สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

1

สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
1. ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือการดาเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ประสานการใช้อานาจหน้าที่หรือการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนาในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (Financial and Technical Assistance)
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)
3. บูรณาการความร่วมมือ (Policy Synergy)
4. ยกระดับการบริหารองค์กร (Resilient Organization)
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สรุปตัวชี้วัดของ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562

2563

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2564

เป้าหมายขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

รมว. กค.
เห็นชอบให้ FA

ครม.
เห็นชอบให้ FA

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดาเนินงาน
1,2,4

1.1
1.1.1

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
คพพ.
ระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
10
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
เห็นชอบให้ FA
ความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านโครงการ
FA: โครงการ NR67 หรือโครงการ
สตึงบท Phase II

1,2,4

1.1.2

ร้อยละของการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานของโครงการ
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10

1,2,4

1.1.3

มูลค่าการค้าชายแดน

10

ด่านบ้านฮวก จังหวัดพะเยา

3

1.1.4

-

ลงนามใน
สัญญาเงินกู้
และสัญญา
จ้างที่ปรึกษา
และเบิกจ่าย
เงินงวดแรกได้
สาเร็จ

ลงนามในสัญญา
ก่อสร้างและมี
ความก้าวหน้า
งานก่อสร้าง
ร้อยละ 10

ดาเนินงานตามแผน
ร้อยละ 50
(ความก้าวหน้างาน
ก่อสร้าง ร้อยละ 20)

ดาเนินงานตามแผน
ร้อยละ 75
(ความก้าวหน้างาน
ก่อสร้าง ร้อยละ 30)

ดาเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100
(ความก้าวหน้างาน
ก่อสร้าง ร้อยละ 40)

(5)

169.94
ล้านบาท

268.16
ล้านบาท

604.78
ล้านบาท

268.16
(ผลปี 63)

604.78
(ผลปี 64)

มากกว่า 604.78

ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

(5)

955.20
ล้านบาท

1,100.95
ล้านบาท

1,194.96
ล้านบาท

1,100.95
(ผลปี 63)

1,194.96
(ผลปี 64)

มากกว่า 1,194.96

ระดับความสาเร็จของงานวิจยั
เรื่อง การศึกษาโอกาสและข้อจากัด
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการแก่ภฏู าน
ศรีลังกา และ ติมอร์-เลสเต

10

-

-

-

ตรวจรับ
รายงานขั้นกลาง
(Interim Report)

ตรวจรับ
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)

เสนอรายงานผล
การศึกษา ต่อ คพพ.
และจัดส่งไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3

สรุปตัวชี้วัดของ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที)่

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2563

2564

เป้าหมายขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
2.1

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดาเนินงาน

2.1.1

ความสามารถในการลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

15

394
ล้านบาท

420
ล้านบาท

448.37
ล้านบาท

448.37
(ผลงานปี 64)

457.34 ล้านบาท
(+2%)

มากกว่า 466.48 ล้านบาท
(+2%)

2.1.2

ระดับความสาเร็จของการจัดหา
แหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณสาหรับการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

10

1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

บรรจุโครงการ
ให้อยู่ในแผน
การบริหาร
หนี้สาธารณะ

วงเงินกู้
300 ล้านบาท

วงเงินกู้
มากกว่า 300 ล้านบาท

2.2

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน

5

ร้อยละ 4.35

ร้อยละ 1.51

ร้อยละ
1.02

-

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
และ
2. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ไม่สูงกว่า
ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรตามแผน
ที่เสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ณ ต้นปีงบประมาณ

4

สรุปตัวชี้วัดของ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที)่

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เป้าหมายขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

2562

2563

2564

-

-

96.84
คะแนน

มีรายชื่อชุดข้อมูล
(Data Set) ที่สัมพันธ์
กับกระบวนการทางาน
ตามประเด็นการ
ดาเนินงานภายใต้
Focus Area

-

-

419.84

380 คะแนน

-

425 คะแนน

94

100

N/A

50 คะแนน

75 คะแนน

100 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน
3.1

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

3.1.1

การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

1)

3.1.2

10

การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data
Catalog) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) : การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical
Assistance: TA)

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)

10

• มีคาอธิบายข้อมูล
• นาขึ้นชุดข้อมูล metadata และ
(Metadata) ที่สอดคล้อง
ระบุแหล่งข้อมูล สาหรับชุดข้อมูล
ตามมาตรฐานที่ สพร.
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ
กาหนด
ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิด
(14 รายการ) ของทุกชุด
ทั้งหมดบนระบบบัญชีข้อมูล
ข้อมูล (15 คะแนน)
ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
• มีระบบบัญชีข้อมูลของ
ข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะ
หน่วยงาน (Agency
แบบเปิดที่ สพร.กาหนด
Data Catalog) พร้อม
(20 คะแนน)
แจ้ง URL ระบบบัญชี
•
นาข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ข้อมูลของหน่วยงาน (10
เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็น
คะแนน)
ภายใต้ของ focus area อย่างน้อย
1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1

ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้าน
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

10

5

ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) (ไม่นามาคานวณคะแนน)
ภารกิจหลักขององค์การมหาชน :
การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ

ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) :
ปี 2563
ตัวชี้วัด

การให้ความ
ช่วยเหลือ
ทางวิชาการ
แก่ สปป.ลาว
สาหรับ
โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
เชียงแมน –
หลวงพระบาง
สปป. ลาว

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สพพ. ดาเนินการ
จัดจ้างแล้วเสร็จ
และลงนาม
ในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา

สพพ. ดาเนินการ
จัดจ้างแล้วเสร็จ
และลงนาม
ในสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา

สรุปผลการดาเนินงาน
3 ปี
(ปี 2563 - 2565)
ผลการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการด
าเนิ
น
งาน
เป้
า
หมาย
ด
าเนิ
น
งานรวม
รวม ณ สิ้น
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ณ สิ้นปีงบประมาณ
รวม
ณ วันที่
ปีงบประมาณ
31 ส.ค. 64 (ประมาณการ)
N/A
N/A
จัดประชุม
ชะลอการแจ้งให้ ติดตามสถานการณ์ มาตรการ
kick-off
ที่ปรึกษาเริ่ม และข้อจากัดในการเดินทางต่างๆ
และตรวจสอบ
ปฏิบัติงานจนกว่า รายเดือน (หรือรายไตรมาส)
และกากับผลการ
สถานการณ์
และสรุปผลเพื่อพิจารณา
ดาเนินงานตาม
COVID-19
ความเหมาะสมในการแจ้งให้
ระยะเวลา
จะคลี่คลาย
ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานและแจ้ง
ในสัญญาจ้าง
ไปในทาง
ให้ที่ปรึกษาเริ่มงานได้และจัด
ที่ดีขึ้น
ประชุม kick-off รวมทั้ง
ตรวจสอบและกากับผลการ
ดาเนินงานตามระยะเวลา
ในสัญญาจ้าง หากประเทศไทย
และสปป.ลาว ไม่มีข้อจากัด
ในการเดินทางระหว่างประเทศ
ปี 2564

ปี 2565

6

รายละเอียดตัวชี้วัด

7

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA):
โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงา ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR67) หรือโครงการสตึงบท Phase II
คาอธิบาย : วัดความสาเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สาหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67
ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงา ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR67) หรือโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา ระยะที่ 2 เริ่มกระบวนการตั้งแต่ - การเจรจาและจัดทาเงื่อนไขทางการเงินและสัญญาเงินกู้
- การขออนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อคณะกรรมการ รมว.กค. และ ครม.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,4

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

3 โครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
2562

2563

2564

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
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เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)
คพพ.
เห็นชอบให้ FA

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)
รมว. กค.
เห็นชอบให้ FA

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)
ครม.
เห็นชอบให้ FA
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ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของโครงการสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คาอธิบาย : วัดความสาเร็จของการติดตามโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งในการบริหารโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทย - สปป.ลาว เพื่อบริหารจัดการโครงการ
ในภาพรวมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการประสานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและบรรลุผลสาเร็จ เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบาย
Connectivity พัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ที่เสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย - ลาว - เวียดนาม - จีน

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,4

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

-

ก่อสร้างร้อยละ 10

ก่อสร้างร้อยละ 40

-

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ข้อมูลพื้นฐาน :

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมายปี 65
ความก้าวหน้า
งานก่อสร้าง
ร้อยละ 40

2562

2563

2564

-

ลงนามในสัญญา
เงินกู้และสัญญา
จ้างที่ปรึกษาและ
เบิกจ่ายเงินงวด
แรกได้สาเร็จ

ลงนามในสัญญา
ก่อสร้างและมี
ความก้าวหน้า
งานก่อสร้าง
ร้อยละ 10

เป้าหมายปี 66
ความก้าวหน้า
งานก่อสร้าง
ร้อยละ 80

เป้าหมายปี 67
งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายใน
ม.ค. 67

น้าหนัก
(ร้อยละ)
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เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

ร้อยละของการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงาน
ของโครงการสตึงบทฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยละ 50
(ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ร้อยละ 20)

ร้อยละของการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงาน
ของโครงการสตึงบทฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยละ 75
(ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ร้อยละ 30)

ร้อยละของการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงาน
ของโครงการสตึงบทฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร้อยละ 100
(ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ร้อยละ 40)
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 มูลค่าการค้าชายแดน
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
คาอธิบาย: มูลค่าการค้าชายแดน พิจารณาจากมูลค่าการส่งออก-นาเข้าสินค้า ณ ด่านบ้านฮวก (โครงการปรับปรุงและ
ข้อที่ 1,2,4
ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก จ.พะเยา-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว) และด่านภูดู่
(โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)–เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว) โดย สพพ. จะรวบรวมข้อมูลจากด่านศุลกากรเชียงของ
และด่านศุลกากรทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) :

ด่าน

2564

2565

2566

เป้าหมายรวม

ด่านบ้านฮวก

268.16 ล้านบาท

-

-

-

ด่านภูดู่

1,100.95 ล้านบาท

-

-

-

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :

ข้อมูลพื้นฐาน :

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก เป้าหมายขั้นต่า
เป้าหมาย
เป้าหมายขั้นสูง
(ร้อยละ) (50 คะแนน)
มาตรฐาน
(100 คะแนน)
(75 คะแนน)

ด่าน

2561

2562

2563

2564

ด่านบ้านฮวก
(ที่มา:กรม
ศุลกากรเชียง
ของ)

107.65
ล้านบาท

169.94
ล้านบาท

268.16
ล้านบาท

604.78
ล้านบาท

ด่านภูดู่
(ที่มา:กรม
ศุลกากรทุ่งช้าง)

821.47
ล้านบาท

955.20
ล้านบาท

1,100.95
ล้านบาท

1,194.96
ล้านบาท

(1) ด่าน
บ้านฮวก
จ.พะเยา

5

268.16
(ผลปี 63)

604.78
(ผลปี 64)

มากกว่า 604.78

ผลการดาเนินงาน

929.12
ล้านบาท

1,125.14
ล้านบาท

1,369.11
ล้านบาท

1,799.74
ล้านบาท

(2) ด่านภูดู่
จ.อุตรดิตถ์

5

1,100.95
(ผลปี 63)

1,194.96
(ผลปี 64)

มากกว่า
1,194.96
10

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของงานวิจัย เรื่อง การศึกษาโอกาสและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการแก่ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต
คาอธิบาย : วัดระดับความสาเร็จของโครงการศึกษาโอกาสและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการแก่ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต เริ่มกระบวนการตั้งแต่การจัดทาขอบเขตการดาเนินงาน
(Terms of Reference: TOR) การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดาเนินงาน และการรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 3

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

-

-

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

-

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

ข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการ
ดาเนินงาน

2562

2563

2564

-

-

-

น้าหนัก
(ร้อยละ)
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เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

ตรวจรับ
รายงานขั้นกลาง
(Interim Report)

ตรวจรับ
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report)

เสนอรายงานผล
การศึกษาต่อ คพพ. และ
จัดส่งไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความสามารถในการลดภาระงบประมาณภาครัฐ
คาอธิบาย : ความสามารถในการลดภาระงบประมาณภาครัฐ หมายถึง การนาเงินที่ได้รับจากการรับชาระคืนเงินต้นโครงการเงินกู้
ดอกเบี้ยจากการชาระโครงการเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก มาบริหารจัดการดาเนินงานของ สพพ. บางส่วนทดแทนการขอรับจัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563
2564
2565
เป้าหมายรวม
420 ล้านบาท

มากกว่า
444 ล้านบาท

มากกว่า
461.94 ล้านบาท

ข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการ
ดาเนินงาน

-

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
2562

2563

2564

394
ล้านบาท

420
ล้านบาท

448.37
ล้านบาท

•หมายเหตุ:
ประมาณการปี 2565
(1) รับชาระคืนเงินต้นโครงการเงินกู้ 328.03 ลบ.
(2) ดอกเบี้ยจากการชาระโครงการเงินกู้ 129.99 ลบ.
(3) ดอกเบี้ยเงินฝาก 4.00 ลบ.
รวมทั้งสิ้น 462.02 ลบ.

น้าหนัก
(ร้อยละ)
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เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

448.37 ล้านบาท
(ผลงานปี 64)

457.34 ล้านบาท
(+2%)

มากกว่า
466.48 ล้านบาท
(+2%)
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสาเร็จของการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณสาหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน

คาอธิบาย : วัดความสาเร็จของการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ
สาหรับการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :
2563

2564

2565

เป้าหมายรวม

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

3 โครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
2562

2563

2564

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

• หมายเหตุ:สพพ. จะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี
สถานะปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการให้ สพพ. กู้เงินน้อยลง เนื่องจากปัญหาความไม่
ชัดเจนจากการรับภาระหนี้ หากเกิดการผิดนัดชาระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้านของ
หน่วยงานภาครัฐ (องค์การมหาชน) รวมถึงปัญหาผลกระทบจากการบินไทยทาให้
สถาบันการเงินเพิ่มความเสี่ยงกับหน่วยงาน
• นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการกู้เงินของ สพพ. คือ การนาไปปล่อยกู้ต่อให้
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแม้ว่า สพพ. จะมี Credit Rating ที่ระดับ AAA ก็ตาม แต่สถานะ
ผู้กู้ (ประเทศเพื่อนบ้าน) ปัจจุบันถูก Downgrade Credit Rating ลง ทาให้การจัดหา
เงินทุนยากขึ้น ทั้งนี้ สพพ. ไม่สามารถออกพันธบัตรปรับโครงสร้างหนี้ ในปี 2564 ครั้ง
ที่ 2 ได้สาเร็จ เนื่องจากนักลงทุนทั้งกลุม่ สถาบันและกองทุน รวมถึงบริษัทประกันภัยได้
นาปัญหาที่กล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาในการปล่อยกู้ให้ สพพ.

น้าหนัก
(ร้อยละ)
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เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100 คะแนน)

บรรจุโครงการ
ให้อยู่ในแผน
การบริหาร
หนี้สาธารณะ

วงเงินกู้
300 ล้านบาท

วงเงินกู้
มากกว่า
300 ล้านบาท
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
หลักการ :
กาหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สาหรับองค์การมหาชน
องค์การมหาชน

กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

PO
PA

ร้อยละ 30
ร้อยละ 30

ยกเว้น
MWIT/สวอ./สทน./อบก./TIJ ร้อยละ 32
สบพน. ร้อยละ 60

เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากผลการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวมสาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยมีเป้าหมายดังนี้
น้าหนัก (ร้อยละ)

เป้าหมายขั้นต่า

เป้าหมายมาตรฐาน

เป้าหมายขั้นสูง

5

-

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงิน

สูตรการคานวณ :

รวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และ
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูงกว่า
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผน
ที่เสนอต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
ณ ต้นปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
(เงินอุดหนุนประจาปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

x 100

เงื่อนไข
1) องค์การมหาชนที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัดน้าหนักของตัวชี้วัดนี้
2) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้าหนักร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) : การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
(Technical Assistance: TA)
หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อปประเทศในด้านต่าง ๆ
คานิยาม
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จาแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• คาอธิบายข้อมูลทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กาหนด หมายถึง คาอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สาหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บงั คับ
ต้องทาการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยคาอธิบายข้อมูลจานวน 14 รายการสาหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาและระบุรายละเอียด
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถนาไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไฟล์ที่ไม่ถูกจากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ งานหรือประมวลผลได้
หลากหลายซอฟต์แวร์
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน
1)องค์การมหาชนต้องเลือกประเด็นการดาเนินงานภายใต้ focus areas ที่กาหนด (จานวน 9 ด้าน) อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่สอดคล้องกับการให้บริการ e-Service หรืองานที่เป็นภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งหรือภากิจขององค์การตามการประเมิน PMQA 4.0 ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อใช้ในการจัดทาบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog)
2)องค์การมหาชนต้องจัดทาชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางานตามประเด็นการดาเนินงานภายใต้ focus areas โดยต้องเป็นกระบวนการทางานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสูง
3)ให้มีคาอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. กาหนด
4)ชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมูลที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5)กาหนดให้ส่วนราชการมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐใน
รูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. กาหนด
6)ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถนาชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการวางแผน
พัฒนางานได้
7)การนาข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนาชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล
/ การมี dashboard จากชุดข้อมูล เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขั้นต่า (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

• มีคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มีรายชื่อชุดข้อมูล
• นาขึ้นชุดข้อมูล metadata และระบุแหล่งข้อมูล สาหรับชุดข้อมูล
มาตรฐานที
่
สพร.
ก
าหนด
(14
รายการ)
ของทุ
ก
ชุ
ด
ข้
อ
มู
ล
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
(15 คะแนน)
กระบวนการทางานตาม
บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
•
มี
ร
ะบบบั
ญ
ชี
ข
อ
้
มู
ล
ของหน่
ว
ยงาน
(Agency
Data
ประเด็นการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.กาหนด (20 คะแนน)
Catalog)
พร้
อ
มแจ้
ง
URL
ระบบบั
ญ
ชี
ข
อ
้
มู
ล
ของ
ภายใต้ Focus Area
• นาข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตาม
หน่วยงาน (10 คะแนน)
ประเด็นภายใต้ของ focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

9 Focus Areas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
ด้านการเกษตร
ด้านท่องเที่ยว
ด้านการมีรายได้และการมีงานทา
ด้านความเหลื่อมล้าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน
ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
ด้านการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) ที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใช้งาน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดการ
วิเคราะห์หรือสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และ
สามารถตอบโจทย์ประเด็นการดาเนินงานที่มี
ความสาคัญเร่งด่วนของประเทศได้
เงื่อนไข
1. หน่วยงานที่มี e-Service ให้เลือก Dataset
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหน่วยงาน หรือ
2. หน่วยงานเลือก Dataset ที่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ Agenda สาคัญ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
3. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดทา
คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนทั้ง 14 รายการ
หากหน่วยงานมีการจัดทารายละเอียดไม่ครบ
14 รายการ ในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการ
ดาเนินงาน
4. หน่วยงานเดิมที่มีการดาเนินการตัวชีว้ ดั นีใ้ นปี 2564
ให้คัดเลือกชุดข้อมูลใหม่มาดาเนินการในปี 2565
(ชุดข้อมูลไม่ซ้าปี 2564)
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้าหนักร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) : การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
(Technical Assistance: TA)
1. Focus Area ที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ
2. ประเด็นการดาเนินงานภายใต้ Focus Area เพื่อศึกษาความเหมาะสม/ออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อนาไปสู่การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) ต่อไป
3. เป้าหมายการนาชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ นาไปวางแผนการดาเนินงานและเป็นข้อมูลประกอบการให้ FA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. หน่วยงานที่คาดว่าจะนาชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ กระทรวงการคลัง/ กระทรวงการต่างเทศ/ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)/ สพพ./ ประเทศเพื่อนบ้าน/
ที่ปรึกษา/ ผู้รับเหมา
ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางานหลัก
กระบวนการทางานย่อย
ชุดข้อมูล
ประเด็นดาเนินการ
1.1 การจัดเตรียมข้อมูลตาม
1.1.1 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนการพัฒนา แผนโครงการที่เป็นไปได้
1. การให้ความช่วยเหลือ
Country Strategy
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากการหารือกับผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
(Potential Pipeline Projects)
ทางวิชาการ (Technical
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน
Assistance: TA)
เพื่อนามากาหนดโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการ
ในประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.
1.2 การประเมินศักยภาพ
1.2.1 การศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ศักยภาพโครงการ
รายงานการประเมินศักยภาพโครงการ
โครงการ
(Fact Finding)
1.3 การจัดทา TOR
1.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR
1.3.2 การอนุมัติ TOR

TOR โครงการ TA

1.4 การคัดเลือกที่ปรึกษา

1.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา

1.5 การติดตามการดาเนินงาน
และการจัดทารายงาน
ผลการศึกษา

1.5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่
ปรึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ที่ปรึกษา
รายงานผลการศึกษา

1.5.2 การจัดทารายงานผลการศึกษา

16

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
หลั ก การ : ก าหนดประเมิ น เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบั ติ งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มีการปฏิบั ติงานที่ส อดคล้ องกั บ
บริ บ ทตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และเป้ า หมาย
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยง
กัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย

หมายเหตุ :
- คิดค่าคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างผลการดาเนินงานจริงกับ
ค่าเป้าหมาย 2 ระดับ (ค่าเป้าหมายขั้นต่าและค่าเป้าหมายขั้นสูง)
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ที่ https://bit.ly/38Wx99y และคลิปวีดิโอข้อมูล
ประกอบการดาเนินการ PMQA ที่ http://www.youtube.com/PMQAChannel

เกณฑ์การประเมิน : กลุ่มที่ 3
น้าหนัก (ร้อยละ)

เป้าหมายขั้นต่า

เป้าหมายมาตรฐาน

เป้าหมายขั้นสูง

10

380 คะแนน

-

425 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้าหนักร้อยละ 10)
หลักการ
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้
การบริห ารงานมี ค วามอิ ส ระ คล่ อ งตั ว และให้ อ านาจหน้ า ที่ ค ณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนในการควบคุ ม ดู แ ล ก าหนดนโยบายและทิ ศ ทาง
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกาหนด
ต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ
2. ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และเพิ่มเติมประเด็น
การประเมิ นตามบทบาทส าคัญ อื่น ๆ เช่น การก ากับ ให้อ งค์ก ารมหาชนค านึง ถึง ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ยและการตอบสนองต่อ ประชาชน เป็น ต้ น
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพที่ให้มีการดาเนินงานครอบคลุมประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ มากกว่า
การประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับจานวนครั้งในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 15)

6. การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 15)

2. การบริหารทางการเงิน (ร้อยละ 10)

7. การบริหารการประชุม (ร้อยละ 5)

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)

4. การควบคุมภายใน (ร้อยละ 10)

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 5)

5. การบริหารทั่วไป (ร้อยละ 15)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

(น้าหนักร้อยละ 10)

ประเด็นการประเมิน 9 ประเด็น
1. การวางแผนยุทธศาสตร์
(15 คะแนน)
2. การบริหารทางการเงิน
(10 คะแนน)
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)
1. การวางแผนยุทธศาสตร์

1. ทบทวนแผนเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
และพิจารณาแผน 5 ปี และแผนประจาปี
(2564) และให้ข้อสังเกต
2. กากับคุณภาพของแผน
3. กากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
4. กากับให้มีการติดตามรายงานผลตามแผน
4. การควบคุมภายใน
1. กากับให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุมภายใน
2. พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน
3. กากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน
7. การบริหารการประชุม
1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ร้อยละ 90 ของจานวนการประชุม
มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. กาหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผอ.)
อยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการ
ประชุม

4. การควบคุมภายใน
(10 คะแนน)
5. การบริหารทั่วไป
(15 คะแนน)
6. การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)

7. การบริหารการประชุม
(5 คะแนน)
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
(5 คะแนน)

2. การบริหารทางการเงิน
1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ระบุ
ปัญหาอุปสรรค
2. กากับให้มีเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น

5. การบริหารงานทั่วไป
1. กากับให้มีการจัดการความรู้กับคณะกรรมการ
2. กากับให้มีการจัดการความรู้แก่องค์กร
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแสดงความโปร่งใส
4. การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน
1. กากับให้องค์การมหาชนดาเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง
2. กากับให้มีการายงานผลการปฏิบัติงานพร้อม
ข้อเสนอแนะไปยัง รมว.

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กาหนดให้มีการจัดทาและทบทวนระเบียบบุคคล
2. กากับให้มีการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระยะยาว
3. กากับให้มีการประเมินผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
4. กากับให้มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่เพื่อต่อ
สัญญาจ้าง
6. การคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
1. กากับให้องค์การมหาชนคานึงถึงผู้รับบริการ
2. กากับให้มีช่องทางการร้องเรียน
3. กากับให้มีการนาผลความพึงพอใจมาใช้
ในการพัฒนางานบริการขององค์การมหาชน
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
1. มีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล
และแบบทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น
การประเมิน 360 องศา
2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม
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