวิ ช ำกำรแก ประเทศเพื่ อ นบ ำน
(1) เจำหนำที่ควรแกไขปญหำตำง ๆ ใหแกผูรับบริกำรใหลุลวงดวยควำมรวดเร็ว กำรแกไขปญหำเฉพำะหนำดวย
ควำมรวดเร็ว (2) ควรเพิ่มเจำหนำที่ที่มีควำมรู ควำมสำมำรถ มีควำมเขำใจในงำนที่ใหบริกำรใหเหมำะสมกับ
จำนวนผูมำรับบริกำร (3) เจำหนำที่ สพพ.บำงคนขำดควำมมั่นใจในกำรใหบริกำร กำรใหคำแนะนำบำงอยำงแกผู
ใชบริกำรควรเปนไปดวยควำมจริงใจ
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ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรใหบริกำรขอมูลขำวสำร คือ (1) กำรแจงขอมูลขำวสำรควรมีควำม
ตอเนื่อง และควรมีควำมชัดเจนในเรื่องของกำหนดเวลำ (2) กำรแจงขอมูลขำวสำรไมควรมีเนื้อหำที่ซ้ำซอนและ
เขำใจยำกเกินไป (3) ควรจัดตั้งเปน Official line ของ สพพ.เพื่อเขำถึงกลุ มเปำหมำยไดมำกขึ้นในแตละวัน
(4) ขอมูลขำวสำรที่สงไปยังผูรับบริกำรควรมีควำมละเอียด เขำใจงำย และนำสนใจ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติง ำนใหมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น (1) เมื่อ
มีผูขอใชบริกำรเพิ่มมำกขึ้น ควรเปดชองทำงกำรใหบริกำรมำกกวำเดิม เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว ในกำรใหบริกำร
(2) กำรปฏิบัติงำนควรเปนไปอยำงมีลำดับขั้นตอนเปนระบบ ไมควรขำมขั้นตอน โดยที่กำรจัดลำดับ ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนมีควำมทันสมัยสุจริต และโปรงใส (3) กำรติดตอประสำนงำนกับ สพพ. ควรมีระบบลำดับขั้นตอนที่
ชัดเจน มีกำรจัดลำดับขั้นตอนอยำงเหมำะสม
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทำงกำรใหควำมชวยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรแกประเทศเพื่อน
บ้ำนคือ ควรปรับปรุงเรื่องควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดตอประสำนงำนกับ สพพ.
ขอเสนอแนะจำกกลุ มผู รับ บริกำรที่เปนประชำชนในพื้นที่โ ครงกำรประเทศเพื่อนบำนกลุ มผู รับ
บริกำร ที่เปนประชำชนในพื้นที่โครงกำรประเทศเพื่อนบำนไดใหขอเสนอแนะในประเด็นเดียว คือ ควรใหผูดำเนิน
โครงกำร ปองกันและดูแลประชำชนในพื้นที่โครงกำรมำกขึ้น โดยเฉพำะในเรื่องของฝุนละออง
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อกละ 11) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.3.1 สพพ. กำรจัดทำแผนกำรใช้เงินงบประมำณประจำปี 2558 เพื่อเสนอ คพพ. ให้ควำม
เห็ น ชอบแล้ ว เมื่อ วัน ที่ 22 กัน ยำยน 2557 ในวงเงิ น 1,665,638,581.43 บำท และเห็ น ชอบให้ เ พิ่มวงเงิ น
งบประมำณฯ อีกจำนวน 394,465.60 บำท รวมเป็นวงเงิน 1,666,036,047.03 บำท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน
2557 ผลกำรเบิกจ่ำยของ สพพ. ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 จำนวน 1,622,909,535.01บำท คิดเป็นร้อยละ 97.41 ของ
กรอบวงเงินงบประมำณฯ ที่ คพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 ทั้งนี้ ในส่วนค่ำบริหำรจัดกำรสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมแผน โดยสำมำรถประหยัดเงินจำกกำรดำเนินกำรได้ 24,394,358.45 บำท ค่ำคะแนนที่ได้
เท่ำกับ 5.0000
3.3.2 ด้านความสาเร็จในการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สพพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรของ สพพ. เพื่อติดตำมโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ซึ่งจะเริ่มต้นภำยหลังจำกลงนำมใน
สัญญำจ้ำงผู้รับเหมำและที่ปรึกษำแล้ว โดย สพพ. จะทำหน้ำที่กำกับและดูแลติดตำมผลดำเนินงำนและประสำนงำน
กับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ รวม
ทั้งสิ้น 7 โครงกำร ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย
1. โครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 11 (บ้ำนตำดทอง-น้ำสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลำว
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนภูดู่ (อ.บ้ำนโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปำกลำย แขวงไชยะบุรี สปป.ลำว
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3. โครงกำรปรับปรุงสนำมบินปำกเซ ระยะที่ 2 สปป.ลำว
4. โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟไทย-ลำว ระยะที่ 2 (ท่ำนำแล้ง-เวียงจันทน์) สปป.ลำว
5. โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว
6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนบ้ำนฮวก-เมืองคอบ-บ้ำนปำกคอบ-บ้ำนก้อนตื้น และเมืองคอบ-เชียงฮ่อน
สปป.ลำว
7. โครงกำรพัฒนำระบบประปำใน สปป.ลำว
สพพ. สำมำรถติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำรได้ครบทั้ง 7
โครงกำรตำมแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้น ค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อกละ 19) ค่าคะแนนที่ได้
4.5820 จำแนกตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
กำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์เดิม
กำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบงำนที่สำคัญ
กำรดูแลติดตำมผลกำรดำเนินงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน
กำรประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร
กำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศสำคัญทั้งกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน ในรำยงำนประจำปี หรือ website
กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร

น้าหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)
70
20

4.9000

17.5
5
10

4.9571
5.0000
5.0000

17.5

5.0000

30
20
10

5.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ =

4.9725 คะแนน

5.0000

4.0000

3.4.1 กำรประเมิ น ระดั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรและกำรพั ฒ นำองค์ ก ำรเป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญอย่ำงมำกของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน
ผลกำรประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่
เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับ
ดูแลตนเองที่ดี โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินงำนของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.9725 จำแนกตำม
ประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
1) คณะกรรมกำรได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 20
สิงหำคม 2557 และเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจำปี เมื่อวันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2557
2) คพพ. ดูแลติดตำมผลกำรดำเนินงำนทั้งในด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลักอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำร
มอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน และมีกำรติดตำมผลตำมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
3) คพพ. ให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำนทั่วไป เพื่อให้
สพพ.สำมำรถปฏิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) คุณภำพของรำยงำนด้ำนกำรเงิน ซึ่ง สพพ.นำเสนอรำยงำนต่อ คพพ.ทุกเดือน มีลักษณะของ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลรวมถึงกำรระบุปัญหำอุปสรรคกำรทำงำน
5) สพพ. มีกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงครบถ้วนแก่สำธำรณะ สะท้อนให้เห็น
ควำมรับผิดชอบ และควำมโปร่งใสที่ คพพ. มีต่อสังคม ตัวอย่ำงข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น งบกำรเงิน ประวัติของ คพพ.
กำรเข้ำประชุม โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่สำคัญ พันธกิจ แผนกำรปฏิบัติงำน กลยุทธ์
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เป้ำหมำยประจำปี ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อ มูลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ
3.4.2 กำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน โดยปีงบประมำณ พ.ศ.
2558 สพพ. ได้ถูกประเมินตำมองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมโปร่งใส (Transparency) ควำม
รับผิดชอบ (Accountability) กำรทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และ
คุณธรรมในกำรทำงำน (Work Integrity) ผลกำรประเมินหน่วยงำนมีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนสูง คิดเป็นร้อยละ 73.36 คิดเป็นค่ำคะแนนที่ได้ 4.0000 ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
77.08
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
69.44
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
84.30
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
67.02
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
64.18
คะแนน ITA
73.36
3.4.3 ควำมสำเร็จของกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ผู้อำนวยกำร สพพ.
ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) เมื่อวันที่ 10 เมษำยน
2558 คพพ. เห็นชอบแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM) ในครำวกำรประชุม คพพ. ครั้งที่
6/2558 เมื่อวัน ที่ 17 มิถุน ำยน 2558 คพพ. ได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในครำวกำรประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2558 แต่ทั้งนี้
บำงตัว ชี้วัดตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ไม่มีผลกำรดำเนินงำนว่ำเป็นไปตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ คิดเป็นค่ำคะแนนที่ได้ 4.3333

4. จุดเด่น/ พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) กำรปฏิบัติงำนของ สพพ. บรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และบรรลุเป้ำหมำยตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนของ สพพ. ในระดับดีมำก

2) ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมสำคัญกับกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน มี ก ำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ ำ งเป็ น ระบบมี ร ะเบีย บ กำรจั ด ท ำข้ อมู ล หลั ก ฐำนมี ค วำมครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
นอกจำกนี้กำรจัดทำรำยละเอียดกำรประเมินผลมีควำมครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและครบทุกหัวข้อในแบบประเมินผล
12 เดือน

15

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สพพ. ควรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำม
โปร่งใส (Transparency) ควำมรับผิดชอบ (Accountability) กำรทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรม
คุณธรรม (Integrity Culture) และคุณธรรมในกำรทำงำน (Work Integrity) เพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสให้สูงยิ่งขึ้น
2) สพพ. ควรเร่งติดตำม โครงกำรกำรให้ควำมร่วมมือและกำรช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยเฉพำะกรณีที่ต้องยืนยันควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่ยังไม่ได้แจ้งควำมประสงค์
3) ในกำรประเมินผลงำนผู้บริหำรระดับสูง ควรมีกำรกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้ำหมำยที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
………………………………….

