รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกั บประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. เป น
องคการมหาชนที่มบี ทบาทในการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานตามนโยบายของรัฐบาล ทําหนาที่ในการ
ใหความรวมมือชวยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักร
ภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต ทั้งดานการเงินและ
วิชาการอย างบู รณาการและมีประสิท ธิภาพตามประกาศของคณะกรรมการบริหารสํ านั กงานความรวมมื อพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่ อนบาน (คพพ.) รวมทั้ง ทํ าหนาที่ดํ าเนินการศึกษาและจัดทํ าขอเสนอแนะนโยบาย ตลอดจน
มาตรการต าง ๆ ประสานกั บหนวยงานทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั นการเงินในประเทศ และสถาบั นการเงิ น
ตางประเทศในการระดมทรัพยากรและทํ างานรวมกับทุ กฝายที่เกี่ย วข อง เพื่อตอบสนองความตอ งการและเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาและการทํางานของประเทศเพื่อนบาน
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548
โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) ใหการชวยเหลือทางการเงินและทางวิช าการที่เกี่ยวโยงกับการชวยเหลือทางการเงิน ในการ
รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบาน
2) ใหการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
3) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
4) ประสานการใชอํ านาจหนาที่หรือการดําเนินการของหน วยงานของรัฐ องคการหรือหนวยงาน
ในประเทศหรือตางประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการการรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
1.4 ผูอํานวยการ : นายเนวิน สินสิริ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ
1. รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กรรมการ

4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรรมการ

5. ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ

6. อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

กรรมการ

7. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ

กรรมการ

8. นายณรงค ปอมหลักทอง

กรรมการ

9. นายกุศล แยมสอาด

กรรมการ

10. ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

อัตรากําลัง 49 คน (ผูบริหาร 8 คน เจาหนาที่ 34 คน ลูกจาง 7 คน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

กรรมการและเลขานุการ
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1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557: 475,180,100 บาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรชั้นนําในการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค”
พันธกิจ
“ใหความรวมมือและการชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กับประเทศเพื่อนบาน”
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การเสริมสรางความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค
2) การขยายบทบาทการใหความชวยเหลือทางด านการเงิน และวิช าการแกประเทศเพื่อนบา น
ที่มุงเนนการเชื่อมโยงและผลประโยชนรวมกันในอนุภูมิภาค
3) การสรางความมั่นคงทางดานการเงินและลดการพึ่งพาเงินงบประมาณแผนดิน
4) การพัฒนาองคกรใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล

2. สรุปผลในภาพรวม
การจั ด ทํ า คํ ารับ รองการปฏิ บัติ งานและผลการปฏิ บั ติ ง านของสํ า นักงานความรว มมือพัฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีความครบถวน
ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง และเปนตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยสวนใหญเปนตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั กงานความร วมมื อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กับประเทศเพื่อนบาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคาคะแนน 4.9888 ซึ่งอยูในระดับดีมาก สูงกวา
เปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการ
ปฏิบั ติ งานซึ่งเป นไปตามพันธกิจและยุท ธศาสตรของ สพพ. และมิติที่ 2 ดานคุณภาพการให บริ การ และผลการ
ปฏิบัติงานในในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานคาคะแนนที่ได 5.0000 และ มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแล
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กิจการและการพัฒนาองคการ คาคะแนนที่ได 4.9250 ตามลําดับ กลาวโดยสรุป ผลการปฏิบัติงานของ สพพ. ในทุก
มิติอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายมากตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด
2.1 ตารางสรุ ปคะแนนผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ งานตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน

60%

5.0000
4.0000

มิติที่ 2

คุณภาพการใหบริการ

15%

5.0000

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

การกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองคการ

15%

4.9250

100%

4.9888

3.0000

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

5.0000
2.0000
1.0000
มิติที 1

มิติที 2

มิติที 3

มิติที 4

รวมทุกมิติ

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2557
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

2555

5.0000

5.0000

4.9710

4.8200

4.9582

2556

5.0000

5.0000

5.0000

4.9960

4.9996

2557

5.0000

5.0000

5.0000

4.9250

4.9888
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนโครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศเพือ่ นบาน

หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

60

คาคะแนน
ที่ได

คะแนน
ถวงน้ํ าหนัก

5.0000

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0000

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0000

1.3 ระดับความสําเร็จการจัดทําขอบเขตและแนวทางการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกประเทศใหม (ศรีลังกา/
ติมอร-เลสเต/ ภูฏาน)

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.4 ระดับความสําเร็จของการรวมมือกับหนวยงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

1.2 ระดับความสําเร็จในการติดตามโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพือ่
พัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

2.3 รอยละของระดับความพึงพอใจขอมูลขาวสารที่ไดจดั ไวในเว็บไซต
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
3.2 จํานวนวันเฉลี่ยที่ใชในการเบิกจายเงินกูโครงการความชวยเหลือ
ทางการเงิน

15
ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

รอยละ

5

70

75

80

85

90

90.6

5.0000

0.2500

รอยละ

5

70

75

80

85

90

90.2

5.0000

0.2500
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4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 การจัดทําแผนแมบททรัพยากรบุคคลและความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผน

5.0000

รอยละ

5

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.2500

วันทําการ

5

8

7

6

5

4

3.51

5.0000

0.2500

มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ

5.0000

15

4.9250

ระดับ

10

1

ระดับ

2

1

ระดับ

3

1

น้ําหนักรวม

2

3

4

3
2

100

3

4

5

4.8875

4.8875

0.4888

5

5

5.0000

0.1000

5

5

5.0000

0.1500

คาคะแนนที่ได

4.9888

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล:
ดานการใหความรวมมือและการชวยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบาน สพพ. มี
โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบานจํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย

6
1) โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการงานศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงระบบสายสงไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และเขต North
Dagon) สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาร ซึ่ ง สพพ. ได ดํ า เนิ น การเสนอผลศึ ก ษาไปที่ รั ฐ มนตรีว า การ
กระทรวงการคลังเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหความชวยเหลือทางการเงิน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ปจจุบันอยูระหวางรอคําขอรับความชวยเหลือทางการเงินอยางเปนทางการ (Formal
Request) จากเมียนมาร โดยอยูระหวางพิจารณาในรัฐสภาเมียนมาร และ 2) โครงการการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบการกอสรางสายสง 115 kV และสถานีไฟฟาชวงน้ําทง-หวยทราย สปป.ลาว ซึ่งสพพ. ไดดําเนินการใหความ
ชวยเหลือทางการวิชาการสําหรับโครงการดังกลาวและเสนอ รมว.กค. เพื่อทราบเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 แลว
ปจจุบันอยูระหวางรอคําขอรับความชวยเหลือทางการเงินอยางเปนทางการ (Formal Request) จาก สปป.ลาว
2) โครงการใหมจํานวน 2 โครงการ คืองานศึกษาความเปนไปได โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข
48 (R48) (ชวงเกาะกง-สะแรอัมเปล) ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งไดลงนามสัญญาวาจางที่ปรึกษาเมือ่ วันที่ 18 ก.ย. 57
และงานออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ชวงครกขาวดอ-บานโนนสะหวัน-สานะคามบานวัง-บานน้ําสัง สปป.ลาว ซึ่งสพพ. ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา ไดดําเนินการตามกระบวนการของขั้นตอนการจัด
จางจนถึงลงนามในสัญญาจางกับที่ปรึกษาแลวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 57
3) การถายทอดความรูใหเจาหนาที่ของประเทศเพื่อนบาน 2 หลักสูตร ไดแก คพพ. เห็นชอบแผน
บูรณาการกับหนวยงานในประเทศและตางประเทศประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งรวมการฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีใหแกเจาหนาที่ประเทศเพื่อนบาน 2 หลักสูตร (ดานการเดินอากาศ และดานการเงินและการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ) และไดดําเนินการถายทอดความรู ดังนี้
- วันที่ 24 ก.พ. - 4 มี.ค. 57 จัดการถายทอดความรูฯ รวมกับบริษัท วิทยุการบิน แหงประเทศไทย
จํากัด (บวท.) ภายใตหัวขอ “Conventional Navigation Aids: ILS Maintenance Training Course”
- วันที่ 25-30 มิ.ย. 57 จัดการถายทอดความรูฯ รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานบริหาร
หนี้ส าธารณะ สํานักงานวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง กองทุนการเงินระหวา งประเทศ ธนาคารพัฒ นาเอเชี ย
องคการความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน สํานักขาว Bloomberg ธนาคารกสิกรไทย และสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย ภายใตหัวขอ “Debt Management and Government Bond Issuance”
ผลการประเมินของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชประโยชนในการ
ทํางานไดรอยละ 95 จากการดําเนินงานดังกลาวผลการดําเนินงานดังกลาวคาคะแนนที่ได 5.0000
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3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ด านความสําเร็ จ ในการติ ด ตามโครงการที่ อ ยู ระหว างการดํ าเนินการ สพพ. ไดจัด ทํ า
แผนปฏิบัติการติดตามความกาวหนาการบริหารจัดการโครงการใหค วามชวยเหลือทางการเงินและวิช าการที่อยู
ระหวางดําเนินการของ สพพ.เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 และดําเนินการติด ตามความกาวหนาการบริหาร
จัดการโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ คาคะแนนที่ได 5.0000 โดยโครงการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน ประกอบดวย
1) โครงการกอสรางถนนภูดู (อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ) ถึงเมืองปากกลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
2) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (บานตาดทอง – บานน้ําสัง และเมืองสังขทอง) สปป.ลาว
3) โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป.ลาว
4) โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง-เวียงจันทน สปป.ลาว
5) โครงการปรับปรุงรองระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว
6) โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง ใน สปป.ลาว
7) โครงการปรับปรุงและกอสรางถนนชวงบานฮวก – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ –
บานปากคอบ – บานกอนตื้น สปป.ลาว
สพพ. ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาการบริหารจัดการโครงการใหความชวยเหลือทางวิช าการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบดวย
1) งานศึกษาความเปนไปไดและออกแบบการกอสรางโครงการปรับปรุงระบบสายสงไฟฟาในเมือง
ยางกุง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการกอสราง โครงการกอสรางสายสง 115 kV และ
สถานีไฟฟาชวงน้ําทง-หวยทราย สปป.ลาว
3) งานศึกษาความเปนไปไดแ ละออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาจุด ผานแดนถาวรสตึงบท
และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
4) โครงการศึกษาความเปนไปไดและออกแบบรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh
Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งานกอสรางถนนจากดานเจดียสามองค/
พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ชวงทายหมูบานพญาตองซู-บานชองสง) และอาคารดานชายแดน เมียนมาร
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 สพพ. เสนอแผนการดําเนินงานขอบเขตและแนวทางการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศใหม (ศรีลังกา/ติมอร-เลสเต/ภูฏาน) และผอ.สพพ. ไดอนุมัติแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางใหความ
ชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกประเทศติมอร-เลสเต ภูฏาน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 57 และวันที่ 29 ก.ย. 57 ผอ.สพพ.
ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เสนอผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการใหความรวมมือทาง
การเงินและวิชาการกับสาธารณรัฐสังคมนิย มประชาธิปไตยศรีลังกา เรื่อง แนวทางความรวมมือทางการเงินและ
วิชาการกับราชอาณาจักรภูฏาน และไดดําเนินการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของ สพพ. เรียบรอยแลว และเรื่อง แนว
ทางการใหความรวมมือทางการเงินและวิช าการแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต รวมถึงไดดําเนินการ
เผยแพรขอมูลในเว็บไซตของ สพพ. เรียบรอยแลว คาคะแนนที่ได 5.0000
 สพพ. ไดรวมมือกับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ ประกอบดวย 9 กิจกรรม รายงาน
ผลการดําเนินการตอ คพพ ไดแก
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเพื่อจัดทํายุทธศาสตรของ สพพ.
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนการใหความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน 3 ป
(พ.ศ. 2558-2560) และรายป
กิจกรรมที่ 3 โครงการยกระดับถนนหมายเลข 48 ชวงเกาะกง - สะแรอัมเปล กัมพูชา โดยลงนามใน
Record of Discussion (ROD) ใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อออกแบบรายละเอียด
กิ จ กรรมที่ 4 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลใน สปป.ลาว โดยจะทํ า ข อ ตกลงร ว มมื อ กั บ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร พัฒนายกระดับความรูของบุคลากรดานบัญชีใน สปป.ลาว
กิจกรรมที่ 5 แนวทางการใหความความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกธนาคารสงเสริมกสิกรรม สปป.ลาว
กิจกรรมที่ 6 การฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการเดินอากาศรวมกับบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จํากัด
กิจกรรมที่ 7 การฝกอบรมดานการเงินและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะรวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
กิจกรรมที่ 8 การจัดสัมมนาประชาสัมพันธองคกรรวมกับสื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 9 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในกัมพูชา
ดังนั้น คาคะแนนที่ได 5.0000
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3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.2.1 สพพ. ไดดําเนินการปรับปรุงตามผลสํารวจความพึงพอใจของป 2556 ที่ผานมาและได
รายงานผลการปรับปรุงตามผลสํารวจตอคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 คาคะแนนที่ได 5.0000
3.2.2 สําหรับการสํารวจความพึงพอใจในป 2557 สพพ. ไดให บริษั ทควอลิ ตี้ โฟกั ส จํากั ด
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ สพพ. ที่มีตองานบริการ 6 ดาน โดยสํารวจจากกลุมตัวอยาง
และผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม กลุมแรกคือผูรับบริการทั่วไปจํานวนตัวอยางทั้งหมด 340 คน ซึ่งผลการ
สํารวจปรากฏวา ผูรับบริการของ สพพ. มีคาคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.57 อยูในระดับดีมากสูง
กวาเปาหมายที่กําหนด
งานบริการ

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
(ระดับ)

1) ดานกระบวนการปฏิบัตงิ านและขั้นตอนการใหบริการ

4.80

2) ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สพพ.

4.65

3) ดานสิง่ อํานวยความสะดวกในการใหบริการของ สพพ.

4.52

4) ดานการประชาสัมพันธองคกรของ สพพ.

4.26

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ สพพ. ในภาพรวม

4.57

กลุมที่สองคือประชาชนในพื้นที่โครงการประเทศเพื่อนบาน จํานวนตัวอยาง 60 คนคาคะแนนความ
พึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 4.49 อยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมาย
งานบริการ

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
(ระดับ)

1) ดานศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ สพพ.

4.73

2) ดานการประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการของ สพพ.

4.36

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ สพพ. ในภาพรวม

4.49

ดังนั้นความพึงพอใจในภาพรวมของ สพพ. เทากับ 4.53 หรือ รอยละ 90.06 คาคะแนนที่ได 5.0000
โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตองานบริการ 6 งานหลัก ดังนี้
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การรับ รูศั กยภาพการดํา เนิน งานของ สพพ. พบว า รอยละ 99 ของผูรับบริ การรับ ทราบถึ งการ
ใหบริการของ สพพ. ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ สพพ. จาก ผูรับบริการที่เปนประชาชนทั่วไปและประชาชนใน
พื้นที่โครงการประเทศเพื่อนบานที่ตอบแบบสอบถามการใหบริการของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคกรมหาชน) หรือ สพพ. คือ ดานการประชาสัมพันธองคกรของ สพพ. ผูรับบริการตองการ
ใหเพิ่มชองทางสื่อตาง ๆ รวมทั้งการประสานงานกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบานที่ใหความชวยเหลือในการใหบ ริการ
ทางการเงินและวิชาการใหมีสวนรวมในการใหคําแนะนํา ตลอดจนประชาสัมพันธโครงการทีเ่ กี่ยวของ ใหประชาชน
ไดรับทราบรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน เพียงพอ โดยทั่วถึงอยางตอเนื่อง
3.2.3 การสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตข อง สพพ. ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
โดยไดรายงานผลการสํารวจฯ ให คพพ. ทราบแลว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จากผูประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซตของ สพพ. ทั้งสิ้น 238 คน และผลการสํารวจความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 90.20 คาคะแนนที่ได 5.0000
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการสํารวจ

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
(รอยละ)

1) เนื้อหา ขอมูล และการนําไปใชประโยชนได

90.59

2) รูปลักษณ และการออกแบบเว็บไซต

90.25

3) การสืบหาขอมูลงายและมีความสะดวกตอการคนหา

89.74

ความพึงพอใจเว็บไซตของ สพพ.

90.20

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.1 สพพ. การจัด ทําแผนการใชเงินงบประมาณประจําป 2557 เพื่อเสนอ คพพ. ใหความ
เห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ในวงเงิน 941,760,800 บาท และเห็นชอบใหเ พิ่มวงเงินงบประมาณฯ
อีกจํานวน 541,666,200 บาท รวมเปนวงเงิน 1,483,427,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ผลการเบิกจาย
ของ สพพ. ณ วั นที่ 30 กั นยายน 2557 จํานวน 1,437,322,752.59 บาท คิ ดเป นรอยละ 96.89 ของกรอบวงเงิ น
งบประมาณฯ ที่ คพพ. อนุมัติเมื่ อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ในสวนคาบริห ารจัดการสามารถดํ าเนินการได
ครบถวนตามแผน โดยสามารถประหยัดเงินจากการดําเนินการได 14,157,790.24 บาท คาคะแนนที่ไดเทากับ 5.0000
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3.3.2 สพพ. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินกู คือ จํานวนวันเฉลี่ยที่ใชในการเบิกจาย
เงินกูโครงการความชวยเหลือทางการเงิน ในปงบประมาณ 2557 มีการเบิกจาย จํานวน 67 ครั้ง ใชเวลาดําเนินการ
ทั้งสิ้น 235 วันทําการ เฉลี่ยใชเวลาครั้งละ 3.51 วันทําการตอการเบิกจาย 1 ครั้ง คาคะแนนที่ไดเทากับ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได
4.9250 จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
3.4.1 การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ เปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถ
เติบ โตอยางยั่ง ยืน ได รับ การวางรากฐานใหมีศั กยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหค วามสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบ าลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส งเสริมใหมีการกํ ากับ ดูแ ลที่ดี และการสนับ สนุ นให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูที่คาคะแนน 4.8875 จําแนก
ตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมินผล

น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)

1

บทบาทและการปฏิบตั ิหนาทีข่ องคณะกรรมการ

70

1.1

การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเดิม

20

5.0000

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานทีส่ ําคัญ

17.5

4.3571

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงิน

5

5.0000

1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10

5.0000
5.0000

1.5

การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไมใช
การเงิน ในรายงานประจําป หรือ website

17.5

2

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

30

2.1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

2.2 การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ

20

5.0000

10

5.0000
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ =

4.8875 คะแนน

กําหนดให้ มีแผน ทิศทาง
กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมาย
5.0000

ส่งเสริมความรู้

4.0000
3.0000

ติดตามและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานทีสําคัญ

2.0000
1.0000

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
ทังระยะสันและระยะยาว

0.0000

เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส

ประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดและการกํากับ
ให้ มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง

ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) คณะกรรมการไดทบทวนแผนยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557) และแผน
ปฏิบัติงานประจําป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556
2) คพพ. ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและภารกิจหลักอยางสม่ําเสมอ มีการ
มอบขอวินิจฉัยในที่ประชุมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน และมีการติดตามผลตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ
3) คพพ. ใหค วามสํา คัญกับการควบคุ มดูแ ลการดํ าเนิ นงานและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให
สพพ. สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) คุณภาพของรายงานดานการเงิน ซึ่ง สพพ. นําเสนอรายงานตอ คพพ. ทุกเดือน มีลักษณะของ
การวิเคราะหขอมูลรวมถึงการระบุปญหาอุปสรรคการทํางาน
5) สพพ. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญอยางครบถวนแกสาธารณะ สะทอนใหเ ห็น
ความรับผิดชอบ และความโปรงใสที่ คพพ. มีตอสังคม ตัวอยางขอมูลในเว็บไซต เชน งบการเงิน ประวัติของ คพพ.
การเขาประชุม โครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สําคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ
เปาหมายประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนขอบังคับและระเบียบ ฯลฯ
3.4.2 การดําเนินการการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายจัดตั้ง คพพ. ได
มี ม ติ ค ราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2557 เมื่ อ วั น ที่ 24 กั น ยายน 2557 เห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได เสนอแผนการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาหนวยงาน
พรอมดวยแลว และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ไดสงสําเนารายงานดังกลาวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. แลว
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3.4.3 การจัดทําแผนแมบททรัพยากรบุคคลและความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน ผอ.สพพ.
เห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2558 – 2560) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
ทั้งนี้ สพพ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุค คล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลวเสร็จ และ
ผอ.สพพ. ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จัดทําแผนสารสนเทศดานการบริห ารทรัพยากร
บุคคลแลวเสร็จ และ ผอ.สพพ. ไดอนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สพพ. ไดดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่
ตาม Competency แลว โดยมีเจาหนาที่ที่ไดเขารับการอบรมแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 35 คน จาก
35 คน และ คพพ. รับทราบผลการสรรหาบุคลากรและการฝกอบรมตาม competency ของเจาหนาที่ตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

4. จุดเดน/ พัฒนาการที่ดีขององคการมหาชน
1) การปฏิบัติงานของ สพพ. บรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้ง และบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของ สพพ. ในระดับดีมาก
2) คพพ. และ สพพ. มีความมุงมั่นในการดําเนินการตามหลักเกณฑการพัฒนาดานการกํากับดูแ ล
กิจการและการพัฒนาองคการไดอยางครบถวน ถูกตอง ควรเปนตัวอยางที่ดี
3) ผูบริหารและเจาหนาที่ใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิ บั ติ งาน มี ก ารจั ด เก็ บ ข อมู ล อย างเป น ระบบมี ระเบี ย บ การจั ด ทํ าข อ มู ล หลั กฐานมี ค วามครบถว นถูก ต อ ง
นอกจากนี้การจัดทํารายละเอียดการประเมินผลมีความครบถวนทุกตัวชี้วัดและครบทุกหัวขอในแบบประเมินผล 12
เดือน นับเปนตัวอยางที่ดีขององคการมหาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สพพ. ควรมีการติด ตามผลการควบคุมภายในและผลการบริหารจัดการระบบสารสนเทศตอ
คณะกรรมการทุกไตรมาส
2) สพพ. ควรมี ก ารนํ า เสนอแผนตรวจสอบภายในและแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให
คณะกรรมการใหความเห็นชอบเพื่อใชกําหนดทิศทางการดําเนินการงานของ สพพ.
3) สพพ. เพิ่มชองทางสื่อตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ ใหป ระชาชนไดรับทราบรายละเอียดของ
โครงการที่ชัดเจน เพียงพอ โดยทั่วถึงอยางตอเนื่อง
………………………………….

