รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)

สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจาปีงบประมาณ 2560
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับ

การช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ประสานการใช้อานาจหน้าที่หรือการดาเนินการของ
หน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
งบประมาณ พ.ศ. 2560

227.35 ล้านบาท

รายได้ พ.ศ.2560

119.23 ล้านบาท

เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560

377.79 ล้านบาท

อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง)
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)

คณะกรรมการองค์การมหาชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

(48/40) คน

วันที่หมดวาระ

ประธานกรรมการ

1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

1 มิถุนายน 2560

19 เมษายน 2562

กรรมการโดย
ตาแหน่ง

2. ปลัดกระทรวงการคลัง

-

-

3. อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

-

-

4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-

-

5. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

-

-

6. ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

-

-

7. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

20 เมษายน 2558

19 เมษายน 2562

8. นายกุศล แย้มสอาด

20 เมษายน 2558

19 เมษายน 2562

9. นายอรรคศิริ บุรณศิริ

20 เมษายน 2558

19 เมษายน 2562

10. นายธีรัชย์ อัตนวานิช

20 เมษายน 2558

19 เมษายน 2562

16 พฤษภาคม 2557

15 พฤษภาคม 2561

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

11. นายเนวิน สินสิริ
ผู้อานวยการ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนาในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ร่วมกัน
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)

Function
Base

ชื่อองค์กำรมหำชน
สานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●

-

●

ภำพรวม

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA *

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภำพ

87.07

Innovation
Base

●

Potential
Base

●

●
(ระดับ 3)

ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน

ผลกำรปฏิบัติงำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

นายเนวิน สินสิริ

สูงกว่าเป้าหมาย

●

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สมรรถนะ

สูงกว่า
เป้าหมาย
●

ระดับคุณภำพ
●
(ระดับ 2)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●
องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

●

Area
Base
-

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

ประเด็นการประเมิน
1.1 ความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.2 ระดับความสาเร็จของการศึกษา/ประเมิน
โครงการที่มีศักยภาพสาหรับการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ

1.3 ความสาเร็จของการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการที่กาหนดในแผนงานหรือตามที่ประเทศ
เพื่อนบ้านขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ

คะแนน
ITA

87.07

ผลการ
ผล
ดาเนินงาน
ประเมิน

1 โครงการ
1 โครงการ
(ปิดโครงการ
(ปิดโครงการแล้ว
ปรับปรุงโครงสร้าง เสร็จ
พื้นฐาน
และเสนอ
ในนครหลวง
รัฐมนตรีว่าการ
เวียงจันทน์
กระทรวงการคลัง
สปป.ลาว ให้แล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.ย.
เสร็จ ภายในเดือน 60)
กันยายน 2560)

ดาเนินการศึกษา/ ดาเนินการศึกษา/
ประเมินโครงการ ประเมินฯ
ที่มีศักยภาพ
1 โครงการ
สาหรับการให้ (เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย.
ความช่วยเหลือ 60 ศึกษาโครงการ
ทางการเงินและ ปรับปรุงเส้นทาง
วิชาการ จานวน 1 หมายเลข 12
โครงการ
(ท่าแขก- ยมมะ
ลาด-บัวละพา-นา
เพ้า) เมื่อวันที่ 28
ก.ค. 60 สปป.ลาว
ส่ง Formal
Request มายัง
สพพ.)

ดาเนินการให้ความ ดาเนินการให้
ช่วยเหลือทาง
ความช่วยเหลือ
วิชาการแก่ประเทศ ทางวิชาการ
เพื่อนบ้าน
แก่ประเทศเพื่อน

สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย

เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1.4 ความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์โครงการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (Post Evaluation)

1.5 ระดับความสาเร็จของการติดตามโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

2. Agenda Base

ผลการ
ผล
ดาเนินงาน
ประเมิน
ซึ่งประกอบด้วย
บ้าน
1) โครงการใหม่ใน ซึ่งประกอบด้วย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 1) โครงการใหม่ใน
2560 1 โครงการ ปี 2560 จานวน 1
(ถ้ามี) และ
โครงการ คือ
2) การถ่ายทอด
โครงการ R12
ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ 2) ถ่ายทอด
ของประเทศเพื่อน ความรู้ 3 หลักสูตร
บ้านที่ดาเนินงาน
อย่างน้อย 1
แผนงาน
(3 หลักสูตร)

ประเมินผลลัพธ์
ไม่สามารถประเมิน
ของโครงการ
แล้วเสร็จ ภายใน
ปรับปรุงถนน
30 ก.ย. 60
ในนครหลวง
เนื่องจากมีปัญหา
เวียงจันทน์เพื่อ
ในกระบวนการจัด
รองรับการเป็น
จ้างที่ปรึกษา
เจ้าภาพประชุม
สุดยอดผู้นาเอเชียยุโรป (ASEM
Summit) ครั้งที่ 9
ภายใน 30
กันยายน 2560

ติดตามโครงการให้ ติดตามโครงการให้
ความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่อยู่
ทางการเงินที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ
จานวน
จานวน
4 โครงการ
4 โครงการ

สรุปผล
ประเมิน

เป้าหมาย

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์*

ร้อยละ 100

ไม่มีประเด็นสาคัญ
ต้องชี้แจง



สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน
3. Area Base

ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation
Base

4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ

5. Potential
Base

ผล
ประเมิน

-

ผลการ
ดาเนินงาน
-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90.64



และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ภายในปีงบประมาณ
2560

และรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ต่อคณะกรรมการ
สพพ. ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2560 วาระที่ 4.6

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 96

ร้อยละ 92.92



4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน
4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงาน

4 คะแนน

5.0000 คะแนน



ประเด็นการประเมิน

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ และประกาศ
เผยแพร่ผลการจัด
อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
สพพ. เมื่อวันที่
17 ก.ค. 60
ดาเนินการตาม
ร้อยละ 100
แผนการขับเคลื่อน (ได้รับ Formal
ยุทธศาสตร์ชาติ
Request จาก
ร้อยละ 100
สปป.ลาว สาหรับ
โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้า
โขง แห่งที่ 5 เมื่อ
วันที่ 28 ส.ค. 60)

สรุปผล
ประเมิน
-

-

สูงกว่า
เป้าหมาย



สูงกว่า
เป้าหมาย
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : นายเนวิน สินสิริ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัตงิ าน

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดทา
แผนงาน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
- ดาเนินการจัดทา
แผนงานประจาปีของ
ผู้อานวยการแล้วเสร็จ
ในเดือน ต.ค.2559
4 ครั้งต่อปี

ระดับมาตรฐาน

- จัดทาแผนงานประจาปี
ของผู้อานวยการแล้ว
เสร็จ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.
2559
- เสนอแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของ สพพ.
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559
- มีการรายงาน คพพ.
จานวน 4 ครั้ง
- 18 ม.ค. 60
- 26 เม.ย. 60
- 16 ก.ค. 60
- 18 ต.ค. 60
ระดับคุณภาพ

-

-

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน



สูงกว่าเป้าหมาย

2.1 ผลงานของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจ้าง
ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน

1. ความสาเร็จของการจัดทาแผนงาน
ประจาปีของผู้อานวยการ

2. จานวนครั้งการนาเสนอผลการปฏิบัตงิ าน
ตามแผนเป็นรายไตรมาส

2.1.2 ผลการประเมิน
องค์กร
2.1.3 งานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

3. การดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดสานักงาน
ก.พ.ร.

-





สูงกว่าเป้าหมาย

-

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
ทางการบริหาร
ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด

1. ภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ขององค์การ
4. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย








สูงกว่าเป้าหมาย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. โครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 3 หลักสูตร
2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1 โครงการ
3. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผลประโยชน์ทางตรง
1) ยอดรายรับจากการขายสินค้าและบริการของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
2) ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง
3) การลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ผลประโยชน์ทางอ้อม
1) การจ้างงานในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการขนส่ง
2) เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
4) ส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
5) มีการจ้างงานในประเทศเพื่อนบ้านและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และกาลังซื้อทาให้มูลค่าการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดความยากจนของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทาให้ลดการพึ่งพา
ทรัพยากรของประเทศไทยบริเวณชายแดนและพื้นที่ข้างเคียง
6) สนองยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภมู ิภาค (Connectivity) เพื่ออานวยความสะดวกและประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง
และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ข้อสังเกต
1) สพพ. ควรเร่งติ ดตามโครงการการให้ ความร่ วมมือและการช่วยเหลื อทางวิ ชาการที่เกี่ยวเนื่องกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกรณีที่ต้องยืนยันความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยัง
ไม่ได้แจ้งความประสงค์
2) สพพ. ควรติดตามความสาเร็จของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (Post
Evaluation) สาหรับโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ฯ ที่ สพพ.ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ 3 ปีฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสพพ. ควรดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาให้ได้ตามแผนงาน และกาหนดให้
เสนอผลลัพธ์ของการประเมิน ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561
3) สพพ. ควรพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
4) สพพ. ควรทบทวนจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการให้เป็นไปตามหลัก
สถิติ ทั้งนี้ สพพ. สารวจ กลุ่มหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน 39 ตัวอย่าง กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป ได้แก่ สถาบันการเงิน ที่ปรึกษา
ผู้รับเหมา มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน 119 ตัวอย่าง กลุ่มหน่วยงานในประเทศไทย 81 หน่วยงาน รวม 239 ตัวอย่าง ซึ่งน้อย
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กว่าจานวนตัวอย่าง 313 ตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และควรให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่โครงการใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นผู้รับบริการเข้าไปอยู่ในกลุ่มตัวอย่างด้วย
5) เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรและประเทศไทย สพพ. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่ม
ประชาชนในพื้นที่โครงการ ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนที่จะเข้ามาก่อสร้างหรือดาเนินโครงการอย่างทั่วถึง เพราะส่วนใหญ่
ประชาชน จะได้รับข่าวสารจากผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือคนที่เข้ามาทางาน โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า

…………………………………
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