ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) เป็นหน่วยงำน
ภำยใต้กำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
สพพ. พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน ทั้งด้ำนกำรเงิน และวิชำกำร
รวมถึงมีกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอ ตลอดจนมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรให้ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ สพพ. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)
ได้กำหนดตัว ชี้วัดบังคับ ขององค์กำรมหำชน โดยให้ จัดหำผู้ประเมินจำกภำยนอกเป็นผู้ ดำเนินกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ สพพ.
ในกำรนี้ สพพ. จึงมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ในกำรประเมินผลระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำก สพพ. โดยใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสม รวมถึงสอดคล้อง
กับนโยบำยของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ และสำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ในภำรกิจ หลั กของ สพพ. ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง เพื่อยกระดับคุณภำพกำรให้ บริกำรให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2.2 จัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำรำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
3.1 วิเครำะห์ ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของปี ที่ผ่ ำนมำเพื่ อ กำหนดแนวทำงกำรปรั บ ปรุ ง
กำรดำเนินงำนของ สพพ.
3.2 กำหนดวิธีกำร จัดทำแบบสำรวจ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งกำหนด
ประเภทงำนที่เหมำะสมในกำรสำรวจควำมพึงพอใจ และจัดทำแผนกำรดำเนินงำนในกรณีกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรั สโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจะต้องดำเนินกำรประเมินระดับควำมพึ งพอใจจำก
ผู้รับบริกำรของ สพพ. รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 200 ตัวอย่ำง แบ่งเป็น
1) กลุ่มผู้รับบริกำรจำก สพพ. ไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง
2) กลุ่มประชำชนในพื้นที่โครงกำรประเทศเพื่อนบ้ำน ไม่น้อยกว่ำ 150 ตัวอย่ำง โดยจะต้อง
ดำเนินกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในพื้นที่โครงกำรที่ สพพ. ให้ควำมช่วยเหลือ และ/หรือ พื้นที่
ที่ สพพ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ทั้งนี้ ในกำรจั ดทำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ที่ปรึกษำจะต้ องปฏิบัติตำมพระรำชบั ญญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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3.3 ประเมินระดับควำมพึงพอใจและจัดทำรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้ บริ กำร
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ในด้ำนต่ำงๆ ให้ เหมำะสมกับกลุ่ มผู้ รับบริกำรของ สพพ. ในแต่ล ะกลุ่ ม
เช่น ด้ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของโครงกำรที่แล้วเสร็จของ สพพ. และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
องค์กรของ สพพ. เป็นต้น โดยห้ำมใช้วิธีกำรประเมินแบบ Top Two Box
3.4 วิเครำะห์ ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจจำกผู้ รับ บริ กำรของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 รวมถึงสรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ สพพ.
4. ระยะเวลาการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนตำมข้อกำหนดขอบเขตของงำนนี้จะต้องให้แล้วเสร็จ ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่
ลงนำมในสัญญำจ้ำง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่
1
2
3

ลาดับ
งาน/กิจกรรม
ที่
1 ที่ปรึกษำศึกษำและรวบรวมข้อมูล
พื้นฐำนเกี่ยวกับงำนบริกำร
ผู้รับบริกำรหรือประเภทกลุ่ม
ตัวอย่ำง และจัดทำร่ำงแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจ พร้อมทั้งส่งรำยงำน
เบื้องต้น (Inception Report)
2 ที่ปรึกษำดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจ และวิเครำะห์ผล พร้อมทั้ง
ส่งร่ำงรำยงำนฉบับสุดท้ำยให้ สพพ.
ภำยหลัง คพพ. เห็นชอบวิธีกำร
ดำเนินงำนและแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจ
3 ที่ปรึกษำส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำย
ให้ สพพ.

เดือนที่
4

เดือนที่
5

เดือนที่
6

●

●

(หมำยเหตุ: ภำยหลังจำกที่ปรึกษำส่งรำยงำนเบื้องต้น (Inception Report) แล้ว สพพ. จะเสนอ คพพ. ให้ควำมเห็นชอบวิธีกำร
ดำเนินงำนและแบบสำรวจควำมพึงพอใจ โดยจะไม่นับเดือนที่ 2 เป็นเวลำดำเนินงำนของที่ปรึกษำ)

5. งวดการเบิกจ่ายเงินและการส่งมอบรายงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.1 งวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของมูลค่ำสัญญำ หลังจำกที่ปรึกษำจัดส่งรำยงำนเบื้องต้น (Inception
Report) จำนวน 7 ชุด ภำยใน 30 วันนับจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง และได้ผ่ำนกำรตรวจรับแล้ว โดยรำยงำน
เบื้องต้น จะต้องประกอบด้วย
- หลักกำรและแนวคิดของขั้นตอนวิธีกำรดำเนินงำน
- แผนกำรดำเนินงำน โครงสร้ำงองค์กร และบุคลำกรที่จะเข้ำมำปฏิบัติงำน
- ร่ำงแบบสำรวจควำมพึงพอใจที่จะใช้ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรของ สพพ.
ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้มำตรฐำน

●
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5.2 งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของมูล ค่ำสัญญำ หลังจำกที่ปรึกษำจัดส่งร่ำงรำยงำนฉบับสุด ท้ำ ย
(Draft Final Report) จำนวน 7 ชุด ภำยในระยะเวลำ 150 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง และได้ผ่ำน
กำรตรวจรับแล้ว โดยรำยงำนดังกล่ำว จะต้องนำเสนอกำรวิเครำะห์ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ กำรสรุปผล
กำรสำรวจควำมพึงพอใจฯ และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ สพพ.
5.3 งวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของมูลค่ำสัญญำ หลังจำกที่ปรึกษำจัดส่งรำยงำนฉบับสุดท้ำย (Final
Report) จ ำนวน 7 ชุ ด และรำยงำนสรุ ป ส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำร (Executive summary) จ ำนวน 7 ชุ ด พร้ อ ม
Flash Drive จำนวน 2 ชิ้น ภำยในระยะเวลำ 180 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง และได้ผ่ำนกำรตรวจรับแล้ว
สพพ. จะหักเงินประกันผลงำน จำนวนร้อยละ 5 จำกค่ำจ้ำงในแต่ละงวด เพื่อเป็นกำรประกัน
ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสั ญญำ โดย สพพ. จะคืนเงินประกันผลงำนดัง กล่ ำว
ให้แก่ที่ปรึกษำไม่เกิน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ที่ปรึกษำหลุดพ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำแล้ว
6. หน้าที่ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
6.1 สพพ. มอบอำนำจควำมรับผิ ดชอบให้ แก่ ส ำนัก ส่ งเสริ มประสิ ทธิภ ำพและสื่ อสำรองค์ ก ร
ในนำมของ สพพ. เพื่อประสำนงำนและให้กำรสนับสนุนงำนในด้ำนต่ำงๆ แก่ที่ปรึกษำตลอดช่วงเวลำดำเนินกำร
รวมทั้งประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในกำรจ้ำงที่ปรึกษำของ สพพ. เพื่อพิจำรณำ และตรวจสอบ
รำยงำนของที่ปรึกษำ
6.2 สพพ. จะให้ควำมร่วมมือกับที่ปรึกษำและให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ของที่ปรึกษำดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว
7. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
7.1 ที่ปรึกษำต้องเป็นสถำบันกำรศึกษำที่ดำเนินกำรด้ำนกำรวิจัย
7.2 ที่ปรึกษำจะต้องจดทะเบียนไว้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง
7.3 ที่ปรึกษำต้องไม่เป็นผู้มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและไม่เคยปรำกฏว่ำ
เป็นผู้เจตนำหลีกเลี่ยงกำรชำระภำษีอำกร โดยแสดงหนังสือรับรองของตนเอง
7.4 ที่ป รึ กษำต้องไม่เป็ น ผู้ ที่ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.5 ที่ ป รึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กและหำกมี ก ำรท ำสั ญ ญำซึ่ ง มี มู ล ค่ ำ ตั้ ง แต่ 500,000 บำท
ขึ้นไปกับ สพพ. ให้รับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน 30,000 บำท
สำมำรถจ่ำยเป็นเงินสดได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรำยรับรำยจ่ำยยื่นต่อกรมสรรพำกรและปฏิบั ติตำมประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีและ
รำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
7.6 ที่ปรึกษำต้องเป็นผู้มีควำมชำนำญ มีควำมรู้ ประสบกำรณ์และผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กร
7.7 ที่ปรึกษำต้องมีบุคลำกรหลักที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
มีควำมชำนำญ โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

4
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1
ผู้จัดกำรโครงกำรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนประเมินผลองค์กร
- วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือสูงกว่ำ
- ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
2
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถิติ
- วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือสูงกว่ำ
- ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

ขั้นต่าจานวน
5 man-month
1 man-month

นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำต้องมีบุคลำกรสนับสนุน (Supporting Staff) อย่ำงเพียงพอเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ และสำมำรถดำเนินกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเสนอแผนบุคลำกรและ
แผนกำรดำเนินงำนที่ทำให้แน่ใจได้ว่ำมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อ สพพ.
8. งบประมาณ
วงเงินงบประมำณไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
9. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
9.1 ที่ปรึกษำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของโครงกำรและพันธะสัญญำให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยจะต้องใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญทำงเทคนิควิทยำกำรอย่ำงดีที่สุด ตำม
มำตรฐำนที่ยอมรับกันทำงมำตรฐำนวิชำชีพนำนำชำติ ตลอดระยะเวลำโครงกำร และที่ปรึกษำจะต้องปฏิบัติงำน
ด้วยควำมชำนำญเอำใจใส่ บรรยำยเนื้อหำให้ชัดเจน ต่อเนื่อง กระชับ และสอดคล้องกันในทุกบท
9.2 ที่ปรึกษำมีเวลำให้บริกำรตำมโครงกำรนี้ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง ที่ปรึกษำ
จะต้องจัดเตรียมแผนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ภำยในกำหนดเวลำและเร่งรัดปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน ควำมล่ำช้ำ
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของที่ปรึ กษำ จนเป็นเหตุให้ ที่ปรึกษำไม่สำมำรถส่ งมอบงำนภำยในกำหนดเวลำจะมี ผล
โดยตรงต่อกำรพิจำรณำคุณสมบัติของที่ปรึกษำสำหรับงำนโครงกำรอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนำคต
9.3 ที่ปรึกษำจะต้องส่งมอบรำยงำนเอกสำร คู่มือ และข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนทั้งหมด
สำหรับโครงกำรนี้ให้ สพพ. เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเอกสำรทุกฉบับหรือ
ข้อมูลต่ำงๆ ไม่ว่ำในรูปแบบใด ซึ่งที่ปรึกษำได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับโครงกำรนี้ ให้ถือเป็นควำมลับ และให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์และสิทธิของ สพพ. ที่ปรึกษำอำจเก็บสำเนำเอกสำรข้อมูลไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อควำมในเอกสำร
หรือข้อมูลนั้น ไปใช้ในกิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงำนโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก สพพ. ก่อน
10. การยื่นข้อเสนอโครงการ
ที่ปรึกษำที่ได้รับเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงกำร จะต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนโดยคนไทย
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 7 พร้อมทั้งแสดงประวัติ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมรับผิดชอบของ
ที่ปรึกษำแต่ละคนในสำขำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตำมแบบฟอร์มที่ สพพ. กำหนด) ทั้งนี้ กำรยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษำ
จะต้องแยกยื่นออกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย

5
(1) ข้อเสนอด้านคุณภาพ ที่ปรึกษำจะต้องนำเสนอแนวควำมคิดกำรดำเนินโครงกำรในกำรนำเทคนิค
ต่ำงๆ มำใช้ในกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งกระบวนกำรวิเครำะห์ ตลอดจนแผนกำรดำเนินงำน แผนภูมิ
แสดงบุคลำกรผู้รับผิดชอบ แผนภูมิแสดงแผนงำน และระยะเวลำในกำรดำเนินงำนทุกขั้นตอน กำรปฏิบัติงำน
นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำจะต้องแสดงควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละตำแหน่งตำมปริมำณงำนเป็น Man-Month
(2) ข้อเสนอด้านราคา ที่ปรึกษำจะต้องนำเสนองบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำม
TOR ที่กล่ำวข้ำงต้น
11. ระเบียบวิธีการจ้างที่ปรึกษาและหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ
(1) กำรจ้ำงที่ปรึกษำจะดำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
(2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
(2.1) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนคุณภำพ
1) ผลงำนและประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำ
20 คะแนน
2) วิธีกำรบริหำรและวิธีปฏิบัติงำน
40 คะแนน
3) บุคลำกรที่ร่วมงำน
40 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกทำงด้ำนคุณภำพ และได้รับกำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ
จะต้องมีคะแนนประเมินข้อเสนอทำงด้ำนคุณภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 70
(2.2) คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจะดำเนินกำรเปิดซองข้อเสนอด้ำนรำคำ
ของที่ปรึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินข้อเสนอด้ำนคุณภำพ โดยพิจำรณำสัดส่วนคะแนนข้อเสนอด้ำนคุณภำพ
และด้ำนรำคำ ดังนี้
1) ด้ำนคุณภำพ ร้อยละ 80
2) ด้ำนรำคำ ร้อยละ 20
12. ข้อสงวนสิทธิ์
ผลกำรพิจำรณำและคำตัดสินของคณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและ
สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรยื่นข้อเสนอทำงด้ำนคุณภำพ
และด้ำนรำคำของที่ปรึกษำครั้งนี้

