
ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการก ากับการท างานและตรวจรับงาน 

ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕60   

ครั้งที่ 2/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.0๐ น.   

ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) 

……………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการท างานและตรวจรับงานของ         
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน 
ประจ าปีบัญชี 2560 ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันพุธที่ 27 กันยายน ๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
   การตรวจรับงาน งวดที่ 2 ประจ าปีบัญชี ๒๕60 ตามรายการส่งมอบงาน 
                                 ข้อ 6) รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

(MOU Report) (ตาม TOR ข้อ 5.6) จ านวนแห่งละ 35 ชดุ และจัดท า            
ในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด และฐานข้อมูลการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ                     
ที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด  

 ข้อ 7) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี (ตาม TOR ข้อ 5.7) 
แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ 10 ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด  

  (ท้ังนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูล
ตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท ารายงานดังกล่าว) 

ข้อ 8) การจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถ            
ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ สคร. รัฐวิสาหกิจ           
และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 5 ครั้ง (ตาม TOR ข้อ 5.8)  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   ................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................        
............................................................................................................................. ................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการท างานและตรวจรับงานของ    
ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน 
ประจ าปีบัญชี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน ๒๕๖๐ 

 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับการท างานและตรวจรับงานของที่ปรึกษา

เพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน ๒๕๖๐ นั้น 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับการท างานและตรวจรับงานของที่ปรึกษาฯ      
ขอเรียนว่า ได้จัดท าร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะกรรมการก ากับการท างานและตรวจรับงาน 
ของที่ปรึกษาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน ๒๕60 และให้แจ้งกลับฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่    
29 กันยายน 2560 ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี 2)  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ        
การท างานและตรวจรับงานของที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   ............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................ .................................................................................................        
............................................................................................................................. ................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
การตรวจรับงาน งวดที่ 2 ประจ าปีบัญชี ๒๕60 ตามรายการส่งมอบงาน 
ข้อ 6) รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ    

 (MOU Report) (ตาม TOR ข้อ 5.6) จ านวนแห่งละ 35 ชุด และจัดท า 
 ในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด และฐานข้อมูลการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ   
 ที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผล 
 การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด  

ข้อ 7) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี (ตาม TOR ข้อ 5.5)  
 แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ 10 ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด  

  (ทั้งนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูล
ตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท ารายงานดังกล่าว) 

ข้อ 8) การจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถ      
 ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ สคร. รัฐวิสาหกิจ           
และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน 5 ครั้ง (ตาม TOR ข้อ 5.8)  

   

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอน าเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
๑. ข้อเท็จจริง 
    ๑.๑ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕60 ระหว่าง สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒8/๒๕๕9 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้ก าหนดรายละเอียดการส่งมอบงานส าหรับ
งวดที่ 2 ประจ าปี ๒๕60 ดังนี้  
 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 

๖)  รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ (MOU Report) (ตาม TOR ข้อ ๕.๖) จ านวนแห่งละ 
๓๕ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด และฐานข้อมูล    
การวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงาน
การจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
ในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้แทน  
ฝ่ายรัฐวิสาหกิจลงนามในบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปี ๒๕๖๐ และส่งบันทึกข้อตกลงฯ 
กลับมายัง สคร. 

๗)  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี        
(ตาม TOR ข้อ ๕.๗) แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ ๑๐ ชุด 
และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 
(ทั้งนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษา
สามารถใช้ข้อมูลตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท ารายงานดังกล่าว) 

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก 
วันสิ้นสุดครึ่งปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 

๘)  จัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถ
ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ สคร. 
รัฐวิสาหกิจ และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน ๕ ครั้ง  
(ตาม TOR ข้อ ๕.๘)  

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

 /๑.๒ รายละเอียด… 
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๑.๒ รายละเอียดและข้อก าหนดของรายงานตาม TOR  
        ๑.๒.๑ ข้อ ๕.6 ก าหนดให้ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) แยกเป็นรายแห่ง และฐานข้อมูล          
การวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัด และข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี           
ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น           

๑.๒.๒ ข้อ ๕.7 ก าหนดให้ที่ปรึกษาต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน      
ของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี แยกเป็นรายแห่ง ทั้งนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถ     
ใช้ข้อมูลตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท ารายงานดังกล่าวได้ 

1.2.3 ข้อ 5.8 ก าหนดให้ที่ปรึกษาจะต้องจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่อง   
การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ สคร. รัฐวิสาหกิจ 
และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน ๕ ครั้ง โดยเนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

 ๑.๓ วิธีการจ่ายค่าจ้าง ส าหรับงวดที่ 2 ประจ าปี ๒๕60 
ให้มีการช าระเงินงวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 25 ของเงินค่าจ้างที่ปรึกษา     

คิดเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน 5,147,500 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน        
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน ประจ างวดที่ 2 ประจ าปี ๒๕60 (ที่ปรึกษาฯ จัดส่งงาน    
ตามการส่งมอบงาน ข้อ 6) 7) และ 8) แล้วเสร็จ และได้ตรวจรับมอบงานประจ างวด รวมทั้งได้รับใบเรียกเก็บเงิน
จากที่ปรึกษาแล้ว) 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๓) 

 

 ๒. ผลการด าเนินงาน 
             ๒.๑ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานรายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผล           

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) จ านวนแห่งละ 35 ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด และ
ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผล           
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด (ตาม TOR ข้อ ๕.6) เป็นรายแห่ง จ านวน 21 แห่ง ดังนี้ 

 

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ 
 

วันที่ผู้แทนฝ่าย
รัฐวิสาหกิจลง
นามใน MOU 

ประจ าป ี2560 
และส่ง MOU 

กลับมายัง สคร.)   

วันครบก าหนดการส่ง
มอบงาน 

(ภายใน 30 วันนับถัดจาก
วันที่ผู้แทนฝ่าย

รัฐวิสาหกิจลงนามใน 
MOU ประจ าปี 2560 

และส่ง MOU กลับมายัง สคร.) 

วันที่ที่ปรึกษาฯ  
ส่งมอบงาน    
ให้แก่ สคร. 

หมายเหต ุ

กลุ่ม C (ปีงบประมาณ) จ านวน 18 แหง่     
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย  27 ต.ค 59 27 ต.ค. 59 25 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
2. สถาบันการบินพลเรือน  28 ต.ค 59 27 พ.ย.59 25 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. องค์การจัดการน้ าเสีย  19 ก.ย. 59  19 ต.ค. 59 17 พ.ย. 59 เปน็ไปตามก าหนดเวลา 
4. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  19 ต.ค. 59 18 พ.ย. 59 18 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
5. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  7 ต.ค. 59 6 พ.ย. 59 4 พ.ย. 59  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
6. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  4 ต.ค. 59 3 พ.ย. 59 2 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
7. โรงพิมพ์ต ารวจ  11 ต.ค. 59 10 พ.ย. 59 10 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
8. องค์การตลาด  7 ต.ค. 60 6 พ.ย. 59 4 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
9. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  8 ธ.ค. 59 7 ม.ค. 60 6 ม.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
10. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  27 ต.ค. 59 26 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 

/รายชื่อ... 



 - ๖ - 

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ 
 

วันที่ผู้แทนฝ่าย
รัฐวิสาหกิจลง
นามใน MOU 

ประจ าป ี2560 
และส่ง MOU 

กลับมายัง สคร.)   

วันครบก าหนดการส่ง
มอบงาน 

(ภายใน 30 วันนับถัดจาก
วันที่ผู้แทนฝ่าย

รัฐวิสาหกิจลงนามใน 
MOU ประจ าปี 2560 

และส่ง MOU กลับมายัง สคร.) 

วันที่ที่ปรึกษาฯ  
ส่งมอบงาน    
ให้แก่ สคร. 

หมายเหต ุ

กลุ่ม C (ปีงบประมาณ) จ านวน 18 แหง่     
11. องค์การสะพานปลา  27 ต.ค. 59 26 พ.ย.59 25 พ.ย. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
12. การยางแห่งประเทศไทย  27 ต.ค. 59  26 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
13. องค์การคลังสินค้า  28 ต.ค. 59 27 พ.ย. 59 25 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
14. องค์การสวนพฤกษศาสตร์  27 ต.ค. 59 26 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
15. องค์การสวนสัตว ์ 26 ต.ค. 59 25 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
16. องค์การพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ  8 พ.ย. 59 8 ธ.ค. 59 7 ธ.ค. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
17. การกีฬาแห่งประเทศไทย  5 ม.ค. 60  4 ก.พ. 60 3 ก.พ. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
18. ส านักงานธนานุเคราะห ์ 28 ต.ค. 59 27 พ.ย. 59 25 พ.ย. 59 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
กลุ่ม C (ปีปฏิทิน) จ านวน 3 แห่ง     
1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากัด  12 ม.ค. 60 11 ก.พ. 60 10 ก.พ. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  20 ม.ค. 60 19 ก.พ. 60 17 ก.พ. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  18 ก.ค. 60 29 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบระเบียบวาระที ่๓) 
 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเวียนขอรับความเห็นจากเจ้าหน้าที่ สคร. ที่รับผิดชอบการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 21 แห่งดังกล่าวแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ สคร. ที่รับผิดชอบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความเห็นว่า 
รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) มีความเหมาะสม      
ทั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบซีดีรอม แยกเป็นรายแห่ง แห่งละ ๑ ชุด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
และพบว่า มีการจัดส่งครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตามสัญญาจ้างฯ 
 

 ๒.๒ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
รายครึ่งปี  (ตาม TOR ข้อ  ๕.7) แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ 1๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 
(ทั้งนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูลตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท า
รายงานดังกล่าว) จ านวน 21 แห่ง ดังนี้  

 

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ 
 

วันสิ้นสุดครึ่งปี
ของรัฐวิสาหกิจ 

วันครบก าหนดการส่ง
มอบงาน 

(ภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันสิ้นสุดครึ่งปีบัญชี

ของรัฐวิสาหกิจ) 

วันที่ที่ปรึกษาฯ  
ส่งมอบงานให้แก่ 

สคร. 

หมายเหต ุ

กลุ่ม C (ปีงบประมาณ) จ านวน 18 แหง่     
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
2. สถาบันการบินพลเรือน  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. องค์การจัดการน้ าเสีย  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
4. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
5. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
6. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
7. โรงพิมพ์ต ารวจ  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
8. องค์การตลาด  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
9. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
10. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
11. องค์การสะพานปลา  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 

/รายชื่อ... 



 - ๗ - 

รายชื่อรัฐวิสาหกิจ 
 

วันสิ้นสุดครึ่งปี
ของรัฐวิสาหกิจ 

วันครบก าหนดการส่ง
มอบงาน 

(ภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันสิ้นสุดครึ่งปีบัญชี

ของรัฐวิสาหกิจ) 

วันที่ที่ปรึกษาฯ  
ส่งมอบงานให้แก่ 

สคร. 

หมายเหต ุ

กลุ่ม C (ปีงบประมาณ) จ านวน 18 แหง่     
12. การยางแห่งประเทศไทย  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
13. องค์การคลังสินค้า  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
14. องค์การสวนพฤกษศาสตร์  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
15. องค์การสวนสัตว ์ 31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
16. องค์การพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ  31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
17. การกีฬาแห่งประเทศไทย  31 มีค 60  30 พ.ค. 60 30 พ.ค. 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
18. ส านักงานธนานุเคราะห ์ 31 มีค 60 30 พ.ค. 60  30 พ.ค. 60  เป็นไปตามก าหนดเวลา 
กลุ่ม C (ปีปฏิทิน) จ านวน 3 แห่ง     
1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จ ากัด  1 ก.ค 60 30 ส.ค 60 29 ส.ค 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  1 ก.ค 60 30 ส.ค 60 29 ส.ค 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  1 ก.ค 60 30 ส.ค 60 29 ส.ค 60 เป็นไปตามก าหนดเวลา 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระท่ี 3) 
 

  2.3 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ           
/ขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ สคร. รัฐวิสาหกิจ และผู้เกี่ยวข้อง     
อย่างน้อยจ านวน ๕ ครั้ง โดยเนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล            
ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ตาม TOR ข้อ ๕.๘) ได้แก่ การสัมมนาโครงการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ประจ าปี 2560 จ านวน 6 ครั้ง และการสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานด้านบริหาร
จัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 2561 จ านวน 2 ครั้ง รวมจ านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบระเบียบวาระท่ี ๓) 
 

๒. ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการฯ  
    เพ่ือพิจารณาตรวจรับงานของที่ปรึกษางวดที่ 2 ประจ าปี ๒๕60 ตามรายการส่งมอบงานข้อ 6) 

รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) จ านวนแห่งละ 35 ชุด 
และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม 1 ชุด และฐานข้อมูลการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดท า
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด (ตาม TOR ข้อ ๕.6) ข้อ 7) 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี  (ตาม TOR ข้อ  ๕.7) แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ 1๐ ชุด 
และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด (ทั้งนี้ หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูล     
ตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท ารายงานดังกล่าว)  และ ข้อ 8) การจัดสัมมนาให้ความรู้ ในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ สคร. รัฐวิสาหกิจ และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ านวน ๕ ครั้ง (ตาม TOR ข้อ ๕.๘) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 
มติที่ประชุม   .................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ................................................        
...................................................................................................................................................................... ....... 



 - ๘ - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม   .....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................        
............................................................................................................................. ................................................ 
































































































































































































































