กำหนดกำรประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหำนคร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน)
๒. เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตงิ านและหารือแนวทางการประเมินผล
ที่เหมาะสม
๓. เพื่อพิจารณาคาขออุทธรณ์รายละเอียดตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม
๑. ประธานกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
๒. องค์การมหาชนนาเสนอความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้ง
คาขออุทธรณ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการวัด (ถ้ามี) (๕ นาที)
(นาเสนอในรูปแบบของ Power Point)
๓. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลองค์การมหาชน ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานตามคารับรองฯ/คาขออุทธรณ์ (๕ นาที)
๔. อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านของ
องค์การมหาชน/คาขออุทธรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒๐ นาที)

ผู้เข้ำร่วมประชุม
- อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนฯ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล
องค์การมหาชน
- ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน
- เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร.

กำหนดกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กำหนดแห่งละประมำณ ๓๐ นำที)
วันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๕
กลุ่มที่ ๑ ห้องจำมจุรี ๒ ชั้น เอ็ม
๑. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (ประธาน)
๒. นายสุรพล นิติไกรพจน์
(อ.ก.พ.ร.ฯ)
๓. นางพรรณขนิตตา บุญครอง (อ.ก.พ.ร.ฯ)
๔. นายการุณ กิตติสถาพร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๕. นางดวงสมร วรฤทธิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๖. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๕
กลุ่มที่ ๓ ห้อง Executive Junction ชั้น เอ็ม
๑. นายวรากรณ์ สามโกเศศ (ประธาน)
๒. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
(อ.ก.พ.ร.ฯ)
๓. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
(อ.ก.พ.ร.ฯ)
๔. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๕. นายสมบัติ ธารงธัญวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๖. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๗. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพื่อการ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภูมิสารสนเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พัก ๒๐ นาที
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.
๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.
๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๑๓.๔๐ – ๑๔.๑๐ น.
๑๓.๔๐ – ๑๔.๑๐ น.
๑๓.๔๐ – ๑๔.๑๐ น.
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๕
กลุ่มที่ ๒ ห้องจำมจุรี ๒ ชั้น เอ็ม
๑. นายกอปร กฤตยากีรณ
(ประธาน)
๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.ฯ)
๓. นายสุทัศน์ ยกส้าน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๕. นายชิต เหล่าวัฒนา
(ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พัก ๒๐ นาที
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
หอภาพยนตร์
๑๕.๑๐ – ๑๕.๔๐ น.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๕๕
กลุ่มที่ ๔ ห้องจำมจุรีบอลลูม บี ชั้น เอ็ม
๑. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธาน)
๒. นายอาวุธ วรรณวงศ์
(อ.ก.พ.ร.ฯ)
๓. นายศิริพงศ์ อทัญญูตา
(อ.ก.พ.ร.ฯ)
๔. นายอาชว์ เตาลานนท์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๕. นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๖. นายก้องกิติ พูสวัสดิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น.
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูง
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
๑๓.๔๐ – ๑๔.๑๐ น.
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

