เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.
ประสงค์ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการต่อเนื่อง
และเป็นระบบ และมุ่งให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดาเนินงาน
ตามปกติ มิใช่เป็นเพียงการบริหารจัดการเพื่ อให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้เกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยได้นาองค์ประกอบการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread way
Commission: COSO และกรอบแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลองค์การมหาชน และแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่สานักงานตรวจการแผ่นดินกาหนด มาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถ
บรรลุภารกิจและพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามที่ สนช. กาหนด
ดังนั้น สนช. จึงเห็นสมควรที่จะต้องว่าจ้างหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเป็ น
ที่ปรึกษาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยง
ของ สนช. สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานใหม่ของสานักงานฯ และเป็นไปตามหลักวิชาการ เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายใน สนช. อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริห ารความเสี่ ยงเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยให้ สนช. สามารถดาเนินงานตาม
ภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ โดยการใช้กระบวนการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงมา
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสาคัญที่อาจทาให้การดาเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
และจัดให้มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของ สนช.
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ สนช. สามารถดาเนินภารกิจในการบริหารจัดการ การส่งเสริมด้านนวัตกรรมของ
ประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความตระหนักต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมต่อการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ที่ปรึกษาจะต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และร่วมดาเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยให้
เป็นไปตามหลักการและแนวทางสากลในองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามหลักการของ
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรื อ COSO-ERM
ได้แก่ การให้ ความรู้ พื้น ฐานกับ ผู้ บ ริ ห าร คณะทางาน และผู้ เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ ยง
ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ จัดทาแผนผังความเสี่ยงองค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบ
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมตัวแบบหรือกรอบแนวคิด
อื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3.2 ที่ปรึกษาจะร่วมวิเคราะห์ กาหนดปัจจัยเสี่ยงสอดคล้อง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และติดตาม
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้
4 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของ สนช.
S1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) สร้างความเข้มแข็งระบบ
นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจาก
พื้นฐาน
S2 สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางนวั ต กรรม (Catalyst for Changes) สร้ า ง
นวัตกรรมที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน
รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
S3 สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) เตรียมความพร้อมและยกระดับ
ศักยภาพทางนวัตกรรมสาหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ผ่านการสร้าง
การรับรู้ องค์ความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม
S4 พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กรอย่างมั่นคง
3.2.1 วิเคราะห์ทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่
และโครงการสาคัญ (Strategic Projects) ตลอดปีงบประมาณ 2562 ของ สนช. โดยมีการ
ทบทวนประเด็นความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความครบถ้วน
สมบูรณ์สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของสานักงานฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ สนช.
กาลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น
3.1.2 ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน
มาจากผู้จัดการความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.1.3 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เหตุ ปั จ จั ย ของความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ทั้ ง หมด หารื อ แลกเปลี่ ย นกั บ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และสรุ ป เหตุปั จจั ยที่ มี ค วามชัด เจน เหมาะสมในการก าหนดกลยุท ธ์และ
มาตรการในการลดความเสี่ยงต่อไป
3.1.4 กาหนดแนวทางการลดความเสี่ยง และร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัด ทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ความสอดคล้ อ งอย่ า งชัด เจนกั บ เหตุ ปัจ จัย ของแต่ ล ะความเสี่ ย ง โดยก าหนดมาตรการ
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และการติดตามผล ที่ชัดเจนและเหมาะสม สาหรับ
ใช้ในการติดตามประเมินความเสี่ยงระหว่างปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Page | 2

3.3 ที่ปรึกษาจัดเตรียมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
องค์กร ที่สามารถรองรับการนาเข้าและติดตามข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ ยงให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยระบบจะมีองค์ประกอบสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กรในเบื้องต้น ได้แก่
- ข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
- การนาเข้าข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- การทวนสอบและติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา
3.4 การร่วมนาเสนอหารือให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทางานของ สนช. ในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม
4 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8 เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.11 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่ง ได้รั บ คั ดเลื อ กเป็ นคู่สั ญญาต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้ อจัด จ้า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
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4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.13 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รั บ คัดเลื อกเป็นคู่สั ญญาต้อ งรับและจ่ายเงินผ่ านบัญชีธ นาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
4.14 ต้องจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และมีประสบการณ์การเป็น
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร หรือมีผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
5 ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน 12 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6 วิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษา โดยสานักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจาก
ที่ปรึกษาได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของที่ปรึกษา จานวน 4 (สี่) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ปรึกษาได้ส่งรายงานการบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรพร้อมทั้งคู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ปรึกษาได้ส่งรายงานการบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ภายใน 4 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา
งวดที่ 3 กาหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ปรึกษาได้ส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ภายใน 7 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา หลังจากที่ปรึกษาได้ส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใน 10 เดือน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา
7 ผลงานที่จะต้องส่งมอบ
รายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ และ
คู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร จานวนอย่างละ
3 ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
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8 งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
หั ก ณ ที่จ่ ายแล้ ว ทั้งนี้ ค่าจ้ างดังกล่ าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสั มมนาตามแผนงาน
กิจกรรม
9 ราคากลางและแหล่งที่มา
9.1 ราคากลาง 970,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
9.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ ปษ-0005-60 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560
10 กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ
ลิ ขสิ ทธิ์ของ สนช. โดยผู้ รั บ จ้ างจะต้องไม่ส่ งมอบและไม่เผยแพร่ ข้อ มูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
11 ค่าปรับ
หากที่ปรึกษาไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดตามข้อ 5. ที่ปรึกษาจะต้องชาระค่าปรับ
ให้แก่สานักงานฯ โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินสัญญา นับถัดจากวันที่กาหนด
แล้วเสร็จตามที่กาหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษายอมให้
สานักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ที่ปรึกษาทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
12 จรรยาบรรณของผู้ประเมิน/ผู้รับจ้าง
12.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการภายในระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจาก
วันที่เริ่มเข้ามาดาเนินการ
12.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็น ผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลัก
วิชาการที่สามารถอ้างอิงได้
13. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสิน โดย
ใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)

กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20

2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ

กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
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โดยมีรายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ คือ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยคะแนนสาหรับแต่ละหัวข้อย่อยจะต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
เกณฑ์การพิจารณา

คะแนน (%)

1. การนาเสนอทฤษฎี หลักการ แนวทางการดาเนินงาน และการออกแบบระบบ
บริหารความเสี่ยง
2. แผนการดาเนินงานและวิธีการบริหารโครงการ
3. ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานและบุคลากรในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. ประสบการณ์ด้านระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรภาครัฐ

20
30
30
20

14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
งานบริหารความต่อเนื่อง ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 626/633
โทรสาร: 02-017 5566
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