ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

68.00%

4.4294

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10.00%

4.1000

3.0000

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

10.00%

5.0000

2.0000

12.00%

3.5563

100%

4.3488

มิติที่ 1

มิติที่ 3

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) อยูในเกณฑดี โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับ 4.3488
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : หากพิจ ารณาผลคะแนนรายมิ ติ องคก ารบริห ารการพั ฒนาพื้นที่พิ เ ศษเพื่อ การ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน(องคการมหาชน) สามารถดําเนินงานไดในระดับดีมากในมิติที่ 3 สวนมิติที่ 1 มิติที่ 2 และมิติที่ 4
ตามลําดับ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล : องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี ซึ่งจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน (รายงานตัวชี้วัด) มีความถูกตอง และนาเชื่อถือ ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัด อยางไรก็ตามการสํารวจ
การมีสวนรวมและการเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการรับรูของ
ประชาชนถึงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารระดับสูงของ อพท. มีทัศนคติที่ดี
ตอระบบประเมินผล ใหความสนใจ และมีสวนรวมในกําหนดกรอบ และนโยบายตางๆ ของ อพท. ตลอดจนการควบคุมดูแล
การดําเนินงานของ อพท.อยางใกลชิด ซึ่งบุคลากรของ อพท. รับรู และมีความตั้งใจที่จะดําเนินงาน เพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของอพท. เปนอยางดี
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) (ตอ)
 อื่น ๆ : อพท. เปนองคการที่ทํางานโดยการประสานและบูรณาการหลายภาคสวน ผลงาน (Output) สวนใหญ ของ อพท.
ไมไดดําเนินการเอง แตเปนการประสานและชักชวนใหประชาชน และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ทําใหจําเปนตองใชระยะเวลาในการประเมินผลลัพธ (Outcome) นอกจากนั้นงานของ อพท. เปนงานที่มีผลประโยชนของแต
ละฝายเขามาเกี่ยวของ ทําใหเกิดความยากลําบากในการทํางาน
3. ขอเสนอแนะ
 อพท. ควรเผยแพรขอมูลพื้นฐานบางสวนแกประชาชนทั่วไป โดยผานทาง Website ของอพท. เพื่อใหประชาชนทราบถึง
การดําเนินงานของอพท. เชน ความคืบหนาในการพัฒนาพื้นที่พิเศษตามแผนแมบท การมีสวนรวมและสังคมแหงการ
เรียนรูของชุมชน การจัดทํามาตรฐานตางๆ ในพื้นที่พิเศษ สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษ เปนตน
 อพท. ควรสนับสนุนใหมีการประสานและการบูรณาการ รวมทั้งสรางการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 อพท. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร เนื่องจากในปจจุบันระบบระบบสารสนเทศ ยังไม
สมบูรณ ขาดแคลนฐานขอมูล เชน ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมในทุกพื้นที่พิเศษ ความคืบหนาในการดําเนินงานตามแผนฯ
การใชจายงบประมาณตามแผนฯ ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดอยางครบถวน
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 68)
1 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู
ระดับ
เกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
2 จํานวนพื้นที่พิเศษที่มีการประกาศในปงบประมาณ พ.ศ.
แหง
2548
3 ระดับความสําเร็จในการเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษ
ระดับ
4 ระดับการมีสวนรวมและสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน
ระดับ
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)
5 รอยละความสําเร็จของการจัดทํามาตรฐานคุณภาพ (Quality
Standard)
5.1 โครงสรางพื้นฐาน
5.1.1 รอยละความสําเร็จของการออกแบบระบบบําบัดน้ํา
รอยละ
เสียตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2548
5.1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบกําจัดขยะ
รอยละ
ตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2548
5.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2.1 รอยละที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในเกาะชาง
รอยละ
และเกาะกูด
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 10)
6 รอยละของการรับรูของประชาชนถึงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
รอยละ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 12)
7 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
8 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ระดับ
3 ปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผน
ของหนวยงานตนสังกัด
น้ําหนักรวม
ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

68

4.4294

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0000

8

0

-

1

-

2

1

3.0000

0.2400

20

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.8000

20

1

2

3

4

5

4.86

4.8600

0.9720

10

4.1000
4.1000
3.5000

3

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 80.00

3.0000

0.0900

3

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 90.00

4.0000

0.1200

5.0000
4

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

0.00

5.0000

0.2000

10
10
12

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

96.50

5.0000
5.0000
3.5563

0.5000

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

5

1

2

3

4

5

3.54

3.5350

0.1768

5

1

-

3

-

5

3

3.0000

0.1500

คาคะแนนที่ได

4.3488

100

หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
หมายเหตุ : 3 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ผลคะแนนยังไมสมบูรณ โดยขอใหองคการมหาชนจัดสงขอมูลเพิ่มเติม
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานในการจัดทําแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
อยูในเกณฑดีมาก มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
การบูรณาการการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษหมู  อพท. สามารถจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง และไดรับ
เกาะชางและพื้นที่
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การใชประโยชน
เชื่อมโยง
ที่ ดิ น และพั ฒ นาชุ ม ชน การพั ฒ นาโครงข า ยโครงสร า งพื้ น ฐาน การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนและการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการตลาด ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางกระบวนการ
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2. จํานวนพื้นที่พิเศษที่มี  ผลการดําเนินงานในการประกาศพื้นที่พิเศษในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยูในเกณฑปานกลาง มี
ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.0000
การประกาศใน
ปงบประมาณ พ.ศ.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อพท. สามารถประกาศพื้นที่พิเศษในราชกิจจานุเบกษาจํานวน 1 แหง
2548
ไดแ ก เชียงใหมไนทซาฟารี โดยพื้นที่เปาหมายที่ไมสามารถประกาศพื้นที่พิเศษในราชกิจ จา
นุเบกษาไดสําเร็จตามเปาหมายไดแก หมูเกาะเสม็ดและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งขณะนี้อยูในระหวาง
กระบวนการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี กอนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป โดยมีอุปสรรค
ในการดําเนินงาน ไดแก การกําหนดแนวเขตเพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนแมบทการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ การตรวจสอบแนวเขตตามหลักฐานของทางราชการอื่นๆ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
3. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานในการเตรียมการประกาศพื้นที่พิเศษ อยูในเกณฑดี มีผลการประเมินอยูที่ระดับ
การเตรียมการประกาศ คะแนน 4.0000 โดยเปนการถวงน้ําหนักในการเตรียมการพื้นที่พิเศษ 3 แหง ไดแก แหลมถั่วงอก
และพื้นทีเ่ ชื่อมโยง (ระดับคะแนน 5) หมูเกาะพีพี (ระดับคะแนน 3) และภูกระดึง (ระดับคะแนน 4)
พื้นที่พิเศษ
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อพท. สามารถเตรียมการพื้นที่พิเศษ 3 แหง
- แหลมถั่วงอกและพื้นที่เชื่อมโยง อพท. สามารถจัดทําขอกําหนดการจัดทําแผนแมบทแลว
เสร็จ (ระดับคะแนน 5)
- หมูเกาะพีพี อยูระหวางการประชุมหารือรวมกับจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ(ระดับ
คะแนน 3)
- ภูกระดึง มีการดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่พิเศษที่จะประกาศ (ระดับคะแนน 4)
 อุปสรรคที่ทําใหผลการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก ความไมเขาใจในอํานาจหนาที่
ของ อพท. ตามพระราชกฤษฎีกา ประชาชนบางสวนเขาใจวาการประกาศแนวเขตพื้นที่พิเศษเปน
การเขามายึดครองที่ดินเชนเดียวกับการประกาศเขตอุทธยานแหงชาติ ดังนั้นทาง อพท. ตองใช
กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ทําใหตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการคอนขางมาก รวมทั้งตองมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหนวยงานราชการตางๆ
เพื่อการจัดทําแผนแมบท
4. ระดับการมีสวนรวม  ผลการดําเนินงานในการสํารวจการมีสวนรวมและสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน ประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในเกณฑดีมาก มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.8600
และสังคมแหงการ
 ผลการสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม พบวา ระดับการมีสวนรวมและสังคมแหงการเรียนรูของ
เรียนรูของชุมชน
ประชาชน และองคกร ชุมชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
ปกครองสวนทองถิ่น
เทากับรอยละ 87.20 โดยเกณฑการใหคะแนนเปนดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รอยละ 10
รอยละ 30
รอยละ 50
รอยละ 70
รอยละ 90
 การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งในการสํ า รวจ ควรกํ า หนดให เ หมาะสมกั บ จํ า นวนประชากรแต ล ะ
กลุมเปาหมาย โดยผลการสํารวจตัวชี้วัดนี้มาจากผูตอบแบบสอบถาม 86 ทาน ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการสํารวจและศึกษานักทองเที่ยวพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ
5. รอยละความสําเร็จของ 
การจัดทํามาตรฐาน
คุณภาพ (Quality
Standard)
5.1 โครงสรางพื้นฐาน



5.1.1 รอยละ
ความสําเร็จของการ
ออกแบบระบบบําบัด 
น้ําเสียตามแผน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2548


5.1.2 รอยละ
ความสําเร็จของการ
จัดทําระบบกําจัดขยะ 
ตามแผนปงบประมาณ
พ.ศ. 2548

5.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม



สรุปผลการประเมิน
ดีมาก

;

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.1000 โดยมี
การแบงการประเมินผลเปน 2 สวน ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ 5.1 โครงสรางพื้นฐาน
- ตัวชี้วัดที่ 5.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.5000 โดยมี
การประเมินผลใน 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก
- ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 รอยละความสําเร็จของการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
- ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบกําจัดขยะ
ผลการดําเนินงานการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยูในเกณฑ
ปานกลาง มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.0000
อพท. สามารถออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีรอยละความสําเร็จเทากับ รอยละ 80 เมื่อเทียบกับ
แผนปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดย อพท. พิ จ ารณาตรวจรั บ งานงวดที่ 1 และ 2 ประกอบดว ย
รายงานขั้นตน รายงานการศึกษาเบื้องตน และรายงานฉบับกลาง โดยสาเหตุที่ทําใหการดําเนินการ
ไมเปนตามเปาหมาย เนื่องจากการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียจําเปนที่จะตองไดที่ดินสําหรับการ
ออกแบบ และ อพท. ไมสามารถจัดหาที่ดินได ทําให อพท. ตองเห็นชอบการขอตอสัญญา (ขยาย
ระยะเวลาทํางาน) ออกไป 90 วัน และระงับการนับเวลาของสัญญาจนกวา อพท. จะจัดหาพื้นที่ได
ผลการดําเนินงานของการจัดทําระบบกําจัดขยะตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยูในเกณฑดี มี
ผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000
อพท. สามารถจัดทําระบบกําจัดขยะ โดยมีรอยละความสําเร็จเทากับ รอยละ 90 เมื่อเทียบกับแผน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ขณะนี้การกอสรางอาคารตางๆ คืบหนาประมาณรอยละ 90 เหลืองาน
ติดตั้งอุปกรณเครื่องมือตางๆ ในระบบคัดแยก และระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยสาเหตุที่ทําใหการ
ดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย เนื่องจากในชวงกอสรางเปนฤดูฝน และพื้นที่เกาะชางเปนพื้นที่ที่มี
ฝนตกชุกเปนเวลานาน (ประมาณ 8 เดือน) ทําใหบอยครั้งตองรอใหพื้นที่แหง เครื่องจักรขนาด
ใหญ / หนั ก จึ ง จะเข า พื้ น ที่ ไ ด รวมถึ ง งานเทคอนกรี ต ที่ ต อ งรอช ว งที่ ไ ม มี ฝ นตก นอกจากนั้ น
เครื่องจักรสวนใหญผลิตในตางประเทศ และเปนเครื่องจักรที่ตองสั่งประกอบ จึงตองสั่งจองและ
ใชเวลาประมาณ 6 เดือน จึงจะไดรับเครื่องจักร
ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
โดยมีการประเมินผลใน 1 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 รอยละที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม
ในเกาะชางและเกาะกูด
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานของรอยละที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในเกาะชางและเกาะกูด อยูในเกณฑ
5.2.1 รอยละที่
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดีมาก มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
ปาไมในเกาะชางและ  อพท. ไดจัดจางสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใชภาพถายดาวเทียม
เกาะกูด
IKONOS (ขนาดจุดภาพ 1 เมตร) ในการสํารวจพื้นที่เกาะกูด และ Quick Bird (ขนาดจุดภาพ 70
เซนติเมตร) ในการสํารวจพื้นที่เกาะชาง รวมกับการออกสํารวจภาคสนาม โดยมีการบันทึกภาพ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และมีการสํารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 พบวา พื้นที่ปาไม
ในเกาะชางและเกาะกูดไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นที่เทากับ 107,119.44 และ 52,768.30 ไร
ตามลําดับ
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย อพท. ไดประสานกับจังหวัดตราดและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ไดแก จังหวัดตราด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดตราด อุทธยานแหงชาติหมูเกาะชาง สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดตราด สถานี
ตํารวจภูธร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรวมมือกันปองกันปราบปรามการกระทําผิดวา
ดวยพระราชบัญญัติปาไมแหงชาติ ปองกันและควบคุมไฟปา และสนับสนุนใหทองถิ่นปลูกปาชาย
เลน รวมทั้งสรางจิตสํานึกแกเยาวชนในพื้นที่ใหเกิดความตระหนักในการชวยกันดูแลทรัพยากรปา
ไมเพื่อความยั่งยืน
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
6. รอยละของการรับรู  ผลการดําเนินงานในการสํารวจการรับรูของประชาชนถึงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อยูในเกณฑดีมาก
ของประชาชนถึงการ
มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 ผลการสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม พบวา รอยละของการรับรูของประชาชนถึงการพัฒนาพื้นที่
พิเศษของพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง เทากับรอยละ 96.50
 การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งในการสํ า รวจ ควรกํ า หนดให เ หมาะสมกั บ จํ า นวนประชากรแต ล ะ
กลุมเปาหมาย โดยผลการสํารวจตัวชี้วัดนี้มาจากผูตอบแบบสอบถาม 86 ทาน ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการสํารวจและศึกษานักทองเที่ยวพื้นที่พิเศษหมูเกาะชางและพื้นที่เชื่อมโยง
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
การพัฒนาองคกร
7. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของอพท. อยูในเกณฑ
ดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
การจัดทําแผนพัฒนา
 อพท. ไดสํารวจความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร โดยใหผูบริหารและเจาหนาที่ อพท. รวมทั้งสิ้น
บุคลากร
ปงบประมาณ พ.ศ.
30 ทาน ตอบแบบสอบถาม และไดสรุปผลการสํารวจ กําหนดเปนหัวขอและวิธีการพัฒนาบุคลากร
2549
และสามารถจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (แผนฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน) ปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 ไดแลวเสร็จ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของอพท. เรียบรอยแลว
 ผลการดําเนินงานของอพท. อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.5350 โดยมี
8. ระดับคุณภาพการ
หัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ ไดแก 1)บทบาทของคณะกรรมการองคการมหาชน 2)
กํากับดูแลกิจการ
รายงานทางการเงิน 3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงานอื่นๆ ทางดาน
การกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้

Ð คณะกรรมการบริ ห ารองค ก ารบริห ารการพั ฒ นาพื้น ที่พิ เ ศษเพื่อ การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ง ยื น
(องคการมหาชน) มีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร มี
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญเปนประจํา เฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งตอไตรมาส

Ð การประชุมของคณะกรรมการ อพท. ควรเตรียมเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการไดมี
ระยะเวลาศึกษากอนเขารวมประชุมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประชุม

Ð ในการประชุมแตละครั้งมีคณะกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ 82.50 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 10 ทาน จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2548

Ð อพท. ควรปรับปรุงการปดบัญชีประจําปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสงใหสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) ไดภายในกําหนด

Ð อพท. ควรเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการใหกับบุคคลที่สนใจ เชน ผานทางเว็บไซต
ของอพท. (www.dasta.or.th) เปนตน

Ð การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ควรมีการดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
Ð ควรใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงอยางเปนทางการ

Ð ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ เปนระบบงานที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการขององคกร
คณะกรรมการควรมีสวนรวมในการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานระบบ โดย อพท.ควร
พิจารณาศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
9. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป ของ อพท. อยูในเกณฑปานกลาง โดยมีผล
การประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.0000
การจัดทําแผนการ
 อพท. สามารถจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 4 ป (ป 2548-2551) ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการ
ปฏิบัติงาน
แผนดิน (ป 2549-2551) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
3 ปใหสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการ
แขงขันได ขอ ค. การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา ซึ่งอยูระหวางการ
แผนดินและแผนของ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของ อพท.
หนวยงานตนสังกัด
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