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                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๑ 
 

๑.  เหตุผลและความจ าเป็น 
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สูงขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติหลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยเปลี่ยนแนวคิด
ในการก ากับรัฐวิสาหกิจจากการควบคุมขั้นตอนในการท างานมาเป็นการควบคุมผลการด าเนินงานแทน และ 
ให้อ านาจแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้เอง โดยให้เริ่มน าระบบประเมินผลฯ 
มาใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๓๙ และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 
 ในปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบให้น าระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซ่ึงประยุกต์แนวทางการประเมินคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาใช้เพ่ือต่อยอดการประเมินผลการด าเนนิงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยทยอยน ารัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรัฐวิสาหกิจที่ประเมินผล 
ตามระบบ SEPA แล้ว ดังนี้ 

ในปี ๒๕๕๔ มีรฐัวิสาหกิจในกลุ่ม A ที่เข้าสู่การประเมินตามระบบ SEPA จ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ในปี ๒๕๕๖ มีรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BA ที่เข้าสู่การประเมินตามระบบ SEPA จ านวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (มหาชน) การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

ในปี ๒๕๕๗ มีรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BB ที่เข้าสู่การประเมินตามระบบ SEPA จ านวน ๑๔ แห่ง ได้แก่  
การเคหะแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย  จ ากัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จ ากัด โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
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                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๒ 

ต่อมาคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เห็นชอบกรอบระยะเวลา กรอบตัวชี้วัด และน้ าหนักคะแนนของการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ 
SEPA ประจ าปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลคุณภาพรัฐวิสาหกิจพิจารณา             
รูปแบบการประเมินผลตามระบบ SEPA ต่อมาคณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดรูปแบบ                   
การประเมินผลตามเกณฑ์ SEPA ของรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

 
  ๑) ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๗) การจัดท า OFI Roadmap ที่มีคุณภาพ  
  ๒) ระยะที่ ๒ การพัฒนาแต่ละกระบวนการตาม OFI Roadmap ให้มีความสมบูรณ์ 
  ๓) ระยะที่ ๓ การพัฒนาองค์กรตามระบบ SEPA อย่างเต็มรูปแบบ 
 โดยในปี ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกรอบตัวชี้วัด และน้ าหนักตามระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่ม BB โดยประเมินในส่วนของกระบวนการ/ระบบ (Process) ตามกรอบการพัฒนาระบบ SEPA ในระยะที่ ๒ 
(การพัฒนาแต่ละกระบวนการตาม OFIs Roadmap ให้มีความสมบูรณ์) เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๘  
  เพ่ือให้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ SEPA  
มีความน่าเชื่อถือ เปน็ที่ยอมรับของรัฐวิสาหกิจและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นสถาบันกลาง 
(Independent Evaluator) ท าหน้าที่สนับสนุนการประเมินผลในระบบดังกล่าว  
 

๒.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นสถาบันกลาง (Independent Evaluator) เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ 

และประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Evaluation) ตามแนวทางของระบบ SEPA รวมทั้ง
เสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ในการก าหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการ
ประเมินผล เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 
ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB ในระบบ SEPA ดังนี้ 

๑) การเคหะแห่งชาติ  
๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๓) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
๔) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๕) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
๖) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
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                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๓ 

๗) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๘) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๙) บริษัท ขนส่ง จ ากัด              
๑๐) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
๑๑) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
๑๒) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๑๓) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
๑๔) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    

 

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนรัฐวิสาหกิจที่ประเมินผลฯ จริง 
 

๓.  ขอบเขตของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 
 สคร. ก าหนดขอบเขตของความรับผิดชอบของที่ปรึกษาที่จะให้บริการกับ สคร. ดังนี้ 

๓.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานตามระบบ SEPA ส าหรับรัฐวิสาหกิจ สคร. และผู้เกี่ยวข้อง  
๓.๒ จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลตามระบบ SEPA โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) จัดท ารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
และผลการประเมินตนเองตามระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่งตอนต้นปีบัญชี 

๒) ก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 
ของรัฐวิสาหกิจ ตามกรอบและน้ าหนักที่ สคร. ก าหนด ตามเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานประจ าปีโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) หรือการพัฒนาตนเอง (Self-Improvement) ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประเมินผลฯ มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกรอบตัวชี้วัดและน้ าหนักในการประเมินผลฯ  
ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการตามที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๓) จัดการประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลและแนวทางการประเมินผลตามระบบ SEPA         
แก่ สคร. เพ่ือรับมอบนโยบาย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ก่อนการประชุมหารือตัวชี้วัดและเป้าหมายประจ าปี
ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ 

๔) จัดการประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. และผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (Vision Meeting) ก่อนการประชุม
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                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๔ 

หารือตัวชี้วัดและเป้าหมายประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ 
เห็นชอบว่าไมจ่ าเป็นต้องมีการประชุม หรือให้เปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมดังกล่าวเป็นช่วงเวลาอ่ืน 

                            ๕) เตรียมเอกสารสรุป พร้อมร่างรายงานความเห็นของที่ปรึกษา (ตามรูปแบบที่ สคร. 
ก าหนด) ให้แก่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการหารือตัวชี้วัด 
น้ าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลฯ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมทั้ง
สนับสนุนข้อมูลในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ให้แก่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ และ สคร. เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาและแผนงานของระบบประเมินผลฯ 
 ๖) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจให้แก่ สคร.  

๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ 

ให้แก่ สคร. 

๓.๔ ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
๑) ประเมินผลการด าเนินงานจริง ณ สิ้นปีบัญชี ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล      

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่จัดท า ณ ต้นปีบัญชี โดยการน าเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประเมินผลฯ 

๒) ประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามกระบวนการของระบบ SEPA ซึ่ง สคร. เห็นชอบ โดยมี
การประเมินรัฐวิสาหกิจในสถานที่จริงเป็นระยะเวลาตามแผนงานที่ สคร. เห็นชอบ นอกจากนี้บุคลากรของ 
ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการตรวจประเมินในส่วนกระบวนการตามระบบ SEPA ควรได้รับการส่งเสริมความรู้ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับ SEPA การจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Business Excellence) อย่างต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษาต้อง
รายงานประวัติการอบรมของบุคคลดังกล่าวในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาให้ สคร. พิจารณาความเหมาะสมก่อนเริ่ม
กระบวนการตรวจประเมิน 

๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ 
สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของรฐัวสิาหกิจ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (Benchmark) ของรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อเสนอแนะ แยกเป็นรายแห่ง 

๔) ร่วมกับที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม A และ BA และที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุน 
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ จัดท ารายงานสรุปผล 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference)  
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB โดยวิธีคัดเลือก 

 

  

                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๕ 

การวิเคราะห์ผลด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (State Enterprise 
Evaluation: SEE) แยกเป็นรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม 

  ๓.๕ อ่ืน ๆ 

๑) ศึกษา เสนอแนะ และก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงเข้าร่วมประชุมชี้แจงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ คณะอนุกรรมการก ากับฯ 
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ และรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ปรึกษา ต้องจัดส่งเอกสาร 
พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนในการหารือล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
 ๒) ออกแบบเนื้อหาการสัมมนาและสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. รัฐวิสาหกิจ  
และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการจัดสัมมนาชี้แจงการประเมินตามระบบ SEPA ต่อรัฐวิสาหกิจ ๑ ครั้ง และจัดอบรม
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามระบบ SEPA แก่รัฐวิสาหกิจ สคร. และผู้เกี่ยวข้องเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
ตามที่ สคร. เห็นชอบ 
 ๓) ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีผู้ประสานงานกลาง ๑ คน ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับระบบ SEPA เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม 
สนับสนุน และดูแลการด าเนินงานตามระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจ ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ๔) สนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมแก่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ  
เป็นรายรัฐวิสาหกิจ ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน หรือไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 

๕) สนับสนุนในการจัดท าข้อมูลผลการประเมินของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบให้แก่ สคร.  
เพ่ือพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 

๖) ด าเนินการอื่นใดในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามที่ สคร. เห็นควร 

 

๔. การส่งมอบงาน 
ที่ปรึกษา จะต้องส่งมอบงานประจ าปี ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 

๑) แผนการด าเนินงานตามระบบ SEPA ประจ าปี (ตาม TOR ข้อ ๕.๑) 
จ านวนแห่งละ ๑๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้างฯ 

๒) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Pre Position Paper) เป็นรายแห่งใน 

- ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้างฯ 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference)  
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB โดยวิธีคัดเลือก 

 

  

                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๖ 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 

ความรับผิดชอบ (ตาม TOR ข้อ ๕.๒) จ านวนแห่งละ ๑๕ ชุด และจัดท า 
ในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 
(ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งร่างตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายใน
การประเมินผลฯ ให้แกท่ี่ปรึกษาได้ตามก าหนดเวลา ให้ที่ปรึกษาจัดท าเป็น
หนังสือชี้แจงเป็นรายกรณี) 

(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 
- ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
รัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวชี้วัด 
น้ าหนัก และเป้าหมาย 
ในการประเมินผลฯ 
(รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 

๓) ร่างรายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งได้รับ 
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ (Position Paper)  
(ตาม TOR ข้อ ๕.๓) จ านวนแห่งละ ๑๕ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 
 
 

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก      
การประชุมพิจารณาร่าง
บันทึกข้อตกลงฯ โดย
คณะอนุกรรมการจัดท า
บันทึกข้อตกลงฯ (ประชุม 
PPP) 

๔) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Performance 
Report) (ตาม TOR ข้อ ๕.๔) จ านวนแห่งละ ๓๕ ชุด และจัดท าในรูปแบบ
ซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก     
ผู้แทนฝ่ายรัฐวิสาหกิจ 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 
๒๕๕๙ และส่งบันทึก
ข้อตกลงฯ กลับมายัง สคร. 

๕) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี (ตาม TOR  
ข้อ ๕.๕) แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ ๒๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบ
ซีดีรอม ๑ ชุด 
 

- ภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ 
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 
- ภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ 
(รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 

 

 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference)  
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB โดยวิธีคัดเลือก 

 

  

                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๗ 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 

๖) รายงานผลการประเมินตามระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจ (Feedback 
Report) (ตาม TOR ข้อ ๕.๖) แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ ๓๐ ชุด และ
จัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก 
รัฐวิสาหกิจส่งรายงานผล     
การด าเนินงานองค์กร 
(OPR) และรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

๗) ร่างรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ และบทสรุป
ผู้บริหาร (Executive Summary) (ตาม TOR ข้อ ๕.๗) แยกเป็นรายแห่ง 
จ านวนแห่งละ ๗๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด  
 
 

- ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๙  
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 
- ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๐   
(รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 

๘) รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ (ตาม TOR ข้อ 
๕.๘) แยกเป็นรายแห่ง จ านวน ๒๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด  

ภายใน ๗ วันนับถัดจาก
คณะกรรมการประเมินผลฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินฯ 

๙) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ 
พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (State Enterprise Evaluation: SEE)  
(ตาม TOR ข้อ ๕.๙) แยกเป็นรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม จ านวน  
๑๕ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๐) จัดสัมมนาชี้แจงการประเมินตามระบบ SEPA ต่อรัฐวิสาหกิจ ๑ ครั้ง และ
อบรมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามระบบ SEPA แก่รัฐวิสาหกิจ สคร. และ
ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง  

ภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ 

 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายงาน   
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๕.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีโดยละเอียด ซึ่งมีเนื้อหาอย่างน้อย  
คือ แผนการด าเนินงานแบบแยกรายละเอียดการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขัน้ตอน  
พร้อมทั้งระบุวัน และเวลาการประชุม ทีม่ีการนัดหมายล่วงหน้าเบื้องต้นกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 

 ๕.๒ ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Pre Position Paper) เป็นรายแห่งในความรับผิดชอบ โดยเป็นความเห็นต่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก เป้าหมายในการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทาง
การเงิน สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา ข้อเสนอแนะ และผลการประเมินตนเองตามระบบ SEPA แยกเป็นรายแห่ง 
ในความรับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องครอบคลุมถึงแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สามารถเทียบเคียง
กับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) หรือการพัฒนาตนเอง (Self-Improvement) ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
                   ๕.๓ ทีป่รึกษาต้องจัดท าร่างรายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งได้รับ 
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ (Position Paper) ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการหารือตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายใน 
การประเมินผลการด าเนินงานฯ ร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด และ/หรือผู้แทนรัฐวิสาหกิจ 
                   ๕.๔ ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Performance 
Report) แยกเป็นรายแห่ง ตามรูปแบบที่ สคร. ก าหนด และต้องจัดท ารายงานฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด ส่งมอบพร้อม
รายงานดังกล่าวด้วย 
                    ๕.๕ ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี แยกเป็นรายแห่ง 
ทั้งนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูลตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท า
รายงานดังกล่าวได้      
 ๕.๖ ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตามระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจ (Feedback 
Report) และผลประเมิน และต้องจัดท าแบบฟอร์มตรวจประเมินองค์กร (Assessment Worksheet) ในรูปแบบ
ซีดีรอม ๑ ชุด ตามรูปแบบที่ สคร. ก าหนด ส่งมอบพร้อมรายงานดังกล่าวด้วย โดยมีกระบวนการประเมินและ
เนื้อหาที่เป็นมาตรฐาน และมีการจัดเก็บหลักฐานการให้คะแนนเพื่อใช้อ้างอิงได้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เข้าร่วม
ชี้แจงประเด็นจากการประเมินตามระบบ SEPA ต่อรัฐวิสาหกิจตามที่ สคร. ก าหนด  
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 ๕.๗ ที่ปรึกษาต้องจัดท าร่างรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีข้อมูล
ครอบคลุมในทุกหัวข้อของการประเมินผลฯ โดยผลการประเมินในส่วนกระบวนการต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน
รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB ในระยะที่ ๒ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ และในส่วนของผลลัพธ์ 
จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อเสนอแนะ
แยกเป็นรายแห่ง และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ มาเรียบร้อยแล้ว และ
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ตามรูปแบบที่ สคร. ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 
 
                   ๕.๘ หลังจากท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินประจ าปี
ของรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาจะต้องปรับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ (ถ้ามี)  
และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลการประเมินตามระบบ SEPA  
การวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) พร้อมทั้งจัดท าสรุปประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินผลฯ แยกเป็น
รายแห่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าส่งผลการประเมินประจ าปีให้แก่รัฐวิสาหกิจ และจัดท าสรุปประเด็น
ส าคัญที่ได้จากการประเมินผลประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 ๕.๙ ที่ปรึกษาต้องร่วมกับที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA และที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 
ผลด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (State Enterprise Evaluation : SEE)  
แยกเป็นรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม ตามรูปแบบที่ สคร. เห็นชอบ  
 

๖.  คุณสมบัติของที่ปรึกษา  
สคร. มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความช านาญและความสามารถในการประเมินผล

การด าเนินงาน  ดังนั้น ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๖.๑ เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรที่มปีระสบการณ์และความช านาญในการประเมินผล การด าเนินงาน 

และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ SEPA PDCA และ/หรือการประเมินในแนวทางท่ีใกล้เคียงกับระบบทั้งสอง 
๖.๒ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง 
๖.๓ ในกรณีเป็นนิติบุคคลร่วมทุน แต่ละนิติบุคคลจะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์  หรอืมี

ความช านาญในการประเมินผลการด าเนินงาน 
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๖.๔ ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบที่มีลักษณะ 
ในการให้ค าปรึกษาเช่นเดียวกับงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) หรืองานที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อกระบวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ในปีนั้นๆ  

๖.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๖.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๖.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมลูค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้ 
 
 
 
 

๗.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารข้อเสนอ  
 ที่ปรึกษาจะต้องเสนอข้อมูลการให้บริการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบด้วย รายละเอียดอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ประสบการณ์และผลงานของที่ปรึกษา และของนิติบุคคลร่วมทุน (ถ้ามี) 
 (๒)  ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานของบุคลากร ส าหรับด าเนินงานโครงการฯ  
พร้อมทั้ง แผนการด าเนินโครงการฯ (Project Organization Chart) 
 (๓)  ข้อเสนอทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

 ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการฯ (Approach  
and Methodology) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าคุณภาพงานจะอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด 

 แผนงานในการด าเนินงานโครงการ (Work Plan) 
 แผนภูมิแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Work Schedule) 
 ข้อเสนอรายชื่อที่ปรึกษาหลักและผู้รับผิดชอบในฐานะนักวิเคราะห์ 

ในการด าเนินงาน 

 ๗.๒ ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal) รวมภาษีทุกชนิดเป็นแบบ Lump sum               
มีรายละเอียดราคาแยกเป็นรายแห่งด้วย ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
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(๑) จ านวนคน-วัน และอัตราค่าจ้างบุคลากรทั้งหมด โดยแยกรายละเอียดแสดงอัตรา
เงินเดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืนๆ ในแต่ละรายการ
ตามสิ่งส่งมอบตามข้อ ๕ และข้อเสนออ่ืนๆ 

(๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสัมมนา  
  (๓) ยอดรวมข้อเสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีอากรจะต้องเป็นราคาเดียว 

 

๗.๓  การยื่นเอกสารข้อเสนอ 
        ที่ปรึกษาต้องน าส่งเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคต้นฉบับจ านวน ๑ ชุด  ส าเนาจ านวน ๕ ชุด 

และข้อเสนอด้านราคาต้นฉบับจ านวน ๑ ชุด ส าเนาจ านวน ๕ ชุด พร้อมกัน (และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด) 
โดยแยกข้อเสนอทั้ง ๒ ด้านดังกล่าวออกเป็น  ๒  ซอง โดยส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ เลขที่ ๓๑๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๒๖ 

ทั้งนี้  ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา จะต้องน าเสนอ
รายละเอียดของงานที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ ในวัน เวลา ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินจ้างฯ 
ก าหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 
 

๘. ข้อเสนออื่น ๆ  
ที่ปรึกษาอาจเสนอการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจแก่ สคร. 
 

๙. การพิจารณาข้อเสนอ  
  สคร. โดยคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ จะพิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะพิจารณาข้อเสนอจากผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีที่สุดก่อน จึงพิจารณาข้อเสนอด้านราคา  
  ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะฟ้องร้อง
หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ ขอสงวนสิทธิไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลใดๆ ส าหรับการรับหรอืไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference)  
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB โดยวิธีคัดเลือก 

 

  

                            ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑๒ 

๑๐. ความช่วยเหลือต่างๆ ที่ สคร. และรัฐวิสาหกิจจะให้แก่ที่ปรึกษา มีดังนี้  
 ๑๐.๑ จัดหารายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการประเมินผลฯ 

๑๐.๒ จัดบุคลากรเข้าร่วมประสานงานโครงการตามความเหมาะสม 
 

๑๑. วิธีการจ่ายค่าจ้าง 
วิธีการจ่ายค่าจ้างประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ในการจ่ายค่าจ้างจะมีงวดการช าระเงิน แบ่งเป็น ๓ งวด แต่ละงวดจะถึงก าหนดช าระ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา และเม่ือผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานประจ าปี ๒๕๕๙ ประจ างวด รวมทั้งได้รับใบเรียก
เก็บเงินจากที่ปรึกษาแล้ว ดังนี้ 
 

งวดที ่๑  เมื่อที่ปรึกษา จัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๑) ๒) และ ๓) แล้วเสร็จ  (จ านวนร้อยละ ๓๐  
ของเงินค่าจ้าง) 

งวดที่ ๒ เมื่อที่ปรึกษา จัดส่งงาน ตามการส่งมอบงาน ๔) และ ๕) แล้วเสร็จ (จ านวนร้อยละ ๒๕  
ของเงินค่าจ้าง 

งวดที่ ๓ เมื่อที่ปรึกษา จัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๖) ๗) ๘) ๙) และ ๑๐) พร้อมทั้งด าเนินการ       
ตามข้อเสนออ่ืนๆ ของที่ปรึกษาแล้วเสร็จ (จ านวนร้อยละ ๔๕ ของเงินค่าจ้าง)  

 

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


