รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานความร่ วมมื อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่ อนบ้ าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.
เป็นองค์การมหาชนที่มีบทบาทในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ทํา
หน้าที่ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) ทั้งด้านวิชาการและการเงินอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารสํ านักงานความร่วมมือพั ฒนาเศรษฐกิจกั บประเทศเพื่ อนบ้ าน (คพพ.) รวมทั้งทําหน้าที่
ดําเนิ นการศึ กษาและจั ดทํ าข้อเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ประสานกั บหน่วยงานทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบันการเงินในประเทศ และสถาบันการเงินต่างประเทศในการระดมทรัพยากรและทํางานร่วมกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและการทํางานของประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2548 โดยกําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ
1) ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2) ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4)
ประสานการใช้อํานาจหน้าที่หรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือ
หน่วยงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศ เพื่อนบ้าน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1.4 ผู้อํานวยการ : นายอรรคศิริ บุรณศิริ (16 มิถุนายน 2552 – ปัจจุบัน)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
(1) วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 25 มกราคม 2553
คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

2
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7. นายรพี อสัมภินพงศ์
8. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
9. ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(2) วันที่ 26 มกราคม – 30 กันยายน 2553
คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
8. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
9. ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รวม 39 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อันนําไปสู่ความรุ่งเรือง
และความผาสุกของสังคมในภูมิภาค”
พันธกิจ
“ให้ ความร่วมมือและการช่ วยเหลื อทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การขยายความ
ร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคีอย่างยั่งยืน
2) จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
3) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวม ได้คะแนน
4.8660 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก โดยเฉพาะผลการ
ปฏิ บั ติ ง านในมิ ติ ที่ 1 ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป็ น ไปตามพั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข อง สพพ.
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 และ ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 อยู่ในระดับดีมาก
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สําหรับผลการปฏิบัติงานใน มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.7300
และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 4.6000 กล่าวโดยสรุป ผลการปฏิบัติงาน
ของ สพพ. ในทุกมิติอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจาก
¾ สพพ. กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานทุก
ตัวชี้วัด เช่น ผลสําเร็จเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน การติดตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน การประเมินผลโครงการความช่วยเหลือจาก สพพ. ประกอบด้วย
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี รวมทั้งการประเมินผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก สพพ. เป็นต้น
¾ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีผลการดําเนินงานในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด เช่น การดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้เงินกู้ของโครงการ
ช่วยเหลือทางการเงินเทียบกับกําหนดของสัญญา การติดตามอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหาร
เงินสะสมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
¾ คณะกรรมการบริหาร สพพ. ได้ดูแลติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน มอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ และจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงินให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้กํากับดูแลอย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส
¾ ด้านการกํ ากั บดูแ ลกิจการและการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในเรื่องการจัดส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุม สพพ. มีผลการดําเนินงานดีมาก สามารถนําส่งวาระการประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม (โดยจัดส่งในรูป CD Rom) ก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วันทําการ ซึ่งนอกจากประหยัดกระดาษ
ในการผลิตเอกสารแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย

2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

5
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

5.0000

ประสิทธิผลของการ
มิติที่ 1
ปฏิบัติงาน

50%

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

5.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

20%

4.6000

20%

4.7300

มิติที่ 4

ระดับคะแนน

ผลคะแนน
5.0000

4.0000

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์กร

3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

รวมทุกมิติ

100%

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

4.8660

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความสําเร็จของการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
1.3 ระดับความสําเร็จของการติดตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.4 จํานวนโครงการความช่วยเหลือจาก สพพ. ที่ได้รบั
การประเมินผล
1.4.1 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 ปีที่ได้รบั
การประเมินผลความสําเร็จ
1.4.2 จํานวนโครงการที่ได้รบั การประเมินผลกระทบและ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการของ
องค์การมหาชน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

50
ระดับ

15

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.7500

โครงการ

15

0

-

1

-

2

2

5.0000

0.7500

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับ

5

1

3

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

3

5

5

5.0000

0.2500

ร้อยละ

10
10

70

90

94.55

5.0000
5.0000

0.5000

75

80

85
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ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ

20
4

92

94

96

98

100

ร้อยละ

4

0.74 0.84 0.94 1.04 1.24

ระดับ

8

1

2

3

4

ระดับ

4

1

2

3

4

ระดับ

20
20

หน่วยวัด

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละเฉลี่ยของการติดตามหนี้เงินกูข้ องโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเทียบกับกําหนดของ
สัญญา
3.2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหาร
เงินสะสมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ
เงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ในรอบปี (=ร้อยละ0.74)
3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดหาแหล่งเงินทุนอืน่
(นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน)
3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และ
การพัฒนาองค์การ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

น้ําหนักรวม

1

2

3

4

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

100

ค่าคะแนน
ที่ได้
4.6000
5.0000

1.67

5.0000

0.2000

5

4

4.0000

0.3200

5

5

5.0000

0.2000

4.73

4.7300
4.7300

0.9460

ค่าคะแนนที่ได้

4.8660

5

100

0.2000

2.2 เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น รายปี ข องสํ า นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2553
คะแนน พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

มิติที่ 1
4.8000
3.1728
2.1429
4.3250
5.0000

มิติที่ 2
5.0000
5.0000
3.9467
4.3648
5.0000

มิติที่ 3
5.0000
4.1159
4.5768
4.8750
4.6000

มิติที่ 4
4.8750
3.1529
2.7800
4.3311
4.7300

รวม
4.8750
3.5392
3.0261
4.4396
4.8660

5
4

2549

3

2550
2551

2

2552
2553

1
0
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มิติที่ 4

รวม
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3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สพพ. กํ าหนดตั วชี้ วัด ผลการดํา เนิ น งานทั้ ง ผลผลิต และผลลัพ ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกับ พัน ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ของ สพพ. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 พันธกิจด้านการให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศ
เพื่อนบ้าน สพพ. ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 4 โครงการ เป็น
โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ R11 และโครงการก่อสร้างทาง
รถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนจากบ้านภูดู่ (จังหวัดอุตรดิตถ์) - ปากลาย สปป.ลาว และโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจาก
บ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) ผลสําเร็จคือ คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้อนุมัติให้จัดทําโครงการความช่วยเหลือทางการเงินและลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา
ในโครงการใหม่ทั้ง 2 โครงการแล้ว การดําเนินงานดังกล่าวมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.2 พันธกิจด้านการให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน สพพ. มีผลการดําเนินงานในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด ได้แก่
สพพ. ได้ดําเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 2 โครงการ
คือ
1) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ สพพ.ดําเนินการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สพพ. และ สปป.ลาวได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข3 (R3) แล้ว
2) โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ให้ สพพ.ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สพพ.และ สปป.ลาวได้ลงนามในสัญญาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินโครงการดังกล่าว โดย สปป.ลาว ลงนามว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทที่ปรึกษาแล้ว
ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
นอกจากนี้ สพพ. มีการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
จํานวน 5 โครงการ คือ
1) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
2) โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง
3) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67
4) โครงการก่อสร้างทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง
5) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 68
สพพ. จัดทําแผนการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ได้รับอนุมัติจาก ผอ.สพพ. เพื่อนําแผนไปปฏิบัติและสามารถดําเนินการตามแผนการติดตามความก้าวหน้า
โครงการฯ จนแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 มีผลความก้าวหน้าของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 รวมทั้ง
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ดีกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 130.01) ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวมีความครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
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3.1.3 การประเมินผลโครงการความช่วยเหลือจาก สพพ. ประกอบด้วยโครงการที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 1 ปีที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็จ จํานวน 2 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ก่อนแผน ได้แก่ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําฮ่องวัดไต 2 ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว
สพพ.จัดทําแบบสอบถาม เดินทางไปสํารวจข้อมูลภาคสนาม ณ นครเวียงจันทน์ ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานประเมินผลโครงการทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จ และนําเสนอ คพพ. เพื่อทราบใน
การประชุม คพพ. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ซึ่งเป็นการดําเนินการเสร็จก่อนแผนที่กําหนดไว้ภายในเดือน
กันยายน 2553 ผลการดําเนินงานดังกล่าวจึงมีความครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
นอกจากนี้มีโครงการที่ได้รับการประเมินผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้น จํานวน 2 โครงการ
เป็นโครงการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จก่อนแผน ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน
สปป.ลาว (R3) ช่วงห้วยทรายถึงบ้านสอด และโครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง ตราด /เกาะกงสะแรอัมเปิล (R48) โดย สพพ. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดําเนินงาน
ศึกษาผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สพพ. และมีการจัดสัมมนาผู้ที่
เกี่ยวข้องและส่งผลการศึกษา Final Report เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 นําเสนอที่ประชุม คพพ. เมื่อ 29
กันยายน 2553 ซึ่งเป็นการดําเนินการเสร็จก่อนแผนเล็กน้อย (กําหนดไว้ภายในเดือนกันยายน 2553) ผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวจึงมีความครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สพพ. ได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ สพพ. ที่มีต่องานบริการ 5 งานหลัก โดยสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 160 คน มีผู้ตอบแบบ
สอบถาม 152 คน ซึ่งผลการสํารวจในภาพรวม ปรากฏว่า ผู้รับบริการของ สพพ. มีความพึงพอใจเป็นร้อยละ
94.55 อยู่ในระดับดีมากสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมี
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการมากที่สุด (ร้อยละ 95.00) รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ (ร้อยละ 94.80) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 94.00) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
(ร้อยละ 94.00) ทั้งนี้ มีผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ 5 งานหลัก ดังนี้
งานบริการ
1) การรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
2) งานบริการทางด้านโครงการ
3) งานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติร่วมกัน
4) งานธุรกรรมทางด้านการเงิน
5) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ภาคประชาชน
รวมเฉลี่ย

ผลการสํารวจความพึงพอใจ (ร้อยละ)
94.60
95.00
93.00
94.00
93.80
94.55
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สําหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. คือ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้
มากขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนงานระยะกลางและระยะยาวที่บูรณาการกับกระทรวง กรมอื่น ๆ
ในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ควรขยายเครือข่ายการให้ความ
ช่วยเหลือและขอบเขตการบริการให้ไกลออกไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เป็นมิตรประเทศที่ดี
มีความเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของการให้บริการของ สพพ. เช่น คณะผู้บริหารปัจจุบันมีคุณสมบัติ
และคุณธรรมที่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้น สามารถตอบคําถามและให้ข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ ง การบริ ก ารตอบสนองต่ อ การติ ด ต่ อ กั บ ต่ า งประเทศได้ ร วดเร็ ว ทั น การณ์ เป็ น ต้ น
(รายละเอียดในรายงานโครงการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.6000
การดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้เงินกู้ของโครงการช่วยเหลือทางการเงินเทียบกับกําหนด
ของสัญญา สพพ. มีผลการดําเนินงานที่ครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนน
ที่ได้ 5.0000 โดย สพพ. ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ มีการจัดฐานข้อมูล จัดทําแผนการติดตามหนี้
ประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สพพ. และดําเนินการตามแผนดังกล่าวโดยได้นําเสนอรายงานผลการ
ติดตามจัดเก็บหนี้เสนอต่อที่ประชุม คพพ. จํานวน 3 ครั้ง รวมทั้งได้จัดทํารายงานสรุปผลการจัดเก็บหนี้จากผู้กู้
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอต่ อ ผอ.สพพ. สรุ ป ได้ รั บ การชํ า ระหนี้ แ ล้ ว 14
ครั้ ง เป็ น เงิ น
48,475,678.68 บาท
การดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตามอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารเงินสะสม
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในรอบปี
สพพ. มี ผลการดําเนิ นงานที่ครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใ นคํ ารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 โดย สพพ. ได้มีการติดตามสภาวะตลาดการเงินและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิด มีการรายงานต่อที่ประชุม คพพ. จํานวน 5 ครั้ง โดยมีผลการบริหารเงินสะสม ณ วันที่ 24 กันยายน
2553 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.67 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง (ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา) อยู่ที่ร้อยละ 0.74 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการบริหารเงินสะสมของ สพพ.
จึงสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อยู่ร้อยละ 0.93
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น (นอกเหนื อ จากเงิ น งบประมาณ
แผ่นดิน) สพพ.สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000 โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 สพพ.เจรจากับสถาบันการเงิน 4 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน แต่ได้ลงนามสัญญา
ความร่วมมือทางการเงิน จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
• โครงการ R3 ในส่วนของค่า Price Adjustment วงเงิน 200 ล้านบาท กับธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
• โครงการ R3
ในส่วนของค่าปรับปรุงถนนหมายเลข 3 วงเงิน 205 ล้านบาท กับ
ธนาคารออมสิน
• โครงการ T2 วงเงิน 250 ล้านบาท กับธนาคารออมสิน
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การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สพพ. มีผลการดําเนินงานได้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดย สพพ. ได้มีการดําเนินการอย่าง
เป็นขั้นตอน คือ มีการจัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด มีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์
และจัดทํารายงานแสดงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ในการจัดทํา
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และดําเนินการตามแผนดังกล่าวได้
อย่างครบถ้วนและได้ผลดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ อีกทั้งได้จัดทําแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้วย
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.7300
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งการประเมินนี้จะให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7300 สูงกว่าปีที่แล้ว
(ปี พ.ศ. 2552 สพพ. มีผลการประเมิน = 4.3311 คะแนน) จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced scorecard
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับให้มีการประเมินผล
งานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผูบ้ ริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)
80
10
5.0000
15
5.0000
10
4.2000
10
5.0000
10

5.0000

10
15
20
10
10

4.1000
5.0000
4.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.7300 คะแนน

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- สพพ. จัดทําข้อมูลสนับสนุนที่ประชุม คพพ. ในการพิจารณากําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์
นโยบาย และเป้าหมาย อย่างครบถ้วน มีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ 3 ปีที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกลยุท ธ์ของ สพพ. พร้อมทั้งมี ก ารนํา ผลการดําเนินงานในอดี ต และผลการวิเคราะห์ ปัจจั ย ภายในและ
ภายนอก มาประกอบการพิจารณากําหนดแผนยุทธศาสตร์
- มีการจัดทําแผนงานของระบบการบริหารจัดการที่สําคัญแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบ
ของ คพพ. ก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และมีการรายงานผลการดําเนินงานของระบบสําคัญต่อ คพพ.ด้วย
- คพพ. ได้ดูแ ล ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในด้ านการเงินและไม่ใ ช่
การเงิน มอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ และจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้กํากับดูแลอย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส
- มีการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลและเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจน
- มีการจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้ล่วงหน้า กําหนดประชุมทุกเดือน
และสามารถดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วน การประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจํานวน 12 ครั้ง ร้อยละ
91.30 ของจํานวนการประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด
- มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ สํ า คั ญ ของ สพพ. ในรายงานประจํ า ปี และใน
เว็บไซต์ ของ สพพ. ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างครบถ้วน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
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- มีการเปิ ดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ ประชุ ม คพพ. อย่างเป็ น
ทางการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมิน หากแต่ยังมิได้มีการกําหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน
- จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการของ สพพ.
สําหรับกรรมการใหม่ และกรรมการท่านอื่น ๆ อาทิ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2553 สพพ.ได้สรุปผลการตรวจเยี่ยมโครงการ รวมทั้งแนวทางการนําผลการตรวจ
เยี่ยมมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของ สพพ. ซึ่ง คพพ. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553

4. จุดเด่น/ พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน มีการนําเสนอรายงานการประเมินตนเองของ สพพ. อย่างละเอียดครบถ้วน จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ง่ายต่อการวิเคราะห์ของผู้ประเมิน
2) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
อย่างใกล้ชิดทําให้รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือในการจัดทําข้อมูลความก้าวหน้าโครงการและร่วม
สํารวจติดตามความก้าวหน้าด้วย
3) ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วทํ าให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารเงินสะสมดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์
4) ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การจัดส่งเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม สพพ. มีผลการดําเนินงานดีมาก สามารถนําส่งวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม (โดยจัดส่งในรูป CD Rom) ก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วันทําการ ซึ่งนอกจากสามารถประหยัดกระดาษในการผลิต
เอกสารแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
5) มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทางรายงานประจําปีและเว็บไซต์ ของ สพพ. ซึ่งมีข้อมูลอย่าง
ละเอียดและครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกชุด

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การกํ าหนดตั วชี้วัดในมิ ติที่ 1 มิ ติด้านประสิท ธิผลของการปฏิบัติงาน ควรเลื อกเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ ๆ ที่แสดงถึงผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานหรือส่งผลกระทบโดยตรงในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
สพพ. ตัวชี้วัดใดที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลโดยวัดกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงานแล้วควรพัฒนาเป็น
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ต่อไป
2) สพพ. ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการความช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. อย่างต่อเนื่อง
3) ควรมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
บริหารเงินสะสมมีอัตราผลตอบแทนดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์
ยิ่งขึ้น
4) การรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงานของระบบบริ ห ารจั ด การที่ สํ า คั ญ ต่ อ
คณะกรรมการบริหาร สพพ. นอกจากจะรายงานรายไตรมาสแล้ว ควรบรรจุให้เป็นวาระเพื่อพิจารณา
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5) การประชุม คพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาที่มิได้แจ้ง
ล่วงหน้าโดยมีความจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 19 วาระต่อปี สพพ. ควรช่วย คพพ. กลั่นกรองและนําเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเข้าในวาระเพื่อพิจารณาตั้งแต่แรก เพื่อให้ คพพ. สามารถดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระที่กําหนด
………………………………….

