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ว่า ๕ วัน 
ผู้ประสานงาน
ายหัวข้อ ระบ
้ในการบริหาร
รับผิดชอบในก
ลลุ่วงด้วยดี 
นที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบงานปร

จํานวน แห่งละ

กลงการประเมนิ
นรายแห่งในคว

๑๕ ชุด และจัดท

น้ําหนัก และเป้
หนดเวลา ให้บริ

กลงฯ ซ่ึงได้รับก
ลงฯ (Position
จัดทําในรูปแบบ

ยละเอียดของง
ตามระบบปจจุ

ยรัฐวิสาหกิจ 

สนอแนะต่อคณ
าฯ ต้องจัดส่ง

นอย่างน้อย ๑
บการบริหารจ
รจัดการองค์กร
การติดตาม สน

กับระบบประ

ระจําปี ๒๕๕๗

ะ ๑๐ ชุด ภ

นผลการ
าม
ทํา         

ปา้หมายใน
ษัทท่ี

-
สั
(
-
ร
ใ
(

าร
 Paper) 
บ             

ภ
พิ
ค
(

าน (Terms of 
บัน ประจําปบัญ

ณะกรรมการป
เอกสารพร้อม

 คน เกี่ยวกับ
จัดการเพื่อสร้
รของรัฐวิสาห
นับสนุน และดู

ะเมินผลการด

๗ ดังต่อไปนี้ 
กําหน

ปี

ภายใน ๑๕ วันห

- ภายใน ๓๐ วัน
สัญญาจ้างฯ     
(รัฐวิสาหกิจปีงบ
- ภายใน ๓๐ วัน
ร่างตัวชี้วัด น้ําห
ในการประเมินผ
(รัฐวิสาหกิจปีปฏิ

ภายใน ๑๕ วัน 
พิจารณาร่างบัน
คณะอนุกรรมกา
(ประชุม PPP) 

 Reference) จา
ญชี ๒๕๕๗ แล

โด

ประเมินผลฯ 
มข้อมูลทีค่รบถ

การดําเนินกา
้างมูลค่าเชิงเศ
กิจ และการใช
ดูแลการดําเนิน

ดําเนินงานรัฐวิ

นดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๗ 

หลังลงนามในสั

น หลังจากวันล
                 

บประมาณ)     
น หลังจากรัฐวสิ
หนัก และเป้าหม
ผลฯ 
ฏทิิน) 

หลังจากการปร
นทึกข้อตกลงฯ โ
ารจัดทําบันทึกข

 

างที่ปรึกษา 
ละ ๒๕๕๘ 
ดยวิธีตกลง 

 ๖

คณะอนุกรรม
ถ้วนในการหา

รตามระบบ
ศรษฐศาสตร์ 
ช้ทรัพย์สินทีม่ี
นงานตามระบ

วิสาหกิจ 

ัญญาจ้าง

งนามใน
  
           
สาหกิจส่ง
มาย 

ระชุม
โดย
ข้อตกลงฯ 

มการ
ารือ

มีอยู่
บบ



 

 
 

๔)  รายง
Rep
ซีดีร
ประ

๕)  รายง
๕.๕)
ซีดีร

๖)  จัดสั
การ
อย่า

๗)  รายง
ประส

๘)  จัดสมั
ในดา้
๑ ครั

๙) ร่างผล
แยก
ซีดีร

๑๐) ร่าง
ไปด้ว
ข้อ ๕

๑๑) ราย
ผลก
การบ
ประ
ข้อ ๕

เพื่อสนับสนุ

งานการประเมนิ
ort) (ตาม TOR 
อม ๑ ชุด และฐ
เมินผลการดําเนิ

งานสรุปผลการด
) แยกเป็นรายแ
อม ๑ ชุด 

สัมมนาให้ความ
ดําเนินงานด้าน
งน้อยจํานวน ๒

งานการให้คําป
สิทธิภาพดา้นกา

มมนาและ/หรืออ
านการบริหารแล
รั้ง (ตาม TOR ข้

ลการดําเนินงาน
เป็น ๖ หัวข้อ จ
อม ๑ ชุด 

รายงานสรุปผล
วยผลการดําเนนิ
๕.๑๐) จํานวนแ

ยงานสรุปผลการ
การดําเนินงานใน
บริหารจัดการอ
เมินผลฯ ด้านก
๕.๑๑) จํานวนแ

นุนการประเมินผ

สํานักง

ราย

นผลการดําเนินง
ข้อ ๕.๔) จํานวน
ฐานข้อมูลท่ีใช้ใ
นนิงานประจําปี

ดําเนินงานของร
แห่ง จํานวนแห่ง

รู้ในเรื่องการเพิ
นการบริหารจัด
๒ ครั้ง (ตาม T

ปรึกษาในโครงก
ารบริหารจัดการ

อบรมการพัฒนา
ละการประเมินผ
้อ ๕.๘) 

นด้านการบริหา
จํานวนหัวข้อละ

ลการดําเนินงาน
นงานในทุกหัวข้
แห่งละ ๗๐ ชุดแ

รดําเนินงานประ
นทุกหัวข้อ รวม
องค์กร พร้อมข้อ
การบริหารจัดกา
แห่งละ ๒๐ ชุด 

ผลการดําเนินง

านคณะกรรม

ยการ 

งานของรัฐวิสาห
นแห่งละ ๓๕ ชุด
นการวิเคราะห์จ

ปขีองรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจราย
งละ ๒๐ ชุด แล

พิ่มประสิทธิภาพ
ดการองค์กรให้แ
OR ข้อ ๕.๖) 

การสนับสนุนรัฐ
รองค์กรรายไตรม

าความรู้เทคนิคก
ลแก่ข้าราชการ 

ารจัดการองค์กร
ะ ๑๐ ชุด และจั

นประจําปีของรัฐ
ข้อ แยกเป็นราย
และจัดทําในรปู

ะจําปีของรฐัวิสา
มท้ัง รายงานสรปุ
อสังเกตจากคณ
ารองค์กรฯ แยก
และจัดทําในรปู

ขอบเขตโด
านรัฐวิสาหกิจต

 

มการนโยบาย

หกิจ (Performa
ด และจัดทําในรู
จัดทํารายงานก
จในรูปแบบซีดีร

ครึ่งปี (ตาม TO
ละจัดทําในรูปแบ

พ/ขีดความสาม
แก่รัฐวิสาหกิจ 

ฐวิสาหกิจเพื่อเ
มาส (ตาม TOR

การวิเคราะห์รวม
สคร. อย่างน้อย

ร (ตาม TOR ข้อ
จัดทําในรูปแบบ

ฐวิสาหกิจ ซ่ึงปร
ยแห่ง (ตาม TO
ปแบบซีดีรอม ๑

าหกิจซ่ึงประกอ
ปผลการดําเนิน
ะอนุกรรมการพิ
กเป็นรายแห่ง (ต
ปแบบซีดีรอม ๑

ยละเอียดของง
ตามระบบปจจุ

ยรัฐวิสาหกิจ 

ance 
รูปแบบ
าร
รอม ๑ ชุด 

ภ
รั
ยั

OR ข้อ 
บบ          

-

-

มารถใน
และ สคร. 

ภ

พิ่ม
ข้อ ๕.๗) 

ภ
ไ

มท้ังกลยุทธ์
จํานวน        

ภ

อ ๕.๙)
บ               

-

-

ระกอบ        
R             

๑ ชุด  

ภ
ก
ค
จั

อบไปด้วย
นงานด้าน
พิจารณา
ตาม TOR 
๑ ชุด  

ภ
ป
ผ

าน (Terms of 
บัน ประจําปบัญ

กําหน
ปี

ภายใน ๓๐ วัน 
รัฐวิสาหกิจส่งบัน
ยัง สคร. 

- ภายในเดือนพฤ
 (รัฐวิสาหกิจปีง
- ภายในเดือนสงิ
 (รัฐวิสาหกิจปีป

ภายในเดือนสิง

ภายในวันที่ ๑๕ 
ไตรมาส (ถ้ามี) 

ภายในเดือนกัน

- ภายในเดือนธนั
(รัฐวิสาหกิจปี

- ภายในเดือนมนี
(รัฐวิสาหกิจปี

ภายใน  ๕ วันหลังค
การบริหารจัดการอ
ความเห็นชอบผลกา
จัดการองค์กรของรั

ภายใน ๗ วันหลั
ประเมินผลฯ พิจ
ผลการประเมิน 

 Reference) จา
ญชี ๒๕๕๗ แล

โด

นดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๗ 

หลังจากผู้แทน
ันทึกข้อตกลงฯ 

ฤษภาคม ๒๕๕๗
บประมาณ) 
งหาคม ๒๕๕๗  
ปฏิทิน) 

หาคม ๒๕๕๗ 

๕ ของเดือนหลงัสิ

นยายน ๒๕๕๗ 

นวาคม ๒๕๕๗  
งบประมาณ) 
นาคม ๒๕๕๘ 
ปฏิทิน) 

คณะอนุกรรมการก
องค์กรของรัฐวิสาห
ารดําเนินงานด้าน
รัฐวิสาหกจิ 

ลังจากคณะกรร
จารณาให้ความ

 

างที่ปรึกษา 
ละ ๒๕๕๘ 
ดยวิธีตกลง 

 ๗

ฝ่าย
กลับมา

๗  

 

สิ้น           

 

  

กํากับดูแล
หกิจให้
การบริหาร

รมการ
มเห็นชอบ



 

 
 

๑๒) ราย
ด้าน
สคร

๑๓) ราย
พรอ้
แยก
๑๕ 

 

๑)  แผน
และ

๒)  รายง
ดําเนิ
รับผิ
ในรูป
(ท้ังนี
การป
ปรึก

๓)  รายง
พิจา
(ตาม
ซีดีร

๔)  รายง
Rep
ซีดีร
ประ

เพื่อสนับสนุ

ยงานการวิเครา
นการบริหารจัด
. จํานวน ๑ ฉบ

ยงานสรุปผลการ
อมข้อสังเกตและ
เป็นรายแห่ง รา
ชุด และจัดทําใ

๔.๒ 
 

การดําเนินงาน
จัดทําในรูปแบบ

งานความเห็นขอ
นนิงานรัฐวิสาห
ดชอบ (ตาม TO
ปแบบซีดีรอม ๑
นี้ หากรัฐวิสาหกิ
ประเมินผลฯ ให
ษาจัดทําเป็นหน

งานความเห็นขอ
รณาจากคณะอ
ม TOR ข้อ ๕.๓
อม ๑ ชุด 

งานการประเมนิ
ort) (ตาม TOR 
อม ๑ ชุด และฐ
เมินผลการดําเนิ

นุนการประเมินผ

สํานักง

ราย

าะห์ผลการสนับ
การองค์กรร่วม
บับ (ตาม TOR 

รวิเคราะห์การดํ
ะข้อเสนอแนะ (
ายสาขา และภา
ในรูปแบบซีดีรอ

บริษัทที่ปรึกษ

ราย

ประจําปี (ตาม 
บซีดีรอม ๑ ชุด

องที่ปรึกษาต่อร
กิจ (Pre Positi
OR ข้อ ๕.๒) จํา
๑ ชุด  
กิจไม่สามารถนํา
ห้แก่บริษัทท่ีปรึก
นังสือชี้แจงเปน็

องที่ปรึกษาต่อร
อนุกรรมการจัดท
๓) จํานวนแห่งล

นผลการดําเนินง
ข้อ ๕.๔) จํานวน
ฐานข้อมูลท่ีใช้ใ
นนิงานประจําปี

ผลการดําเนินง

านคณะกรรม

ยการ 

บสนุนรัฐวิสาหกิ
มกับ สคร. ตาม
ข้อ ๕.๑๒) 

ดําเนินงานประจํ
(State Enterpr
าพรวม(ตาม TO
อม ๑ ชุด    

ษาฯ จะต้องส

ยการ 

TOR ข้อ ๕.๑) 
 

ร่างบันทึกข้อตก
ion Paper) เปน็
านวนแห่งละ ๑

าส่งร่างตัวชี้วัด 
กษาได้ตามกําหน
นรายกรณี) 

ร่างบันทึกข้อตก
ทําบันทึกข้อตก
ะ ๑๕ ชุด และจ

งานของรัฐวิสาห
นแห่งละ ๓๕ ชุด
นการวิเคราะห์จ

ปขีองรัฐวิสาหกิจ

ขอบเขตโด
านรัฐวิสาหกิจต

 

มการนโยบาย

กิจเพื่อเพิ่มประ
มแผนการดําเนิน

จําปีของรัฐวิสาห
rise Evaluatio
OR ข้อ ๕.๑๓) จ

ส่งมอบงานปร

จํานวนแห่งละ

กลงการประเมนิ
นรายแห่งในคว

๑๕ ชุด และจัดท

น้ําหนัก และเป้
นดเวลา ให้บรษิ

กลงฯ ซ่ึงได้รับก
ลงฯ (Position
จัดทําในรูปแบบ

หกิจ (Performa
ด และจัดทําในรู
จัดทํารายงานก
จในรูปแบบซีดีร

ยละเอียดของง
ตามระบบปจจุ

ยรัฐวิสาหกิจ 

ะสิทธิภาพ
นงานของ 

ภ

หกิจ  
on: SEE) 
จํานวน   

ภ

ระจําปี ๒๕๕๘

 ๑๐ ชุด ภ

นผลการ
าม
ทํา         

ปา้หมายใน
ษัทท่ี

ภ
ร
ใ

าร
 Paper) 
บ             

ภ
พิ
ค
(

ance 
รูปแบบ
าร
รอม ๑ ชุด 

ภ
รั
ยั

าน (Terms of 
บัน ประจําปบัญ

กําหน
ปี

ภายในเดือนกุม

ภายในเดือนมิถุน

๘ ดังต่อไปนี้ 

กําหน
ปี

ภายในเดือนกรก

ภายใน ๓๐ วัน 
ร่างตัวชี้วัด น้ําห
ในการประเมินผ

ภายใน ๑๕ วัน 
พิจารณาร่างบัน
คณะอนุกรรมกา
(ประชุม PPP) 

ภายใน ๓๐ วัน 
รัฐวิสาหกิจส่งบัน
ยัง สคร. 

 Reference) จา
ญชี ๒๕๕๗ แล

โด

นดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๗ 

มภาพันธ์ ๒๕๕๘

นายน ๒๕๕๘ 

นดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๘ 

กฎาคม ๒๕๕๗ 

หลังจากรัฐวิสา
หนัก และเป้าหม
ผลฯ 

หลังจากการปร
นทึกข้อตกลงฯ โ
ารจัดทําบันทึกข

หลังจากผู้แทน
ันทึกข้อตกลงฯ 

 

างที่ปรึกษา 
ละ ๒๕๕๘ 
ดยวิธีตกลง 

 ๘

๘ 

หกิจส่ง
มาย 

ระชุม
โดย
ข้อตกลงฯ 

ฝ่าย
กลับมา



 

 
 

๕)  รายง
๕.๕)
ซีดีร

๖)  จัดสั
การ
อย่า

๗)  รายง
ประส

๘) จัดสมั
ในดา้
๑ ครั

 

๙) ร่างผล
แยก
ซีดีร

๑๐) ร่าง
ไปด้ว
ข้อ ๕

๑๑) ราย
ผลก
การบ
ประ
ข้อ ๕

๑๒) ราย
ด้าน
สคร

เพื่อสนับสนุ

งานสรุปผลการด
) แยกเป็นรายแ
อม ๑ ชุด 

สัมมนาให้ความ
ดําเนินงานด้าน
งน้อยจํานวน ๒

งานการให้คําป
สิทธิภาพดา้นกา

มมนาและ/หรืออ
านการบริหารแล
รั้ง (ตาม TOR ข้

ลการดําเนินงาน
เป็น ๖ หัวข้อ จ
อม ๑ ชุด 

รายงานสรุปผล
วยผลการดําเนนิ
๕.๑๐) จํานวนแ

ยงานสรุปผลการ
การดําเนินงานใน
บริหารจัดการอ
เมินผลฯ ด้านก
๕.๑๑) จํานวนแ

ยงานการวิเครา
นการบริหารจัด
. จํานวน ๑ ฉบ

นุนการประเมินผ

สํานักง

ราย

ดําเนินงานของร
แห่ง จํานวนแห่ง

รู้ในเรื่องการเพิ
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๐ ที่ปรึกษาต้อ
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สนอของ       

และ
ยก

ด

     

      



 

 
 

๑๑. วิธี

 
กําหนดไว้
งวดที่ ๑ 
งวดที่ ๒ 

งวดที่ ๓ 

งวดที่ ๔ 

 
กําหนดไว้
งวดที่ ๑ 
งวดที่ ๒ 

งวดที่ ๓ 

งวดที่ ๔ 

 

เพื่อสนับสนุ

การจ่ายค่าจ
๑๑.๑

ว้ในสัญญา แล
เมื่อที่ปรกึ
เมื่อที่ปรกึ
เงินค่าจ้าง
เมื่อที่ปรกึ
ร้อยละ ๒

 เมื่อที่ปรกึ
แล้วเสร็จ 

๑๑.๒

ว้ในสัญญา แล
เมื่อที่ปรกึ
เมื่อที่ปรกึ
เงินค่าจ้าง
เมื่อที่ปรกึ
ร้อยละ ๒

 เมื่อที่ปรกึ
ข้อเสนออื

นุนการประเมินผ

สํานักง

จ้าง 
๑ วิธีการจ่าย

ในการจ่ายค
ละเมื่อผู้ว่าจ้าง
กษาฯ จัดส่งงา
กษาฯ จัดส่งงา
ง) 
กษาฯ จัดส่งงา
๒๐ ของเงินค่า
กษาฯ จัดส่งงา
(จํานวนร้อยล

๒ วิธีการจ่าย
ในการจ่ายค

ละเมื่อผู้ว่าจ้าง
กษาฯ จัดส่งงา
กษาฯ จัดส่งงา
ง) 
กษาฯ จัดส่งงา
๒๐ ของเงินค่า
กษาฯ จัดส่งงา
อ่ืนๆ ของที่ปรึ

-----

ผลการดําเนินง

านคณะกรรม

ยค่าจา้งประจํ
ค่าจ้างจะมีงว
งได้ตรวจรับม
าน ตามการส่ง
าน ตามการส่ง

าน ตามการส่ง
จ้าง) 
าน ตามการส่ง
ละ ๔๐ ของเงิ

ยค่าจา้งประจํ
ค่าจ้างจะมีงว
งได้ตรวจรับม
าน ตามการส่ง
าน ตามการส่ง

าน ตามการส่ง
จ้าง) 
าน ตามการส่ง
กษาแล้วเสร็จ

------------------

ขอบเขตโด
านรัฐวิสาหกิจต

 

มการนโยบาย

จาํปี ๒๕๕๗ 
ดการชําระเงิน

มอบงานประจํ
งมอบงานข้อ 
งมอบงานข้อ 

งมอบงานข้อ 

งงานข้อ ๙) ๑
งินค่าจ้าง) 

 

จาํปี ๒๕๕๘ 
ดการชําระเงิน

มอบงานประจํ
งมอบงานข้อ 
งมอบงานข้อ 

งมอบงานข้อ 

งงานข้อ ๗) (ฉ
จ (จํานวนร้อย

------------------

ยละเอียดของง
ตามระบบปจจุ

ยรัฐวิสาหกิจ 

นแบ่งเป็น ๔
ํางวด รวมท้ังไ
๑) แล้วเสร็จ 
๒) ๓) ๔) แล

๖) ๗) (ฉบับที

๑๐) ๑๑) ๑๒)

นแบ่งเป็น ๔ 
ํางวด รวมท้ังไ
๑) แล้วเสร็จ 
๒) ๓) ๔) แล

๖) ๗) (ฉบับที

ฉบับที ่๕-๖) (
ยละ ๔๐ ของเ

-------------------

าน (Terms of 
บัน ประจําปบัญ

งวดแต่ละงวด
ได้รับใบเรียก
(จํานวนร้อยล

ละ ๕) แลว้เสร็

ที่ ๑-๔) (ถ้ามี)

) และ ๑๓) แล

งวดแต่ละงวด
ได้รับใบเรียก
(จํานวนร้อยล

ละ ๕) แลว้เสร็

ที่ ๑-๔) (ถ้ามี)

(ถ้าม)ี ๙) ๑๐
เงินค่าจ้าง) 

----- 

 Reference) จา
ญชี ๒๕๕๗ แล

โด

ดจะถึงกําหนด
เก็บเงินจากที่
ละ ๑๐ ของเงิ
ร็จ (จํานวนรอ้

) และ ๘) แลว้

ละข้อเสนออืน่

ดจะถึงกําหนด
เก็บเงินจากที่
ละ ๑๐ ของเงิ
ร็จ (จํานวนรอ้

) และ ๘) แลว้

๐) ๑๑) ๑๒) แ

 

างที่ปรึกษา 
ละ ๒๕๕๘ 
ดยวิธีตกลง 

 ๑๕

ดชําระตามที่
ทีป่รึกษาแล้ว ด
งินค่าจ้าง)
อยละ ๓๐ ของ

วเสร็จ (จํานว

นๆ ของที่ปรกึ

ดชําระตามที่
ทีป่รึกษาแล้ว ด
งินค่าจ้าง)
อยละ ๓๐ ของ

วเสร็จ (จํานว

และ ๑๓) และ

ดังนี้ 

ง

น

กษา

ดังนี้ 

ง

น

ะ


