รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํ านั กงานความร่ วมมื อพั ฒนาเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่ อนบ้ าน (องค์ การมหาชน) หรื อ สพพ.
เป็ นองค์ ก ารมหาชนที่ มี บ ทบาทในการร่ วมมื อพั ฒ นาเศรษฐกิ จกั บประเทศเพื่ อ นบ้ านตามนโยบายของรั ฐ บาล
ทําหน้าที่ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (ประเทศเวี ยดนาม) ทั้งด้านวิชาการและการเงิ นอย่างบู รณาการและมี ประสิทธิ ภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) รวมทั้งทําหน้าที่ดําเนินการ
ศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การเงินในประเทศ และสถาบันการเงินต่างประเทศในการระดมทรัพยากรและทํางานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและการทํางานของประเทศเพื่อนบ้าน
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 องค์การหรือหน่วยงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1.4 ผู้อํานวยการ : นายอรรคศิริ บุรณศิริ
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
8. นายณรงค์ ป้อมหลักทอง
9. นายกุศล แย้มสอาด
10. ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

รวม 39 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554
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1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อันนําไปสู่ความรุ่งเรือง
และความผาสุกของสังคมในภูมิภาค”
พันธกิจ
“ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
ให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือและ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคีอย่างยั่งยืน
2) จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม ได้ค่าคะแนน 4.7764 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่า
เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ ใ นคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านมาก โดยเฉพาะผลการปฏิ บั ติ ง านในมิ ติ ที่ 2 ด้ า นคุ ณ ภาพ
การให้บริการ ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 อยู่ในระดับดีมาก และผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ ค่าคะแนนที่ได้ 4.8400 สําหรับในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สพพ. ค่าคะแนนที่ได้ 4.8168 และในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ค่าคะแนนที่ได้ 4.5000 ตามลําดับ กล่าวโดยสรุป ผลการปฏิบัติงานของ สพพ. ในทุกมิติอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่า
เป้าหมายมากตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด โดยสรุป คือ
¾ มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านจํานวน 5 โครงการ และ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 3 โครงการ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมาก
¾ มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็จจํานวน 1 โครงการ
โดยสามารถดําเนินการเสร็จก่อนแผน 2 เดือน (กรกฎาคม 2554)
¾ มีงานศึกษาและวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ
สพพ. จํานวน 1 โครงการ โดยสามารถดําเนินการเสร็จก่อนแผน 2 เดือน (กรกฎาคม 2554)
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¾ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การมหาชน เป็นร้อยละ 95.20 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่กําหนดมาก
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ : สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น best
practice ในมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน และมิติที่ 4 ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกํากับ
ดูแลกิจการ ในภาพรวม และด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาํ คัญ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2554
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

5
2549

4

2550

3

2551

2

2552
2553

1

2554
0
มิตท
ิ ี่ 1

มิตท
ิ ี่ 2

มิตท
ิ ี่ 3

มิตท
ิ ี่ 4

รวม
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด น้ําหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน
4

5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

50

4.8168

โครงการ

13

1

2

3

4

5

5

4.6000

0.5980

โครงการ

12

0

-

2

-

3

3

4.6700

0.5604

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับ

5

-

-

1+เสร็จ

1+เสร็จ

1+เสร็จ

5

5.0000

0.2500

5

5.0000

0.2500

5.0000

0.2500

แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.3 ระดับความสําเร็จของการติดตามโครงการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
1.4 จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี

ตามแผน ก่อนแผน ก่อนแผน

ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็จ

(ก.ย. 54) 1 เดือน

2 เดือน

(ส.ค. 54) (ก.ค. 54)
1.5 งานศึกษาและวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ระดับ

5

-

-

1+เสร็จ

1+เสร็จ

1+เสร็จ

ด้านนโยบายและแนวทางการปฏิ บัติงานของ

ตามแผน ก่อนแผน ก่อนแผน

สพพ.

(ก.ย. 54) 1 เดือน

2 เดือน

(ส.ค. 54) (ก.ค. 54)
1.6 ระดับความสําเร็จของการร่วมงานกับสถาบัน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

70

75

80

85

90

95.20

ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

10
ร้อยละ

10

5.0000
5.0000

0.5000

ขององค์การมหาชน
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจากการ

20

4.5000

ร้อยละ

5

1.36

1.46

1.56

1.66

1.86

2.32

5.0000

0.2500

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.4000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

บริหารเงินสะสมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในรอบปี
3.2 ระดับความสําเร็จของการร่วมมือทางการเงินกับ
หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินต่างๆ
3.3 ระดับความสําเร็จเของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และ

20

ระดับ

20

น้ําหนักรวม

100

4.8400
1

2

3

4

5

4.84

4.8400

0.9680

การพัฒนาองค์การ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
บลดคะแนนความครบถ้วนว2น โครงการ
ๆ ละ ๆ0.2ละคะแนน
รวม 0.4 คะแนน
- KPI- KPI
1.11.1ปรัปรับลดคะแนนความครบถ้
2 โครงการ
0.2 คะแนน
รวม 0.4 คะแนน
- KPI- KPI
1.21.2ปรัปรับลดคะแนนความครบถ้
1 โครงการ
นวนคะแนน
0.33 คะแนน
บลดคะแนนความครบถ้วนว1น โครงการ
จํานวนจํา0.33

ค่าคะแนนที่ได้ 4.7764
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 50) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8168
3.1.1 ด้านการให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน
สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านจํานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.
ลาว และโครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านฮวก
(จังหวัดพะเยา)-เมืองคอบ-เมืองทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-มืองคอบ สปป.ลาว โดย สพพ. ได้กํากับดูแล
ติดตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านจนสรุปผลการศึกษาของที่ปรึกษาเสนอ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้เห็นชอบและเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึง ประธานกรรมการพัฒนาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.)
2) โครงการใหม่จํ านวน 2 โครงการ คื อ โครงการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้แ ละออกแบบเบื้ องต้ น
โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว และ โครงการ
ศึกษา สํารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบน้ําประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ง ใน สปป.ลาว โดย สพพ. ได้
ประเมินโครงการและจัดทําขอบเขตการดําเนินโครงการ (TOR) เสนอ คพพ. อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้านและได้ดําเนินการตามกระบวนการของขั้นตอนการจัดจ้างจนถึงลงนามในสัญญาจ้างกับที่ปรึกษา
แล้ว ทั้ง 2 โครงการ
3) การถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 2 หลักสูตร คือ Airport
Management Workshop และ หลักสูตร Road Safety Workshop โดย สพพ. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรม งบประมาณ เสนอให้ คพพ. อนุมัติและดําเนินการติดต่อ
ประสานงานทั้งหน่วยงานของรัฐและประเทศเพื่อนบ้านร่วมทั้งดําเนินการจัดการด้านการฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั้นประเมินผลและรายงานผลดําเนินการตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ
ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวส่วนใหญ่มีความครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่โครงการต่อเนื่องทั้ง 2 โครงการที่ไม่มีการสรุปผลการศึกษาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาลงนามถึงคณะรัฐมนตรี ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน จึงปรับลด 0.2 คะแนนต่อ 1
โครงการ ค่าคะแนนที่ได้ 4.6000
3.1.2 ด้านการให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน สพพ. มีผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้วเสร็จ จํานวน 3 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) โดย สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ สปป.ลาว แล้ว
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2) โครงการปรั บ ปรุ ง สนามบิ น ปากเซระยะที่ 2 โดย สพพ. ได้ นํ า เสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
แล้ว
3) โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว โดย สพพ.
ได้เสนอ คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เห็นชอบและ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึงประธานกรรมการพัฒนาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.)
ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวส่วนใหญ่มีความครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย สปป.ลาว ที่ไม่มีการ
สรุปผลการศึกษาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึงคณะรัฐมนตรี ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน จึงปรับลด 0.33 คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 4.6700
นอกจากนี้ สพพ. ได้มีการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
จํานวน 6 โครงการ คือ
1) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงห้วยทราย – บ้านสอด สปป.ลาว
2) โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
3) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจาก
บ้ า นฮวก (จั ง หวั ด พะเยา)-เมื อ งคอบ-เมื อ งทา-เมื อ งปากคอบ-เมื อ งเชี ย งฮ่ อ น-เมื อ งคอบ
สปป.ลาว
4) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11(บ้านตาดทอง บ้านน้ําสังและเมืองสังทอง ) สปป.ลาว
5) โครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ สปป.ลาว
6) โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน สปป.ลาว
สพพ. มีการจัดทําแผนการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
โดยได้รับอนุมัติจาก ผอ. สพพ. เพื่อนําแผนไปปฏิบัติและสามารถดําเนินการตามแผนการติดตามความก้าวหน้า
โครงการฯ จนแล้วเสร็จ มีผลความก้าวหน้าของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 รวมทั้งสามารถเบิก
จ่ายเงินได้ดีกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 101) ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวมีความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.3 การประเมินผลโครงการความช่วยเหลือจาก สพพ. โดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี
ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็จจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาถนนห้วยโก๋น-ปากแบ่ง สปป.ลาว สพพ.
สามารถดําเนินการเสร็จก่อนแผน 2 เดือน (กรกฎาคม 2554) โดย สพพ. ได้จัดทําแบบสอบถามและเดินทางไปสํารวจ
ข้ อมู ล ภาคสนาม ดํ าเนิ น การวิเ คราะห์ข้อ มูล และได้ จัด ทํารายงานประเมิ น ผลโครงการแล้ว เสร็ จ และนํา เสนอ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เพื่อทราบในการประชุม
คพพ. เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 และได้นําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการดําเนินการเสร็จก่อน

9
แผนที่กําหนดไว้ภายในเดือนกันยายน 2554 ผลการดําเนินงานดังกล่าวจึงมีความครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
นอกจากนี้ สพพ. มี งานศึ กษาและวิ จั ยเพื่ อเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพด้ านนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ สพพ. จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินการและสามารถจัดทํารายงานผลการวิจัยแล้วเสร็จ
และนําเสนอ คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เพื่อทราบ
ในการประชุม คพพ. เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 และได้นําข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการเสร็จก่อนแผนที่กําหนดไว้ภายในเดือนกันยายน 2554 ผลการดําเนินงานดังกล่าวจึงมีความครบถ้วนตาม
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.1.4 ด้านการร่วมงานกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดย สพพ. และ สคพ. ได้จัดทํา
บันทึกข้อตกลงร่วมกันและได้ดําเนินการตามแผนได้แล้วเสร็จร้อยละ 100 รวมทั้งได้รายงานงานผลการดําเนินงาน
ให้ คพพ. ทราบเพื่อรับข้อเสนอแนะ และรายงานผลต่อสํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว
ผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามครบถ้ ว นตามตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นคํ า รั บ รองการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สพพ. ได้ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. ที่มี
ต่องานบริการ 6 งานหลัก โดยสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างและผู้ตอบแบบสอบถาม 162 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (ร้อยละ 30.25) โดยหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด (ร้อยละ 47.53) และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานในประเทศไทย (ร้อยละ 62.96)
สําหรับรูปแบบการขอรับบริการจาก สพพ. ส่วนใหญ่ติดต่อเพื่อขอรับบริการในส่วนของงานบริการทางด้านการ
บริหารจัดการโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 29.01) รองลงมาได้แก่ งานบริการทางด้านการ
ติดต่อประสานงานทั่วไปฯ (ร้อยละ 17.90) ตามลําดับ
ซึ่งผลการสํารวจปรากฏว่า ผู้รับบริการของ สพพ. มีความพึงพอใจโดยรวมเป็นร้อยละ 95.20 อยู่ใน
ระดับดีมากสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานอย่างมาก ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดยมีความ
พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการมากที่สุด (ร้อยละ 95.40) รองลงมาเป็นด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (ร้อยละ
95.20) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละ 95.20) และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ
95.00) ทั้งนี้ มีผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ 6 งานหลัก ดังนี้
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งานบริการ
1) งานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ (ร้อยละ)
95.20

2) งานการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน

95.20

3) งานการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

95.80

4) งานการติดต่อประสานงานทั่วไป การประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรของรัฐ
สถาบันการเงิน สถาบันระหว่างประเทศ ACMECS GMS และ BIMSTEC

95.40

5) งานการบริหารจัดการโครงการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทางการเงิน

95.00

6) งานการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ภาคประชาชน

94.60
รวมเฉลี่ย

95.20

สําหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. เช่น สพพ. ควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่อง
การจัดลําดับความสําคัญของการทํางานและควรมีการชี้แจงต่อผู้รับบริการกรณีที่มีความล่าช้าเพื่อให้ผู้รับบริการ
เข้าใจและเชื่อมั่นต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรมีการเพิ่มการสื่อสารในองค์กรให้มากขึ้น และควรจัดฝึกอบรม
ในด้านการให้บริการและการพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ควรจัดให้มีตู้
แสดงความคิดเห็น และจัดวางในตําแหน่งที่ผู้รับบริการสามารถเห็นได้ชัด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและ
ควรมีการจัดประชุมหรือสัมมนาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่ง
จะทําให้สามารถทราบถึงความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรต่อไป เป็นต้น (รายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับริการใน
การให้ บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น(องค์ ก ารมหาชน) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554)
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5000
การดําเนินงานเกี่ ยวกับการติดตามอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิ ดขึ้ นจริงจากการบริหารเงิน สะสม
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในรอบปี สพพ. มี
ผลการดําเนินงานที่ครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดย
สพพ. ได้มีการติดตามสภาวะตลาดการเงินและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด มีการรายงานต่อที่ประชุม คพพ. โดยมีผลการบริหารเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2554 เฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ
2.32 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือนของ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรี-
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อยุธยา) อยู่ที่ ร้อยละ 1.36 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการบริหารเงินสะสมของ สพพ. จึงสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินฝากประจํา 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อยู่ร้อยละ 0.97
สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น (นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน)
สพพ. สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 แห่ง คือ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารทหาร
ไทย ผลการดําเนินงานดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000
ด้ า นการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต สพพ. มี ผ ลการดํ า เนิ น งานได้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 โดย สพพ. ได้มีการดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน คือ มีการจัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
และของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด มีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์
และจัดทํารายงานแสดงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ในการจัดทําแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และดําเนินการตามแผนดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน
และได้ ผ ลดี ก ว่ า เป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ อี ก ทั้ ง ได้ จั ด ทํ า แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วย
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.8400
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมิน
จะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น โดยให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี
โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยู่ที่ค่าคะแนน 4.8400 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1.
1.1
1.2
1.2.1

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม ภายในเวลาที่กําหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สําคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
มีการรายงานผลการควบคุมภายใน

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) คะแนนเต็ม = 5
80
4.8000
20
5.0000

3

5.0000
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ประเด็นการประเมินผล
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
2.
2.1

2.2

มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
(ด้านภารกิจหลัก) อย่างสม่ําเสมอ
คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
การส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รัฐมนตรี
ที่กํากับดูแลองค์การมหาชน
คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารรองจากผู้บริหารสูงสุด
2 ระดับ
การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงาน
ประจําปีงบประมาณหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก)
การเปิดเผยงบการเงิน
การเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ
การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
การเปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ
การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์
การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็น
ทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเป็น 100) คะแนนเต็ม = 5
3
5.0000
3
5.0000
3
5.0000
3
5.0000

4
4
2

3.0000
3.0000
5.0000

10

5.0000

10

5.0000

2

5.0000

2
2
2
2
2
3
20
10

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

10

5.0000
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1) คณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ
คพพ. ให้ความสําคัญกับการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ สพพ.สามารถปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด “ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ” มีความเข้าใจภารกิจของ
สพพ. และเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด สามารถประเมินผลตนเองได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา สพพ. มีผลการทํางาน
ครบถ้วน ทุกประเด็นการประเมินผลย่อย มีข้อมูล เอกสาร หลักฐานพร้อมสําหรับการตรวจประเมิน ค่าคะแนนที่ได้
= 5 ยกเว้นเรื่องคุณภาพของรายงานด้านการเงิน และด้านภารกิจหลัก ซึ่ง สพพ.นําเสนอรายงานต่อ คพพ.ทุกเดือน
แต่ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่ระบุปัญหาอุปสรรคการทํางาน
3) เว็ บ ไซต์ ข อง สพพ. เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ สํ า คั ญ อย่ า ง
ครบถ้วนแก่สาธารณะ สะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบ และความโปร่งใสที่ คพพ. มีต่อสังคม ตัวอย่างข้อมูลใน
เว็บไซต์ เช่น งบการเงิน ประวัติของ คพพ. การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
สําคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจําปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ

4. จุดเด่น/ พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) คพพ. มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพมาก และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของ สพพ. ทําให้การปฏิบัติงานของ สพพ. บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และบรรลุเป้าหมายตาม
คํารับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. ในระดับดีมาก
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2) คพพ. และ สพพ. มีความมุ่งมั่นในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ควรเป็นตัวอย่างที่ดี
3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมีระเบียบ การจัดทําข้อมูลหลักฐานมีความครบถ้วนถูกต้องดีมากโดย
จัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็น e - files และเป็นแฟ้มเอกสารทําให้สามารถค้นหาได้สะดวก การตรวจจึงมีความ
รวดเร็ว นอกจากนี้การจัดทํารายละเอี ยดการประเมินผลมีความครบถ้วนทุกตัวชี้วัดและครบทุกหัวข้อในแบบ
ประเมินผล 12 เดือน นับเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การมหาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
สพพ. ควรมีการติดตามโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ให้มีผลงานและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งมีการชําระหนี้ ที่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ควรมีการติดตามวิเคราะห์
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. อย่างต่อเนื่อง
………………………………….

