รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัตงิ าน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

สํ านักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

(รอบ 12 เดือน)

สารบัญ
ตารางสรุปผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานสํ านักงานความร่ วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ าน (องค์ การมหาชน) ประจําปี งบประมาณ 2555 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานของสํ านักงานความร่ วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ าน (องค์ การมหาชน)
มิติที่ 1 มิติด้านประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วดั ที่ 1.3 จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ 1 ปี ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็ จ
ตัวชี้วดั ที่ 1.4 ระดับความสําเร็ จของการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการที่ดาํ เนินการ
แล้วเสร็ จ 3 ปี ขึ้นไปเพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิผลโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วดั ที่ 1.5 ระดับความสําเร็ จของการจัดทํา Country Strategy ของประเทศผูร้ ับ
ความช่วยเหลือ
ตัวชี้วดั ที่ 1.6 ระดับความสําเร็ จของการร่ วมงานกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (สคพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้ า
1

2

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้ บริการ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การมหาชน

25

มิติที่ 3 มิติด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของกิจกรรมของ
สพพ. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วดั ที่ 3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
ตัวชี้วดั ที่ 3.3 ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

29

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ (ตัวชี้วดั ร่ วม)

53

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัตงิ าน (เบือ้ งต้ น) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
สํ านักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ าน (องค์ การมหาชน)
ตัวชี้ วัดผลการปฏิบต
ั ิงาน
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1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํ Country Strategy ของประเทศผู ้รับความช่วยเหลือ
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1.6 ระดับความสําเร็จของการร่วมงานก ับสถาบ ันระหว่างประเทศเพื่อการค ้าและการพัฒนา (สคพ.)
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มิติท ี่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้ บริ การ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการขององค์การมหาชน
มิติท ี่ 3 มิติด้านประสิ ท ธิภาพของการปฏิบต
ั ิงาน
3.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบ ัติการของกิจกรรมของ สพพ. ในปี งปม. 55
3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํ ต ้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต
3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ ายตามแผนการใช้เงิน
มิติท ี่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์ กร
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก าํ ก ับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ (ต ัวชี้ว ัดร่วม)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นายเอกภพ เพียรลํ้าเลิศ
นางสาววิจิตรา ยงยุทธอําไพ
นายณัฐดนัย รักตประจิต
นายโสฬส มุสิกะโสภณ
นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวตั
นายจิรยุทธิ์ บุญญฤทธิ์
นางสาวสุ นิดา พานิช
โทรศัพท์ : 02-617-7670-6 ต่อ 300
โทรศัพท์ : 02-617-7670-6 ต่อ 301, 302, 305, 306,307
คําอธิบาย: วัดความสําเร็ จจากจํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย
โครงการต่อเนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2 โครงการ และโครงการใหม่ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวน 2 โครงการ ที่ดาํ เนินการได้จนถึงขั้น คพพ. อนุมตั ิให้จดั ทําโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ
ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา และแผนการถ่ายทอดความรู ้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านจํานวน 2 ครั้ง
ที่ดาํ เนินการได้จนถึงขั้น คพพ. อนุมตั ิงบประมาณและดําเนินการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานรัฐและ
ประเทศเพื่อนบ้านจนถึงขั้นประเมินผลและรายงานผลดําเนินการตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ
สู ตรการคํานวณ: จํานวนนับตามเกณฑ์วดั ระดับ
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน:
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
จํานวนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
2 โครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
2554
2555
150
-
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน: กําหนดเป็ นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณาจากผลผลิตของ
การดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแต่ ละขั้นตอน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับ 1 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็ จ จํานวน 1 โครงการ (1 แผนการถ่ายทอดความรู ้)
ระดับ 2 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็ จ จํานวน 2 โครงการ (อย่างน้อย 1 แผนการถ่ายทอด
ความรู ้ และ 1 โครงการต่อเนื่อง)
ระดับ 3 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็ จ จํานวน 3 โครงการ (อย่างน้อย 1 แผนการถ่ายทอด
ความรู ้ และ 2 โครงการต่อเนื่อง)
ระดับ 4 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็ จ จํานวน 4 โครงการ (อย่างน้อย 1 แผนการถ่ายทอด
ความรู ้ 2 โครงการต่อเนื่อง และ 1 โครงการใหม่)
ระดับ 5 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแล้วเสร็ จ จํานวน 5 โครงการ (อย่างน้อย 1 แผนการถ่ายทอด
ความรู ้ และ 2 โครงการต่อเนื่อง และ 2 โครงการใหม่)
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
15

ผลการ
ดําเนินงาน
5 โครงการ

ค่าคะแนน
ที่ได้
5

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนัก
0.75

คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 5 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต่อเนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2 โครงการ
และโครงการใหม่ที่เริ่ มดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 โครงการ และอย่างน้อย 1 แผนการ
ถ่ายทอดความรู ้ ดังนี้
โครงการต่ อเนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ และออกแบบเบือ้ งต้ น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้ านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว
- 18-21 ต.ค. 52 สพพ. ประเมินโครงการร่ วมกับกรมทางหลวง สปป. ลาว
- 21 ก.ค. 53 คพพ. อนุมตั ิ TOR โครงการดังกล่าว และให้ สพพ. ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 19 ม.ค. 54 คพพ. อนุมตั ิผลการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 28 ก.พ. 54 ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา
- 2 มี.ค. 54 บริ ษทั ที่ปรึ กษาเริ่ มปฏิบตั ิงาน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 21 เม.ย. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 2 มิ.ย. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report I
- 28 ก.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report
- 7 ต.ค 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report II
- 17 ต.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Draft Final Report
- 20 ธ.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Final Report
- 25 ม.ค. 55 คพพ. เห็นชอบผลการศึกษาความเป็ นไปได้ และมีมติให้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิม่ เติม
แก่ สปป. ลาว เพื่อจัดทําแบบรายละเอียดสําหรับงานก่อสร้าง
- 24 เม.ย. 55 คพพ. มีมติเห็นชอบให้ สพพ. เสนอผลการศึกษาต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังพิจารณา
ลงนามถึงคณะรัฐมนตรี
- 20 มิ.ย. 55 สพพ. แจ้งผลการศึกษาดังกล่าวไปยังรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนาม
ให้ความเห็นชอบแล้วลงนามในร่ างหนังสื อถึงคณะรัฐมนตรี
- 18 ก.ย. 55 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการในความช่วยเหลือโครงการศึกษาความเป็ นไปได้และออกแบบ
เบื้องต้นโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว
2) โครงการศึกษา สํ ารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบนํา้ ประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ ง ใน สปป. ลาว
- 16 มี.ค. 54 คพพ. เห็นชอบ TOR ของโครงการดังกล่าว
- 22 ส.ค. 54 คพพ. อนุมตั ิผลการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 31 ส.ค. 54 ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา
- 1 ก.ย. 54 บริ ษทั ที่ปรึ กษาเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- 10 ต.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 13 ม.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report I
- 23 เม.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report
- 14 มิ.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Draft Final Report
- 25 ก.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Final Report (การดําเนินงานแล้วเสร็ จ)
- 11 ก.ค. 55 คพพ. เห็นว่าผลการศึกษาและสํารวจในบางเมืองไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการต่อ จึงมอบหมายให้
สพพ. ไปศึกษาแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบนํ้าประปาใน สปป. ลาว ของ ADB ว่ามีเทคนิค
ทางด้านวิศวกรรมในการผลิตนํ้าประปาที่มีความแตกต่างจากโครงการนี้อย่างไร รวมถึงให้หาเหตุผลและ
ความจําเป็ นเพิ่มเติมที่ตอ้ งลงทุนในเมืองที่มี B/C Ratio น้อยกว่า 1 และ ADB ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสิ นใจ
อนุมตั ิเงินลงทุนโครงการลักษณะนี้ ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
โครงการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุงและก่ อสร้ างถนน
ช่ วงบ้ านฮวก (จ. พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่ อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้ านก้ อนตืน้ สปป.ลาว
- 23 พ.ย. 54 คพพ. อนุมตั ิ TOR โครงการดังกล่าว และให้ สพพ. ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 30 มี.ค. 55 คพพ. อนุมตั ิผลการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 17 เม.ย. 55 ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา
2) โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสาบ้ านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
- 29 ก.พ. 55 คพพ. อนุมตั ิ TOR โครงการดังกล่าว และให้ สพพ. ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 12 ก.ย. 55 คพพ. อนุมตั ิผลการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 25 ก.ย. 55 ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา
การถ่ ายทอดความรู้ ทางวิชาการให้ แก่ ประเทศเพือ่ นบ้ าน
- การอบรมถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 55
ภายใต้หวั ข้อ “Symposium on Rural Road” และรายงานผลการจัดฝึกอบรมให้ คพพ. ทราบในการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 5.4)
- การอบรมถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค. 55
ภายใต้หวั ข้อ “Optimizing Water Supply System” และรายงานผลการจัดฝึกอบรมให้ คพพ. ทราบในการประชุม
คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 5.4)
- การศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริ หารของประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิ.ย. 55
ภายใต้หวั ข้อ “Flood Protection Supply System” และรายงานผลการจัดฝึกอบรมให้ คพพ. ทราบในการประชุม
คพพ. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 55 (วาระที่ 5.6)
- การศึกษาดูงานให้กบั เจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริ หารของประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. –
2 ส.ค. 55 ภายใต้หวั ข้อ “Airport Safety Program” และรายงานผลการจัดฝึ กอบรมให้ คพพ. ทราบในการประชุม
คพพ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55 (วาระที่ 5.4)
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
- ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่ วมมือและเปิ ดเผยข้อมูลที่จาํ เป็ นในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญมาช่วย สพพ. ในการจัดทํา TOR จ้างที่ปรึ กษา และ
ตรวจรับงาน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือในการจัดส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมด้านการถ่ายทอดความรู ้
ทางวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน (ต่ อ) :
- คพพ. ให้ความสําคัญในเรื่ องการจัดจ้างที่ปรึ กษาฯ โดยมีมติให้ สพพ. จัดทํามาตรการลดระยะเวลา
การจัดจ้างฯ ให้เหลือไม่เกิน 3 เดือน และต้องสอดคล้องกับกระบวนการจ้างที่ปรึ กษาตามระเบียบพัสดุฯ
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
- การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านต้องดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขึ้นอยูก่ บั
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ผลการศึกษาและสํารวจในบางเมืองของโครงการศึกษา สํารวจ และออกแบบการปรับปรุ งระบบนํ้าประปาฯ
ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการต่อ
หลักฐานอ้ างอิง:
โครงการต่ อเนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ และออกแบบเบือ้ งต้ น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้ านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 55 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
- สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาระหว่าง สพพ. กับบริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด
โครงการศึกษาความเป็ นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป. ลาว ลงวันที่ 28 ก.พ. 54 (เอกสารประกอบ 2)
- หนังสื อแจ้งให้เริ่ มปฏิบตั ิงานโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสาฯ ลงวันที่ 2 มี.ค. 54 (เอกสารประกอบ 2)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 55 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 440 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สําหรับ
โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 3)
- หนังสื อ กค. ที่ กค. 0100/14317 ลงวันที่ 17 ส.ค. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
สําหรับโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เอกสารประกอบ 3)
- หนังสื อ สลค. ที่ นร 0506/25467 ลงวันที่ 20 ก.ย. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือโครงการศึกษาความเป็ นไปได้
และออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
สปป.ลาว เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 3)
2) โครงการศึกษา สํ ารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบนํา้ ประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ ง ใน สปป. ลาว
- สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาระหว่าง สพพ. กับบริ ษทั ที่ปรึ กษาประกอบด้วย 1) บริ ษทั ปั ญญา คอนซัลแตนท์ จํากัด
2) บริ ษทั พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด และ 3) บริ ษทั ทรานซ์คอนซัลท์ จํากัด โครงการศึกษา สํารวจและออกแบบ
การปรับปรุ งระบบนํ้าประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ง ใน สปป. ลาว ลงวันที่ 31 ส.ค 54 (เอกสารประกอบ 4)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง(ต่ อ) :
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1)
- หนังสื อแจ้งให้เริ่ มปฏิบตั ิงานโครงการศึกษา สํารวจและออกแบบฯ ลงวันที่ 1 ก.ย. 54 (เอกสารประกอบ 4)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 55 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
โครงการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุงและก่ อสร้ างถนน
ช่ วงบ้ านฮวก (จ. พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่ อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้ านก้ อนตืน้ สปป.ลาว
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
- สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาระหว่าง สพพ. กับบริ ษทั ที่ปรึ กษาประกอบด้วย 1) บริ ษทั เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ ง คอนซัลแต้นส์
จํากัด 2) บริ ษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุ๊ ป จํากัด และ 3) บริ ษทั พีซีบี เทคโนโลยี จํากัด โครงการ
งานสํารวจและออกและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุ งและก่อสร้างถนนช่วง
บ้านฮวก (จ. พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาวลงวันที่
17 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 5)
- หนังสื อแจ้งให้เริ่ มปฏิบตั ิงานโครงการปรับปรุ งและก่อสร้างบ้านฮวกฯ ลงวันที่ 17 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 5)
2) โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสาบ้ านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55 (วาระที่ 4.4) (เอกสารประกอบ 1)
- สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาระหว่าง สพพ. กับบริ ษทั ที่ปรึ กษาประกอบด้วย 1) บริ ษทั แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
2) บริ ษทั กรุ งเทพเอ็นจิเนียริ่ ง คอนซัลแตนท์ จํากัด และ 3) บริ ษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด
สําหรับงานสํารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนฯ
ลงวันที่ 25 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 6)
- หนังสื อแจ้งให้เริ่ มปฏิบตั ิงานโครงการงานสํารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนา
ถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนฯ ลงวันที่ 27 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 6)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 5.4) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 5.4) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 55 (วาระที่ 5.6) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55 (วาระที่ 5.4) (เอกสารประกอบ 1)
- ประมวลภาพโครงการถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
(เอกสารประกอบ 7)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นายเอกภพ เพียรลํ้าเลิศ
นางสาววิจิตรา ยงยุทธอําไพ
นายณัฐดนัย รักตประจิต
นายโสฬส มุสิกะโสภณ
นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวตั
นายจิรยุทธิ์ บุญญฤทธิ์
นางสาวสุ นิดา พานิช
โทรศัพท์ : 02-617-7670-6 ต่อ 300
โทรศัพท์ : 02-617-7670-6 ต่อ 301, 302, 305, 306,307
คําอธิบาย: วัดความสําเร็ จจากจํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
สู ตรการคํานวณ: จํานวนนับตามเกณฑ์วดั ระดับ
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
2553
2554
2555
2554
2555
จํานวนโครงการให้ความ
2
2
2
ช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณาจากผลผลิต ของการดําเนินงานตาม
เป้ าหมายแต่ละระดับ ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 โครงการ ต่อ 2 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
 0 โครงการ
เท่ากับ 1 คะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน
  1 โครงการ
เท่ากับ 3 คะแนน
เท่ากับ 4 คะแนน
  2 โครงการ
เท่ากับ 5 คะแนน
เงือ่ นไข : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จะต้ องเป็ นโครงการใหม่ ที่ สพพ.
ดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีการดําเนินการประเมินโครงการขั้นสุ ดท้ายหรื อสรุ ปผลการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ พร้อมจัดทํารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงิน และสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เสนอ คพพ. พิจารณาอนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวมทั้งเจรจาเงื่อนไขทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลังจากนั้น นําผลสรุ ปเสนอ คพพ. พิจารณาและเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามถึง
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
นํา้ หนัก
ผลการ
ค่ าคะแนนที่ ค่ าคะแนน
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
(ร้ อยละ)
ดําเนินงาน
ได้
ถ่ วงนํา้ หนัก
จํานวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
15
2 โครงการ
5
0.75
การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- โครงการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพือ่ นบ้ านในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพือ่ รองรับการเป็ นเจ้ าภาพประชุ ม ASEM Summit ครั้งที่ 9
- 23 พ.ย. 54 คพพ. เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวง
เวียงจันทน์ เพือ่ รอบรับการเป็ นเจ้าภาพประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 ในวงเงิน
190.70 ล้านบาท
- 28 พ.ย. 54 เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
- 6 ก.พ. 55 เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
- 14 มี.ค 55 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
- 15 มี.ค 55 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสื อถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะนําเรื่ อง
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 มี.ค. 55
- 2 เม.ย. 55 คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว
- 6 เม.ย. 55 สพพ. ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ สปป. ลาว
- 24 เม.ย. 55 คพพ. รับทราบผลการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ สปป. ลาว
- 4 ก.ย. 55 ครม. รับทราบผลการลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ สปป. ลาว
2) โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา้ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2
- 29 ก.พ. 55 คพพ. มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการดังกล่าว แก่ สปป. ลาว ในวงเงิน
95.40 ล้านบาท และให้ สพพ. ไปเจรจารายละเอียดสัญญาและเงื่อนไขทางการเงินกับ สปป. ลาว
- 20 เม.ย. 55 เสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 25 พ.ค. 55 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 28 พ.ค. 55 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสื อถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะนําเรื่ อง
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 55
- 26 มิ.ย. 55 คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว
- 24 ก.ย. 55 สพพ. ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ สปป. ลาว
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
- สปป.ลาว มีความพร้อมด้านการดําเนินงาน มีเอกสารและข้อมูลโครงการครบถ้วน
- ประเทศเพื่อนบ้านให้การสนับสนุนด้านข้อมูลดําเนินโครงการและมีความพร้อมในการดําเนินโครงการ
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
- การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านต้องดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขึ้นอยูก่ บั
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การจัดพิธีลงนามในสัญญาขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของทั้งสองฝ่ าย ในกรณี โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้าใน
นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 สพพ. ได้เสนอจัดพิธีลงนามในเดือน ก.ค. 55 แต่ สปป.ลาว ขอเลื่อนเป็ นวันที่
24 ก.ย. 55
หลักฐานอ้ างอิง:
1) โครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพือ่ รองรับการเป็ นเจ้ าภาพประชุ ม ASEM Summit ครั้งที่ 9
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.7) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 118/2554 ลงวันที่ 28 ก.พ. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ ง
ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ถึงรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 8)
- บันทึก สพพ. ด่วนมาก ที่ 75/2555 ลงวันที่ 6 ก.พ. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการ
ปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพือ่ รองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ถึงรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 8)
- หนังสื อ กค. ด่วนมาก ที่ กค. 0100/4356 ลงวันที่ 14 มี.ค. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการ
ปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เอกสารประกอบ 8)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- หนังสื อ นร. ด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/6255 ลงวันที่ 15 มี.ค. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการ
ปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 8)
- หนังสื อ นร. ด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ 6338 ลงวันที่ 3 เม.ย. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการ
ปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 8)
- หนังสื อ นร. ที่ นร. 0506/23593 ลงวันที่ 4 ก.ย. 55 เรื่ องรายงานผลการลงนามในสัญญาเงินกูโ้ ครงการ
ปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 8)
- สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ น
เจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 (เอกสารประกอบ 9)
2) โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา้ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.8) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 283/2555 ลงวันที่ 20 เม.ย 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ ง
ระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (เอกสารประกอบ 10)
- หนังสื อ กค. ที่ กค. 0100/8973 ลงวันที่ 25 พ.ค. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ ง
ระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ถึงเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี (เอกสารประกอบ 10)
- หนังสื อ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/13654 ลงวันที่ 28 พ.ค. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังแจ้ง
ว่าจะนําเรื่ องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 10)
- หนังสื อ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร. 0506/16899 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 55 เรื่ องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
(เอกสารประกอบ 10)
- สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2
แก่ สปป. ลาว (เอกสารประกอบ 11)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 1.3 จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ 1 ปี ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็ จ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวหทัยทัต มหาสุ คนธ์ ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวดาริ วรรณ เปรมภูมิเวทย์
นางสาวสุ ธิรา หิ รัญวิบูลย์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 201 202
คําอธิบาย: วัดความสําเร็ จจากจํานวนโครงการที่ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ 1 ปี ที่ได้รับการประเมินผลความสําเร็ จ
ก่อนแผนงาน 2 เดือน (ก.ค. 55) จํานวน 1 โครงการ
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
จํานวนโครงการที่ดาํ เนิน
การแล้วเสร็ จ 1 ปี

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1
-

ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
2
1
1

ระดับ 2
-

ระดับ 3
จํานวน 1
โครงการ +
แล้วเสร็ จตาม
แผนงาน
(30 ก.ย. 55)

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
2554
2555
-50
100

ระดับ 4
จํานวน 1
โครงการ +
แล้วเสร็ จก่อน
แผนงาน 1 เดือน
(ส.ค. 55)

ระดับ 5
จํานวน 1
โครงการ +
แล้วเสร็ จก่อน
แผนงาน 2 เดือน
(ก.ค. 55)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ
1 ปี

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่ าคะแนน
ทีไ่ ด้
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.25
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- พ.ย. 53-ธ.ค. 53 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา
- พ.ย. 53-ธ.ค. 53 จัดทํา Questionnaire สําหรับ Executing Agency และประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่โครงการฯ
- 16 ม.ค. 55 ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่ ง ประเทศกัมพูชา เพื่อกําหนดการออกภาคสนาม
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลโครงการฯ
- 6-8 ก.พ. 55 ลงพื้นที่สาํ รวจภาคสนามและประชุมหารื อกับฝั่งกัมพูชา: เจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและ
ขนส่ งประเทศกัมพูชา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการดําเนินงานและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงการฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ประชาชนผูใ้ ช้ประโยชน์บริ เวณพื้นที่โครงการฯ
- 20 ก.พ. 55 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝั่งไทยเพื่อกําหนดการออกภาคสนามสําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบการประเมินผลโครงการฯ
- 25-28 ก.พ. 55 หารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝั่งไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการฯ ได้แก่
(1) พาณิ ชย์จงั หวัดและหอการค้าจังหวัด ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์
(2) นายอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ และนายอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์
(3) นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุ รินทร์
(4) สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงํา จังหวัดสุ รินทร์
(5) ประธานชมรมผูป้ ระกอบการค้าและการท่องเที่ยวช่องสะงํา จังหวัดศรี สะเกษ
- 13 มิ.ย. 55 นําเสนอรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 ให้ คพพ. รับทราบในการประชุม
คพพ. ครั้งที่ 6/2555
- 15 มิ.ย. 55 เผยแพร่ รายงานประเมินโครงการในเว็บไซต์ของ สพพ.
- 26 มิ.ย. 55 สพพ. นําส่ งรายงานประเมินผล โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อทราบ
**สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็ จก่อนแผนงานที่กาํ หนดไว้ 3 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
- ผูเ้ ชี่ยวชาญจาก JICA ให้คาํ แนะนําในการจัดทํา Questionnaire
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
- สรุ ปลําดับการดําเนินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา (เอกสารประกอบ 12)
- Questionnaire สําหรับ Executing Agency และประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่โครงการฯ (เอกสารประกอบ 13)
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/0006 ลงวันที่ 16 ม.ค. 55 เรื่ องขออนุมตั ิเดินทางเพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูล
สําหรับการประเมินผลโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) กัมพูชา (เอกสารประกอบ 14)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ):
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/0011 ลงวันที่ 25 ม.ค. 55 เรื่ องขอเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะเดินทางเพื่อสํารวจ
และรวบรวมข้อมูลสําหรับการประเมิณผลโครงการ R67 (เอกสารประกอบ 15)
- NEDA No.NEDA/24/2012 Subject: NEDA Evaluation Mission on National Road No.67 Construction
Project (Anlong Veng-Siem Reap) and Discussion with Cambodian Officers for further cooperation with
NEDA (To Minister of Economic and Finance) (เอกสารประกอบ 16)
- NEDA No.NEDA/25/2012 Subject: NEDA Evaluation Mission on National Road No.67 Construction
Project (Anlong Veng-Siem Reap) and Discussion with Cambodian Officers for further cooperation with
NEDA (To Minister of Public Works and Transport) (เอกสารประกอบ 17)
- บันทึก สนผ. ด่วนมาก ที่ สนผ. 03/0022 ลงวันที่ 20 ก.พ. 55 เรื่ องขออนุมตั ิเดินทางเพื่อหารื อกับหน่วยงานที่
เกี่นวข้องฝั่งไทยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (เอกสารประกอบ 18)
- หนังสื อ สพพ. ด่วนมาก ที่ สพพ. 119-119.12/2555 ลงวันที่ 20 ก.พ. 55 เรื่ องขอเข้าพบเพื่อหารื อเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) กัมพูชา (เอกสารประกอบ 19)
(1) พาณิ ชย์จงั หวัดและหอการค้าจังหวัด ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์
(2) นายอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ และนายอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์
(3) นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุ รินทร์
(4) สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงํา จังหวัดสุ รินทร์
(5) ประธานชมรมผูป้ ระกอบการค้าและการท่องเที่ยวช่องสะงํา จังหวัดศรี สะเกษ
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/052 ลงวันที่ 11 เม.ย. 55 เรื่ องสรุ ปผลการเดินทางเพื่อหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝั่งไทยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา
(เอกสารประกอบ 20)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 5.6) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/101 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 55 เรื่ องนําส่ งรายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็ จ 1 ปี
โครงการพัฒนาถนนสาย 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา (เอกสารประกอบ 21)
- หนังสื อ สพพ. ที่ สพพ. 462/462.1-462.27/2555 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 55 เรื่ อง นําส่ งรายงานประเมินผลโครงการที่
แล้วเสร็ จ 1 ปี ของ สพพ. ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศกัมพูชา
(เอกสารประกอบ 21)
- รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (เอกสารประกอบ 22)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 1.4 ระดับความสําเร็ จของการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ 3 ปี ขึ้นไป
เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริ มสร้างประสิ ทธิผลโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวหทัยทัต มหาสุ คนธ์
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวพิชญ์บงั อร เจตะภัย
นางสาวดาริ วรรณ เปรมภูมิเวทย์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 205
คําอธิบาย: วัดความสําเร็ จจากการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ 3 ปี ขึ้นไป เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสริ มสร้างประสิ ทธิผลโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านเสนอ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ภายในเดือนธันวาคม 2555
จํานวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
2) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต ปี งบประมาณ พ.ศ.
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
หน่ วยวัด
2553
2554
2555
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ โครงการ
2
2
3-5 ปี
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับขั้นตอนของความสําเร็ จ (Milestone) และผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ 1
ดําเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึ กษาตาม
ระเบียบพัสดุ
ของ สพพ.

ระดับ 2
ลงนามสัญญาจ้าง
ที่ปรึ กษาและ
ที่ปรึ กษาส่ ง
รายงาน
เบื้องต้น
(Inception
Report)

ระดับ 3
ที่ปรึ กษาส่ ง
รายงานระหว่าง
การศึกษา Interim
Report และ
Progress Report

ระดับ 4
ระดับ 5
ที่ปรึ กษาส่ ง Draft นําเสนอ รมว.กค.
Final Report และ และนําเสนอ ครม.
เพื่อพิจารณาข้อเสนอ
มีการนําเสนอ
ผลการศึกษาต่อ
เชิงนโยบายในการ
ผอ.สพพ. และ
เสริ มสร้างประสิ ทธิผล
คพพ. พิจารณา
โครงการให้ความ
และที่ปรึ กษา
ช่วยเหลือแก่ประเทศ
ส่ ง Final Report
เพื่อนบ้านภายใน
เดือน ธ.ค. 55
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
นํา้ หนัก
ผลการ
ค่ าคะแนน
ค่ าคะแนน
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
(ร้ อยละ)
ดําเนินงาน
ทีไ่ ด้
ถ่ วงนํา้ หนัก
ระดับความสําเร็ จของการประเมิน
5
ระดับ 5
5
0.25
ความคุม้ ค่าของโครงการที่ดาํ เนินการ
แล้วเสร็ จ 3 ปี ขึ้นไป เพื่อจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิผลโครงการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- 22 ธ.ค. 54 คพพ. ให้ความเห็นชอบ
1) TOR โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ
สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
2) อนุมตั ิให้ สพพ. ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือกตามระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
(วิธี QCBS) ภายในวงเงิน 5 ล้านบาท
- 16 ม.ค. 55 ผอ.สพพ.
1) อนุมตั ิการจ้างที่ปรึ กษา โดยการคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS)
2) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับฯ
- ม.ค.-มี.ค. 55 คณะกรรมการจัดจ้างฯ ดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาตามนัยระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง ดังนี้
1) การประชุม ครั้งที่ 1/54 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 55
2) การประชุม ครั้งที่ 2/54 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 55
3) การประชุม ครั้งที่ 3/55 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 55
4) การประชุม ครั้งที่ 4/55 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 55
5) การประชุม ครั้งที่ 5/55 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 55
6) การประชุม ครั้งที่ 6/55 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 55
7) การประชุม ครั้งที่ 7/55 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 55
- 27 มี.ค. 55 คณะกรรมการจัดจ้างฯ เสนอรายงานผลการดําเนินงานจัดจ้างที่ปรึ กษาฯ ต่อ ผอ.สพพ. (ในฐานะ
หัวหน้าส่ วนราชการ)
- 28 มี.ค. 55 ผอ.สพพ. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดจ้างฯ และให้นาํ เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณา
- 30 มี.ค. 55 คพพ. ให้ความเห็นชอบผลการจ้างที่ปรึ กษาสําหรับโครงการที่กล่าวพร้อมทั้งอนุมตั ิการลงนาม
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 5 เม.ย. 55 รองผูอ้ าํ นวยการ สพพ. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึ กษาฯ กับบริ ษทั
เทสโก้ จํากัด และสถาบันการขนส่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 26 เม.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 8 มิ.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report ครั้งที่ 1 (โครงการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี และโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว)
- 10 ก.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report ครั้งที่ 2 (โครงการปรับปรุ ง
สนามบินระหว่างประเทศวัดไต และโครงการก่อสร้างร่ องระบายนํ้าฮ่องวัดไต สปป.ลาว
- 30 ก.ค. 55 สัมมนาวิชาการ เรื่ อง การศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
- 6 ส.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับ Draft Final Report ครั้งที่ 1
- 24 ส.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับ Draft Final Report ครั้งที่ 2 และมีมติเห็นชอบ
Draft Final Report
- 3 ต.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุ ดท้าย และมีมติให้ที่ปรึ กษาไป
ปรับแก้ไขรายงานฯ และนําเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง
- พ.ย. 55 คาดว่าจะนําเสนอผลการศึกษาต่อ ผอ.สพพ. และ คพพ. พิจารณา
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
- คณะกรรมการจัดจ้างฯ ให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมประชุมตามระยะเวลาและแผนงานทําให้สามารถ
จัดจ้างที่ปรึ กษาเสร็ จลุล่วงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
- การตรวจรับรายงานผลการศึกษา จําเป็ นต้องตรวจแก้ไขหลายครั้ง เพื่อให้ได้คุณภาพของรายงานผลการศึกษา
จึงทําให้ระยะเวลาไม่เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว้
หลักฐานอ้ างอิง :
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/310 เรื่ อง TOR โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ลงวันที่ 22 พ.ย. 54 (ขอความเห็นชอบร่ าง TOR จาก ผอ.สพพ.) (เอกสารประกอบ 23)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 22 ธ.ค. 54 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1)
- TOR (Term of Reference) ขอบเขตการดําเนินงาน โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่า
ของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 24)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- บันทึก สอก. ที่ สอก.04(3)/00001 เรื่ อง โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ลงวันที่ 10 ม.ค. 55 (ขออนุมตั ิดาํ เนินการจ้างที่ปรึ กษาจาก ผอ.สพพ.)
(เอกสารประกอบ 25)
- คําสัง่ สพพ. ที่ 5/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based
Selection (QCBS) โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทาง
การเงินของ สพพ. ลงวันที่ 16 ม.ค. 55 (เอกสารประกอบ 25)
- คําสัง่ สพพ. ที่ 6/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานที่ปรึ กษาภายใต้โครงการศึกษา
ผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ลงวันที่ 16 ม.ค. 55
(เอกสารประกอบ 25)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลือกด้วยวิธี QCBS โครงการศึกษา
ผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 26)
1) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/54 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 55
2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/54 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 55
3) รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/55 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 55
4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/55 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 55
5) รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/55 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 55
6) รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/55 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 55
7) รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/55 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 55
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/040 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
ด้วยวิธี QCBS โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน
ของ สพพ. ลงวันที่ 27 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 27)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
- สัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์ และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทาง
การเงินของ สพพ. เลขที่ 3/2555 ลงวันที่ 5 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 28)
- หนังสื อบริ ษทั เทสโก้ จํากัด ที่ ทก 120/55 เรื่ อง ขอส่ งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ลงวันที่ 19 เม.ย. 55
(เอกสารประกอบ 29)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 29)
- หนังสื อบริ ษทั เทสโก้ จํากัด ที่ ทก 170/55 เรื่ อง ส่ งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) ลงวันที่
6 มิ.ย. 55 (สําหรับโครงการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า
และโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 30)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 2/55 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 30)
- หนังสื อบริ ษสั เทสโก้ จํากัด ที่ ทก 208/55 เรื่ อง ขอส่ งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) ลงวันที่ 2
ก.ค. 55 (สําหรับโครงการปรับปรุ งสนามบินระหว่างประเทศวัดไต และโครงการก่อสร้างร่ องระบายนํ้าฮ่อง
วัดไต สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 31)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 3/55 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 55 (เอกสารประกอบ 31)
- กําหนดการสัมมนาวิชาการเรื่ อง การศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 32)
- รายละเอียดการสัมมนาวิชาการเรื่ อง การศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 32)
- หนังสื อที่ ทก 233/55 เรื่ อง ขอส่ งร่ างรายงานฉบับสมบูรณ์ ลงวันที่ 1 ส.ค. 55 (สําหรับโครงการเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว โครงการปรับปรุ งสนามบินระหว่างประเทศวัดไต และ
โครงการก่อสร้างร่ องระบายนํ้าฮ่องวัดไต สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 33)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 4/55 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 55 (เอกสารประกอบ 33)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 5/55 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 55 (เอกสารประกอบ 33)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 1.5 ระดับความสําเร็ จของการจัดทํา Country Strategy ของประเทศผูร้ ับความช่วยเหลือ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวหทัยทัต มหาสุ คนธ์
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวดาริ วรรณ เปรมภูมิเวทย์
นางสาวสุ ธิรา หิ รัญวิบูลย์
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 201 202
คําอธิบาย: เป็ นตัวชี้วดั เพื่อบรรลุการเป็ นหุน้ ส่ วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค
ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สพพ. โดยวัดความสําเร็ จจากการจัดทํา Country Strategy ของประเทศผูร้ ับ
ความช่วยเหลือจํานวน 2 ประเทศ เสนอ คพพ. พิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ของ สพพ.
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
การจัดทํา Country Strategy
ของประเทศผูร้ ับความ
ช่วยเหลือ

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
-

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
2554
2555
-

เกณฑ์ การให้ คะแนน : กําหนดเป็ นระดับขั้นตอนของความสําเร็ จ (Milestone) และผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็ น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ระดับ ดังนี้
ระดับ 1
ศึกษา ทบทวน
และรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน
ของประเทศ
เพื่อนบ้านครบทั้ง
2 ประเทศ

ระดับ 2
เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
ของประเทศ
เพื่อนบ้าน ครบ
ทั้ง 2 ประเทศ
ลงในเว็บไซต์
ของ สพพ.

ระดับ 3
จัดทํา Country
Strategy ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ครบทั้ง 2
ประเทศ

ระดับ 4
เสนอ Country
Strategy ให้
คพพ. พิจารณา
เห็นชอบ

ระดับ 5
เผยแพร่ Country
Strategy ลงใน
เว็บไซต์ของ
สพพ.
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
การจัดทํา Country Strategy ของ
ประเทศผูร้ ับความช่วยเหลือ

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

ค่ าคะแนน
ทีไ่ ด้
5

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.25

คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- ต.ค.-พ.ย. 54 ศึกษา ทบทวน และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ
- 27 ธ.ค. 54 เผยแพร่ ขอ้ มูลพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน ครบทั้ง 2 ประเทศ ลงใน website ของ สพพ.
- 5 ม.ค. 55 ผอ.สนผ. เห็นชอบกรอบเนื้อหา เพื่อที่จะนําไปเป็ นแนวทางในการจัดทํา Country Strategy
ของ สปป.ลาว และ กัมพูชา ต่อไป
- สรุ ปข้อมูลพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ เพื่อจัดทํา Country Strategy สพพ. – กัมพูชา/
สพพ. - สปป.ลาว
- 26 มิ.ย. 55 ผอ.สพพ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. - กัมพูชา/ สพพ. สปป.ลาว ระหว่างปี 2556-2560 (Country Strategy สพพ. – กัมพูชา/ สพพ.- สปป.ลาว)
- 11 ก.ค. 55 นําเสนอ Country Strategy สพพ. – กัมพูชา/ สพพ.- สปป.ลาว ให้ คพพ. พิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2555 (วาระที่ 4.3)
- ก.ค. 55 เผยแพร่ Country Strategy สพพ. – กัมพูชา/ สพพ.- สปป.ลาว ในเว็บไซต์ของ สพพ.
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/330 เรื่ อง ขออนุมตั ิกรอบเนื้อหาที่จะบรรจุใน Country Strategy ลงวันที่ 5 ม.ค. 55
(เอกสารประกอบ 34)
- สรุ ปข้อมูลพื้นฐานประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ สปป.ลาว/ กัมพูชา (เอกสารประกอบ 35)
- ยุทธศาสตร์ความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างปี 2556-2560 (Country
Strategy: Kingdom of Cambodia 2013-2017) (เอกสารประกอบ 36)
- ยุทธศาสตร์ความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ สปป.ลาว ระหว่างปี 2556-2560
(Country Strategy: Lao People’s Democratic Republic 2013-2017) (เอกสารประกอบ 37)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 55 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- Country Strategy สพพ. – กัมพูชา/ สพพ.- สปป.ลาว ที่เผยแพร่ ในเว็ปไซต์ (เอกสารประกอบ 38)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 1.6 ระดับความสําเร็ จของการร่ วมงานกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายกีรติ เวฬุวนั
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาววิภา สี โสด
นางสาววัชวี ผมนะรา
นางสาวภฤศญา สุ ขศรี
นายกมลนัทธ์ พูลศิลป์
โทรศัพท์ : 02-617-7654
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 401-404
คําอธิบาย : วัดระดับความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนบูรณาการระหว่าง สพพ. กับ สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็ นการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่18 สิ งหาคม 2552 ที่ให้มีการบูรณาการการปฏิบตั ิงานของ สคพ. และ สพพ. โดยได้มี
การดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2554
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
2553
2554
2555
2554
2555
ระดับความสําเร็ จของการร่ วมงานกับสถาบัน
5
5
100
100
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(สคพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ การให้ คะแนน : กําหนดเป็ นระดับขั้นตอนของความสําเร็ จ (Milestone) และผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็ น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
• ระดับ 1 ทบทวนและปรับปรุ งแนวทางและกิจกรรมที่จะทําร่ วมกันในปี งปม. 55 เท่ากับ 1 คะแนน
ร่ วมกับ สคพ. และดําเนินการตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ร่วมกันได้แล้วเสร็ จร้อยละ 60
• ระดับ 2 ดําเนินการตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ร่วมกันได้แล้วเสร็ จร้อยละ 70
เท่ากับ 2 คะแนน
• ระดับ 3 ดําเนินงานตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ร่วมกันได้แล้วเสร็ จร้อยละ 80 และมี เท่ากับ 3 คะแนน
การประชุมติดตามผลเพื่อจัดทํารายงานเสนอต่อ คพพ.
• ระดับ 4 ดําเนินการตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ร่วมกันได้แล้วเสร็ จร้อยละ 90
เท่ากับ 4 คะแนน
• ระดับ 5 ดําเนินการตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ร่วมกันได้แล้วเสร็ จร้อยละ 100 และมี เท่ากับ 5 คะแนน
การประชุมประเมินผลร่ วมกับ สคพ. โดยมีการจัดทํารายงานพร้อมข้อเสนอต่อ คพพ.
เพื่อพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะและรายงานผลต่อสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน ธ.ค. 55
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
นํา้ หนัก
ผลการ
ค่ าคะแนน
ค่ าคะแนน
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
(ร้ อยละ)
ดําเนินงาน
ทีไ่ ด้
ถ่ วงนํา้ หนัก
ระดับความสําเร็ จของการร่ วมงานกับ
5
ระดับ 5
5
0.25
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (สคพ.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- 22 ธ.ค. 54 คพพ. เห็นชอบแนวทางความร่ วมมือระหว่าง สพพ. กับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (สคพ.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2554 วาระที่ 4.3) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน 4 กิจกรรม และสรุ ปผลการดําเนินงาน ได้ดงั นี้
1) ด้ านการบูรณาการงานด้ านการวิจัยและงานโครงการ
(1) โครงการงานวิจยั เรื่ อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน กรณี ศึกษาเส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง”
ผลการดําเนินงาน ITD ได้จา้ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นที่ปรึ กษาเพื่อดําเนินโครงการงานวิจยั
เรื่ อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน กรณี ศึกษา
เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง” โดยได้มีการลงนามใน สัญญาเลขที่ 22/2555 ลงวันที่ 27 เม.ย. 55 วงเงิน 1.70
ล้านบาท ซึ่ง สพพ. และ ITD รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างฯ หน่วยงานละ 850,000.00 บาท และโดย
โครงการแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 55
2) ด้ านการฝึ กอบรมและถ่ ายทอดความรู้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน
(2) โครงการฝึ กอบรมทางด้านการเงิน เรื่ อง "Debt Management and Fiscal Issues"
ผลการดําเนินงาน ได้ดาํ เนินการจัดโครงการฝึกอบรมทางด้านการเงิน เรื่ อง "Debt Management and
Fiscal Issues" ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ค. 55 โดยมีผเู ้ ข้าอบรมจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้ น 48 คน และ
รายงานให้ คพพ. ทราบผลการดําเนินงานแล้วในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55
(วาระที่ 5.5)
(3) โครงการฝึ กอบรมทางด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ เรื่ อง
“Trade Facilitation and Logistics Development”
ผลการดําเนินงาน ได้ดาํ เนินการจัดโครงการฝึกอบรมทางด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า
และการพัฒนาโลจิสติกส์เรื่ อง “Trade Facilitation and Logistics Development” ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 55
โดยมีผเู ้ ข้ารับการอบรมจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้ น 48 คน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
3) ด้ านการประชาสั มพันธ์ ร่วมกัน
(4) จัดสัมมนาร่ วมกันระหว่าง NEDA ITD และ GISTDA ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงใน GMS” เพื่อเผยแพร่ ผลงานแผนที่การพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
ผลการดําเนินงาน ได้จดั สัมมนาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 55 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนาฯ
จํานวนประมาณ 100 คน
- 13 มิ.ย. 55 คพพ. เห็นชอบผลการดําเนินงานระหว่าง สพพ. กับ ITD ในการดําเนินการตามแผนบูรณาการฯ
- 10 ต.ค. 55 คพพ. เห็นชอบสรุ ปผลการดําเนินงานตามแนวทางความร่ วมมือดังกล่าว (ในการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 10/2555 วาระที่ 4.6)
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 54 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 5.5) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55 (วาระที่ 4.6) (เอกสารประกอบ 1)
- คําสัง่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ 14/2555 เรื่ องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารงานวิจยั โครงการวิจยั เรื่ อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่านหลวงพระบาง” (เอกสารประกอบ 39)
- สัญญาจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นที่ปรึ กษาเพื่อดําเนินโครงการงานวิจยั เรื่ อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน กรณี ศึกษาเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง”
เลขที่ 22/2555 ลงวันที่ 27 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 40)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารงานวิจยั โครงการวิจยั เรื่ อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจาก
เส้นทางน่าน-หลวงพระบาง” ครั้งที่ 5/2555 วันอังคารที่ 18 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 41)
- หนังสื อ สพพ. ที่ สพพ. 798/2555 ลงวันที่ 24 ต.ค. 55 เรื่ องขอนําส่ งรายงานผลการดําเนินงานของ สพพ.
ร่ วมกับ ITD ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่ ง เลขาธิการ ก.พ.ร. (เอกสารประกอบ 42)
- ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
เพื่อนบ้าน กรณี ศึกษาเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง” (เอกสารประกอบ 43)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขององค์การมหาชน
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวมัญชุลา ศิริเจริ ญ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวสุ ขมุ า สาระหงษ์
นางสาวธิตนาถ ลิ่มอรุ ณ
นางสาวเพ็ญนภา โอชารส
โทรศัพท์ : 0 2617 7654
โทรศัพท์ : 0 2617 7676 ต่อ 403
คําอธิบาย : วัดความสําเร็ จโดยคิดเป็ นร้อยละของระดับพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การ และ
การปฏิบตั ิงานของ สพพ. จากผูร้ ับบริ การและประชาชนในพื้นโครงการของ สพพ. และสํารวจความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์ของ สพพ.
สู ตรคํานวณ : การคํานวณตามเกณฑ์การสํารวจความพึงพอใจ

W1
W2
W3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

…

…

…

…

…

Wn
1

1

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ
x̄ i = ∑X
N

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
Ci = x̄ i x 100
5

x̄ 1
x̄ 2
x̄ 3

C1
C2
C3

x̄ n

ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก
ของระดับ
ความพึงพอใจ
W i Ci
W1C1
W2C2
W3C3
…

งานบริ การที่ 1
งานบริ การที่ 2
งานบริ การที่ 3
งานบริ การที่ n
รวม

เกณฑ์การสํารวจระดับ
ความพึงพอใจ

…

นํ้า
หนัก

…

จํานวนงาน
บริ การ

…

ร้ อยละเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจ = ∑ Ci (กรณี ที่ไม่มีการถ่วงนํ้าหนักงานบริ การ) หรือ
n
ร้ อยละเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนักของระดับความพึงพอใจ = ∑ Wi Ci (กรณี ที่มีการถ่วงนํ้าหนักงานบริ การด้วย
ให้กาํ หนดนํ้าหนักรวมกันเป็ น 1 แล้วไม่ตอ้ ง
หารด้วย n)
Ci = ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
Wi = นํ้าหนักของงานบริ การ
x̄ I = ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
X = ระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์การสํารวจทางสถิติ เช่น กําหนดเป็ น 4 ระดับ หรื อ 5 ระดับ
N = จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่ส่งกลับมา
n = จํานวนงานบริ การที่ดาํ เนินการสํารวจ (โดย i มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n)
ตารางที่ 1 การคํานวณตามเกณฑ์ การสํ ารวจความพึงพอใจ

Cn
∑ Ci

WnCn
∑ Wi Ci
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
1. ผูอ้ าํ นวยการ สพพ. ได้มีคาํ สัง่ สพพ. ที่ 68/2554 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม สพพ. ที่ 4/2555
ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่ องแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําข้อกําหนด ขอบเขตการดําเนินงานเพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) จัดจ้าง
สถาบันการศึกษาของรัฐดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการบริ การของ สพพ. และคณะกรรมการจ้างที่ปรึ กษาโดย
วิธีตกลง และคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึ กษาเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
2. คณะทํางานฯ ได้ยกร่ าง TOR เพื่อจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐดําเนินการสํารวจและจัดทําแบบสอบถาม
รวมถึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจาก สพพ. สรุ ปดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
1.1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในคุณภาพการให้บริ การของ สพพ. ในด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานและขั้นตอนการให้บริ การ ด้านการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในการให้บริ การ และด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรของ สพพ.
1.2) เพื่อให้ สพพ. สามารถนําข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจที่เป็ นประโยชน์มาปรับปรุ งคุณภาพ
การให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
1.3) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริ การของ สพพ. สําหรับรายงานต่อ
สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีหน้าที่กาํ กับดูแลการบริ หารจัดการองค์การมหาชน
(2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการให้บริ การ และการปฏิบตั ิงานของ สพพ. และกําหนดประเภท
ของงานที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ การของ สพพ. โดยแบ่งการดําเนินงานเป็ น
2 ส่ วนดังนี้
2.1) สํารวจความพึงพอใจในการให้บริ การของสํานักงาน ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 งานบริ การ ได้แก่
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ งานบริ การด้านบริ หารจัดการโครงการ
งานธุรกรรมทางการเงิน และการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ภาคประชาชน
2.2) สํารวจความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของ สพพ.
(3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับบริ การของ สพพ. ตามที่อยูใ่ นกลุ่มเป้ าหมายและประเภทของงาน
รวมถึงจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละประเภทที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งรวมกันต้องมี
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ตัวอย่าง (ประเทศเพื่อนบ้านไม่นอ้ ยกว่า 50 ตัวอย่าง)
(4) จัดทําระบบการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสํารวจ
ความพึงพอใจ แผนการสํารวจ และประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย กําหนดแบบ
ประเมินผลเพื่อใช้สาํ รวจความเห็นของผูร้ ับบริ การ วิธีการวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการจัดทํารายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจของแต่ละงานบริ การ
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อ) :
(5) จัดทําและเสนอรายงานประเมินผลสํารวจความพึงพอใจและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการให้บริ การของ สพพ. ในอนาคต
(6) ระยะเวลาดําเนินงาน 6 เดือน
(7) งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ และประเมินความพึงพอใจตาม TOR มีวงเงินประมาณ
300,000 บาท
3. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เห็นชอบ TOR เพื่อดําเนินการ
สํารวจและจัดทําแบบสอบถาม รวมถึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจาก สพพ. ในวงเงิน
300,000 บาท
4. คพพ. ได้มีมติคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 รับทราบผลการจัดจ้าง
สถาบันการศึกษาเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในการให้บริ การของ สพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
5. คพพ. ได้มีมติจากการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เห็นชอบวิธีการและแบบสํารวจ
ความพึงพอใจฯ ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเสนอ โดยมีขอ้ สังเกตให้ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามฉบับ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย และอาจจะแยกกลุ่มประชาชนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประเมินความรู ้สึกที่
มีต่อประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ สพพ. ได้จดั ส่ งวิธีการและแบบสํารวจฯ ให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. แล้วตามหนังสื อที่ สพพ.
517/2555 ลงวันที่ 16 ก.ค. 55
6. คพพ. ได้มีมติจากการประชุม ครั้งที่ 9/2555 รับทราบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ตามที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเสนอ และ สพพ. ได้จดั ส่ งรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจดังกล่าว ให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. แล้ว
ตามหนังสื อที่ สพพ. 746/2555 ลงวันที่ 27 ก.ย. 55
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน
ร้อยละระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การขององค์การมหาชน

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1
ร้อยละ 70

ระดับ 2
ร้อยละ 75

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
94.55
95.20
97.80

ระดับ 3
ร้อยละ 80

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
2554
2555
0.69
2.73

ระดับ 4
ร้อยละ 85

ระดับ 5
ร้อยละ 90
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ร้อยละระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การขององค์การมหาชน

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
10

ผลการ
ดําเนินงาน
97.80

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ค่ าคะแนน
ทีไ่ ด้
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.50

คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ : ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
- คําสัง่ สพพ. ที่ 67/2554 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่ องแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําข้อกําหนด ขอบเขตการดําเนินงาน
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 44)
- ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) สําหรับจัดจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐเป็ นที่ปรึ กษาเพื่อดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในการให้บริ การของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 45)
- คําสัง่ สพพ. ที่ 68/2554 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม สพพ. ที่ 4/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555
เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึ กษาโดย วิธีตกลง และคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึ กษาเพื่อ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 46)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554 (วาระที่ 4.5) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 (วาระที่ 5.5) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 (วาระที่ 4.8) (เอกสารประกอบ 1)
- หนังสื อที่ สพพ. 517/2555 ลงวันที่ 16 ก.ค. 55 เรื่ องขอนําส่ งวิธีการดําเนินการวิจยั แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ดาํ เนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในการให้บริ การของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ส่ ง เลขาธิการ ก.พ.ร. (เอกสารประกอบ 47)
- หนังสื อ สพพ. ที่ 746/2555 ลงวันที่ 27 ก.ย. 55 เรื่ องขอนําส่ งรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ในการให้บริ การของสํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่ ง เลขาธิการ ก.พ.ร. (เอกสารประกอบ 48)
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในการให้บริ การของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
(เอกสารประกอบ 49)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ร้ อยละความสํ าเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของกิจกรรมของ สพพ.
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวหทัยทัต มหาสุ คนธ์
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวดาริ วรรณ เปรมภูมิเวทย์
นางสาวสุ ธิรา หิ รัญวิบูลย์
นางสาวซามีรอ กามะ
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 200
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 201 202
คําอธิบาย:
เป็ นการประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงานตาม milestones ที่กาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการของ
กิจกรรรมสําคัญซึ่งมีงบประมาณสู งในยุทธศาสตร์การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการ
แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเชื่อมโยงและผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาคในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คพพ. จํานวน 6 กิจกรรม
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2 โครงการ) (การเบิกจ่ายปี 2555 ประมาณ
136.31 ล้านบาท) หมายเหตุ ครม. ต้องอนุมตั ิโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ทั้ง 2 โครงการ
(โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่-ปากลาย และโครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็ น
เจ้าภาพประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9) ในเดือนมีนาคม 2555
2) ติดตามบริ หารจัดการและเร่ งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินโครงการ (การเบิกจ่ายปี 2555 ประมาณ 243.25 ล้านบาท)
3) จัดทํารายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็ จ (การเบิกจ่ายปี 2555 ประมาณ 3.65 ล้านบาท)
4) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2 โครงการ) (การเบิกจ่ายปี 2555
ประมาณ 14.40 ล้านบาท)
5) กํากับและติดตามผลการศึกษารวมทั้งเร่ งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ที่อยูใ่ นระหว่างดําเนินโครงการ (การเบิกจ่ายปี 2555 ประมาณ 25.89 ล้านบาท)
6) จัดการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศเพือ่ นบ้าน (การเบิกจ่ายปี 2555 ประมาณ 0.54 ล้านบาท)
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแต่ ละขั้นตอน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับ 1
แล้วเสร็ จตามแผนฯ ร้อยละ 60
ระดับ 2
แล้วเสร็ จตามแผนฯ ร้อยละ 70
ระดับ 3
แล้วเสร็ จตามแผนฯ ร้อยละ 80
ระดับ 4
แล้วเสร็ จตามแผนฯ ร้อยละ 90
ระดับ 5
แล้วเสร็ จตามแผนฯ ร้อยละ 100
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับขั้นตอนของความสําเร็ จ (Milestone) ตามแผนปฏิบตั ิการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
เป็ น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ช่วงการปรับเกณฑ์
การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
1 คะแนน

ระดับ 2
2 คะแนน

ระดับ 3
3 คะแนน

ระดับ 4
4 คะแนน

ระดับ 5
5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
Y

=

A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6
6

โดยที่
Y = ค่าเฉลี่ยร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของกิจกรรมของ สพพ. ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 (จํานวน 6 กิจกรรม)
A=

จํานวนขั้นตอนหรื อ milestone ในแผนปฏิบตั ิการที่ดาํ เนินการได้จริ ง
x 100
จํานวนขั้นตอนหรื อ milestone ทั้งหมดที่กาํ หนดไว้ในแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
A1
A2
A3
A4
A5
A6

=
=
=
=
=
=

ร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 1
ร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 2
ร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 3
ร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 4
ร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 5
ร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 6

ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
Y

=

100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100
6

= 100
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )
ตัวชี้วดั /
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
การประเมินความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตาม milestones

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
5

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 5

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ค่ าคะแนน
ทีไ่ ด้
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.25

คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
กิจกรรมที่ 1 การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพือ่ นบ้ าน 2 โครงการ
ระดับร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 1 (A1): ร้อยละ 100
1. โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพือ่ รองรับการเป็ นเจ้ าภาพประชุ ม ASEM Summit ครั้งที่ 9
- 23 พ.ย. 54 คพพ. อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 6 ก.พ. 55 เสนอ รมว. กค. ลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานักเลขาธิการ ครม. พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 14 มี.ค. 55 รมว. กค. ลงนามในร่ างหนังสื อถึง ครม. พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
- 2 เม.ย. 55 ครม. อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว
- 6 เม.ย. 55 สพพ. ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ สปป.ลาว
- 24 เม.ย. 55 คพพ. รับทราบผลการลงนามฯ
- 17 ส.ค. 55 รมว.กค. รับทราบผลการลงนามฯ
- 4 ก.ย. 55 ครม. รับทราบผลการลงนามฯ
2. โครงการปรับปรุงถนนและร่ องระบายนํา้ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2
- 29 ก.พ. 55 คพพ. เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 20 เม.ย. 55 เสนอ รมว.กค. ลงนามในร่ างหนังสื อถึงสํานักเลขาธิการ ครม. พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 25 พ.ค. 55 รมว.กค. ลงนามในร่ างหนังสื อถึง ครม. พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
- 28 พ.ค. 55 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสื อถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะนําเรื่ องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 55
- 26 มิ.ย. 55 คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว
- 24 ก.ย. 55 สพพ. ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ สปป. ลาว
- คาดว่าจะเสนอ คพพ. รับทราบผลการลงนามฯ ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/55 วันที่ 10 ต.ค. 55
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
กิจกรรมที่ 2 การติดตามความก้ าวหน้ าและเบิกจ่ ายเงินโครงการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
ระดับร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 2 (A2): ร้อยละ 100
1. การติดตามความก้ าวหน้ าการบริหารจัดการโครงการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
- 20 ต.ค. 54 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการด้านการติดตามด้านความก้าวหน้าของโครงการ
- ดําเนินการติดตามการบริ หารจัดการโครงการตามแผนฯ
1) 25 พ.ย. 54 ผอ.สพพ. อนุมตั ิเดินทางไปติดตามและเข้าร่ วมประชุมงานศึกษาความเป็ นไปได้และออกแบบ
เบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
2) 13 ธ.ค. 54 ผอ.สพพ. รับทราบสรุ ปผลการเดินทางไปติดตามฯ โครงการปรับปรุ งถนนหมายเลข 3
3) 24 ม.ค. 55 ผอ.สพพ. รับทราบสรุ ปผลการเดินทางไปติดตามฯ โครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit
4) 10 เม.ย. 55 ผอ.สพพ. รับทราบสรุ ปผลการเดินทางไปติดตามฯ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
(บ้านตาดทอง-บ้านนํ้าสัง และเมืองสังข์ทอง) และโครงการศึกษา สํารวจ และออกแบบการปรับปรุ งระบบ
นํ้าประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่งใน สปป.ลาว
5) 24 พ.ค. 55 ผอ.สพพ. อนุมตั ิเดินทางไปติดตามแผนงานโครงการปรับปรุ งและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา) –เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
6) 25 มิ.ย. 55 ผอ.สพพ. รับทราบสรุ ปผลการเดินทางไปติดตามฯ โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้า
ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
7) 9 ก.ค. 55 ผอ.สพพ. รับทราบสรุ ปผลการเดินทางไปติดตามฯ งานทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหา
นํ้าท่วมและทบทวนการศึกษาความเป็ นไปได้และออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างประตูก้ นั นํ้า
Tan Thuan นครโฮจิมินห์
8) 20 ส.ค. 55 ผอ.สพพ.อนุมตั ิเดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุ งสนามบินปากเซ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สปป.ลาว
9) 25 ก.ย. 55 ผอ.สพพ. รับทราบสรุ ปผลการเดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์)
2. การจัดทํารายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ ายเงินโครงการเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. เป็ นรายเดือน
ผอ. สพพ. รับทราบผลความก้าวหน้าสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการ
- ณ เดือน ต.ค. 54 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54
- ณ เดือน พ.ย. 54 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 54
- ณ เดือน ธ.ค. 54 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 55
- ณ เดือน ม.ค. 55 เมื่อวันที่ 15 ก.พ 55
- ณ เดือน ก.พ. 55 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 55
- ณ เดือน มี.ค. 55 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 55
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
(รายตัวชี้วดั )
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- ณ เดือน เม.ย. 55 เมื่อวันทื่ 21 พ.ค. 55
- ณ เดือน พ.ค. 55 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 55
- ณ เดือน มิ.ย. 55 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 55
- ณ เดือน ก.ค. 55 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 55
- ณ เดือน ส.ค. 55 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 55
คพพ. รับทราบผลความก้าวหน้าสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการ
- ณ เดือน ต.ค. 54 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/54
- ณ เดือน พ.ย. 54 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 54 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/54
- ณ เดือน ธ.ค. 54 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/55
- ณ เดือน ม.ค. 55 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/55
- ณ เดือน ก.พ. 55 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/55
- ณ เดือน มี.ค. 55 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/55
- ณ เดือน เม.ย. 55 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/55
- ณ เดือน พ.ค. 55 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/55
- ณ เดือน มิ.ย. 55 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/55
- ณ เดือน ก.ค. 55 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/55
- ณ เดือน ส.ค. 55 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55 การประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/55

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

กิจกรรมที่ 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารของการจัดทํารายงานประเมินผลโครงการทีแ่ ล้ วเสร็จ
ระดับร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 3 (A3): ร้อยละ 100
1. ประเมินผลโครงการทีแ่ ล้ วเสร็จ 1 ปี
- พ.ย. 53-ธ.ค. 53 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา
- พ.ย. 53-ธ.ค. 53 จัดทํา Questionnaire สําหรับ Executing Agency และประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่โครงการฯ
- 16 ม.ค. 55 ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่ ง ประเทศกัมพูชา เพื่อกําหนดการออกภาคสนาม
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลโครงการฯ
- 6-8 ก.พ. 55 ลงพื้นที่สาํ รวจภาคสนามและประชุมหารื อกับฝั่งกัมพูชา: เจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่ ง
กัมพูชา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการดําเนินงานและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการฯ รวมทั้งสัมภาษณ์
ประชาชนผูใ้ ช้ประโยชน์บริ เวณพื้นที่โครงการฯ
- 20 ก.พ. 55 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝั่งไทยเพื่อกําหนดการออกภาคสนามสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบการประเมินผลโครงการฯ
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 25-28 ก.พ. 55 หารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝั่งไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงการฯ ได้แก่
(1) พาณิ ชย์จงั หวัดและหอการค้าจังหวัด ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์
(2) นายอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ และนายอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์
(3) นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุ รินทร์
(4) สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงํา จังหวัดสุ รินทร์
(5) ประธานชมรมผูป้ ระกอบการค้าและการท่องเที่ยวช่องสะงํา จังหวัดศรี สะเกษ
- 13 มิ.ย. 55 นําเสนอรายงานประเมินผลโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 ให้ คพพ. รับทราบ ในการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 6/2555
- 15 มิ.ย. 55 เผยแพร่ รายงานประเมินโครงการในเว็บไซต์ของ สพพ.
- 26 มิ.ย. 55 สพพ. นําส่ งรายงานประเมินผล โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อทราบ
**สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็ จก่อนแผนงานที่กาํ หนดไว้ 3 เดือน
2. รายงานผลประโยชน์ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ (3-5 ปี )
- 22 ธ.ค. 54 คพพ. ให้ความเห็นชอบ
1) TOR โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
2) อนุมตั ิให้ สพพ. ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือกตามระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
(วิธี QCBS) ภายในวงเงิน 5 ล้านบาท
- 16 ม.ค. 55 ผอ. สพพ.
1) อนุมตั ิการจ้างที่ปรึ กษา โดยการคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based Selection (QCBS)
2) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับฯ
- ม.ค.-มี.ค. 55 คณะกรรมการจัดจ้างฯ ดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาตามนัยระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง ดังนี้
1) การประชุม ครั้งที่ 1/54 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 55
2) การประชุม ครั้งที่ 2/54 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 55
3) การประชุม ครั้งที่ 3/55 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 55
4) การประชุม ครั้งที่ 4/55 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 55
5) การประชุม ครั้งที่ 5/55 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 55
6) การประชุม ครั้งที่ 6/55 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 55
7) การประชุม ครั้งที่ 7/55 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 55
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 27 มี.ค. 55 คณะกรรมการจัดจ้างฯ เสนอรายงานผลการดําเนินงานจัดจ้างที่ปรึ กษาฯ ต่อ ผอ.สพพ. (ในฐานะ
หัวหน้าส่ วนราชการ)
- 28 มี.ค. 55 ผอ.สพพ. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดจ้างฯ และให้นาํ เสนอ คพพ. เพือ่ พิจารณา
- 30 มี.ค. 55 คพพ. ให้ความเห็นชอบผลการจ้างที่ปรึ กษาสําหรับโครงการที่กล่าวพร้อมทั้งอนุมตั ิการลงนาม
- 5 เม.ย. 55 รองผูอ้ าํ นวยการ สพพ. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึ กษาฯ กับบริ ษทั เทสโก้
จํากัด และสถาบันการขนส่ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 26 เม.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 8 มิ.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report ครั้งที่ 1 (โครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี และโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว)
- 10 ก.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report ครั้งที่ 2 (โครงการปรับปรุ งสนามบิน
ระหว่างประเทศวัดไต และโครงการก่อสร้างร่ องระบายนํ้าฮ่องวัดไต สปป.ลาว
- 30 ก.ค. 55 สัมมนาวิชาการ เรื่ อง การศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ.
- 6 ส.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับ Draft Final Report ครั้งที่ 1
- 24 ส.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับ Draft Final Report ครั้งที่ 2 และมีมติเห็นชอบ
Draft Final Report
- 3 ต.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุ ดท้าย และมีมติให้ที่ปรึ กษาไปปรับ
แก้ไขรายงานฯ และนําเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง
- พ.ย. 55 คาดว่าจะนําเสนอผลการศึกษาต่อ ผอ.สพพ. และ คพพ. พิจารณา
- ธ.ค. 55 คาดว่าจะนําเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง และนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริ มสร้างประสิ ทธิผลโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมที่ 4 การให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการแก่ ประเทศเพือ่ นบ้ าน จํานวน 2 โครงการ
ระดับร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 4 (A4): ร้อยละ 100
1. โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียดบ้ านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่ อน และเมืองคอบเมืองปากคอบ-บ้ านก้ อนตืน้ สปป.ลาว
- 22 มิ.ย. 54 คพพ. อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- 23 พ.ย. 54 คพพ. เห็นชอบ TOR
- 25 พ.ย. 54 ผอ.สพพ. ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างฯ
- 30 มี.ค. 55 คพพ. อนุมตั ิผลการจัดจ้างที่ปรึ กษา
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 17 เม.ย. 55 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึ กษาและให้บริ ษทั ที่ปรึ กษาเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- 19 เม.ย. 55 ผอ.สพพ. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ
- 7 มิ.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 7 ส.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report I
- 24 ก.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report
2. โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียดหงสา-เชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
- 25 ม.ค. 55 คพพ. อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- 29 ก.พ. 55 คพพ. เห็นชอบ TOR
- 14 มี.ค. 55 ผอ.สพพ. ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างฯ
- 12 ก.ย. 55 คพพ. อนุมตั ิผลการจัดจ้างที่ปรึ กษา
- 25 ก.ย. 55 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึ กษา
- 1 ต.ค. 55 บริ ษทั ที่ปรึ กษาเริ่ มปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมที่ 5 การกํากับและติดตามผลการศึกษา รวมทั้งเร่ งรัดการเบิกจ่ ายเงินโครงการให้ ความช่ วยเหลือทาง
วิชาการทีอ่ ยู่ระหว่ างดําเนินโครงการ
ระดับร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 5 (A5): ร้อยละ 100
1. โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ และออกแบบเบือ้ งต้ นโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้ านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
- 28 ก.พ. 54 ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา
- 2 มี.ค. 54 บริ ษทั ที่ปรึ กษาเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- 21 เม.ย. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 2 มิ.ย. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report I
- 28 ก.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report
- 7 ต.ค 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report II
- 17 ต.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Draft Final Report
- 20 ธ.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Final Report
- 25 ม.ค. 55 คพพ. เห็นชอบผลการศึกษาความเป็ นไปได้ และมีมติให้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพิ่มเติมแก่
สปป. ลาว เพื่อจัดทําแบบรายละเอียดสําหรับงานก่อสร้าง
- 20 มิ.ย. 55 เสนอ รมว.กค ลงนามถึง ครม. เพื่อรับทราบผลการศึกษาและพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- 18 ก.ย. 55 ครม. เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
2) โครงการศึกษา สํ ารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบนํา้ ประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ ง ใน สปป.ลาว
- 31 ส.ค. 54 ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา
- 1 ก.ย. 54 บริ ษทั ที่ปรึ กษาเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- 10 ต.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Inception Report
- 20 ธ.ค. 54 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report (ประปา)
- 13 ม.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Progress Report (พัฒนาเมือง)
- 23 เม.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Interim Report
- 14 มิ.ย. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Draft Final Report
- 11 ก.ค. 55 คพพ. เห็นว่าผลการศึกษาและสํารวจในบางเมืองไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการต่อ จึงมอบหมายให้ สพพ.
ไปศึกษาแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบนํ้าประปาใน สปป.ลาว ของ ADB ว่ามีเทคนิคทางด้าน
วิศวกรรมในการผลิตนํ้าประปาที่มีความแตกต่างจากโครงการนี้อย่างไร รวมถึงให้หาเหตุผลและความจําเป็ นเพิ่มเติม
ที่ตอ้ งลงทุนในเมืองที่มี B/C Ratio น้อยกว่า 1 และ ADB ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสิ นใจอนุมตั ิเงินลงทุน
โครงการลักษณะนี้ ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 25 ก.ค. 55 คณะกรรมการกํากับและตรวจรับฯ มีมติเห็นชอบ Final Report
กิจกรรมที่ 6 การจัดการถ่ ายทอดความรู้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน จํานวน 2 ครั้ง
ระดับร้อยละความสําเร็ จของกิจกรรมที่ 6 (A6): ร้อยละ 100
1. โครงการสั มมนาวิชาการให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน ในหัวข้ อ “The 2nd International Symposium on
Rural Roads 2012” and “IRF Workshop on Roadside Safety & Work Zone Safety Applications”
- 7 ต.ค. 54 ผอ.สพพ. อนุมตั ิแผนดําเนินงานจัดโครงการฯ
- 1 มี.ค. 55 ผอ.สพพ. อนุมตั ิจดั โครงการฯ
- 1 มี.ค. 55 มีหนังสื อเชิญผูแ้ ทนจาก สปป.ลาว/ กัมพูชา /เมียนมาร์ เข้าร่ วมอบรม (เลขที่ NEDA/145-145.2/2012)
- 24-28 เม.ย. 55 จัดการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติร่วมกับกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- 23 พ.ค. 55 คพพ. รับทราบสรุ ปผลการสัมมนาฯ ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/55
2. โครงการถ่ ายทอดความรู้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน ในหัวข้ อ “Optimizing Water Supply System”
- 7 ต.ค. 54 ผอ.สพพ. อนุมตั ิแผนดําเนินงานจัดโครงการฯ
- 13 มี.ค. 55 ผอ.สพพ. อนุมตั ิจดั โครงการฯ
- 14-18 พ.ค. 55 จัดการสัมมนาร่ วมกับ การประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.) ณ กปภ.
- 13 มิ.ย. 55 คพพ. รับทราบผลสรุ ปการสัมมนาฯ ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/55
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 3
- คณะกรรมการจัดจ้างฯ ให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมประชุมตามระยะเวลาและแผนงาน ทําให้สามารถจัดจ้างที่
ปรึ กษาเสร็ จลุล่วงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1
- การจัดพิธีลงนามในสัญญาขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของทั้งสองฝ่ าย ในกรณี โครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้าใน
นครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 สพพ. ได้เสนอจัดพิธีลงนามในเดือน ก.ค. 55 แต่ สปป.ลาว ขอเลื่อนเป็ นวันที่
24 ก.ย. 55
กิจกรรมที่ 3
- การตรวจรับรายงานผลการศึกษา จําเป็ นต้องตรวจแก้ไขหลายครั้ง เพื่อให้ได้คุณภาพของรายงานผลการศึกษา
จึงทําให้ระยะเวลาไม่เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานที่กาํ หนดไว้
หลักฐานอ้ างอิง :
กิจกรรมที่ 1 การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพือ่ นบ้ าน 2 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพือ่ รองรับการเป็ นเจ้ าภาพประชุ ม ASEM Summit ครั้งที่ 9
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.7) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ.75/2555 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โครงการปรับปรุ ง
ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 6 ก.พ. 55
(เอกสารประกอบ 8)
- หนังสื อ กค. ที่ กค 0100/4356 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สําหรับโครงการปรับปรุ ง
ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ เอเชีย – ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9
ลงวันที่ 14 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 8)
- หนังสื อ สลค. ที่ นร 0506/8338 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โครงการปรับปรุ งถนนใน
นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ เอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 ลงวันที่
3 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 8)
- สัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ฯ (เอกสารประกอบ 9)
2. โครงการปรับปรุงถนนและร่ องระบายนํา้ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.8) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 283/2555 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว โครงการปรับปรุ งถนนและ
ร่ องระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 20 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 10)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- หนังสื อ กค. ที่ กค. 0100/8973 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สําหรับโครงการปรับปรุ ง
ถนนและร่ องระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ลงวันที่ 25 พ.ค. 55 (เอกสารประกอบ 10)
- หนังสื อ สลค. ที่ นร. 0506/13654 ลงวันที่ 28 พ.ค. 55 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ ง
ระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะนําเรื่ องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 10)
- สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการปรับปรุ งระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะที่ 2 แก่
สปป. ลาว (เอกสารประกอบ 11)
กิจกรรมที่ 2 การติดตามความก้ าวหน้ าและเบิกจ่ ายเงินโครงการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
1. การติดตามความก้ าวหน้ าการบริหารจัดการโครงการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/420 เรื่ อง แผนปฏิบตั ิการด้านการติดตามความก้าวหน้าการบริ หารจัดการโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 ต.ค. 54
(เอกสารประกอบ 50)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/462 เรื่ อง รายงานผลการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุ งถนน
หมายเลข 3 (R3) ณ เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2554 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 54 (เอกสารประกอบ 51)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/170 เรื่ อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่ วมพิธีปลูกต้นไม้แห่งชาติ สปป.ลาว และติดตาม
โครงการปรับปรุ งถนนและระบบระบายนํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 1 มิ.ย. 55 ณ บริ เวณบึงสี โคดตะบอง
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ลงวันที่ 25 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 51)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/014 เรื่ อง รายงานผลการเดินทางไปเจรจาร่ างสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สปป.ลาวโครงการปรับปรุ งถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็ นเจ้าภาพประชุม ASEM Summit
ลงวันที่ 23 ม.ค. 55 (เอกสารประกอบ 51)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/092 เรื่ อง รายงานผลการเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าดําเนินโครงการพัฒนาถนน
หมายเลข 11 (บ้านตาดทอง บ้านนํ้าสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว และประชุม Interim Report โครงการศึกษา
สํารวจ และออกแบบการปรับปรุ งระบบนํ้าประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ง ใน สปป.ลาว ระหว่างวันที่
15-17 ก.พ. 55 ลงวันที่ 4 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 51)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/447 เรื่ อง ขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายและการเดินทางเข้าร่ วมประชุมงานศึกษาความเป็ นไปได้และ
ออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
ลงวันที่ 25 พ.ย. 54 (เอกสารประกอบ 51)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/128 เรื่ อง ขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายและการเดินทางไปประชุมติดตามแผนงานการปฏิบตั ิงาน
(Inception Report) งานสํารวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุ งและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
(จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์
ลงวันที่ 23 พ.ค. 55 (เอกสารประกอบ 51)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/272 เรื่ อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่ วมสังเกตการณ์การประกวดราคาจัดหา
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี
สปป.ลาว ลงวันที่ 19 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 51)
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/135 เรื่ อง ขออนุมตั ิเดินทางเพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูลสําหรับการประเมินผล
โครงการปรับปรุ งสนามบินปากเซ ลงวันที่ 17 ส.ค. 55 (เอกสารประกอบ 51)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55 (วาระที่ 5.3) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/181 เรื่ อง รายงานการประชุมการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเวียดนาม
งานทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและทบทวนผลการศึกษาความเป็ นไปได้และออกแบบรายละเอียด
งานก่อสร้างประตูก้ นั นํ้า Tan Thuan นครหลวงโฮจิมินห์ ลงวันที่ 3 ก.ค. 55 (เอกสารประกอบ 51)
2. การจัดทํารายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ ายเงินโครงการเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. เป็ นรายเดือน
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/414 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 7 ต.ค. 54 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/438 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 17 พ.ย. 54 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/456 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 7 ธ.ค. 54 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/486 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 6 ม.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/0027 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 6 ก.พ. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/054 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 6 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/054 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือของ
สพพ. ลงวันที่ 6 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/089 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 3 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 52)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/114 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 4 พ.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/144 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 8 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/187 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 5 ก.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/213 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 6 ส.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/260 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 7 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/291 เรื่ อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ของ สพพ. ลงวันที่ 4 ต.ค. 55 (เอกสารประกอบ 52)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 22 ธ.ค. 54 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 ม.ค. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30 มี.ค. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 24 เม.ย. 55 (วาระที่ 5.4) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 17 ก.ค. 55 (วาระที่ 5.3) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 8 ส.ค. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 12 ก.ย. 55 (วาระที่ 5.1) (เอกสารประกอบ 1)
กิจกรรมที่ 3
- สรุ ปลําดับการดําเนินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา (เอกสารประกอบ 12)
- Questionnaire สําหรับ Executing Agency และประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่โครงการฯ (เอกสารประกอบ 13)
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/0006 เรื่ อง ขออนุมตั ิเดินทางเพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูลสําหรับการประเมินผล
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) กัมพูชา ลงวันที่ 16 ม.ค. 55 (เอกสารประกอบ 14)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/0011 เรื่ อง ขอเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะเดินทางเพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูล
สําหรับการประเมินผลโครงการ R67 ลงวันที่ 25 ม.ค. 55 (เอกสารประกอบ 15)
- NEDA No.NEDA/24/2012 Subject: NEDA Evaluation Mission on National Road No.67 Construction Project
(Anlong Veng-Siem Reap) and Discussion with Cambodian Officers for further cooperation with NEDA (To
Minister of Economic and Finance) (เอกสารประกอบ 16)
- NEDA No.NEDA/25/2012 Subject: NEDA Evaluation Mission on National Road No.67 Construction Project
(Anlong Veng-Siem Reap) and Discussion with Cambodian Officers for further cooperation with NEDA (To
Minister of Public Works and Transport) (เอกสารประกอบ 17)
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/0022 เรื่ อง ขออนุมตั ิเดินทางเพื่อหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝั่งไทยเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาถนนหมายเลข 67 ลงวันที่ 20 ก.พ. 55 (เอกสารประกอบ 18)
- หนังสื อ สพพ. ที่ สพพ. 119-119.12/2555 เรื่ อง ขอเข้าพบเพื่อหารื อเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) กัมพูชา ลงวันที่ 20 ก.พ. 55 (เอกสารประกอบ 19)
(1) พาณิ ชย์จงั หวัดและหอการค้าจังหวัด ศรี สะเกษ สุ รินทร์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์
(2) นายอําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี สะเกษ และนายอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์
(3) นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุ รินทร์
(4) สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองช่องสะงํา จังหวัดสุ รินทร์
(5) ประธานชมรมผูป้ ระกอบการค้าและการท่องเที่ยวช่องสะงํา จังหวัดศรี สะเกษ
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/052 เรื่ อง สรุ ปผลการเดินทางเพื่อหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝั่งไทยเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา ลงวันที่ 11 เม.ย. 55
(เอกสารประกอบ 20)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 5.6) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ. 03/101 เรื่ อง นําส่ งรายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็ จ 1 ปี โครงการพัฒนาถนนสาย 67
(อันลองเวง-เสี ยมราฐ) ประเทศกัมพูชา ลงวันที่ 26 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 21)
- หนังสื อ สพพ. ที่ สพพ. 462/462.1-462.27/2555 เรื่ อง นําส่ งรายงานประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็ จ 1 ปี
ของ สพพ. ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศกัมพูชา ลงวันที่ 26 มิ.ย. 55
(เอกสารประกอบ 21)
- รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 67 (เอกสารประกอบ 22)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
2. รายงานผลประโยชน์ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ (3-5 ปี )
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/310 เรื่ อง TOR โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ลงวันที่ 22 พ.ย. 54 (ขอความเห็นชอบร่ าง TOR จาก ผอ. สพพ.)
(เอกสารประกอบ 23)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 22 ธ.ค. 54 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1)
- TOR (Term of Reference) ขอบเขตการดําเนินงาน โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของ
โครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 24)
- บันทึก สอก. ที่ สอก.04(3)/00001 เรื่ อง โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ลงวันที่ 10 ม.ค. 55 (ขออนุมตั ิดาํ เนินการจ้างที่ปรึ กษาจาก ผอ. สพพ.)
(เอกสารประกอบ 25)
- คําสัง่ สพพ. ที่ 5/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based
Selection (QCBS) โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน
ของ สพพ. ลงวันที่ 16 ม.ค. 55 (เอกสารประกอบ 25)
- คําสัง่ สพพ. ที่ 6/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานที่ปรึ กษาภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบ
ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ลงวันที่ 16 ม.ค. 55
(เอกสารประกอบ 25)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลือกด้วยวิธี QCBS โครงการศึกษาผลกระทบ
ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 26)
1) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 55
2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 55
3) รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 55
4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 55
5) รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 55
6) รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 55
7) รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 55
- บันทึก สนผ. ที่ สนผ.03/040 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
ด้วยวิธี QCBS โครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน
ของ สพพ. ลงวันที่ 27 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 27)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- สัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์ และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือทาง
การเงินของ สพพ. เลขที่ 3/2555 ลงวันที่ 5 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 28)
- หนังสื อที่ ทก 120/55 เรื่ อง ขอส่ งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ลงวันที่ 19 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 29)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 29)
- หนังสื อที่ ทก 170/55 เรื่ อง ส่ งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) ลงวันที่ 6 มิ.ย. 55 (สําหรับโครงการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า และโครงการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 30)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 30)
- หนังสื อที่ ทก 208/55 เรื่ อง ขอส่ งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) ลงวันที่ 2 ก.ค. 55 (สําหรับโครงการ
ปรับปรุ งสนามบินระหว่างประเทศวัดไต และโครงการก่อสร้างร่ องระบายนํ้าฮ่องวัดไต สปป.ลาว)
(เอกสารประกอบ 31)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 55 (เอกสารประกอบ 31)
- กําหนดการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง การศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 32)
- รายละเอียดการสัมมนาวิชาการ เรื่ อง การศึกษาผลกระทบ ผลประโยชน์และความคุม้ ค่าของโครงการความ
ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. (เอกสารประกอบ 32)
- หนังสื อที่ ทก 233/55 เรื่ อง ขอส่ งร่ างรายงานฉบับสมบูรณ์ ลงวันที่ 1 ส.ค. 55 (สําหรับโครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย-พม่า จากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี สหภาพพม่า โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว โครงการปรับปรุ งสนามบินระหว่างประเทศวัดไต และโครงการ
ก่อสร้างร่ องระบายนํ้าฮ่องวัดไต สปป.ลาว) (เอกสารประกอบ 33)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 55 (เอกสารประกอบ 33)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 55 (เอกสารประกอบ 33)
กิจกรรมที่ 4 การให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการแก่ ประเทศเพือ่ นบ้ าน จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียดบ้ านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่ อน และเมืองคอบเมืองปากคอบ-บ้ านก้ อนตืน้ สปป.ลาว
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 54 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- คําสัง่ สพพ. ที่ 64/2554 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based
Seclection (QCBS) งานสํารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุ งและก่อสร้าง
ถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว
ลงวันที่ 25 พ.ย. 54 (เอกสารประกอบ 53)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1)
- สัญญาจ้างที่ปรึ กษางานสํารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการปรับปรุ งและ
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านก้อนตื้น
ลงวันที่ 17 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 5)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับ และตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 55 (เอกสารประกอบ 54)
2. โครงการงานสํ ารวจและออกแบบรายละเอียดหงสา-เชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 55 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.3) (เอกสารประกอบ 1)
- คําสัง่ สพพ. ที่ 27/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลือกด้วยวิธี Quality-Cost Based
Selection (QCBS) งานสํารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาบ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ลงวันที่ 14 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 55)
กิจกรรมที่ 5 การกํากับและติดตามผลการศึกษา รวมทั้งเร่ งรัดการเบิกจ่ ายเงินโครงการให้ ความช่ วยเหลือทาง
วิชาการทีอ่ ยู่ระหว่ างดําเนินโครงการ
1. โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ และออกแบบเบือ้ งต้ นโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้ านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
- สัญญาจ้างที่ปรึ กษา เลขที่ 4/2554 งานศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) และออกแบบเบื้องต้น
(Conceptual Design)โครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)
(สปป.ลาว) ลงวันที่ 28 ก.พ. 54 (เอกสารประกอบ 56)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 54 (เห็นชอบ Inception Report)
(เอกสารประกอบ 57)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 54 (เห็นชอบ Progress Report I)
(เอกสารประกอบ 57)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 54 (เห็นชอบ Interim Report)
(เอกสารประกอบ 57)

45

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 54 (เห็นชอบ Progress Report II)
(เอกสารประกอบ 57)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 54 (เห็นชอบ Draft Final Report)
(เอกสารประกอบ 57)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 54 (เห็นชอบ Final Report)
(เอกสารประกอบ 57)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 55 (วาระที่ 4.2) (เอกสารประกอบ 1)
- บันทึก สพพ. ที่ สพพ. 440/440 เรื่ อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว สําหรับโครงการพัฒนา
ถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ลงวันที่ 20 มิ.ย. 55
(เอกสารประกอบ 58)
2) โครงการศึกษา สํ ารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบนํา้ ประปาและพัฒนาเมือง 12 แห่ ง ใน สปป.ลาว
- สัญญาจ้างที่ปรึ กษา เลขที่ 8/2554 โครงการศึกษา สํารวจและออกแบบการปรับปรุ งระบบนํ้าประปา
และพัฒนาเมือง 12 แห่ง ใน สปป.ลาว ลงวันที่ 31 ส.ค. 54 (เอกสารประกอบ 4)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 54 (เห็นชอบ Inception Report)
(เอกสารประกอบ 59)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55 (เห็นชอบ Progress Report -ประปา)
(เอกสารประกอบ 59)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 55 (เห็นชอบ Progress Report พัฒนาเมือง) (เอกสารประกอบ 59)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 55 (เอกสารประกอบ 59)
- รายงานการประชุม คกก. กํากับและตรวจรับฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 59)
กิจกรรมที่ 6 การจัดการถ่ ายทอดความรู้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน จํานวน 2 ครั้ง
1. โครงการสั มมนาวิชาการให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน ในหัวข้ อ “The 2nd International Symposium on
Rural Roads 2012” and “IRF Workshop on Roadside Safety & Work Zone Safety Applications”
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/412 เรื่ อง แผนดําเนินงานจัดโครงการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 4 ต.ค 54 (เอกสารประกอบ 60)
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/048 เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั โครงการสัมมนาวิชาการให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านใน
หัวข้อ “The 2nd International Symposium on Rural Roads 2012” and “IRF Workshop on Roadside Safety & Work
Zone Safety Applications” ลงวันที่ 29 ก.พ. 55 (เอกสารประกอบ 61)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- หนังสื อ NEDA เลขที่ NEDA /145-145.2/2012 เรื่ อง The 2nd International Symposium on Rural Roads 2012 and
IRF Workshop on Roadside Safety & Work Zone Safety Applications ลงวันที่ 1 มี.ค. 55 (เชิญผูแ้ ทนจาก
สปป.ลาว/ กัมพูชา /พม่า เข้าร่ วมอบรม) (เอกสารประกอบ 62)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 5.4) (เอกสารประกอบ 1)
2. โครงการถ่ ายทอดความรู้ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้ าน ในหัวข้ อ “Optimizing Water Supply System”
- บันทึก สงก. ที่ สงก. 01/062 เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั โครงการสัมมนาวิชาการให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านใน
หัวข้อ “Optimizing Water Supply System” ลงวันที่ 13 มี.ค 55 (เอกสารประกอบ 63)
- หนังสื อ NEDA เลขที่ NEDA /185/2012 เรื่ อง Technical Workshop on the “Optimizing Water Supply System”
ลงวันที่ 13 มี.ค. 55 (เชิญผูแ้ ทน สปป.ลาว เข้าร่ วมอบรม) (เอกสารประกอบ 64)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 55 (เอกสารประกอบ 1)

47

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 3.2 ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายกีรติ เวฬุวนั
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาววัชวี ผมนะรา
นายกมลนัทธ์ พูลศิลป์
โทรศัพท์ : 02-617-7654
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 401 - 402
คําอธิบาย : วัดความสําเร็ จจากการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :

ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
ระดับความสําเร็ จจากการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
5
5
5

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
2554
2555
100
100

เกณฑ์ การให้ คะแนน :กําหนดเป็ นระดับขั้นตอนของความสําเร็ จ (Milestone) และผลผลิต แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน

เป็ น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
เท่ากับ 1 คะแนน
 ระดับ 1 จัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตของประจําปี
งปม. 54 (รอบ 12 เดือน) และปี งปม. 55 (รอบ 9 เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็ จ และรายงานผลให้สาํ นัก
งบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
 ระดับ 2 เปรี ยบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตระหว่างปี งปม. 54 เท่ากับ 2 คะแนน
(รอบ 9 เดือนแรก) และปี งปม. 55 (รอบ 9 เดือนแรก) ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็ จ
 ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี เท่ากับ 3 คะแนน
งปม. 55 ได้แล้วเสร็ จครบถ้วน
เท่ากับ 4 คะแนน
 ระดับ 4 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ในแผนเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งปม. 55
เท่ากับ 5 คะแนน
 ระดับ 5 ผลการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดีกว่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ใน
แผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งปม. 55 และมีการจัดทํา
แผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งปม. 56 ซึ่งมีเป้ าหมายที่
ชัดเจนเพือ่ การเปรี ยบเทียบต่อไป
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
นํา้ หนัก
ผลการ
ค่ าคะแนน
ค่ าคะแนน
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
(ร้ อยละ)
ดําเนินงาน
ทีไ่ ด้
ถ่ วงนํา้ หนัก
ระดับความสําเร็ จจากการจัดทําต้นทุน
5
5
5
0.25
ต่อหน่วยผลผลิต
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- จัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตของประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) และ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 9 เดือน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดแล้วเสร็ จ
- 10 ก.ย. 55 ผอ. สพพ. เห็นชอบรายงานผลการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
และจัดส่ งให้กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบ
ประกอบด้วย
(1) รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 9 เดือน)
(2) รายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต
(3) แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
(4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
(รอบ 12 เดือน)
(5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
(รอบ 9 เดือน)
- 2 ต.ค. 55 ผอ. สพพ. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
- หนังสื อ สบท. ที่ 02/262 เรื่ องขอนําส่ งรายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 7 ก.ย. 55 (เอกสารประกอบ 65)
- หนังสื อนําส่ งรายงานการจัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ (เอกสารประกอบ 65)
(1) หนังสื อที่ สพพ. 681/2555 ลงวันที่ 10 ก.ย. 55 จัดส่ งให้กรมบัญชีกลาง
(2) หนังสื อที่ สพพ. 681.1 ลงวันที่ 10 ก.ย. 55 จัดส่ งให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(3) หนังสื อที่ สพพ. 681.2 ลงวันที่ 10 ก.ย. 55 จัดส่ งให้สาํ นักงบประมาณ
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
(4) หนังสื อที่ สพพ. 681.3 ลงวันที่ 10 ก.ย. 55 จัดส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร.
- รายงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 9 เดือน) และประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) (เอกสารประกอบ 66)
- รายงานผลการวิเคราะห์เปรี ยบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหรื อผลผลิตระหว่างปี 2554 และ 2555 (รอบ 9 เดือน)
(เอกสารประกอบ 67)
- หนังสื อ สบท. ที่ 02/299 ลงวันที่ 24 ต.ค. 55 เรื่ องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิ ทธิภาพสําหรับ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) (เอกสารประกอบ 68)
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 69)
- แผนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารประกอบ 70)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 3.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายกีรติ เวฬุวนั
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาววิภา สี โสด
โทรศัพท์ : 02-617-7654
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 403
คําอธิบาย : วัดร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
สู ตรคํานวณ :
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมตั ิจาก คพพ. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

X 100

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้เงิน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553
2554
2555
99.71

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
2554
2555
99.71

เกณฑ์ การให้ คะแนน :ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ร้อยละ 80
เท่ากับ 1 คะแนน



ร้อยละ 85

เท่ากับ 2 คะแนน



ร้อยละ 90

เท่ากับ 3 คะแนน



ร้อยละ 95

เท่ากับ 4 คะแนน



ร้อยละ 100

เท่ากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่ าคะแนน
ทีไ่ ด้

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก

10

ร้อยละ 99.71

4

0.40
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- 29 ก.พ. 55 คพพ. เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ในการประชุม คพพ.
ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 4.1)
- มีการประสานกับสํานักต่างๆ ภายใน สพพ. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนฯ
- มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสนอต่อ คพพ. เพื่อทราบเป็ นรายเดือน
- 12 ก.ย. 55 คพพ. เห็นชอบให้ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากเดิม
737,330,014.00 บาท คงเหลือ 534,181,414.00 บาท (ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 วาระที่ 4.1)
- ร้อยละความสําเร็ จของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงินเทียบกับผลงานที่ได้รับจริ งจะพิจารณาจาก “การเบิกจ่ายจริ ง+
การก่อหนี้ผกู พัน มีบนั ทึกข้อตกลง มีสญ
ั ญาตามแผนการใช้จ่ายเงิน+การประหยัดเงินจากการดําเนินงานโดยที่
ได้รับผลงานตามแผน”
- ผลการเบิกจ่ายเงินของ สพพ. ณ วันที่ 30 ก.ย. 55 จํานวน 505,077,886.89 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 94.55
ของกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ คพพ. อนุมตั ิ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55 โดยเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขการวัดร้อยละ
ความสําเร็ จของการเบิกจ่ายกับผลงานที่ได้รับจริ งฯ ผลการเบิกจ่ายจะอยูท่ ี่ร้อยละ 99.71
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน :
- คพพ. มีนโยบายให้มีการติดตาม กํากับ ควบคุม และเร่ งรัดการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด
- สพพ. ได้มีการเร่ งรัดให้ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
- ปัญหาอุทกภัยในปี ที่ผา่ นมา ทําให้โครงการ R11 สปป. ลาว ล่าช้า
- มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังทําให้การลงนามเพื่อเสนอต่อ ครม. ล่าช้า
หลักฐานอ้ างอิง :
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1)
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55 (วาระที่ 4.1) (เอกสารประกอบ 1)
- ตารางแสดงผลการสําเร็ จของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงินปี 2555 (เอกสารประกอบ 71)

52

รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวมัญชุลา ศิริเจริ ญ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวสุ ขมุ า สาระหงษ์
นางสาวเพ็ญนภา โอชารส
นางสาวธิตนาถ ลิ่มอรุ ณ
โทรศัพท์ : 02-617-7676 ต่อ 400
โทรศัพท์ : 02-617-7676-81 ต่อ 510 514 513
คําอธิบาย: วัดระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การโดยพิจารณาจากความสามารถของ
องค์การในการส่ งเสริ มให้มีการกํากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพโดยมีประเด็นในการประเมินที่สาํ คัญแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น สรุ ปได้ดงั นี้
(1) บทบาทและการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 80)
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 20)
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
ชื่อข้ อมูลผลการดําเนินงาน
2553
2554
2555
2554
2555
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับ
4.73
4.84
4.90
4.84
1.24
ดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ

ระดับ 3
3

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
20

ระดับ 4
4

ผลการ
ดําเนินงาน
ระดับ 4

ค่ าคะแนน
ทีไ่ ด้
4.90

ระดับ 5
5

ค่ าคะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
0.98

คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ :
- ประชุม คพพ. จํานวน 11 ครั้ง (ต.ค. 54 –ก.ย. 55)
- ร้อยละ 81.82 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด ดังนี้
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
ครั้งที่ 10/2554 มา 10 จาก 10 = ร้อยละ 100
ครั้งที่ 5/2555 มา 9 จาก 10 = ร้อยละ 90
ครั้งที่ 11/2554 มา 10 จาก 10 = ร้อยละ 100
ครั้งที่ 6/2555 มา 7 จาก 10 = ร้อยละ 70
ครั้งที่ 1/2555 มา 10 จาก 10 = ร้อยละ 100
ครั้งที่ 7/2555 มา 6 จาก 10 = ร้อยละ 60
ครั้งที่ 2/2555 มา 10 จาก 10 = ร้อยละ 100
ครั้งที่ 8/2555 มา 10 จาก 10 = ร้อยละ 100
ครั้งที่ 3/2555 มา 9 จาก 10 = ร้อยละ 90
ครั้งที่ 9/2555 มา 10 จาก 10 = ร้อยละ 100
ครั้งที่ 4/2555 มา 9 จาก 10 = ร้อยละ 90
- วาระเรื่ องเพือ่ พิจารณา จํานวน 70 เรื่ อง วาระเรื่ องเพือ่ ทราบ จํานวน 80 เรื่ อง
- คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ประชุมเจรจาตัวชี้วดั กับคณะกรรมการเจรจา กพร. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 54 ซึ่ง
เป็ นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ และระบบ Balance Scorecard
- คพพ. และฝ่ ายบริ หารของ สพพ. ได้มีการกํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตลอดเวลาโดยฝ่ ายบริ หารได้
จัดทําระเบียบวาระที่สาํ คัญตามภารกิจหลักเสนอให้ คพพ. พิจารณาและอนุมตั ิสรุ ปได้ ดังนี้
(1) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
(2) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(3) การตั้งคําของบประมาณแผ่นดิน และการอนุมตั ิงบประมาณค่าใช้จ่ายประจําปี ของ สพพ.
(4) การพิจารณาและรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ
(4.1) การติดตามและยอดการเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรายเดือน
(4.2) สถานะการเงินของ สพพ. รายเดือน
(4.3) ความก้าวหน้าการปฏิบตั ิงานตาม Action Plan รายไตรมาส (ประชาสัมพันธ์/IT/บุคลากร/
แผนความเสี่ ยง/ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน/ตัวชี้วดั )
- สพพ. มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเป็ นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 54, ไตรมาสที่ 1
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 55, ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55, ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 55)
- สพพ. มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผูบ้ ริ หาร รองจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด 2 ระดับเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 52
และมีการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารรองจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด 2 ระดับ ปี ละ 2 ครั้ง
(1) การประเมินผลครั้งที่ 1 ได้รายงานผลการปรับเงินเดือนฯ ต่อ คพพ. เพื่อทราบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 55
(2) การประเมินผลครั้งที่ 2 ได้ทาํ การรวบรวมผลการปฏิบตั ิงาน ณ สิ้ นเดือน ก.ย. 55 เรี ยบร้อยแล้วคาดว่าจะ
รายงานผลการปรับเงินเดือนฯ ต่อ คพพ. ภายในสิ้ นเดือน พ.ย. 55
- สพพ. มีการประชุมคณะอนุกรรมการหลายด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบภายใน
ด้านการบริ หารความเสี่ ยง ด้านการกําหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์และผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงาน (KPI) ขององค์กร เป็ นต้น
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
คําชี้แจงการปฏิบตั งิ าน/มาตรการทีไ่ ด้ ดาํ เนินการ (ต่ อ) :
- สพพ. มีการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสในรายงานประจําปี และ Website รวมถึงมีการจัดสถานที่เป็ นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารประจํา สพพ. ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
- สพพ. มีการเสนอและส่ งข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ สพพ. ให้ คพพ. พิจารณาและรับทราบซึ่งเป็ น
ผลการดําเนินงานในเรื่ องต่างๆ ที่ สพพ. ได้เข้าร่ วมประชุมทั้งในระดับภูมิภาค ทวิภาคี และสถาบันการเงิน หรื อ
Donor’s Agents ต่างๆ
- สพพ. มีการจัดส่ งเอกสารสรุ ปความเป็ นมา โครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง บทบาทของ สพพ. ในปัจจุบนั และ
ในอนาคต รวมถึงประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ให้กบั กรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 55
- สพพ. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ของคณะกรรมการ โดย
(1) จัดสัมมนา คพพ. ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55-1 เม.ย. 55
ณ กรี นเนอร์รี่รีสอร์ท อ. เขาใหญ่ จ. นครราชสี มาซึ่งได้เชิญวิทยากรจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มาให้
ความรู ้ในหัวข้อ “ความพร้อมด้านการออกตราสารหนี้” และสรุ ปผลการจัดสัมมนาฯ เสนอ คพพ. เพื่อทราบใน
การประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 55
(2) จัดกิจกรรม Road Show พาภาคเอกชนไทยเข้าพบภาคเอกชนเมียนมาร์ โดยได้บูรณาการการทํางานร่ วมกับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-27 ก.ค. 55 ณ เมืองมะริ ด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
สรุ ปผลการจัดกิจกรรมฯ เสนอ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 55
- สพพ. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยได้จดั สัมมนาผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ สพพ.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 21-23 ก.ย. 55 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว
ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของ สปป. ลาว จากกระทรวงการเงิน สปป.ลาว และได้เยีย่ มชม
โครงการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุ ปโครงการจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ และโครงการปรับปรุ งถนน และโครงการระบบระบายนํ้า
ในนครหลวงเวียงจันทน์ T2 ณ สวนสี โคดตะบอง เสนอ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2555
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 55
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน : อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน :
- ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2555 และครั้งที่ 7/2555 กรรมการใน คพพ. ซึ่งเป็ นข้าราชการประจํา (ผูแ้ ทนปลัด
กระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ ทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และผูแ้ ทน
เลขาธิการ สศช.) ติดราชการเร่ งด่วน (การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซี ยน และการประชุมกลุ่มเล็กร่ วมกับ
นายกรัฐมนตรี ) ในวันที่มีการประชุม คพพ. ซึ่งได้กาํ หนดไว้ล่วงหน้าแล้วจึงไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม คพพ. ได้
ทําให้จาํ นวนร้อยละของกรรมการที่เข้าประชุมไม่ถึงร้อยละ 80
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง :
- รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/54, 8/54 และครั้งที่ 10/54 - ครั้งที่ 9/55 (เอกสารประกอบ 1)
- ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) ของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
(เอกสารประกอบ 72)
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2555 – 2557) (เอกสารประกอบ 73)
- แผนการปฏิบตั ิงานของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 74)
- คําสัง่ คพพ. ที่ 2/2552 เรื่ อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะยุทธศาสตร์กรอบ
ความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 52 (เอกสารประกอบ 75)
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ของ สพพ.
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54 (เอกสารประกอบ 75)
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ของ สพพ.
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 54 (เอกสารประกอบ 75)
- หนังสื อ สพพ. 660/2554 เรื่ องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี งปม. 54 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 4) ลงวันที่
20 ต.ค. 54 ส่ ง รมว. กค. (เอกสารประกอบ 76)
- หนังสื อ สพพ. 23/2555 เรื่ องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี งปม. 55 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 1) ลงวันที่
16 ม.ค. 55 ส่ ง รมว. กค. (เอกสารประกอบ 76)
- หนังสื อ สพพ. 306/2555 เรื่ องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี งปม. 55 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 2) ลงวันที่
26 เม.ย. 55 ส่ ง รมว. กค. (เอกสารประกอบ 76)
- หนังสื อ สพพ. 501/2555 เรื่ องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี งปม. 55 ของ สพพ. (ไตรมาสที่ 3) ลงวันที่
10 ก.ค. 55 ส่ ง รมว. กค. (เอกสารประกอบ 76)
- ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2551
(เอกสารประกอบ 77)
- ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(เอกสารประกอบ 77)
- หนังสื อ สอก. 04 (4)/140 เรื่ องเชิญเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของ สพพ. ครั้งที่ 2/2555
ลงวันที่ 19 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 78)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารบุคคลของ สพพ. ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 20 เม.ย. 55 (เอกสารประกอบ 78)
- หนังสื อเชิญประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/54 – ครั้งที่ 9/55 (เอกสารประกอบ 79)
- สรุ ปผลการเข้าร่ วมประชุมของ คพพ. (เอกสารประกอบ 80)
- สรุ ปการดําเนินการประชุมเป็ นไปตามวาระที่กาํ หนดประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 80)
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รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านขององค์ การมหาชน
 รอบ 6 เดือน
(รายตัวชี้วดั )
 รอบ 12 เดือน
หลักฐานอ้ างอิง (ต่ อ) :
- รายงานประจําปี 2554 (เอกสารประกอบ 81)
- ประวัติคณะกรรมการบริ หาร สพพ. (เอกสารประกอบ 82)
- หนังสื อ สพพ. 335/2555 เรื่ องขอนําส่ งสรุ ปข้อมูลสํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 14 พ.ค. 55 (เอกสารประกอบ 83)
- สรุ ปความเป็ นมา โครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง บทบาทของ สพพ. ในปัจจุบนั และในอนาคต รวมถึง
ประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. (เอกสารประกอบ 83)
- ประมวลภาพการสัมมนา คพพ. ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ สพพ. ในหัวข้อ “ความพร้อมด้านการออกตราสารหนี้”
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 55-1 เม.ย. 55 ณ กรี นเนอร์รี่รีสอร์ท อ. เขาใหญ่ จ. นครราชสี มา และการจัดกิจกรรม Road Show
พาภาคเอกชนไทยเข้าพบภาคเอกชนเมียนมาร์เมื่อวันที่ 24-27 ก.ค. 55 ณ เมืองมะริ ด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(เอกสารประกอบ 84)
- เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ “ความพร้อมด้านการออกตราสารหนี้” (เอกสารประกอบ 85)
- รายงานการสํารวจศักยภาพเมืองมะริ ดและการจัดกิจกรรม Road Show พาภาคเอกชนไทยพบภาคเอกชนเมียนมาร์
(เอกสารประกอบ 86)
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มิ ติที่ 4 ตัวชี้วดั ร่วม
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิ จการและการพัฒนาองค์การ (นํ้าหนักร้อยละ 20) 1
คําอธิ บาย :
ผลสํา เร็จ ของระดับ การพัฒ นาด้า นการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การและการพัฒ นาองค์ก ารพิจ ารณาจาก
ความสามารถขององค์ ก ารมหาชนในการส่ ง เสริ ม ให้ มีก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล
ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาด้านการกํากับดูและกิจการและการพัฒนาองค์การ
ทีส่ ําคัญมี 2 ประเด็นเพื่อความสะดวกในการประเมินผล จึงแปลงนํ้ าหนักตัวชีว้ ดั จากร้อยละ 20 ให้
เป็ นร้อยละ 100 คือ
1. บทบาทและการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (นํ้าหนักร้อยละ 80)
หลักการพิจารณาประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการองค์การมหาชนซึง่ ต้องดําเนินการ
ตามมาตร 24 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ทีก่ ําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลองค์การมหาชน ให้ดําเนินกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ ประกอบด้วยกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรือ่ ง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ที่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ให้คณะกรรมการ
องค์การมหาชนนําไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั แิ ละเพือ่ ให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
แบ่งเป็ นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 18 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิ น
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิมภายในเวลาทีก่ าํ หนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบบริหารจัดการองค์การมหาชนทีส่ าํ คัญอย่างน้อยเป็ นรายไตรมาส
1.2.1 มีการรายงานผลการควบคุมภายใน
1.2.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
1.2.3 มีการรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
1.2.4 มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
1.2.5 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
20
15
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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ประเด็นการประเมิน
1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก) อย่างสมํ่าเสมอ
1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
1.3.3 การส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก
แก่รฐั มนตรีทก่ี าํ กับดูแลองค์การมหาชน
1.4 คณะกรรมการกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผูบ้ ริหารระดับสูง (รองจาก
ผูบ้ ริหารสูงสุด 2 ระดับ)
1.5 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.6 การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนในรายงาน
ประจําปี งบประมาณ หรือเว็บไซด์ขององค์การมหาชน ทัง้ ในด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้
1.6.1 มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ดา้ นการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก)
1.6.2 การเปิดเผยงบการเงิน
1.6.3 การเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ
1.6.4 การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
1.6.5 การเปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ
1.6.6 การเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบตั งิ านและกลยุทธิ ์

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
10
(4)
(4)
(2)
10
10
15

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

2. การพัฒ นาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้ า หนั ก ร้อ ยละ 20) เพื่อ ส่ ง เสริม ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ แบ่งเป็ นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 2 ประเด็น
ประเด็นการประเมิ น
2.1 มีการเปิ ดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในทีป่ ระชุมอย่างเป็ น
ทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและกําหนด
แนวปฏิบตั ิ
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
10
10
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เกณฑ์การประเมิ นที่ 1 : บทบาทและการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 80)
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ มภายในเวลาที่กาํ หนด
(นํ้าหนักร้อยละ 20)

 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิ มภายในเวลาที่กาํ หนด
(นํ้าหนักร้อยละ 20)
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
20

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพื่อรับการประเมิ นผล
สําเนารายงานการประชุม
คพพ. ในครัง้ ทีม่ กี าร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ
ทบทวนยุทธศาสตร์เดิม

มี

ไม่มี

เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ม ี 5 ประเด็นคือ
 
1) วิสยั ทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายในไตรมาสที่
1 2 3 4 5
1/2555
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายใน 2 เดือนแรก
1 2 3 4 5
ของปีงบประมาณ 2555
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ ทบทวนยุทธศาสตร์เดิมภายใน 1 เดือนแรก
1 2 3 4 5
ของปีงบประมาณ 2555
 ให้ ค วามเห็น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ หรือ ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ เ ดิม ภายในสิ้น
1 2 3 4 5
ปีงบประมาณ 2554
 ให้ ค วามเห็น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ หรือ ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ เ ดิม ภายในสิ้น
1 2 3 4 5
ปีงบประมาณ 2554 อย่างน้อย 1 เดือน
- หมายเหตุ :แผนยุทธศาสตร์คอื แผนกําหนดทิศทางการทํางานขององค์การมหาชน ในแผนจะระบุวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายทีอ่ งค์การมหาชนต้องการบรรลุภายในระยะเวลาของแผน
- การประเมินผลในปี 2555 แผนยุทธศาสตร์ให้หมายรวมถึงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ในส่วนทีอ่ งค์การ
มหาชนเกีย่ วข้อง ซึง่ องค์การมหาชนต้องจัดทําตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2554 (อ้างอิงหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร. 0506/ว 138 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554)
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10 โดย สพพ. มีการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557) ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของ สพพ. พร้อมทัง้ สรุปผลการดําเนินงานของ สพพ. ทีผ่ า่ นมาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
จัดทํายุทธศาสตร์ดงั กล่าวโดย คพพ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ เมือ่ วันที่ 20 ก.ค. 54 (ในการประชุม คพพ.
ครัง้ ที่ 7/2554 วาระที่ 4.4) และ คพพ. เห็นชอบแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ของ สพพ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เมือ่ วันที่ 22 ส.ค. 54 (ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2554 วาระที่ 4.4)

(เอกสารประกอบ 1, 72, 73, 74, 75)
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1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติ ดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริ หารจัดการองค์การมหาชน
ที่สาํ คัญอย่างน้ อยเป็ นรายไตรมาส (นํ้าหนักร้อยละ 15)
1.2.1 มีการรายงานผลการควบคุมภายใน (นํ้าหนักร้อยละ 3)
นํ้าหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ) เพื่อรับการประเมิ นผล
3
- การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of
สําเนารายงานการประชุม  
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
คพพ.
ประกอบด้วย
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2) การประเมินความเสีย่ ง
3) กิจกรรมการควบคุม
4) สารสนเทศและการสือ่ สาร
5) การติดตามผลและการประเมินผล
1 2 3 4 5
 มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครัง้ ต่อปี
1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือนและกําหนดเป็ นวาระเพือ่ พิจารณา

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.15 โดย สพพ. มีการรายงาน
ผลการควบคุมภายในให้ คพพ. พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.5)
- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 8 ส.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
คาดว่าจะเสนอผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ต่อ คพพ. ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555

(เอกสารประกอบ 1)
1.2.2 มีการรายงานผลของการตรวจสอบภายใน (นํ้าหนักร้อยละ 3)
นํ้าหนัก
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
- การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน
3

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพื่อรับการประเมิ นผล
สําเนารายงานการประชุม
คพพ.

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือนและกําหนดเป็ นวาระเพือ่ พิจารณา

มี

ไม่มี

 

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.15 โดย สพพ. มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในให้ คพพ. พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
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- ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.5)
- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 8 ส.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
คาดว่าจะเสนอผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ต่อ คพพ. ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555

(เอกสารประกอบ 1)
1.2.3 มีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ยง (นํ้าหนักร้อยละ 3)
นํ้าหนัก
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
- การรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
3

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพื่อรับการประเมิ นผล
สําเนารายงานการประชุม
คพพ.

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือนและกําหนดเป็ นวาระเพือ่ พิจารณา

มี

ไม่มี

 

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.15 โดย สพพ. มีการรายงาน
ผลการบริหารความเสีย่ งให้ คพพ. พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.5)
- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 8 ส.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
คาดว่าจะเสนอผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ต่อ คพพ. ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555

(เอกสารประกอบ 1)
1.2.4 มีการรายงานผลการบริ หารจัดการสารสนเทศ (นํ้าหนักร้อยละ 3)
นํ้าหนัก ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
- การรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
3
สําเนารายงานการประชุม คพพ.  
1 2 3 4 5
 มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครัง้ ต่อปี
1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือนและกําหนดเป็ นวาระเพือ่ พิจารณา

หมายเหตุ: การบริหารจัดการสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.15 โดย สพพ. มีการรายงาน
ผลการบริหารจัดการสารสนเทศให้ คพพ. พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.5)
- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.2)
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- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 8 ส.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
คาดว่าจะเสนอผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ต่อ คพพ. ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555

(เอกสารประกอบ 1)
1.2.5 มีการรายงานผลการบริ หารทรัพยากรบุคคล (นํ้าหนักร้อยละ 3)
นํ้าหนัก
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
- การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
3

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพื่อรับการประเมิ นผล
สําเนารายงานการประชุม
คพพ.

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 1 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 2 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการ 3 ครัง้ ต่อปี

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)

1

2

3

4

5

 มีการรายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือนและกําหนดเป็ นวาระเพือ่ พิจารณา

มี

ไม่มี

 

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.15 โดย สพพ. มีการรายงาน
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ คพพ. พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 23 พ.ย. 54 (วาระที่ 4.5)
- ไตรมาสที่ 1 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 29 ก.พ. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 2 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
- ไตรมาสที่ 3 ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่ 8 ส.ค. 55 (วาระที่ 4.2)
คาดว่าจะเสนอผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ต่อ คพพ. ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2555

(เอกสารประกอบ 1)
1.3 การดูแลติ ดตามผลการดําเนิ นงานทัง้ ในด้านการเงิ นและไม่ใช่การเงิ น (ด้านภารกิ จหลัก) อย่างสมํา่ เสมอ
(นํ้าหนักร้อยละ 10)
1.3.1 คุณภาพของรายงานด้านการเงิ น (นํ้าหนักร้อยละ 4)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
เพื่อรับการประเมิ นผล
(ร้อยละ)
- คุณภาพของรายงานด้านการเงิน
4
สําเนาเอกสารประกอบรายงานการประชุม
 
คณะกรรมการองค์การมหาชนเกีย่ วกับรายงานด้าน
การเงินทีม่ บี ทวิเคราะห์สาเหตุของการเปลีย่ นแปลง
หรือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการเงินเทียบกับ
เป้าหมายพร้อมทัง้ ระบุปญั หาอุปสรรค
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติม
1

2

3

4

5

 -

1

2

3

4

5

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงหรือแสดงผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

  มีก ารวิเ คราะห์ส าเหตุ ข องการเปลี่ย นแปลงหรือ วิเ คราะห์ผ ลการดํา เนิ น งานเทีย บกับ
เป้าหมายพร้อมทัง้ ระบุปญั หาอุปสรรค
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ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.20 โดย สพพ. ได้รายงานสถานะ
การเงินต่อ คพพ. เพือ่ ทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน (คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554 (วาระที่ 5.2) ครัง้ ที่
11/2554 (วาระที่ 5.2) และ ครัง้ ที่ 1/2555 – ครัง้ ที่ 3/2555 (วาระที่ 5.2) ครัง้ ที่ 4/2555 (วาระที่ 5.4)
ครัง้ ที่ 5/2555-ครัง้ ที่ 6/2555 (วาระที่ 5.2) ครัง้ ที่ 7/2555 (วาระที่ 5.4) และครัง้ ที่ 8/2555- ครัง้ ที่
9/2555 (วาระที่ 5.2)) (เอกสารประกอบ 1)
1.3.2 คุณภาพของรายงานด้านภารกิ จหลัก (นํ้าหนักร้อยละ 4)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
เพื่อรับการประเมิ นผล
(ร้อยละ)
- คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก
4
สําเนาเอกสารประกอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการองค์การมหาชนเกีย่ วกับรายงาน
ด้านภารกิจหลักทีม่ บี ทวิเคราะห์สาเหตุของ
การเปลีย่ นแปลงหรือวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายพร้อมทัง้ ระบุปญั หาอุปสรรค
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติม

มี

ไม่มี

 

1

2

3

4

5

 -

1

2

3

4

5

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงหรือแสดงผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

1

2

3

4

5

  มีก ารวิเ คราะห์ส าเหตุ ข องการเปลี่ย นแปลงหรือ วิเ คราะห์ผ ลการดํา เนิ น งานเทีย บกับ
1 2 3 4 5
เป้าหมายพร้อมทัง้ ระบุปญั หาอุปสรรค
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.20 โดย สพพ. ได้รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการต่อ คพพ. เพือ่ ทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน (คพพ. ครัง้ ที่ 10/2554
(วาระที่ 5.1) ครัง้ ที่ 11/2554 (วาระที่ 5.1) และ ครัง้ ที่ 1/2555 – ครัง้ ที่ 3/2555 (วาระที่ 5.1) ครัง้ ที่
4/2555 (วาระที่ 5.4) ครัง้ ที่ 5/2555- ครัง้ ที่ 6/2555 (วาระที่ 5.1) ครัง้ ที่ 7/2555 (วาระที่ 5.3) และครัง้ ที่
8/2555- ครัง้ ที่ 9/2555 (วาระที่ 5.1))

(เอกสารประกอบ 1)
1.3.3 มีการส่งรายงานผลการดําเนิ นงานด้านการเงิ นและด้านภารกิ จหลักแก่รฐั มนตรีที่กาํ กับดูแลองค์การมหาชน
(นํ้าหนักร้อยละ 2)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
เพื่อรับการประเมิ นผล
(ร้อยละ)
2
- การส่งรายงานผลการดําเนินงาน
สําเนาหนังสือ/ บันทึกข้อความการนําส่งรายงานผล  
ด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่
การดําเนินงาน/รายงานประจําปีแก่รฐั มนตรีทก่ี าํ กับ
รัฐมนตรีทก่ี าํ กับดูแลองค์การมหาชน
ดูแลองค์การมหาชน
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารส่งรายงาน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

  มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รฐั มนตรีทกี ํากับ
ดูแลองค์การมหาชน 1 ครัง้ ต่อปี
  มีการส่งรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รฐั มนตรีทกี ํากับ
ดูแลองค์การมหาชน 2 ครัง้ ต่อปี
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ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10 สพพ. ได้สง่ รายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวแก่รฐั มนตรีทก่ี าํ กับดูแลเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 4 (ปี งปม. 54) เมือ่ วันที่ 20 ต.ค. 54
- ไตรมาสที่ 1 เมือ่ วันที่ 16 ม.ค. 55
- ไตรมาสที่ 2 เมือ่ วันที่ 26 เม.ย. 55
- ไตรมาสที่ 3 เมือ่ วันที่ 10 ก.ค. 55

(เอกสารประกอบ 76)
1.4 คณะกรรมการกํากับให้มีการประเมิ นผลงานผูบ้ ริ หารรองจากผูบ้ ริ หารสูงสุด 2 ระดับ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
- คณะกรรมการกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผูบ้ ริหาร
10
สําเนารายงานการประชุม คพพ.
 
รองจากผูบ้ ริหารสูงสุด 2 ระดับ
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานและไม่มกี ารประเมินผลงาน
1

2

3

4

5

 มีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานแต่ไม่มกี ารประเมินผลงาน

1

2

3

4

5

 มีการประเมินผลงาน แต่ไม่มหี ลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน

1

2

3

4

5

 มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน แต่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์

1

2

3

4

5

 มีการประเมินผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนและนําไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ: - การประเมินผลงานโดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน หมายถึง มีการกําหนดตัวชีว้ ดั นํ้าหนัก และเป้าหมายทีช่ ดั เจน
- การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เช่น การนําไปเชือ่ มโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.50 โดย สพพ. มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเมือ่ วันที่ 1 ก.ค. 52 ซึง่ กําหนดให้มกี ารประเมินผลงานของผูบ้ ริหารรอง
จากผูบ้ ริหารสูงสุด 2 ระดับ ปีละ 2 ครัง้ โดย
- การประเมินผลครัง้ ที่ 1 ได้รายงานผลการปรับเงินเดือนฯ ต่อ คพพ. เพือ่ ทราบในการประชุม คพพ.
ครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. 55 (วาระที่ 1)
- การประเมินผลครัง้ ที่ 2 ได้ทาํ การรวบรวมผลการปฏิบตั งิ าน ณ สิน้ เดือน ก.ย. 55 เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะรายงานผลการปรับเงินเดือนฯ ต่อ คพพ. ภายในสิน้ เดือน พ.ย. 55

(เอกสารประกอบ 77, 78)
1.5 การเข้าประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี
ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
เพื่อรับการประเมิ นผล
(ร้อยละ)
- การเข้าประชุมของคณะกรรมการ
10
1) ตารางแจงนับจํานวน คพพ. ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม คพพ.  
2) ซีดรี อมสําเนารายงานการประชุม คพพ. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
 ร้อยละ 50 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
1 2 3 4 5
ของจํานวนกรรมการ
 ร้อยละ 60 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
1 2 3 4 5
ของจํานวนกรรมการ
 ร้อยละ 70 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
1 2 3 4 5
ของจํานวนกรรมการ
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 ร้อยละ 80 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
ของจํานวนกรรมการ
 ร้อยละ 90 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึน้ ไป
1 2 3 4 5
ของจํานวนกรรมการ
หมายเหตุ: หากกรรมการโดยตําแหน่งพิจารณามอบหมายผูแ้ ทนให้เข้าร่วมการประชุม คพพ. แทน ให้นบั เฉพาะจํานวนผูร้ บั
มอบหมายได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 ตําแหน่ง
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 4 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 4 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.40 โดยระหว่าง ต.ค. 54- ก.ย. 55
มีการประชุม คพพ. จํานวน 11 ครัง้ และร้อยละ 81.82 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุม
ร้อยละ 80 ขึน้ ไปของกรรมการทัง้ หมด มีวาระเรือ่ งพิจารณา จํานวน 70 เรือ่ ง วาระเรือ่ งเพือ่ ทราบ
จํานวน 80 เรือ่ ง (เอกสารประกอบ 79, 80)
1

2

3

4

5

1.6 การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่สาํ คัญต่อองค์การมหาชนทัง้ ในด้านการเงิ นและไม่ใช่การเงิ น (ด้านภารกิ จหลัก)
อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปี งบประมาณหรือเว็บไซด์ขององค์การมหาชน (นํ้าหนักร้อยละ 15)
1.6.1 มีรายงานการวิ เคราะห์ด้านการเงิ นและไม่ใช่การเงิ น (ด้านภารกิ จหลัก) (นํ้าหนักร้อยละ 2)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
2
- มีรายงานการวิเคราะห์ดา้ นการเงินและไม่ใช่การเงิน
รายงานประจําปีงบประมาณ
 
(ด้านภารกิจหลัก)
พ.ศ. 2554 หรือเว็บไซด์ของ
องค์การมหาชน
1 2 3 4 5
 ไม่มคี าํ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ
 มีคาํ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ ทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแต่ม ี
1 2 3 4 5
รายละเอียดน้อยมาก
 มีคาํ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ ทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินถึงสาเหตุ
1 2 3 4 5
ของการเปลีย่ นแปลงของตัวเลขทีส่ าํ คัญ
 มีคาํ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ ทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินถึงสาเหตุ
1 2 3 4 5
ของการเปลีย่ นแปลงของตัวเลขทีส่ าํ คัญ พร้อมทัง้ ระบุปญั หาอุปสรรคในการดําเนินงาน
 มีคาํ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ ทัง้ ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินถึงสาเหตุ
1 2 3 4 5
ของการเปลีย่ นแปลงตัวเลขทีส่ าํ คัญ พร้อมทัง้ ระบุปญั หาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตลอดจนระบุแนวทางการแก้ไข
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10
(เอกสารประกอบ 81, website http://www.neda.or.th/Home/รูจ้ กั กับ สพพ./รายงานประจําปี/
ปีงปม.54)
1.6.2 การเปิ ดเผยงบการเงิ น (นํ้าหนักร้อยละ 2)
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
- การเปิดเผยงบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน
อาจใช้ชอ่ื อื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
2

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพื่อรับการประเมิ นผล
รายงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 หรือเว็บไซด์ของ
องค์การมหาชน

มี

ไม่มี
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1

2

3

4

5

 ไม่มกี ารเปิดเผยงบการเงิน

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน มีเพียง 1 ส่วน

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน มีเพียง 2 ส่วน
 มีการเปิดเผยงบการเงิน และมีรายละเอียดครบถ้วน 3 ส่วนแต่ไม่มหี มายเหตุประกอบงบ
1 2 3 4 5
การเงิน
 มีการเปิดเผยงบการเงินครบถ้วนทัง้ 4 ส่วน (1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน 3) งบกระแส
1 2 3 4 5
เงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน)
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10
(เอกสารประกอบ 81, website http://www.neda.or.th/Home/รูจ้ กั กับ สพพ./รายงานประจําปี/ ปีงปม.54)
1.6.3 การเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 2)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
2
- การเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ ประกอบด้วย
รายงานประจําปีงบประมาณ
1) อายุ
2) วุฒกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 หรือเว็บไซด์ของ
3) ประวัตกิ ารทํางาน 4) ตําแหน่งหน้าทีใ่ นปจั จุบนั
องค์การมหาชน
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ
1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ เพียง 1 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ 2 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ 3 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการ 4 ประเด็น

มี

ไม่มี

 

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10 โดย สพพ. มีการจัดทําประวัติ
ของคณะกรรมการและมีการเปิดเผยประวัตขิ องคณะกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปีและ
เว็บไซด์ของสํานักงาน
(เอกสารประกอบ 81, 82, website http://www.neda.or.th/Home/รูจ้ กั กับ สพพ./โครงสร้าง สพพ./
คณะกรรมการ)
1.6.4 การการเข้าประชุมของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 2)
นํ้าหนัก
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
- การเปิดเผยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
2

1

2

3

4

5

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
มี ไม่มี
เพื่อรับการประเมิ นผล
รายงานประจําปีงบประมาณ
 
พ.ศ. 2554 หรือเว็บไซด์ของ
องค์การมหาชน
 ไม่มกี ารเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง้ ทีม่ กี ารประชุม

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยร้อยละของการเข้าประชุมคณะกรรมการในการประชุมทุกครัง้

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10
(เอกสารประกอบ 81, website http://www.neda.or.th/Home/ประชาสัมพันธ์/การเข้าร่วมประชุม
ของ คพพ.)
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1.6.5 การเปิ ดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 2)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
- การเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและ
2
รายงานประจําปีงบประมาณ
อนุ กรรมการ
พ.ศ. 2554 หรือเว็บไซด์ของ
องค์การมหาชน
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ

มี

ไม่มี

 

1

2

3

4

5

 -

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการแต่ไม่ครบทุกคณะทีส่ าํ คัญ

1

2

3

4

5

 -

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุ กรรมการทีส่ าํ คัญได้ครบถ้วนทุกชุด

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10 โดย สพพ. มีการเปิดเผย
โครงสร้างของคณะกรรมการในรายงานประจําปีและเว็บไซด์ของ สพพ.
(เอกสารประกอบ 81, website http://www.neda.or.th/Home/โครงสร้าง สพพ./คณะอนุกรรมการ
และ/โครงสร้างองค์กร)
1.6.6 การเปิ ดเผยพันธกิ จ แผนการปฏิ บตั ิ งาน และกลยุทธ์ (นํ้าหนักร้อยละ 2)
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น

นํ้าหนัก
(ร้อยละ)
2

- ข้อมูลพันธกิจ แผนการปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์ ประกอบด้วย
1) ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์การ
2) การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญ ลักษณะการ
ปฏิบตั งิ านตามพันธกิจทีผ่ า่ นมา
3) คําอธิบายภาพรวมการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจในปจั จุบนั
4) คําอธิบายแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การในระยะเวลา 3-5 ปีขา้ งหน้า
1 2 3 4 5
 ไม่มพี นั ธกิจ แผนปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพื่อรับการประเมิ นผล
รายงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 หรือเว็บไซด์ของ
องค์การมหาชน

1

2

3

4

5

 มีพนั ธกิจ หรือแผนปฏิบตั งิ าน หรือกลยุทธ์เพียง 1 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีพนั ธกิจ และ/หรือแผนการปฏิบตั งิ าน/ หรือกลยุทธ์ เพียง 2 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีพนั ธกิจ แผนการปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์

1

2

3

4

5

 มีประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์การ พันธกิจ แผนปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์

มี

ไม่มี

 

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.10 โดย
-เปิดเผยประวัติ ความเป็ นมา และบทบาทหน้าที่ พันธกิจ รวมทัง้ เป้าหมายของ สพพ.
-เปิดเผยการพิจารณาทีส่ าํ คัญ ทัง้ ในด้านภารกิจหลักและการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
-เปิดเผยผลการดําเนินงานตามภารกิจทีส่ าํ คัญในปี 2554 ของ สพพ. อาทิ การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน การบริหาร และติดตามโครงการสํารวจเส้นทาง รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ขิ อง สพพ.
-เปิดเผยยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดําเนินงานของ สพพ. ในระยะ 3 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. 2555-2557)
(เอกสารประกอบ 81, website http://www.neda.or.th/Home/รูจ้ กั กับ สพพ./เกีย่ วกับเรา)
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1.6.7 การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญขององค์การในเว็บไซด์ขององค์การมหาชน (นํ้าหนักร้อยละ 3)
นํ้าหนัก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
3
- การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญครบถ้วนและ
เว็บไซด์ขององค์การมหาชน
ทันกาล ครบ 9 ประเด็นคือ
1) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจําปีในเว็บไซต์
2) มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนทีส่ าํ คัญในเว็บไซต์
3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างในเว็บไซต์
4) มีการเปิดเผยข้อมูลการแถลงทิศทางนโยบายของ
องค์การ โดยผูบ้ ริหารในเว็บไซต์
5) มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายรัฐใน
เว็บไซต์
6) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนงานทีส่ าํ คัญในเว็บไซต์
7) มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในเว็บไซต์
8) มีการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านทัง้ การเงินและ
ไม่ใช่การเงินทีส่ าํ คัญในเว็บไซต์
9) มีการเปิดเผยข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การ
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

มี

ไม่มี

 

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญ 2 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญ 4 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญครบถ้วน 6 ประเด็น

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีส่ าํ คัญครบถ้วนและทันกาลครบทัง้ 9 ประเด็น

ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.15
(website http://www.neda.or.th/Home/รูจ้ กั สพพ./เกีย่ วกับเรา)
(website http://www.neda.or.th/Home/ความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน)
(website http://www.neda.or.th/Home/ประชาสัมพันธ์/จัดซือ้ จัดจ้าง)
(website http://www.neda.or.th/Home/องค์ความรู/้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง)
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เกณฑ์การประเมิ นที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 20)
2.1 การเปิ ดเผยผลการประเมิ นตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็ นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิ ดเห็นเกี่ยวกับผลประเมิ นและกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
นํ้าหนัก
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
- การเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในทีป่ ระชุม
10
รายงานการประชุม คพพ.
 
อย่างเป็ นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1

2

3

4

5

 -

1

2

3

4

5

 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในทีป่ ระชุมอย่างเป็ นทางการ

1

2

3

4

5

  มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในทีป่ ระชุมอย่างเป็ นทางการ
1 2 3 4 5
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.50 โดย คพพ. เห็นชอบแบบประเมิน
ตนเองของ คพพ. ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 6/2555 เมือ่ วันที่ 13 มิ.ย. 55 (วาระที่ 4.5) และ
ฝา่ ยเลขานุ การได้จดั ส่งแบบประเมินให้ คพพ. ทําการประเมินตนเองเมือ่ วันที่ 2 ก.ค. 55 คพพ. ได้ทาํ การ
ประเมินตนเองแล้วเสร็จและส่งให้ฝา่ ยเลขานุ การเมือ่ วันที่ 11 ก.ค. 55 เพือ่ ทําการรวบรวมสรุปผลเสนอ
คพพ. พิจารณา ซึง่ คพพ. ได้เห็นชอบผลการประเมินฯ ในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 8/2555 เมือ่ วันที่
8 ส.ค. 55 (วาระที่ 4.3) โดยให้นําข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการเป็ นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป

(เอกสารประกอบ 1)
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
นํ้าหนัก
มี ไม่มี
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิ น
(ร้อยละ)
เพื่อรับการประเมิ นผล
- การจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
10
สําเนารายงานสรุปผลการจัด
 
คณะกรรมการ
กิจกรรม
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การ
โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การ ระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่
เข้าร่วมกิจกรรม
 มีการนําผลของกิจกรรมมาจัดทําแผนเพือ่ พัฒนาองค์การ ประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการหรือกลยุทธ์ขององค์การเป็นนวัตกรรม
ใหม่ทอ่ี งค์การสามารถนํามาใช้ในอนาคต เป็ นต้น
1 2 3 4 5
 ไม่มกี ารจัดให้มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5






มีการจัดให้มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
มีการจัดให้มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
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มีการจัดให้มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
1 2 3 4 5
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
มีการสรุปผลจากกิจกรรมทีด่ าํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มีการจัดให้มกี จิ กรรมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
โดยแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
มีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
1 2 3 4 5
มีการสรุปผลจากกิจกรรมทีด่ าํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มีการนําผลของกิจกรรมทีเ่ ป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการมา
ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมขององค์การมหาชน
ผลการดําเนิ นงาน : ผลการดําเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนทีไ่ ด้ 5 ค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 0.50 โดย
- สพพ. ได้จดั ให้มกี ารสัมมนา คพพ. ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ สพพ. ประจําปี งปม. 55 ในหัวข้อ
”ความพร้อมด้านการออกตราสารหนี้” เมือ่ วันที่ 30 มี.ค. 55-1 เม.ย. 55 ณ กรีนเนอร์รร่ี สี อร์ท อ. เขาใหญ่
จ. นครราชสีมา ซึง่ ได้เชิญวิทยากรจากธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) มาให้ความรูด้ า้ นตลาดการเงิน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สภาวะตลาดเงินตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย ตลอดจนการ
ลงทุนระหว่างประเทศ และการลงทุนในลักษณะต่างๆ รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสีย่ งในการ
ลงทุน อัตราดอกเบีย้ ขัน้ ตอนการออกตราสารหนี้และระยะเวลาในการดําเนินการ และได้สรุปผลการ
สัมมนาเสนอ คพพ. เพือ่ ทราบในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 4/2555 เมือ่ วันที่ 24 เม.ย. 55 (วาระที่ 5.7)
เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับการบริหารงานด้านการเงินและการระดมทุนของ สพพ. ในตลาดตราสารหนี้ต่อไป
- สพพ. ได้จดั ส่งจัดส่งสรุปความเป็ นมา โครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง บทบาทของ สพพ. ในปจั จุบนั
และอนาคต รวมถึงประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ให้กบั กรรมการใหม่ เมือ่ วันที่ 14 พ.ค. 55
- สพพ. ได้จดั กิจกรรม Road Show พาภาคเอกชนไทยเข้าพบภาคเอกชนเมียนมาร์ โดยได้บรู ณาการการ
ทํางานร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 24-27 ก.ค. 55 ณ เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และได้สรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอ คพพ. เพือ่ ทราบในการประชุม คพพ. ครัง้ ที่ 9/2555
เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. 55 (วาระที่ 5.3)

(เอกสารประกอบ 1, 83-86)

71

