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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
มาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. ระบุวา่ “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือแก่
สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทําไว้ ให้สํานักงานจัดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แต่ต้องไม่นานกว่าหนึ่งปี
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือ
คณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งตามวิธีที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในด้าน
ประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพัฒนาองค์กร”
ประกอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพพ. ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และประธานกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(คพพ.) ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
องค์การมหาชนเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2557 สพพ. กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายจัดตั้งเพื่อวัดความสําเร็จและความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสํานักงานที่ผ่านมา
ดังนั้น สพพ. จึงได้จัดจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการประเมินผล เพื่อทบทวน
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินภารกิจของ
สํานักงาน ซึ่งจะทําให้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ สพพ. ว่ามีความคุ้มค่าและสามารถดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
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1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการดําเนินงานของสํานักงานถึงความสําเร็จและความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งองค์กร และภารกิจที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พ.ศ. 2548 โดยมีประเด็นการประเมินความคุ้มค่าใน 3 ด้าน คือ
(1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(2) ด้านประสิทธิผลของการดําเนินงาน
(3) ด้านการพัฒนาองค์กร
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
ศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ สพพ. ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์กร
ของ สพพ. โดยใช้ข้อมูลการดําเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบและผลประโยชน์ รวมถึงความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรใน
การดําเนินงาน
(2) จัดทําข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ มาตรา 7
(3) จัดทํารายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามภารกิจของ สพพ. ในการดําเนินงานตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งโดยพิจารณาถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาองค์กร รวมถึงความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานของสํานักงาน ดังนี้
(3.1) ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของการ
ใช้ทรัพยากรกับกระบวนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง สพพ. และแผนงานที่กําหนดไว้
(3.2) ด้านประสิทธิผลโดยประเมินความสําเร็จของภารกิจของสํานักงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สพพ. รวมถึงความคุ้มค่า
(3.3) ด้านพัฒนาองค์กร โดยประเมินโครงสร้างขององค์กร อัตรากําลัง ค่าตอบแทนและปัญหา
อุปสรรคทางด้านบุคลากร รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงองค์กร
(4) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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1.4 วิธีการดําเนินงาน
จากขอบเขตการดําเนินงานตามที่กําหนดในข้อ 3 บริษทั ควอลิตี้ โฟกัส จํากัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้
เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินการศึกษาที่กล่าว ได้กําหนดวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการทํางานของ สพพ. เป็นการประเมินกระบวนการทํางานของ สพพ. ใน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สพพ. โดยใช้ CIPP Model
(2) การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจากคํารับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ที่ผ่านมา
ของ สพพ.
(3) การประเมินผลการบริหารองค์กร เป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อประเมินการ
บริหารองค์กรของ สพพ.
(4) การประเมินการใช้ทรัพยากรทางด้านการเงิน เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของ สพพ. โดยวิเคราะห์งบการเงินและการดําเนินงานด้านงบประมาณที่ผ่านมาของ สพพ.
(5) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 1 ครั้ง
1.5 ระยะเวลาการดําเนินงาน
จากขอบเขตและวิธีการดําเนินงานตามที่กล่าวในข้อ 3 และข้อ 4 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาได้กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน ตามที่กําหนดไว้ใน
ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ดร.พรรณวดี สุทธภักดิ
ผู้จัดการโครงการ
(2) ดร.สรวิชญ์ เปรมชื่น
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
(3) อาจารย์นภาพร สีใส
ที่ปรึกษา
(4) นางสาวสุพัตรา กัญญาคํา
ผู้ช่วยวิจัย
(5)-(7) ผู้ช่วยวิจัย
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บทที่ 2
การประเมินกระบวนการทํางานของ สพพ.
2.1 วิธีการประเมินกระบวนการทํางานของ สพพ.
(1) ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ.
(2) วิเคราะห์ความคุ้มค่าในให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการตามกรอบ CIPP Model
ประกอบด้วย
- ด้านการใช้งบประมาณ
- ด้านการใช้ทรัพยากร
- ด้านกระบวนการทํางาน
(3) ประเมินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่ดําเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ
เพื่อประเมิน
- การให้ความสําคัญและสอดคล้องกับบริบทภายในและภายนอกองค์กร (นโยบายรัฐบาล/ ภารกิจ
ของ สพพ./ ความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน)
- ความเหมาะสม/เพียงพอของปัจจัยนําเข้า (บุคลากร/ งบประมาณ/ วัสดุ/กระบวนการ)
- ความเหมาะสมของวิธีการ/ ขั้นตอน/ เทคนิค/ ระยะเวลาดําเนินงาน
- ผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการสามารถตอบสนองเป้าหมายหลักของโครงการ/องค์กร
2.2 การวิเคราะห์การบริหารงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ.
การดําเนินการในรูปแบบโครงการถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร คือ การสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
รูปแบบในการบริหารจัดการโครงการของ สพพ. สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การบริหารจัดการการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
- การเตรียมความพร้อมของโครงการ มีลักษณะโครงการในการให้เงินให้เปล่าเพื่อจ้างที่ปรึกษา
ไทยดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสํารวจและออกแบบเบื้องต้น การสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง และการจัดทําเอกสารประกวดราคา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดําเนินการ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้ง ยังใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสําหรับนักลงทุนชาวไทยและผู้ที่สนใจ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
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- การถ่ายทอดความรู้ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน มีลักษณะโครงการในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
สัมมนาดูงาน โดยจัดหาบุคลากรที่มีความชํานาญในสาขาต่างๆ ดําเนินการถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์และ
เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในการทราบถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการต่อประเทศเพือ่ นบ้าน และกฎ/ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
โครงการเพื่อให้การบริหารโครงการกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยความราบรื่น รวมทั้งการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
การบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้
Input
คณะกรรมการ คพพ.

Process
การประชุม คพพ.

Output
รายงานการประชุม

ก าร ปร ะชุ มพิ จ ารณา
โครงการ

โครงการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร บริ ห า ร
โครงการมีประสิทธิภาพ
− ระยะเวลา
− งบประมาณ
− ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า กา ร
สามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์
เพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจใน
รูปแบบอื่นๆ

จั ด โครงการอบรม
ทางวิชาการ
หรือ
จัดทําข้อตกลงในการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
วิชาการ

ประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการ
โครงการ

เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือทางการเงิน

ข้ อ มู ล ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การ
โครงการ

แนวทางความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการระหว่างประเทศ

ประสานงานข้ อ มู ล จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
โครงการ

โ ค ร ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ระยะเวลาที่ กํ า หนดและมีค วาม
ครบถ้วนในเรื่องข้อมูลสําหรับการ
ตั ด สิ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
วิชาการ

การติดตามและ
ตรวจสอบผลการศึกษา

กา ร นํ า ข้ อ มู ล โครงการไป ใช้
ประโยชน์

ความคิดเห็นในการดําเนินการที่
เหมาะสม

ข้ อ มู ล ประเทศเพื่ อ น
บ้าน
นโยบายทางเศรษฐกิจ
ขอ ง ปร ะเ ทศ แ ละ
ประเทศเพื่อนบ้าน

Outcome
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Input
งบประมาณ ระเบียบ
และขั้ น ตอนการเบิ ก
จ่ า ยเงิ น เอกสารการ
เบิกเงิน

Process
การเบิกจ่าย
ค่าบริการที่ปรึกษา

Output

Outcome

เอกสารรายงานการเงินโครงการ

(2) การบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ในรู ป ที่ มี เ งื่ อ นไขผ่ อ นปรน (Concessional Loan)
มีลักษณะ
เป็นการให้เงินกู้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะที่มีเงื่อนไขทางการเงินผ่อนปรน
อัตราดอกเบี้ยต่ํา เวลาชําระคืนเงินต้นและเวลาปลอดหนี้มีระยะเวลายาวกว่าปกติ
2) การให้เงินให้เปล่า (Grant) มีลักษณะ
เป็นเงินให้เปล่าที่สนับ สนุนประเทศเพื่อนบ้า น เพื่อเป็นค่าใช้จ่า ยสําหรับการดํา เนิ น การ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ
3) การให้ความช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินกู้และเงินให้เปล่า (Mixed credit) มีลักษณะ
เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีสัดส่วนของเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและ
เงินให้เปล่าผสมกัน
การบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้
Input

Process

คณะกรรมการ คพพ.

ศึกษาบริบท / นโยบาย
/ ความต้ อ งการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

Output
รายงานการประชุม
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
ดําเนินการที่เหมาะสม

Outcome
การดํ า เนิ น การบริหารโครงการมี
ประสิทธิภาพ
− ระยะเวลา
− งบประมาณ

การประชุม คพพ.
ผู้รับเหมาก่อสร้างและ
วิศวกรที่ปรึกษาคุมงาน
ก่อสร้าง

การประชุ ม พิ จ ารณา
โครงการ

โครง การต อบสนอง ต่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
และความต้ อ ง การของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
องค์กร
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Input

Process

Output

Outcome

ข้ อ มู ล ประเทศเพื่ อ น
บ้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการโครงการ

จัดทําการเจรจาเงื่อนไข
ทางการเงินและ
รายละเอียดในสัญญาฯ

โครงการตรงตามความ
ต้ อ งการกั บ ประเทศเพื่ อน
บ้าน

เกิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน

นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค

จั ด ทํ าสั ญ ญ า การ ให้
ความ ช่ ว ยเ หลื อ ทาง
การเงิน

เกณฑ์ / ข้ อ ต กลงในการ
ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น ทาง
การเงิน

สพพ. ได้ รั บ การชํ า ระหนี้ ต าม
สัญญา

ข้ อ มู ล แห ล่ ง เงิ น ทุ น
รู ปแบบการให้ กู้ และ
เงื่อนไขทางการเงิน

ประสานงานข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการดํ า เนิ น การตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

งบประมาณ

ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
โครงการ

การนําข้อมูลโครงการไปใช้
ประโยชน์

ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการเมื่อแล้วเสร็จ
ระเบี ย บและขั้ น ตอน
การเบิกจ่ายเงิน และ
เอกสารการเบิกเงิน

การเบิกจ่ายเงินกู้

ระเบี ย บและขั้ น ตอน
การชําระหนี้เงินกู้

การชําระหนี้เงินกู้

ประเทศเพื่ อ นบ้ า นชํ า ระ
เ งิ น กู้ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล าที่
กําหนด
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จากการวิเคราะห์การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. ทั้ง
4 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ สามารถสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- คพพ. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้เกิดโครงการที่
ตรงความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกัน
- ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง (ประเทศเพื่อนบ้านเป็น
ผู้คัดเลือก)
- ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ TA/FA
- นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- งบประมาณ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการให้ TA - งบประมาณ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการให้ FA ให้
ให้ประสบความสําเร็จ (การจ้างที่ปรึกษา)
ประสบความสําเร็จ (เงินงบประมาณ เงินกู้ และ
เงินสะสมของ สพพ.)
- แหล่งเงินกู้ เป็นปัจจัยสนับสนุนการให้ FA
- ระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่าย เป็นกรอบการเบิกจ่าย ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการดําเนินงาน
- ระเบียบ/ขั้นตอนการชําระหนี้เงินกู้ เป็นกรอบ
การติดตามการชําระหนี้จากผู้กู้
- การประชุม คพพ. เพื่อพิจารณาให้ TA
- การประชุม คพพ. เพื่อพิจารณาให้ FA
- การจัดทําข้อตกลงให้ TA
- การเจรจาเงื่อนไขและรายละเอียดในการให้ FA
- การประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา
และติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ให้ FA และพิจารณาแหล่งเงินทุน
- การติดตามและตรวจสอบผลการศึกษาให้
- การลงนามสัญญาให้ FA
เป็นไปตาม TOR และผลลัพธ์ที่คาดหวังในการ - การประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นําไปใช้ประโยชน์
- การติดตามความก้าวหน้าโครงการ
- การเบิกจ่ายค่าบริการที่ปรึกษา
- การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ
- การเบิกจ่ายเงินกู้
- การติดตามหนี้
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ผลผลิต

ผลลัพธ์

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- รายงานการประชุม
- ความคิดเห็นในการดําเนินการที่เหมาะสม
- โครงการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
- โครงการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
และมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจให้
FA
- รายงานผลการศึกษา

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- รายงานการประชุม
- ความคิดเห็นในการดําเนินการที่เหมาะสม
- มติ ครม.
- สัญญาเงินกู้/สัญญาให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน
- โครงการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์องค์กร
และความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน
- รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
- รายงานปิดโครงการ/รายงานประเมินผล
โครงการที่แล้วเสร็จ
- เงินต้นและดอกเบี้ย
- ประเทศเพื่อนบ้านขอ FA
- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ
- แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้าน
- ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับ
- การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพด้าน
ประเทศเพื่อนบ้าน (เศรษฐกิจ/สังคม)
ระยะเวลา งบประมาณ และผลการศึกษา
- การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพด้าน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ระยะเวลา และงบประมาณ

2.3 การประเมินกระบวนการทํางานของ สพพ. โดยใช้แบบ CIPP Model
CIPP Model ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องกันในการดําเนินงานอย่างครบวงจร มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กําหนดไว้ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําให้เป็นสารสนเทศ เพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ เพื่อ
ปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้าด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต
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บริบท /
สภาวะแวดล้อม

- สอดคล้องกับสภาวะ

ปัจจัยนําเข้า

กระบวนการ

ผลผลิตของ
โครงการ

แวดล้อม

- ความเพียงพอ
- ความเหมาะสม

- การตอบสนองต่อ

- ความตรงต่อเวลา

เป้าหมายขององค์กร

- ประสิทธิผล

- ความก้าวหน้า

และนโยบายของ
รัฐบาล

ของโครงการ

- ความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและขั้นตอน

- การตอบสนองต่อ

ต่างๆ

ผลกระทบ

- ความยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

ช่วงก่อนดําเนินโครงการ

ช่วงระหว่างดําเนินโครงการ

ช่วงสิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือที่ดําเนินการแล้วเสร็จของ สพพ. โดยใช้
แบบสอบถาม 2 ระดับ เพื่อประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินภายใน (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และผู้ประเมินภายนอก
(ที่ปรึกษา) เพื่อให้ได้ผลประเมินที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุด โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะประเมินในส่วนของ
กระบวนการของโครงการ (Process Evaluation: P) และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (Product
Evaluation: P) ในขณะที่ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ บริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation: C) ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation: I) กระบวนการของโครงการ (P) และผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ (P)
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ผลการประเมินในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
บริบท (C)
- ทุกโครงการมีความ
สอดคล้องในการวางแผน
ก่อนเริ่มดําเนินโครงการ
กับบริบทภายในองค์กร
(ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์) และบริบท
ภายนอก (นโยบายรัฐ
ความต้องการประเทศ
เพื่อนบ้าน ตอบสนอง
นักลงทุน และการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค)

ปัจจัยเบื้องต้น (I)
- ทุกโครงการมีการ
ดําเนินการที่เหมาะสมกับ
ปัจจัยที่จะนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กร
โดยใช้หลัก 4M ได้แก่
บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money)
วัสดุ (Material) และ
กระบวนการ (Method)

กระบวนการ (P)
- ทุกโครงการมีวิธีการ
ดําเนินงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เทคนิค
ระยะเวลา การบริหาร
ทรัพยากร และ
งบประมาณในการบริหาร
โครงการที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของ
โครงการ

ผลผลิต (P)
- ทุกโครงการสามารถ
ดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด
ผลตอบแทนทั้งทางตรง
(การชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย) และผลตอบแทน
ทางอ้อม (การซื้อสินค้าและ
ใช้บริการจากไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และเกิดการ
ลงทุนต่อยอดโครงการของ
สพพ. ทั้งจาก สพพ. รัฐบาล
และเอกชนของไทย
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ประเทศอื่นๆ)

รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้าน
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. ทั้งด้านนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย (Connectivity) ด้านสังคม และด้านการสนับสนุนการดําเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ
สพพ. สามารถสรุปได้ภาคผนวก 2
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2.4 สรุปผลการประเมินกระบวนการทํางานของ สพพ.
(1) การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง
วิชาการที่เกี่ยวเนื่องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เนื่องจากการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในโครงการต่างๆ สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวได้มี
ส่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของ สพพ. ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(2) สพพ. มีกระบวนการในการวิเคราะห์บริบท รวมถึงความเหมาะสมของโครงการ อันนําไปสู่การ
วางแผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องกระบวนการในการดําเนินงาน การติดตามการดําเนินงาน และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอื้อให้เกิดการดําเนินงานที่ราบรื่น โดยแต่ละโครงการที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(3) การดําเนินโครงการของ สพพ. เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กําหนดไว้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การดําเนินโครงการสามารถ
ประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(4) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ
(การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การจัดทําเอกสารประกวดราคา) เป็นการ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรอย่างสูงสุด
(5) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งทางด้านวิศวกรรม
การเงิน เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะทําให้ สพพ. มีดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จและความคุ้มค่าของโครงการ ซึ่งสามารถประเมินผลได้เมื่อโครงการดําเนินการแล้วเสร็จว่า โครงการ
ที่กล่าวมีความเหมาะสมหรือก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากน้อย
เพียงใด
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(6) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย คพพ.
และคณะรัฐมนตรี เป็นกระบวนการกลั่นกรองโครงการที่ทําให้เชื่อมั่นได้ว่า โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านของ สพพ. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายทางด้านการต่างประเทศ ในการเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาประเทศเพื่อรอบรับการเจริญเติบโตของ
ประเทศ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการ
(7) รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ประเทศเพือ่ นบ้าน และประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน มี
ความพึงพอใจต่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้
โดยสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น (รองรับการประชุมในระดับสากล และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม) ช่วยให้
การเดินทาง (สินค้าและคน) มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (ถนน รถไฟ และเครื่องบิน) ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการ สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้สะดวกขึ้น
(8) การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้านในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
มีความเข้าใจในโครงการมากขึ้น ส่งผลให้สามารถบํารุงรักษาโครงการให้สามารถใช้ประโยชน์โครงการได้อย่างยั่งยืน
2.5 ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีการวางแผนการดําเนินการโครงการโดยวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์/ผลกระทบในหลากหลาย
มิติที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการร่วมกับการเกิดโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมอันนําไปสู่การเป็นโครงการที่เชื่อมโยงการ
ดําเนินงานและผลประโยชน์กับโครงการที่จะดําเนินการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ
(2) ควรทบทวนกรอบการดําเนินการโครงการโดยใช้ข้อมูลจากโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
รวมถึงเสนอแนะรูปแบบโครงการที่มีความสมบูรณ์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ได้โครงการที่ครอบคลุมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และทําให้ สพพ. สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยการบริหารจัดการเวลาในการดําเนินโครงการได้ดีขึ้น และสามารถลดภาระของ
บุคคลากรในการทํางานเกินจากขอบเขตงานเดิม
(3) การพิจารณาตัดสินใจเลือกดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ควรให้ความสําคัญ
ในนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนไทย เพื่อนําไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะโครงการ
ที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค อาทิ GMS ACMECS BIMSTEC และความร่วมมือในระดับทวิภาคี
ที่เป็นการเชื่อมโยงภูมิภาค (Connectivity) ตามประตูการค้า (Gateway) ที่สําคัญของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคต่อไป
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(4) การพัฒนาระบบ/กลไกในการติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าโครงการเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา
โครงการต่อยอดในเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(5) การกําหนดถ่ายทอดความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ควรตระหนักถึง
ความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน และมีการประเมินความต้องการของผู้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งก่อนและหลัง
การถ่ายทอดความรู้ เพื่อปรับเนื้อหาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและตรงตามความสนใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้
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บทที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงาน
3.1 วิธีการประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงาน
(1) วิเคราะห์ความครบถ้วนของการดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนดไว้ใน พรฎ.จัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548
(2) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของ สพพ. ตามแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินผล
องค์การมหาชน ของสํานักงาน ก.พ.ร.
- ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
- เกณฑ์การให้คะแนน
- ค่าน้ําหนักแต่ละตัวชี้วัด
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่ผ่านมาของ สพพ. ในภาพรวม (ปี 2554-2556) โดยพิจารณา
แยกเป็น 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน: บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง/
ยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ: ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน: ความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ/ ทรัพยากร
ทางการเงิน
มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร: ความสามารถในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล/ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานที่ผ่านมา สพพ. ได้ดําเนินงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งได้มีการตกลง
ไว้กับสํานักงาน ก.พ.ร. ใน 2 ระดับ คือ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการกับผู้อํานวยการ สพพ. โดยในปี 2554-2556 สพพ. มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก สามารถสรุปผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานฯ ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัดในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
รวม

หน่วย : คะแนน
ผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2554
2555
2556
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.5000
4.5000
5.0000
4.8400
4.9000
4.9973
4.8680
4.8800
4.9996

การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สพพ. มีความคุ้มค่าใน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน : ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
อํานาจหน้าที่ และงานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล
จากการประเมินพบว่า สพพ. มีการกําหนดตัวชี้วัดการบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีผู้รักษา
การตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. และตัวชี้วัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน
- จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- ระดับความเสร็จของการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (1 ปี/ 3-5 ปี) ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็จ
- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา Country Strategy ของประเทศผู้รับความช่วยเหลือ
- งานศึกษาและวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ สพพ.
- ระดับความสําเร็จของการร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งตัวชี้วัดที่กล่าว เป็นการวัดการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ สพพ. ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ โดยการปฏิบัติงานของ สพพ. เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน อันก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการ
ดําเนินงานครอบคลุมวงจรของโครงการ (Project Cycle) โดยเริ่มตั้งแต่
1. การศึกษาและวางแผน (วิจัยงานที่เกี่ยวข้อง/ จัดทํายุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือ)
2. การดําเนินโครงการ โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน: คพพ. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง คณะรัฐมนตรี
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3. การติดตามโครงการ เพื่อให้โครงการดําเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาและ
งบประมาณที่กําหนดไว้
4. การประเมินผลโครงการ เพื่อวัดความสําเร็จและความคุ้มค่าของโครงการให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว
รวมทั้งมีการบูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ : ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการประเมินพบว่า สพพ. มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ และร้อยละของการรับรู้ศักยภาพการดําเนินงานของ สพพ. โดยในปี 2554-2556 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพพ. อยู่ที่ร้อยละ 95.20 ร้อยละ 97.80 และร้อยละ 98.60 ตามลําดับ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการของ สพพ. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ โดยในปี 2556 สพพ. ได้กําหนด
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประเมินความสําเร็จในการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สพพ. มีคุณภาพในการประสานการใช้อํานาจหน้าที่หรือ
บูรณาการการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน : ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการ
บริหารและการใช้งบประมาณ รวมถึงทรัพยากรทางการเงินอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนประเมินการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายใน
จากการประเมินพบว่า สพพ. มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติงาน
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารเงินสะสมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ
เงินฝากประจํา 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในรอบปี
- ระดับความสําเร็จของการร่วมมือทางการเงินกับหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินต่างๆ
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกิจกรรมของ สพพ. ในรอบปี
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
- ร้อยละของการติดตามหนี้เงินกู้ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเทียบกับสัญญาที่กําหนด
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ทั้งนี้ สพพ. มีการพัฒนาในการกําหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดประสิทธิภาพการทํางานที่เฉพาะกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ของ สพพ. มากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามกฎหมาย ซึ่งตัวชี้วัดที่กล่าวส่งผลดี
ต่อการรับรู้ของบุคลากรให้เข้าใจเป้าหมายและทิศทางการทํางานที่เป็นจุดหมายเดียวกัน กระบวนการทํางานทุกส่วน
เกื้อหนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประหยัดงบประมาณ และการจัดเก็บหนี้ รวมถึงการลดระยะเวลาการให้บริการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร : ประเมินความสามารถในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลตนเองที่ดี รวมถึงความสามารถในการก้าวสู่อนาคต
จากการประเมินพบว่า สพพ. มีการประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ ระดับ
ความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง เพื่อประเมินการบริหารของ คพพ.
และประเมินการพัฒนาองค์กรในระยะยาว รวมทั้งมีการประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คพพ. โดย คพพ.
ได้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการดําเนินงานของ สพพ. รวมทัง้
ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละปีได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ. เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาองค์กร โดยการจัดส่ง คพพ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการสัมมนาประจําปี และการศึกษาดูงานโครงการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนําองค์
ความรู้ที่ได้มาประกอบการดําเนินงานขององค์กรต่อไป และมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญอย่าง
ครบถ้วนแก่สาธารณะ ทั้งใน website ของ สพพ. และรายงานประจําปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและ
ความโปร่งใสต่อสังคม สอดคล้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินความคุ้มค่าการดําเนินงานของ สพพ. จึงสรุปได้ว่า
สพพ. มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากได้มีการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาได้จากกระบวนการส่งเสริมให้มีการ
กํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้ คพพ. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
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3.3 สรุปและข้อเสนอแนะ
การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงานของ สพพ. ในทุกมิติ พบว่า มีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดย สพพ. สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกระบวนการ/หน้าที่หลักของ สพพ. โดยการใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่
จํานวนโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งทางวิชาการและทางการเงิน รวมถึงระดับความสําเร็จในการร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
แม้จะมีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน แต่เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเงินงบประมาณ และปัจจัย
ภายนอก โดยเฉพาะขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานของประเทศเพื่อนบ้าน อาจส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. อาทิ
- ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ ทําให้ต้องมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้อาจให้ความช่วยเหลือได้ไม่กระจายครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ
หรือทุกสาขาการพัฒนา
- กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการขออนุมัติจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านในการขอรับความ
ช่วยเหลือจาก สพพ. ทําให้การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้งสองประเทศและภูมิภาค
- นโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนผู้นํา หรือมีปัจจัยอื่นเข้ามา
เช่น ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ หรือการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดําเนินโครงการแทน หรือปัญหาการเมืองใน
ประเทศไทย ทําให้มียกเลิกหรือชะลอการขอรับความช่วยเหลือที่กล่าว
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ สพพ. ควรมีการยกระดับตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
และส่งผลถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีต่อภูมิภาคให้มากขึ้น อาทิ การวัดจํานวนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ อาจเปลี่ยนเป็นการวัดระดับความสําเร็จของการลงทุนหรือการร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในโครงการที่มีผลต่อการยกระดับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน
ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) เป็นต้น
สําหรับการประเมินผลทางด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ควรนําเครื่องมือการจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย อาทิ
- PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนราชการนําไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่อง
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ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน คือ (1) การนําองค์การ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6)การจัดการ
กระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์การดําเนินการ
- การพัฒนาทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
- การส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Cascading) ยุทธศาสตร์ในองค์กรมาใช้ในระบบสํานัก
กลุ่มงาน
นอกจากนี้ สพพ. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สพพ. ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้สนใจสามารถนําใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการไป
ประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณที่มีพื้นที่โครงการของ สพพ. เพื่อเป็นการต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มของ
โครงการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ต่อไป
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บทที่ 4
การประเมินผลการบริหารองค์กร
4.1 วิธีการการประเมินผลการบริหารองค์กร
(1) วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยใช้ PMQA เป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ระบบงานไปสู่ความเป็นเลิศสําหรับองค์การมหาชน และสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ สพพ.อย่าง
แท้จริง
(2) สํารวจความคิดเห็นบุคลากรใน สพพ. โดยใช้แบบสํารวจการพัฒนาองค์การ Organization
Development Survey ของ ก.พ.ร. เพื่อประเมินผลภายในด้านการพัฒนาองค์กร ความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
(3) ค้นหาสาเหตุของปัญหา และจัดทําแผนพัฒนาองค์การ โดยกําหนดกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบ
4.2 การวิเคราะห์ผลประเมินการบริหารองค์กร
จากการสํารวจความคิดเห็นบุคลากรใน สพพ. ซึ่งปรับปรุงจากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ
Organization Development Survey ของ ก.พ.ร. รวม 30 ข้อคําถาม พบว่า
สิ่งที่ สพพ. ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
- ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้น แต่ยังคงสามารถ
ตอบสนองต่อพันธกิจหลักขององค์กรได้
- ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อผู้บริหารองค์กรในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์
- บุคลากรเข้าใจต่อทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร มีความมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
สิ่งที่ สพพ. ควรปรับปรุง คือ
- สพพ. ควรมีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมายทางด้านการบริหารบุคคลให้มากขึ้น
- ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร
- ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดเกิดจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยการปรับปรุง Career Path และ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลขององค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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- มีการจัดทําฐานข้อมูลในเรื่องวิธีปฏิบัติงานที่ดี (Best/Good Practices) ขององค์กร เพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 3
4.3 สาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา
สาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน สพพ. สามารถสรุปได้
ดังนี้
ประเด็น

สาเหตุ

นโยบาย เป้าหมาย และการสื่อสาร
นโยบายและเป้าหมายในการ
ในเรื่องการบริหารบุคลากรใน
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังขาด
องค์การ
รายละเอียด รวมถึงการสื่อสารและ
การสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
การกําหนดสวัสดิการของ
บุคลากรที่ยังไม่ชัดเจน
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายปีเฉพาะเรื่องการฝึกอบรม แต่
แผนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในด้าน
อื่นๆ ไม่ชัดเจน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ไม่ทั่วถึง
ขาดการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ การนําข้อมูลและองค์ความรู้มาใช้ให้
จัดการความรู้ในเรื่องวิธีปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์แก่องค์กรยังมีน้อย
ที่ดี (Best/Good Practices) ของ และขาดการเก็บรวบรวมองค์ความรู้
องค์การ รวมถึงการจัดทํา
ไว้ที่ส่วนกลาง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การ

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดทํา Master plan การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปเป็น
แผน/นโยบาย/เป้าหมาย/กิจกรรม
ขององค์กรและหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน

จัดทําคู่มือ/แนวทาง/วิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
รวบรวมข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูล
ส่วนกลางเพื่อให้ทุกคนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
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ประเด็น

สาเหตุ

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ควรจัดทําข้อมูลในส่วนที่เป็น
Hard copy ในรูปแบบ
electronic file

ความสะดวก รวดเร็ว และการ
เข้าถึงฐานข้อมูลขององค์การที่ง่าย
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว

ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่สามารถ
ใช้งานได้เต็มศักยภาพ เนื่องจาก
ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที
ระบบ internet
ระบบในการรวบรวม และจัด
กลุ่มข้อมูลบางส่วนยังกระจัด
กระจาย ทําให้สามารถสืบค้นยาก
ในบางครั้งต้องขอข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงทําให้เกิด
ความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้า
จากการขอข้อมูลจากภายนอก
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็น Hard copy

การส่งเสริมบุลากรให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

ระบบการทํางานส่วนใหญ่ให้
ควรมีการจัดรางวัลพนักงาน
ความสําคัญกับการทํางานตาม
ดีเด่น
บทบาทหน้าที่ โดยให้ความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพของการทํางาน
มากกว่าการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน ซึ่งส่งผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กรและการทุ่มเทของบุคลากร
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ประเด็น
การส่งเสริมบุคลากรให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

สาเหตุ
ด้วยนโยบายขององค์กรยุคใหม่ที่
กําหนดให้บคุ ลากรมีศักยภาพในการ
ทํางานได้หลากหลาย จึงทําให้มีการ
ดึงศักยภาพของบุคลากรมีให้ได้
สูงสุด ทําให้มีการลดตําแหน่งที่ไม่
จําเป็น ส่งผลต่อโครงสร้างบุคลากร
ในแต่ละแผนกที่ไม่มีการเติบโตใน
สายงานมากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
จัดโครงสร้างบุคลากรอย่าง
ชัดเจน รวมถึงการกําหนดเกณฑ์
ในการประเมินเพื่อให้สามารถ
ยกระดับการทํางานของ
บุคคลากรได้ ซึ่งนอกจากจะทําให้
การทํางานของบุคลากรมีความ
ชัดเจนแล้ว ยังส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

4.4 แผนพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงการลดช่องว่าง
จากการประเมินผลการบริหารองค์กรของ สพพ. ที่ปรึกษาได้เสนอแผนพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงการ
ลดช่องว่าง ประกอบด้วย
(1) แผนด้านการบริหารบุคลากร (HRM)
- จัดทําแผนการบริหารบุคลากร โดยทุกคนมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
- พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
- ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
- จัดประกวดบุคลากรดีเด่นประจําเดือน/ประจําปี
(2) แผนด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD)
- พัฒนาแผนการอบรมบุคลากรตามภาระงาน
- ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามภาระงาน
- จัดทํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู่ในการทํางาน เพื่อเกิด Knowledge Sharing ในองค์กร
- จัดทํา Competency และ Job Description
(3) แผนด้านการปรับปรุงระบบสารสนเทศ (System)
- ปรับปรุงฐานข้อมูลกลางให้ใช้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
(4) แผนด้านการปรับปรุงสารสนเทศ (Data Base)
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลแต่ละส่วนงานให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
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(5) แผนด้านการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศในการทํางาน (Culture &
Climate)
- พัฒนาระบบการสอนงานในส่วนงานและส่วนกลาง
- พัฒนาระบบการสอนงานที่ชัดเจน
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
(6) แผนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน
- จัดทําแผนอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับภาระงาน
- จัดระบบการทํางานในองค์กร แบ่งบทบาทหน้าที่การทํางานที่ชัดเจน
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 4
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บทที่ 5
การประเมินการใช้ทรัพยากรทางด้านการเงิน
5.1 วิธีการประเมินการใช้ทรัพยากรทางด้านการเงิน
(1) วิเคราะห์งบการเงินของ สพพ. ในช่วงปี 2554-2556 เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของ สพพ. ใน 4 ด้าน ดังนี้
- สภาพคล่องทางการเงิน
- ความสามารถในการดําเนินงาน
- ความสามารถในการหารายได้
- ความสามารถในการก่อหนี้
(2) วิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณที่ผ่านมากับการดําเนินงานของ สพพ. เพื่อประเมินความคุ้มค่าใน
การใช้เงินงบประมาณกับผลที่ได้รับจากการดําเนินงานของ สพพ.
- ผลตอบแทนจากการดําเนินงานในรูปของดอกเบี้ย
- ผลตอบแทนจากการบริหารเงินสะสม
- ศักยภาพนการพึ่งพาตนเอง
- การลดภาระการพึ่งพาเงินงบประมาณ
5.2 การวิเคราะห์งบการเงิน
ในช่วงปี 2554-2556 จากการวิเคราะห์งบการเงินของ สพพ. พบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน สพพ. มีการ
ดําเนินงานที่ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
และหน่วยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะใกล้เคียง ดังนี้
(1) มีสภาพคล่องสูง โดยในปี 2556 มีสินทรัพย์หมุนเวียน : หนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 10.96 เท่า
(2) มีความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการดําเนินงาน โดย
- ต้นทุนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจาก 5.29 บาท
ในปี 2554 เหลือ 2.31 บาท ในปี 2556
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 4.91 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 4.89 ในปี 2556 และเมื่อเทียบกับองค์การมหาชนอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 กันยายน 2547
กําหนดให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจําปี สพพ. มีค่าใช้จ่ายบุคลากรประมาณร้อยละ 25.09
- ความสามารถในการหารายได้สูงขึ้น โดย ค่า ROA: Return on Assets เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.42
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 7.20 ในปี 2556
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(3) มีความสามารถในการหารายได้ที่ดี
- ความสามารถในการหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.3
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 64.50 ในปี 2556
- ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 51.70 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 35.50
ในปี 2556)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยค่า ROE: Return on Equity
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.01 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 8.49 ในปี 2556 และเมื่อเทียบกับธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในปี 2556 มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.80 ซึ่ง สพพ. มีอัตราผลตอบแทนอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียง
(4) ความสามารถในการก่อหนี้อยู่ในระดับที่ดี
- อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อยู่ในระดับ 0.13-0.15 เท่า แสดงให้เห็นว่า สพพ. ยังมีโอกาส
ก่อหนี้เพิ่มได้อีก และเมื่อเทียบกับ ธสน. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของ สพพ. จะต่ํากว่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Total Debt to Equity) อยู่ในระดับต่ํา แต่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.14 เท่า ในปี 2554 เป็น 0.18 เท่า ในปี 2556 ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงในเงินสะสมของ
องค์กร แต่เมื่อเทียบเคียงกับ ธสน. ซึ่งมีอัตรา D/E เท่ากับ 3.42 เท่า สพพ. จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมั่นคง และ
ก่อหนี้ได้อีก
5.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเงินงบประมาณกับการดําเนินงานที่ผ่านมา
สพพ. ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการโครงการต่างๆ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549 โดย ณ ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว
รวม 54 โครงการ/หลักสูตร วงเงิน 12,314.70 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จํานวน
20 โครงการ วงเงิน 12,098.00 ล้านบาท และโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ จํานวน 34 โครงการ/
หลักสูตร วงเงิน 216.70 ล้านบาท ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินกู้เงินไขผ่อนปรน จํานวน 9,251.00 ล้านบาท และเงินให้เปล่า
จํานวน 2,847.00 ล้านบาท
การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านตามนัยที่กล่าว สพพ. ได้รับการสนับสนุน
เงินงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
รวม 4,967.59 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่เป็นเงินกู้ จํานวน 3,892.01 ล้านบาท และเงินให้เปล่า จํานวน 1,075.58 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีทุนประเดิมที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลอีกจํานวน 768.80 ล้านบาท (รวมดอกผลที่ได้รับโอนจาก
กองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน: กชพ.)
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นอกจากเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล สพพ. ได้จัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นมาสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ ซึ่ง สพพ. รับภาระชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน (ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี) และ
เงินกู้ที่เรียกเก็บจะประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 1.5 ต่อปี) และใช้เงินสะสมของ สพพ. ซึ่งมาจากเงินดอกผลจากการ
บริหารจัดการของ สพพ. และรายรับจากการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
การดําเนินงานที่ผ่านมาของ สพพ. สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเงินงบประมาณกับผลที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน ได้ดังนี้
1) เงินงบประมาณที่ สพพ. ได้รับการจัดสรรสําหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เฉพาะส่วนที่เป็นเงินให้กู้ จํานวน 3,892.01 ล้านบาท ได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปของดอกเบี้ย รวม
414.41 ล้านบาท หรือเงินกู้ที่กล่าวส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 10.65
2) เงินงบประมาณที่ สพพ. ได้รับการจัดสรรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2548 จํานวน 6,495.34 ล้านบาท สพพ.
สามารถนําไปบริหารจัดการจนทําให้เกิดดอกผล รวม 364.00 ล้านบาท หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส่งผลให้
สพพ. บริหารเงินได้ผลตอบแทนคิดเป็นร้อ ยละ 5.60 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ที่ สพพ. ใช้เป็นอัตราอ้างอิงในการบริหารเงินสะสม
3) การจัดหาเงินทุนเพิ่ม เติม จากแหล่ง เงินทุนอื่น และการใช้เงินสะสมของ สพพ. ซึ่งเป็นเงิ นที่ อ ยู่
นอกเหนือจากการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนําไปให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 2,279.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.65 ของวงเงินที่ สพพ. ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลตั้งแต่จัดตั้ง จํานวน 5,473.42 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของ สพพ.
4) นอกเหนือจากการใช้เงินสะสมของ สพพ. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน รวม 220.47 ล้านบาท แล้ว สพพ. ยังได้ลดภาระเงินงบประมาณโดยการใช้
เงินสะสมของ สพพ. สําหรับเป็นค่าบริหารจัดการของ สพพ. มาตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ ณ 31 กรกฎาคม 2557
สพพ. ใช้เงินสะสมสําหรับเป็นค่าบริหารจัดการแล้ว 111.59 ล้านบาท รวมเป็นการใช้เงินสะสมของ สพพ. ทั้งสิ้น
332.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเงินสะสมของ สพพ. : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด เท่ากับ
0.05 : 1.00
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บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุป
ผลการประเมินการดําเนินงานของ สพพ. ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งในภาพรวม สามารถสรุปได้
ดังนี้
(1) การที่ประเทศไทยมีนโยบายในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบ เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน และส่งเสริมภาคเอกชนไทยในการเข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจใน
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาค ดังนั้น สพพ. จึงเป็นหน่วยงานที่มีความจําเป็นในการนํานโยบายทางด้านการ
ต่างประเทศที่กล่าวของรัฐบาลมาปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ โดยใช้กลไกความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(2) สพพ. มีกระบวนการและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านชัดเจน และมีคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยการติดต่อประสานงานได้ทั้งในระดับนโยบาย และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถเข้าถึงประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการได้ นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สพพ. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงานที่กล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา สพพ. ได้บูรณา
การความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และรัฐบาลจีน สําหรับการ
ดําเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) สปป.ลาว โดยการให้กู้ร่วม (Co-financing)
ในรูปของ Parallel Financing เพื่อไม่ให้ขัดกับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปของการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารโครงการ การบํารุงรักษาโครงการ และการบริหาร
หนี้สาธารณะ ทําให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านสามารถนําความรู้ที่กล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
โครงการให้มีความยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการหนี้ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(3) สพพ. มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินให้ในรูปของเงินอุดหนุน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ (มาตรา 11) กําหนดให้รายได้ของ สพพ. ไม่เป็น
รายได้แผ่นดินที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

29

ทําให้ สพพ. สามารถนําเงินที่กล่าวไปบริหารจัดการให้เกิดดอกผล และในอนาคตสามารถนําไปสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งจะเป็นการลดภาระการพึ่งพิงเงินงบประมาณ
แผ่นดินได้
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานตามภารกิจ สพพ. ได้ลดภาระการพึ่งพาเงินงบประมาณ โดยไม่ขอรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมาตั้งแต่ปี 2556 ประมาณ 135 ล้านบาท
(ปี 2556-2557) นอกจากนี้ สพพ. ยังได้จัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน วงเงินประมาณ 2,060 ล้านบาท และ
ใช้เงินสะสมของ สพพ. ประมาณ 220 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.29 ของวงเงินที่ สพพ. ใช้สําหรับการ
ดําเนินงานตามภารกิจตั้งแต่จัดตั้ง จํานวน 7,972.44 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองของ สพพ.
อย่างไรก็ดี แม้ สพพ. จะมีศักยภาพในการระดมทุนจากแหล่งอื่น เพื่อมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจ แต่ สพพ. ยังจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือโครงการที่มีขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้
กระทบต่อสถานะทางการเงินของ สพพ. มากนัก
6.2 ข้อเสนอแนะ
การดําเนินงานของ สพพ. เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ควรมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(1) ปัจจุบัน สพพ. ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะบริหารจัดการเองโดยไม่พึ่งพาเงินงบประมาณภาครัฐ (ต้อง
พึ่งพางบประมาณอีก 7-10 ปี)
(2) สพพ. ควรทําการศึกษาวิจัยให้ชัดเจนถึงอนาคต สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบของภารกิจ เพื่อสร้างโมเดลของการจะอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อมีทิศทางการดําเนินงาน (Road Map) ที่ชัดเจน มีแผนดําเนินงานที่ระบุเส้นทางเดินในแต่ละปี ภายใต้การ
ควบคุมตัวแปรที่สําคัญ ได้แก่
• จํานวนเงินงบประมาณที่ต้องพึ่งพาจากภาครัฐ ซึ่งจะต้องลดลงทุกปี จนถึงปีที่ไม่พึ่งพาเลย
• จํานวนเงินรายได้จากดอกเบี้ยโครงการ และจํานวนเงินรายได้จากการบริหารการเงิน
• จํานวนเงินรายได้อื่นๆ จากการบริหารการเงิน
• จํานวนเงินทุนที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม โดยการกู้ยืม หรือแนวทางอื่น
• สินเชื่อโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือให้แต่ละปีภายใต้ภารกิจหลักของการจัดตั้งองค์กร
• จํานวนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรายปี
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• แนวทางการบริหารสินเชื่ออาจต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เช่น
- กําหนดสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้องค์กรมีรายได้มากขึ้น พิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี้ย
- นํากลไกด้านการตลาดมาใช้ให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น ลดการชดเชยอัตราดอกเบี้ย
ส่วนต่าง เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาด
- การให้เงินอุดหนุนในโครงการเงินกู้ ต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ดอกเบี้ยรับและรายได้รับ
• รูปแบบการบริหารองค์กรรวมทั้งบุคลากรที่มีความพร้อมในการดําเนินงาน ซึ่งต้องมีการ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมกับการดําเนินงานตามปกติ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ตารางแสดงผลการประเมินโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ตารางแสดงผลการประเมินโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงและ
ยกระดับถนนเส้นทาง
สายตราด-เกาะกงสะแรอัมเปิล (R48)
กัมพูชา

ประเภท
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

C I P P รวม
25 23 25 25 98

โครงการปรับปรุงถนน
สาย R67 (อันลองเวงเสียมราฐ) กัมพูชา

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

25 24 25 20

94

โครงการก่อสร้าง
เส้นทางเชียงรายคุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว
(R3) สปป.ลาว

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

25 23 25 25

98

หน่วย : คะแนน
Connectivity
Mutual Benefit
Relationship
เชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
ส่งเสริมและขยายการค้า การ ส่งเสริมความ
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SCC) ลงทุน ตามแนวชายแดนไทย- สัมพันธ์อันดี
ภายใต้กรอบ GMS ระหว่าง
กัมพูชา ทางทิศตะวันออก
ระหว่างกัน
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
เฉียงใต้ (จ.ตราด) ในการ
(กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกงพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา
กําปอต-ฮาเตียน-กาเมา)
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า ส่งเสริมความ
ระหว่างไทยและกัมพูชา ภายใต้ การลงทุน การท่องเที่ยว และ สัมพันธ์อันดี
กรอบ ACMECS
การพัฒนาด้านสังคม รวมทั้ง ระหว่างกัน
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ระหว่างสองประเทศ
เชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
เสริมสร้างการค้าขาย การ
ส่งเสริมความ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
ลงทุน การท่องเที่ยวระหว่าง สัมพันธ์อันดี
(NSEC) ภายใต้กรอบ GMS
กัน และในภูมิภาค
ระหว่างกัน
ระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน
(เชียงของ-ห้วยทรายหลวงน้ําทา-บ่อเต็น-เชียงรุ่งคุนหมิง)

ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุง
สนามบินระหว่าง
ประเทศวัดไต
สปป.ลาว

ประเภท
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

C I P P รวม
25 24 25 25 99

Connectivity

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา ฮ่องวัดไต
สปป.ลาว

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คุณภาพชีวิต

25 24 25 25

99

โครงการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด
หนองคาย-ท่านาแล้งเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

25 23 25 25

98 การคมนาคมขนส่งระบบราง
ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Mutual Benefit
ช่วยเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้แก่ สปป.ลาว
โดยทําให้สนามบินวัดไต
สามารถรองรับเครื่องบิน
พาณิชย์ขนาดใหญ่ได้
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณ
สนามบินวัดไต และเขตนคร
หลวงเวียงจันทน์ อันเป็นการ
ช่วยเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ สปป.ลาว
สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม
ศักยภาพในการขนส่งสินค้า
เกิดการลงทุนต่อเนื่อง และ
สร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทย
ไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว
เช่น การรับสัมปทานบริหาร
จัดการ CY และบริหารพื้นที่
เชิงพาณิชย์ในอาคารสถานี
เวียงจันทน์

Relationship
ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุง
สนามบินปากเซ
ระยะที่ 1-2 สปป.ลาว

ประเภท
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

C I P P รวม
Connectivity
25 24 25 25 99 เชื่อมโยงโครงข่ายการบิน
ระหว่างกัน

โครงการปรับปรุงถนน
(T2) และระบบ
ระบายน้ําในนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

25 24 25 20

94

Mutual Benefit
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สนามบินปากเซเป็นศูนย์กลาง
การบิน เป็นสนามบินที่ได้
มาตรฐาน ICAO สามารถ
รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและ
ต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้การเดินทางและการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคขยายตัว
รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชนในภูมิภาค
พัฒนาพื้นที่และเมืองใน
นครหลวงเวียงจันทน์ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สปป.ลาว โดยประชาชน
สามารถเดินทางได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น มีแหล่งน้ําและ
สวนสาธารณะสําหรับพักผ่อน
รวมทั้งช่วยลดปัญหาน้ําท่วม

Relationship
ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงถนน
ในนครหลวง
เวียงจันทน์ เพื่อรองรับ
การเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสุดยอดผู้นํา
เอเชีย-ยุโรป (ASEM
Summit) ครั้งที่ 9
สปป.ลาว
โครงการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทย-เมียนมาร์
จากเมียวดี-เชิงเขา
ตะนาวศรี เมียนมาร์

ประเภท
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

C I P P รวม
25 25 25 20 95

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

25 24 25 25

Connectivity

99 เชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (EWEC) ภายใต้กรอบ
GMS

Mutual Benefit
Relationship
ประชาชนและผู้นําฯ สามารถ ส่งเสริมความ
เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

สนับสนุนการเชื่อมโยงทาง
ส่งเสริมความ
เศรษฐกิจและการค้าระหว่าง สัมพันธ์อันดี
ไทยกับเมียนมาร์ โดยเส้นทาง ระหว่างกัน
สายนี้สามารถเชื่อมไปยังเมือง
ย่างกุ้งได้

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาถนน
หมายเลข 11 (บ้าน
ตาดทอง-บ้านน้ําสัง
และเมืองสังข์ทอง)
(R11) สปป.ลาว

ประเภท
โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

โครงการก่อสร้างถนน
จากภูดู่ (อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมือง
ปากลาย สปป.ลาว

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
คมนาคมขนส่ง

C I P P รวม
Connectivity
25 25 25 20 95 เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว
ภายใต้กรอบ ACMECS และ
สนับสนุนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เชียงใหม่-เวียงจันทน์
(เชียงใหม่-ลําพูน-ลําปาง-แพร่อุตรดิตถ์-แขวงไชยะบุรี-แขวง
เวียงจันทน์-นครหลวง
เวียงจันทน์) ซึ่งอาจยกระดับ
เป็น Sub-corridor ของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
GMS ได้
25 25 25 20 95 เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ระหว่างไทยและ สปป.ลาว
ภายใต้กรอบ ACMECS และ
GMS รวมทั้งสนับสนุนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่เวียงจันทน์

Mutual Benefit
อํานวยความสะดวกด้านการ
ขนส่งสินค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวระหว่างไทย กับ
สปป.ลาว เพิ่มมูลค้าการค้า
ชายแดน เพิ่มโอกาสการทํา
Contract Farming ของ
ภาคเอกชนไทย

Relationship
ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ส่งเสริมให้การค้าขาย การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวมี
การขยายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ภาคผนวก 2
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
1. ด้านนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : โครงการของ สพพ. รองรับการ
ดําเนินงานภายใต้กรอบ GMS ACMECS BIMSTEC และนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ดังนี้
(1) โครงการของ สพพ. เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การจ้างงาน
และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง โดย
โครงการของ สพพ. สนับสนุนแผนงานลําดับความสําคัญสูง (Flagship Programs) จํานวน 3 แผนงาน ได้แก่
- แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor:
NSEC) คือ โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางตามแนว NSEC
ระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน (เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ําทา-บ่อเต็น-เชียงรุ่ง-คุนหมิง)
- แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor: EWEC) คือ โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางตามแนว EWEC ระหว่างไทย (แม่สอด จ.ตาก)-เมียนมาร์ (เมียวดี) (ย่างกุ้ง-เมาะลําไย-แม่สอดกรุงเทพฯ-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว้-ดานัง)
- แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) คือ
โครงการปรับปรุงและยกระดับถนนเส้นทางสายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
SEC ระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกง-กําปอต-ฮาเตียน-กาเมา)
(2) โครงการของ สพพ. เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลาย
ของประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล โดยเฉพาะความร่วมมือในการเชื่อมเส้นทางคมนาคม
(Transport Linkages) อาทิ
- ทางถนน: โครงการปรับปรุงถนนสาย R67 (อันลองเวง-เสียมราฐ) โครงการพัฒนา
เส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย
- ทางอากาศ: โครงการปรับปรุงสนามบินวัดไต
- ทางรถไฟ: โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง
(3) โดยบางโครงการที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโครงการความ
ร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ

- ความร่วมมือไทย-สปป.ลาว: โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา ฮ่องวัดไต สปป.ลาว
โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นําเอเชีย-ยุโรป (ASEM
Summit) ครั้งที่ 9 สปป.ลาว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
นอกจากนี้ ทุกโครงการที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นสนับสนุนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายทางด้านการต่างประเทศ ในการเร่งส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะนําไปสู่การ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆ
ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิต
และการลงทุน โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและชายแดน
2. ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย (Connectivity) : โครงการของ สพพ. สนับสนุนการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกัน
(1) ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า : การลดระยะเวลาเดินทางก่อน-หลังที่มีโครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนของ สพพ. สามารถแสดงได้ดังนี้
โครงการ
ก่อน
หลัง
หมายเหตุ
โครงการก่อ สร้า งเส้ นทางเชี ยงราย-คุ นหมิ ง ผ่า น สปป.ลาว (R3) 8 ชั่วโมง
3.5 ระยะทาง
สปป.ลาว (ปอแก้ส-หลวงท่าน้ํา)
ชั่วโมง 195.00 กม.
โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง ระยะทาง
52.03 กม.
โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง- 5 ชั่วโมง
2.5 ระยะทาง
สะแรอัมเปิล (เส้นทางหมายเลข 48) กัมพูชา
ชั่วโมง 152.00 กม.
โครงการปรับปรุงถนนสาย 67 (อัลลอเวง-เสียมราฐ) กัมพูชา
4-5
1.45 ระยะทาง
ชั่วโมง ชั่วโมง 131.14 กม.
ที่มา: รายงานปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ 1 ปี และรายงานประเมินผล
โครงการที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี ของ สพพ.

(2) ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า : การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ทางด้านถนนของ สพพ. จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ โดยเฉพาะในกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมี
ต้นทุนค่าขนส่งภายในประเทศค่อนข้างสูง
การขนส่งระหว่าง
ต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ย
กรุงเทพ-พนมเปญ
9 USD/ตัน/100 กม.
พนมเปญ-โฮจิมินห์
13 USD/ตัน/100 กม.
ภายในประเทศไทย
6 USD/ตัน/100 กม.
ภายในเวียดนาม
7 USD/ตัน/100 กม.
ภายในกัมพูชา
20 USD/ตัน/100 กม.
(3) เชื่อมต่อเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในภูมิภาค : โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง
นิเวศ เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ระหว่างกัน อาทิ เส้นทางเชื่อมไทยไปยังจีนผ่าน R3
(เชียงราย-คุนหมิง) เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลก อาทิ น่าน-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ ศรีสะเกษเสียมราฐ (นครวัด-นครธม) เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมขอมบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต (อีสานใต้ :
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี-กัมพูชา-สปป.ลาว) แม่สอด-เมียวดี (ตลาดริมเมย)
(4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในภูมิภาค โดยเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จาก
สร้างโครงข่าย (Network) ทางด้านถนน รถไฟ สนามบิน และทางเรือ เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุน
การขนส่งคนและสินค้าในภูมิภาค
3. ด้านเศรษฐกิจ : โครงการของ สพพ. สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเฉพาะการค้าบริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ทําให้สินค้าไทยสามารถกระจาย
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคมากขึ้น
ทั้งนี้ มูลค่าการค้าชายแดนบริเวณด่านที่มีโครงการของ สพพ. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยไทยได้
เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า
ด่านการค้า
2550
ด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย
มูลค่าการส่งออก
837.97
มูลค่าการนําเข้า
783.82
ดุลการค้า
54.15

2551

2552

2553

2554

หน่วย : ล้านบาท
2555
2556

1,316.97
956.7
360.27

1,931.04
986.33
944.71

3,206.83
1,731.28
1,475.55

5,931.14
2,268.31
3,662.83

4,265.94
540.08
3,725.86

4,031.02
446.42
3,584.60

ด่านการค้า
2550
2551
ด่านศุลกากรทุง่ ช้าง จ.น่าน
มูลค่าการส่งออก
335.6
525.79
มูลค่าการนําเข้า
97.23
257.22
ดุลการค้า
238.37
268.57
ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย
มูลค่าการส่งออก 20,382.95 28,456.75
มูลค่าการนําเข้า
1,440.27
2,074.07
ดุลการค้า
18,942.68 26,382.68
ด่านศุลกากรพิบูลย์มงั สาหาร จ.อุบลราชธานี
มูลค่าการส่งออก
3,329.30
5,129.30
มูลค่าการนําเข้า
661.60
770.10
ดุลการค้า
2,667.70
4,359.20
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จ.ตราด
มูลค่าการส่งออก 14,773.85 16,407.96
มูลค่าการนําเข้า
50.50
43.55
ดุลการค้า
14,723.35 16,364.41
ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก
มูลค่าการส่งออก 11,088.63 17,513.13
มูลค่าการนําเข้า
991.53
1,236.08
ดุลการค้า
10,097.10 16,277.05

2552

2553

2554

2555

หน่วย : ล้านบาท
2556

250.93
266.77
- 15.84

548.72
322.79
225.93

2,592.86
279.08
2,313.78

4,422.47
187.23
4,235.24

4,262.36
131.08
4,131.28

30,814.51
2,352.67
28,461.84

35,140.34
2,899.62
32,240.72

44,272.50
2,434.91
41,837.59

61,349.80
16,670.24
44,679.56

56,044.83
18,462.75
37,582.08

4,644.20
936.40
3,707.80

6,512.90
1,149.20
5,363.70

8,088.11
1,481.28
6,606.83

9,396.45
1,628.72
7,767.73

10,542.76
1,519.40
9,023.36

17,974.23
48.90
17,925.33

18,917.75
101.57
18,816.18

28,302.40
150.08
28,152.32

24,454.14
482.58
23,971.56

25,431.83
1,393.98
24,037.85

22,174.65
1,714.15
20,460.50

28,673.06
1,109.75
27,563.31

17,491.52
854.58
16,636.94

37,966.31
1,410.58
36,555.73

43,667.36
2,641.38
41,025.98

นอกจากนี้ การเดินทางเข้า-ออกของบุคคลบริเวณชายแดนที่มีโครงการของ สพพ. มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น
ปี

2550

2551

ชื่อด่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การเดินทางเข้า
47,647
81,769
การเดินทางออก
94,258
127,990

2552

2553

2554

2555

หน่วย : คน
2556

104,311
152,551

117,927
162,276

129,795
177,261

129,788
178,691

153,248
200,309

ปี

2550

2551

ชื่อด่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดน่าน
การเดินทางเข้า
3,844
5,448
การเดินทางออก
4,405
6,139
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
การเดินทางเข้า
783,724
974,483
การเดินทางออก
790,395
974,359
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การเดินทางเข้า
102,213
131,150
การเดินทางออก
87,508
116,723
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
การเดินทางเข้า
การเดินทางออก
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตราด
การเดินทางเข้า
81,352
91,071
การเดินทางออก
71,901
81,938
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตาก
การเดินทางเข้า
5,363
6,631
การเดินทางออก
5,354
6,615
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร
การเดินทางเข้า
189,558
254,351
การเดินทางออก
186,300
234,319
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

2552

2553

2554

2555

หน่วย : คน
2556

7,190
7,001

11,745
12,064

21,590
22,947

37,602
40,928

57,145
62,215

1,101,774
1,099,835

1,256,826
1,276,971

1,400,231
1,372,243

1,527,178 1,540,827
1,513,152 1,455,974

182,854
159,870

167,765
142,602

201,330
177,436

248,132
217,375

276,663
244,456

5,568
5,532

7,174
7,182

9,086
9,331

107,473
108,675

92,752
92,495

145,039
131,694

124,869
116,174

121,091
110,177

139,747
126,174

185,756
171,411

11,597
11,573

64,699
26,151

7,364
11,827

38,694
36,041

320,394
271,872

383,374
360,727

391,775
362,310

407,023
410,508

463,816
447,558

430,427
405,747

นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาไทยได้ออกไปทํางานต่างประเทศ
เนื่องจากตามเงื่อนไขของสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ได้กําหนดให้ประเทศเพื่อนบ้านผู้รับ
ความช่วยเหลือต้องใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา และผู้ประกอบการ
ไทยต้องเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ จากการประเมินผลโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จรวม 10 โครงการ มีการใช้สินค้าและ

บริการจากประเทศไทยรวม 3,925.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยเฉลี่ย
ร้อยละ 73.94 ต่อโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ
1. โครงการก่อสร้างเส้นทาง
เชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว
(R3) สปป. ลาว
2. โครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น/
เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
3. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคายท่านาแล้ง สปป. ลาว
4.โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่าง
ประเทศวัดไต สปป.ลาว
5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ฮ่องวัดไต สปป. ลาว
6. โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
สปป.ลาว

ประเภทสินค้า
เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และเครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งบุคลากรไทย
ที่มีฝีมือ
น้ํามันดีเซล คอนกรีต ซีเมนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักร
ต่างๆ รวมทั้งบุคลากรไทยที่มีฝีมือ
ซีเมนต์ แผ่นซีเมนต์สําเร็จรูป เหล็ก สายเคเบิ้ล
สําหรับระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหมอนรองรางรถไฟ
รวมทั้งบุคลากรไทยที่มีฝีมือ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และเครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งบุคลากรไทย
ที่มีฝีมือ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และเครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งบุคลากรไทย
ที่มีฝีมือ
น้ํามันดีเซล คอนกรีต ซีเมนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง บุคลากรไทยที่มีฝืมือ ทีป่ รึกษาและช่าง
เทคนิค
ยางมะตอย สีตีเส้นจราจร วัสดุก่อสร้างชั้นผิวทาง
ช่างฝีมือไทย ที่ปรึกษาและช่างเทคนิคไทย

7. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับ
การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป (ASEM
Summit) ครั้งที่ 9 สปป.ลาว
8. โครงการปรับปรุงและลาดยาง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ
ผิวจราจรเส้นทางสายตราด-เกาะกง- รวมทั้งบุคลากรไทยที่มีฝีมือ
สะแรอัมเปิล (ถนนหมายเลข 48)
กัมพูชา

สัดส่วนและมูลค่า
ร้อยละ 92.75
(มูลค่า 1,099.52 ลบ.)
ร้อยละ 76.05
(มูลค่า 608.11 ลบ.)
ร้อยละ 65.00
(มูลค่า 128.00 ลบ.)

ร้อยละ 82.00
(มูลค่า 262.40 ลบ.)
ร้อยละ 80.13
(มูลค่า 126.60 ลบ.)
ร้อยละ 84.26
(มูลค่า 269.64 ลบ.)
ร้อยละ 64.47
(มูลค่า 122.53 ลบ.)
ร้อยละ 56.69
(มูลค่า 491.31 ลบ.)

โครงการ
9. โครงการปรับปรุงถนนสาย 67
(อันลองเวง- เสียมราฐ) กัมพูชา

ประเภทสินค้า
น้ํามันดีเซล ซีเมนต์ เหล็ก เครื่องจักรอุปกรณ์
งานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และบุคลากรไทย
ที่มีฝีมือ

สัดส่วนและมูลค่า
ร้อยละ 63.04
(มูลค่า 725.73 ลบ.)

10. โครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์
ร้อยละ 75
คมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จาก ก่อสร้าง และเครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งบุคลากรไทยที่ (มูลค่า 91.97 ลบ.)
เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพ
มีฝีมือ
เมียนมาร์
ที่มา : รายงานปิดโครงการ รายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ 1 ปี และรายงานประเมินผลโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 3-5 ปี ของ สพพ.
4. ด้านสังคม : โครงการของ สพพ. เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ
ทําให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้ดีขึ้น
5. การสนับสนุนการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

ประเทศเพื่อนบ้าน

สนับสนุนข้อมูลและงาน

การให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการ

การเงิน

หนุนเสริมนโยบายเศรษฐกิจ

การให้ความช่วยเหลือทาง

หน่วยงานภายในประเทศ

วิชาการ

สร้างความร่วมมือทาง

สพพ.

การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับประเทศเพือ่ นบ้าน

เศรษฐกิจ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับนักลงทุน
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน

การส่งเสริมให้เกิดนโยบาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน

ตารางแสดงความเชื่อมโยงโครงการของ สพพ. กับการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงและยกระดับ
ถนนเส้นทางสายตราด-เกาะกงสะแรอัมเปิล (R48) กัมพูชา
โครงการปรับปรุงถนนสาย R67
(อันลองเวง-เสียมราฐ) กัมพูชา

GMS
เชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
(SCC) ระหว่างไทยกัมพูชา-เวียดนาม

ความร่วมมือ
ACMECS

เชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
ระหว่างไทยและ
กัมพูชา

โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย- เชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3)
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
สปป.ลาว
(NSEC) ระหว่างไทยสปป.ลาว-จีน
โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงเส้นทางตามแนว
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวดี- ระเบียงเศรษฐกิจ
เชิงเขาตะนาวศรี เมียนมาร์
ตะวันออก-ตะวันตก
(EWEC)
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
เชื่อมโยงเส้นทาง
(บ้านตาดทอง-บ้านน้ําสัง และเมือง
คมนาคมขนส่ง
สังข์ทอง) (R11) สปป.ลาว
ระหว่างไทยและ
สปป.ลาว

โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่าง
ประเทศวัดไต

Bilateral

สนับสนุนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ
เชียงใหม่-เวียงจันทน์
ซึ่งอาจยกระดับเป็น
Sub-corridor ของ
แนวระเบียง
เศรษฐกิจภายใต้
กรอบ GMS ได้
ความร่วมมือไทยสปป.ลาว

ตารางแสดงความเชื่อมโยงโครงการของ สพพ. กับการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
ชื่อโครงการ
GMS
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
ฮ่องวัดไต 2 ในนครหลวง
เวียงจันทน์
โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ
โครงการปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน์
โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่
(อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึงเมือง
ปากลาย สปป.ลาว

ความร่วมมือ
ACMECS

Bilateral
ความร่วมมือไทยสปป.ลาว

เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและ สปป.ลาว ภายใต้กรอบ
ACMECS และ GMS รวมทั้งสนับสนุนแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่เวียงจันทน์

ภาคผนวก 3
ตารางแสดงการวิเคราะห์ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ และวิเคราะห์ GAP

ตารางแสดงการวิเคราะห์ระดับความเห็น ระดับความสําคัญ และวิเคราะห์ GAP
GAP
ที่

ข้อคําถาม

ด้านพัฒนาบุคลากร องค์การของข้าพเจ้ามีแนวทางในการ
1. เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้มลดลง
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่
2.
บนพื้นฐานของหลักความรู้ความสามารถและผลงาน

ประเด็น
เชื่อมโยง
PMQA

จํานวน

ร้อยละ

4

30.8

HR1

7

53.8

HR2

องค์การของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ

1

7.7

LD1
SP3
SP4
HR3

องค์การของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี
4. สารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น)

10

76.9

IT6
PM4

6

46.2

SP5
HR1
HR2

7

53.8

SP1
SP3

2

15.4

IT4

6

46.2

13

100

3.

การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในองค์การของข้าพเจ้ามีความ
5.
ชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความสอดคล้องกับทิศทาง
6. และยุทธศาสตร์ขององค์การ
ฐานข้อมูลขององค์การ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้
ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว
สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมี
8.
ความสุข
7.

9.

องค์การของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ

LD3
HR1
LD1
SP7
IT5

GAP
ที่

ข้อคําถาม

10. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้
11.
งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์
12. ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices)
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการองค์การให้
13.
บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์
ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับเวลาที่ใช้
14.
ในการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้
15. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็น
ต้น)
ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูก
16.
นํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา/เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
17. แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระเพื่อการ
พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น
ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชย
18.
บุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม
ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อให้เกิด
19.
ความร่วมมือและการทํางานที่มีคุณภาพดี
บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะและ
20. สมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
21. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ

จํานวน

ร้อยละ

3

23.1

3

23.1

1

7.7

13

100

8

61.5

6

46.2

10

76.5

8

61.5

2

15.4

9

69.2

10

76.9

12

92.3

ประเด็น
เชื่อมโยง
PMQA

GAP
ที่

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ข้อคําถาม
ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ระบบงาน ขั้นตอน ทํางานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความต้องการ และผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการช่วยอํานวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความ
คืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้
ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จ
การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับ ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความ
ชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆ และมี
ประสบการณ์มากขึ้น
ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย

จํานวน

ร้อยละ

10

76.9

7

53.8

8

61.5

10

76.9

9

69.2

10

76.9

11

84.6

9

69.2

12

92.3

ประเด็น
เชื่อมโยง
PMQA

ภาคผนวก 4
ตารางแสดงแผนพัฒนาองค์การ เพื่อการปรับปรุงการลดช่องว่าง

ตารางแสดงแผนพัฒนาองค์การ เพื่อการปรับปรุงการลดช่องว่าง
ที่

1

แผนด้าน

แผนด้านการบริหาร
บุคลากร (HRM)

โครงการที่จะจัดทํา
ระยะสั้นและระยะยาว
1 ถึง 2 ปี

แสดงรายละเอียด
ข้อมูลนําเข้าในการ
จัดทําแผน

การจัดทําแผนการบริหาร
บุคคลากรขององค์การโดยให้
บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วถึง
การพัฒนาระบบการ
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน
การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการสําหรับบุคลากร
การจัดประกวดบุคลากร
ดีเด่นประจําเดือน/ประจําปี

โครงสร้างการ
บริหารบุคลากรทุกฝ่าย
ระบบสวัสดิการ
สําหรับบุคลากร
แผนการบริหาร
บุคลากร พร้อมความ
คิดเห็นจากบุคคลากร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบหลัก
จากกิจกรรมและ
และสนับสนุน
ส่งผลในการลด
ช่องว่าง
บุคคลากรมี
ฝ่ายบุคคลากร
ความสุขในการ
ทํางานมากขึ้น
คุณภาพของงาน
ลดลง
อัตราการลาออก
ลดลง

ระบุการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม /
ความถี่
ประชุมจัดทํา
แผนการบริหาร
บุคลากร
ระยะเวลา 1
เดือน
กิจกรรม
สร้างแรงจูงใจ
ทุกเดือน

ที่

2

แผนด้าน

แผนด้านการพัฒนา
บุคลากร (HRD)

โครงการที่จะจัดทํา
ระยะสั้นและระยะยาว
1 ถึง 2 ปี

แสดงรายละเอียด
ข้อมูลนําเข้าในการ
จัดทําแผน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบหลัก
จากกิจกรรมและ
และสนับสนุน
ส่งผลในการลด
ช่องว่าง
การพัฒนาแผนการอบรม
ผังโครงสร้างองค์กร/
แผนการ
ผู้บริหารและฝ่าย
บุคลากรตามภาระงาน
หน่วยงาน
ฝึกอบรมบุคลากร บุคลากร
ประจําปี
การส่งเสริมบุคลากรให้มี
รายละเอียด
ความรู้ความสามารถตาม
Competency และ
Competency
ภาระงาน
Job Description
และ Job
การจัดทํากระบวนการ
Description
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ทํางานของบุคลากร เพื่อให้
เกิด Knowledge sharing
ภายในฝ่าย/องค์การ
การจัดทํา Competency
และ Job Description ของ
บุคลากร

ระบุการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม /
ความถี่

ที่

3

4

5

แผนด้าน

โครงการที่จะจัดทํา
ระยะสั้นและระยะยาว
1 ถึง 2 ปี

แสดงรายละเอียด
ข้อมูลนําเข้าในการ
จัดทําแผน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบหลัก
จากกิจกรรมและ
และสนับสนุน
ส่งผลในการลด
ช่องว่าง
แผนด้านการปรับปรุง
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ปัญหาการใช้งานระบบ มีระบบฐานข้อมูล
ฝ่ายสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
กลางขององค์กรที่ใช้ง่ายและ ฐานข้อมูลกลาง
กลางที่มีข้อมูลที่
(System)
สะดวกรวดเร็ว
จําเป็นของทุกฝ่าย
แผนด้านการปรับปรุง
การคัดแยก/จัดหมวดหมู่ ข้อมูลในการทํางานของ ฐานข้อมูลจัดเป็น
ทุกฝ่าย
สารสนเทศ (Data Base) ข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้เป็น แต่ละฝ่าย
หมวดหมู่
ฐานข้อมูลเดียว
การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่าย
และองค์การ
แผนด้านการพัฒนา
การพัฒนาระบบการสอน
เกิดวัฒนธรรม ทุกฝ่าย
ปรับปรุงวัฒนธรรม
งานทั้งภายในฝ่ายและ
การเรียนรู้งานของ
องค์กร และบรรยากาศ ส่วนกลาง
บุคลากรที่รวดเร็ว
การพัฒนาระบบการสอน
ระบบการสอน
ในการทํางาน (Culture
งานที่ชัดเจน
งานที่ชัดเจน
& Climate)
การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์การ

ระบุการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม /
ความถี่

ที่

6

แผนด้าน

แผนด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางาน

โครงการที่จะจัดทํา
ระยะสั้นและระยะยาว
1 ถึง 2 ปี

แสดงรายละเอียด
ข้อมูลนําเข้าในการ
จัดทําแผน

จัดทําแผนอัตรากําลังคน
ในการทํางานที่เหมาะสมกับ
ภาระงาน
การจัดระบบการทํางาน
ภายในองค์กรและมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่การทํางานที่
ชัดเจน

โครงสร้าง
อัตรากําลังคน
ภาระงานของแต่ละ
หน้าที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบหลัก
จากกิจกรรมและ
และสนับสนุน
ส่งผลในการลด
ช่องว่าง
Lead time ใน ทุกฝ่าย
การทํางานสั้นลง
กําลังคนในการ
ทํางานเพียงพอ
ขอบเขตการ
ทํางานที่ชัดเจน

ระบุการสื่อสาร
เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม /
ความถี่

