๒๑ ม.ค. ๖๓
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ระยะที่ ๓
๒. หลักการและเหตุผล
๒.๑ ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ
โครงการพั ฒ นาระบบติ ดตามประเมินผลการส่ งเสริมการผลิ ตและการบริโ ภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ระยะที่ ๓ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และรายงานผล
การดาเนิ นงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้ มีรูปแบบการผลิ ตและบริโ ภค
ที่ยั่งยื นต่อประชาคมโลก โดยเป้าหมายที่ ๑๒ เป็น ๑ ใน ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่ประเทศไทยและประชาคมโลกได้ร่วมกันดาเนินงานเพื่อให้บรรลุการพัฒนา
ที่ยั่ งยื น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ โดยสอดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการสร้า ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกาหนดประเด็น
การเติบโตอย่างยั่งยืน (การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว) โดยมีแนวทางการพัฒนา
ในการส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๔ การเติ บโตที่ เป็ น มิต รกั บสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ างยั่ง ยื น
โดยกาหนดให้ การส่ งเสริ มการผลิ ตและการบริโ ภคที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม เป็นแนวทางการพัฒ นาที่ มี
ความส าคั ญ สู ง และสามารถผลั ก ดั น สู่ ก ารปฏิ บั ติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ที่ได้กาหนดให้
การสงเสริมการบริโภคการผลิตและบริการที่ยั่งยืน เป็นกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
๒.๒ ที่มา/สภาพปัญหาความต้องการ/ความเร่งด่วน
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยื นที่ ๑๒ การสร้างหลั กประกันให้ มีรูปแบบการผลิ ตและบริโ ภค
ที่ยั่ งยื น (SDG 12: Ensuring Sustainable Consumption and Production Patterns) เป็นเป้าหมายที่ มี
ตัวชี้วัดหลากหลายและมีความซับซ้อน เนื่องจากตัวชี้วัดต้องตอบสนองและครอบคลุมการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้ง ต้องสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะนามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุ SDG 12 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ SDG 12 จึงได้แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ที่ ๑๒ สร้ างหลั กประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมอบให้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทางาน และเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ SDG 12 ซึ่ ง ส านั ก งานนโยบายฯ ได้ จั ด ท าแผนขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มมีภ ารกิ จ ในการรวบรวม
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด SDG 12 ของประเทศไทยเพื่อส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวบรวมและ
จัดทาเป็นรายงานภาพรวมการดาเนินงาน SDG ของประเทศ และพบว่าประเทศไทยยังขาดการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล การประเมินผล และการทบทวนผลการดาเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึง ยังขาดการบูรณาการ
แผนการดาเนินการของทุกภาคส่วนในภาพรวม เพื่อลดความซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สานักงานนโยบายฯ จึงเห็นความจาเป็นในการจัดทาโครงการพัฒนาระบบติดตาม

- ๒ประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยเพื่อให้การดาเนินงานตาม SDG 12
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๑๑ เป้ า ประสงค์ และ ๑๓ ตั ว ชี้ วั ด มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบและสามารถติ ด ตาม
ประเมินผลได้ โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง SDG 12 และนโยบาย/แผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนขับเคลื่อนฯ รวมทั้ง
ศึกษาวิธีการคานวณตัวชี้วัด SDG 12 ตามแนวทางที่สหประชาชาติกาหนด ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีวิธีการคานวณ
ที่ซับซ้อนและต้องนาเข้า/อ้างอิงข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาพิจารณาประกอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างน้อย
๓ ตัวชี้วัด พร้อมทั้ง จัดทาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) การศึกษาวิธีการคานวณตัวชี้วัด SDG 12 ตามแนวทางที่สหประชาชาติ
กาหนด อย่างน้อย ๕ ตัวชี้วัด เพื่อจัดทา/ปรับปรุงระบบติดตามฯ ให้สามารถนาเข้าประเมินผลและติดตาม
ข้อมูลใน ๕ ตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาของ SDG 12 รวมทั้งปรับปรุงแผนขับเคลื่อนฯ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด SDG 12 และระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) การศึกษาวิธีการคานวณตัวชี้วัด SDG 12 ตามแนวทาง
ที่สหประชาชาติกาหนด ๕ ตัวชี้วัดที่เหลือ ได้แก่ ตัว ชี้วัดที่ ๑๒.๓.๑ ดัชนีการสู ญเสียอาหาร ดัชนีของเสี ย
อาหาร ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๔.๑ จานวนภาคีสมาชิกข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีที่เป็นอันตรายและ
สารเคมีอื่น ๆ และของเสีย ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณีและข้อผูกพันในการถ่ายทอดข้อมูลตามที่กาหนด
ไว้ ใ นแต่ ล ะข้ อ ตกลงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๒.๕.๑ อั ต ราการน าขยะกลั บ มาใช้ ใ หม่ (recycling rate)
ในระดับประเทศ (จานวนตันของวัสดุที่ถูกนากลับมาใช้ใหม่) ตัวชี้วัดที่ ๑๒.เอ.๑ (12.a.1) จานวนการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนา และตัวชี้วัดที่ ๑๒.ซี.๑ (12.c.1) จานวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วย GDP (การผลิตและ
การบริโภค) และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของประเทศในด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งศึกษาแนวทางการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับชั้นวิธีจัดเก็บ (Tier Classification for Global SDG Indicators)
พร้อมทั้งพัฒนาระบบติดตามฯ ให้สามารถนาเข้าข้อมูลได้ทุกตัวชี้วัด และสะดวกต่อการใช้งาน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (จานวน ๕ ตัวชี้วัด
ที่เหลือ) จัดทาแนวทางและวิธีการคานวณตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งนาเข้าข้อมูลในระบบติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
๓.๒ เพื่อศึกษา และจัดทารูป แบบ (template) การเก็บข้อมูลที่เหมาะสม (จานวน ๕ ตัวชี้วัดที่
เหลือ) และจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง ๑๓ ตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน โดยนามาวิเคราะห์และประมวลผลให้สามารถ
แสดงผลภายใต้ระบบติดตามฯ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวคิดและออกแบบโครงสร้างเบื้องต้นการพัฒน า
ระบบติดตามฯ ในอนาคต
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต
๑) รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทย จานวน ๕๐ เล่ม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ฉบับภาษาไทย จานวน ๑๕๐ เล่ม และฉบับภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕๐ เล่ม
๒) สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่
(๑) ชุดบอร์ดนิทรรศการ (backdrop) พร้อมเคาเตอร์ออกบูธ
ขนาด ๔๑๔ (กว้าง) X ๒๓๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด

- ๓(๒) โรลอัพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๓) โรลอัพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๔) แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด A3 กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน พิมพ์ ๔ สี ความหนา ๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๒ ด้าน
จานวน ๓,๐๐๐ แผ่น
(๕) motion graphic ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เวลา ๔-๗ นาที
จานวน ๑ เรื่อง
๔.๒ กลุ่มเป้าหมาย
๑) หน่วยงานที่อยู่ในคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
๒) หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ภาคเอกชน
๔) สถาบันการศึกษา
๕) องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ขอบเขตการดาเนินงาน
๕.๑ กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ระยะที่ ๓
๕.๑.๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์วิธีการคานวณตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่ ๑๒
ตามที่สหประชาชาติกาหนดและประกาศใช้ล่าสุด รวมทั้งศึกษาศักยภาพและแนวทางการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
ของไทยเพื่อให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันกับการจัด Tiers ตามระดับของการพัฒนาวิธีการได้มาและความ
พร้อมของข้อมูล (Tier Classification for Global SDG Indicators) และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว
๕.๑.๒ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล/วิธีการ
คานวณ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จานวน ๕ ตัวชี้วัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด อย่ า งน้ อ ย ๕ ครั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๐ คน/ครั้ ง โดยจะต้ อ ง
ดาเนินการในส่วนของการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม จัดหาสถานที่ประชุม รวมทั้ งจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุม สรุปผลการประชุม และเอกสารวิธีการคานวณ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด จานวน ๕ ตัวชี้วัด
๕.๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการคานวณตัวชี้วัดของเป้าหมาย
การพัฒนายั่งยืนที่ ๑๒ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย จานวน ๕ ตัวชี้วัดที่เหลือ
๕.๑.๔ ทบทวนวิธีการเก็บข้อมูล และผลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด รวมทั้งเวียนขอรับความเห็นต่อ
รู ป แบบรายงานผล (template) ของทั้ ง ๑๓ ตั ว ชี้ วั ด ทางจดหมายทางการ และ/หรื อ ทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
๕.๑.๕ พัฒนาโครงสร้างระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย โดยจัดทาขึ้นใหม่สาหรับ ๕ ตัวชี้วัดที่เหลือ ให้แสดงผลและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง ๑๓ ตัวชี้วัด
๕.๑.๖ เก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามรูปแบบรายงานผล (template) ทั้ง ๑๓ ตัวชี้วัด

- ๔๕.๑.๗ นามาวิเคราะห์และประมวลผลตามแนวทางและวิธีการคานวณที่ออกแบบ พร้อมทั้ง
นาเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ เพื่อให้ระบบติดตามฯ แสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดได้
๕.๑.๘ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการฯ จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องและหน่ ว ยงานสนั บสนุ นในการให้ ข้ อ มูล โดยจะต้ อ ง
ดาเนิ น การในส่ว นของการจั ดส่ งหนั งสื อเชิญประชุม จัดหาสถานที่ประชุม รวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบ
การประชุมและสรุปผลการประชุม
๕.๑.๙ จั ด อบรมการใช้ ง านระบบติ ด ตามฯ ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ คน พร้อมทั้งจัดทา
คู่มือสาหรับการอบรม
๕.๑.๑๐ เสนอกรอบแนวคิดและออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบติดตามฯ ในเบื้องต้น
และศึ ก ษา ทบทวน วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล รายตั ว ชี้ วั ด พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะรู ป แบบรายงานผล (template)
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกันทั้ง ๑๓ ตัวชี้วัด ให้สามารถนาเข้าข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ รวมทั้งรองรับ
การเชื่อมต่อการรายงานผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต
๕.๒ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
๕.๒.๑ จัดทาสื่อประชาสั มพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่ยั่งยืน ได้แก่
(๑) ชุดบอร์ดนิทรรศการ (backdrop) พร้อมเคาเตอร์ออกบูธ
ขนาด ๔๑๔ (กว้าง) X ๒๓๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๒) โรลอัพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๓) โรลอัพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๔) แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด A3 กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน พิมพ์ ๔ สี ความหนา ๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๒ ด้าน
จานวน ๓,๐๐๐ แผ่น
(๕) motion graphic ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เวลา ๔-๗ นาที
จานวน ๑ เรื่อง
๕.๒.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องดาเนินการในส่วนของ
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม จัดหาสถานที่ประชุม รวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการประชุมและสรุปผล
การประชุม
๖. วงเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน
จานวนเงิน ๒,๔๑๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- ๕๗. เงื่อนไขการจ้าง
๗.๑ ระยะเวลาดาเนินงาน
กาหนดเวลาดาเนินงาน จานวน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
๗.๒ การเสนอผลงาน
๗.๒.๑ จั ด ส่ ง รายงานขั้ น ต้ น (Inception Report) ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น ที่ ล งนาม
ในสัญญา โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จานวน ๑๒ เล่ม โดยจะต้องประกอบด้วย
๑) แนวคิดในการศึกษา รวมทั้งวิธีการที่จะใช้ในการรวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์
ข้อมูลตามขอบเขตการดาเนินงาน
๒) แผนการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑ - ๕.๒ ที่แสดงถึงกิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
๓) ผลการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑.๑
๗.๒.๒ จัด ส่ งรายงานฉบั บ กลาง (Interim Report) ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ล งนาม
ในสัญญา โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จานวน ๑๒ เล่ม โดยจะต้องประกอบด้วย
๑) ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่นาเสนอในรายงานขั้นต้น (Inception Report)
๒) ผลการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑.๒ – ๕.๑.๓
๓) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑.๔ และข้อ ๕.๒.๒
๔) (ร่าง) สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่ยั่งยืน ตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๒.๑
๗.๒.๓ จั ดส่ งร่ างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่
ลงนามในสัญญา โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จานวน ๑๒ เล่ม โดยจะต้องประกอบด้วย
๑) ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
๒) ผลการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑.๔, ๕.๑.๑๐ และข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๒
๓) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑.๕ – ๕.๑.๗
๗.๒.๔ จั ด ส่ งรายงานฉบั บ สมบู รณ์ (Final Report) ภายใน ๒๑๐ วั น นั บจากวั นที่ ล งนาม
ในสัญญา รวมทั้งได้นาความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ
๕.๑.๘ – ๕.๑.๙ และ ๕.๒.๒ มาใช้ในการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์หรือระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
โดยจะต้องประกอบด้วยผลการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ ๕.๑ - ๕.๒ ดังนี้
๑) รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับภาษาไทย จานวน ๕๐ เล่ม และรายงานสรุปสาหรับ
ผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย จานวน ๑๕๐ เล่ม และฉบับภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕๐ เล่ม
๒) สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่อ เสริ มสร้ า งความรู้ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการผลิ ต และบริ โ ภค
ที่ยั่งยืน ได้แก่
(๑) ชุดบอร์ดนิทรรศการ (backdrop) พร้อมเคาเตอร์ออกบูธ
ขนาด ๔๑๔ (กว้าง) X ๒๓๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๒) โรลอัพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๓) โรลอัพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
จานวน ๑ ชุด
(๔) แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

- ๖ขนาด A3 กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน พิมพ์ ๔ สี ความหนา ๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๒ ด้าน
จานวน ๓,๐๐๐ แผ่น
(๕) motion graphic ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เวลา ๔ - ๗ นาที
จานวน ๑ เรื่อง
๓) ยู เ อสบี แ ฟลชไดรฟ์ (USB Flash drive) ที่ บ รรจุ ไ ฟล์ ร ายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
ฉบับภาษาไทย รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Word ไฟล์
และ PDF ไฟล์ อย่างน้อย ๓๐ ชิ้น
๔) ไดร์ฟบันทึกข้อมูล (External Hard drive) บรรจุ Source code ระบบติดตามฯ
รูปแบบรายงานผล (template) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ชิ้น
๗.๓ การจ่ายเงิน
๗.๓.๑ งวดที่ ๑ จ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ ๒๐ ของวงเงิ น ค่ า จ้ า งตามสั ญ ญา เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง
รายงานขั้นต้น (Inception Report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา) ได้ให้
ความเห็นชอบรายงานขั้นต้น รวมทั้งได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว
๗.๓.๒ งวดที่ ๒ จ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ ๓๐ ของวงเงิ น ค่ า จ้ า งตามสั ญ ญา เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง
รายงานฉบับกลาง (Interim report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา) ได้ให้
ความเห็นชอบรายงานฉบับกลาง รวมทั้งได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว
๗.๓.๓ งวดที่ ๓ จ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ ๓๐ ของวงเงิ น ค่ า จ้ า งตามสั ญ ญา เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง (Draft Final Report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา) ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว
๗.๓.๔ งวดที่ ๔ จ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ ๒๐ ของวงเงิ น ค่ า จ้ า งตามสั ญ ญา เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) และผู้ ว่ า จ้ า ง (คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา)
ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว
การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
๘. การจัดทาข้อเสนอ
ที่ปรึกษาที่ได้รับหนังสือเชิญจะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย โดยจัดทาแยกเป็น ๓ ซอง
จานวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสาเนา ๖ ชุด) คือ (ก) ข้อเสนอด้านเทคนิค (ข) ประวัติและผลงาน และ
(ค) ข้อเสนอด้านการเงิน (ราคา) โดยปิดผนึกและระบุประเภทข้อเสนอ เสนอต่อ “ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๔ สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐”
๘.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี้
(๑) แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ แผนการดาเนินงาน และข้อเสนอที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการดาเนินงาน
(๒) บุคลากรหลักในการดาเนินงานและผังบุคลากร โดยระบุรายชื่อที่ปรึกษา ความเชี่ยวชาญ
ซึ่งที่ปรึกษาต้องระบุรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

- ๗ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน/สิ่งแวดล้อม/เกษตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
เศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
คน-เดื อ น ที่ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณงานและระยะเวลาการท างานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการด าเนิ น งาน
โดยที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรหลัก จะต้องลงนามการเข้าร่วมทางาน รวมทั้งระบุจานวนและรายชื่อบุคลากร
สนับสนุนอื่น ๆ ที่ร่วมดาเนินงาน
๘.๒ ประวัติและผลงาน ประกอบด้วย
(๓.๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดาเนินงานซึ่งมีการลงนามกากับ
(๓.๒) สรุปผลงานของบริษัทที่ปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษา
(๓.๓) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะ
ทางการเงินของที่ปรึกษา เช่น งบการเงิน และเอกสารรับรองด้านสินเชื่อ ฯลฯ
๘.๓ ข้อเสนอด้านการเงิน (ราคา) จะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย
(๑) สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/
นั กวิจั ย /ผู้ ป ระสานงานหรื อเลขานุ การฯ) งบดาเนินงาน (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนการ
ดาเนินงาน เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าสารวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื้อวัส ดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ประชุม สัมมนา อบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าสาเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่า
ออกแบบและผลิ ต สื่ อ เป็ น ต้ น ) งบลงทุ น (ได้ แ ก่ ค่ า จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน) งบอื่ น ๆ (ได้ แ ก่
ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ค่าภาษี เป็นต้น)
(๒) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่ายโดยแสดงจานวนและอัตรา
ของการคานวณค่าใช้จ่ายจาแนกตามขอบเขตการดาเนินงานหรือแผนการดาเนินงานอย่างละเอียด
๙. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๙.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๙.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๙.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๙.๕ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในสาขาสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙.๖ ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๙.๗ มีคุณสมบั ติแ ละไม่มีลักษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัดจ้า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนด
๙.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว
๙.๙ ทีป่ รึกษาที่ยื่นเสนอโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ
กับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
๙.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกาหนด
๙.๑๒ ที่ ป รึ ก ษาที่ ยื่ น เสนอราคาในรู ป แบบของ “กิ จ การร่ ว มค้ า ” ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
๙.๑๓ ไม่เป็น ผู้ที่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

- ๘๙.๑๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลางที่ เ ว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙.๑๕ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
๙.๑๖ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรื อ
สอดคล้องกับโครงการที่จะจัดจ้าง เป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย
หรื อมี การเรี ย นการสอนและการฝึ ก อบรม หรือมี ผ ลงานที่เ กี่ยวข้องกับการศึ กษาด้านการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙.๑๗ ทีป่ รึกษาต้องเสนอรายชื่อคณะผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน/สิ่งแวดล้อม/เกษตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และด้านเศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับ โครงการหรือเคยรับจ้างดาเนินงาน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการที่จะจ้าง
๑๐. ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน
งานที่ ด าเนิ น การแล้ ว ทุ ก ชิ้ น งาน รวมทั้ ง ที่ ส่ ง มอบแล้ ว และที่ ยั ง ไม่ ส่ ง มอบให้ ถื อ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจะนาบางส่วน
หรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพร่ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นเผยแพร่หรือทาซ้าไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสานักงานนโยบายฯ เท่านั้น
๑๑. อัตราค่าปรับ
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะคิดค่าปรับ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางาน
แล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน
๑๒. เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา
คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกที่ปรึกษา และจะพิจารณาข้อเสนอที่ปรึกษา
รวมทั้งความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารตามที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และจะพิจารณาข้อเสนอทางด้าน
คุณภาพก่อน โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
๓๐ คะแนน
๑๒.๑.๑ ผลงานและประสบการณ์โดยตรงในงานลักษณะเดียวกับโครงการ (๒๐)
๑๒.๑.๒ ผลงานและประสบการณ์คล้ายกับงานของโครงการหรือสามารถนามาประยุกต์กับ
การดาเนินโครงการได้ (๑๐)
๑๒.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
๔๐ คะแนน
๑๒.๒.๑ ความเข้าใจในการดาเนินโครงการ (๑๕)
๑๒.๒.๒ วิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนการศึกษา (๒๐)
๑๒.๒.๓ แผนการดาเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สาเร็จตามระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ (๕)

- ๙๑๒.๓ จานวนบุคลากรที่ร่วมงานและคุณวุฒิของบุคลากร
๒๐ คะแนน
๑๒.๓.๑ จ านวนบุ ค ลากรหลั ก และสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสมกั บ งานและความเชี่ ย วชาญ
ตามแผนการดาเนินงาน (๕)
๑๒.๓.๒ คุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ ข องบุ ค ลากรหลั ก ที่ แ สดงถึ ง ความเชี่ ย วชาญในงาน
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ (๑๕)
๑๒.๔ ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
๕
คะแนน
๑๒.๕ ข้อเสนอทางด้านการเงิน
๕
คะแนน
เนื่องจากโครงการนี้จาเป็นต้องว่าจ้างผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมทั้งเคยมีผลงาน
การศึกษาที่เกี่ย วกับ SDG 12 เนื่องจากตัว ชี้วัดของ SDG 12 มี จานวนทั้งหมด ๑๓ ตัว และแต่ล ะตัว ชี้วัด
มีรายละเอียดการจัดเก็บและข้อมูลที่ต้องรายงานแตกต่างกัน นอกจากนี้ วิธีการคานวณตัวชี้วัดหลายตัวมีความ
ยุ่งยากและต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งต้องมีการพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ ให้เชื่อมต่อและ
สามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนมาก ดังนั้น จะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๗๐ ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
สูงสุดถือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดและจะได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา และเจรจา
ต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมต่อไป
๑๓. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑๓.๑ การลงนามสั ญ ญาการจั ด จ้า งครั้ งนี้ จะลงนามสั ญญาต่ อเมื่อพระราชบัญ ญัติ งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผ ลใช้ บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากส านั กงบประมาณแล้ ว และหากส านักงานนโยบายฯ ไม่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว สานักงานนโยบายฯ สามารถยกเลิกการจัดจ้างได้ โดยผู้เสนอราคา
มิอาจเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้
๑๓.๒ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา
ตรวจสอบเอกสาร การยกเลิ กการจ่ ายเงิน ทันที และเรียกเงินคืน หากที่ปรึกษาไม่ส ามารถดาเนินการได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาข้อใดข้อหนึ่ง โดยที่ปรึกษาจะไม่ขอ
เรียกร้องสิทธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสานักงานนโยบายฯ
๑๓.๓ เงื่อนไขซึ่งที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่
๑) ในกรณีที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงาน
หรือขอความร่ วมมือให้ที่ปรึกษามาร่ว มประชุม สั มมนาหรือชี้แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือ
การศึกษาของโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ระยะที่ ๓ ในโอกาสต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
๒) ในกรณีที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวกับการศึกษาของโครงการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓ ที่ปรึกษาจะต้อง
ให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งให้คาแนะนาเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ๑๐ ๓) ในกรณี ที่ ก ารด าเนิ น งานตามขอบเขตและแผนการด าเนิ น งานศึ ก ษาของโครงการฯ
ต้องการให้บุคลากรของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมให้ข้อมูลหรือ
ข้ อ คิ ด เห็ น ในกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ หรื อ ส านั ก งานนโยบายฯ อาจจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการให้
ข้อแนะน าเพื่อเชื่อมโยงมุ มมองด้านนโยบายและการบริห ารกับด้านวิช าการ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๔) ในกรณีที่โครงการฯ มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อดาเนินงาน เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จที่ปรึกษา
จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ พร้อมซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ และเอกสารข้อมูลทุกประเภท
ที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนรายงานการศึกษาเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งที่ ป รึ ก ษาต้ องส่ งมอบให้ ส านั กงานนโยบายฯ พร้ อ มทั้ ง ข้ อ มู ล ทุ ก ประเภทในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ภายใต้โครงการฯ
๕) ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบในการบารุงรักษาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการเป็นเวลา ๑ ปี และหากมีข้อผิดพลาดหรือ
บกพร่ องของตัวระบบฯ ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑๑ รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : (ไม่จากัดหน้า) (กรุณาเบรกดาวน์ตัวคูณในแต่ละรายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของสานักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ )
 จ้างที่ปรึกษา  ดาเนินการเอง

๑) ตารางสรุปค่าใช้จ่าย
รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
๑.๑.๑ ผู้จดั การโครงการ
๑.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญ

ปริมาณเป้าหมาย
(คน/เดือน)

วงเงิน
(บาท)
๙๕๕,๐๐๐

๑ คน
๑ คน
๑ คน
๑ คน

๒๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑.๒ บุคลากรสนับสนุน
๑.๒.๑ นักวิจัย
๑ คน
๑.๒.๒ ผู้ประสานงานโครงการ
๑ คน
๒.ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา/อบรม
๒.๑.๑ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
๕ ครั้ง
๒.๑.๒ ประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการฯ
๑ ครั้ง
๒.๑.๓ อบรมการใช้งานระบบติดตามฯ
๑ ครั้ง
๒.๑.๔ ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
๑ ครั้ง
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
๒.๒ ค่าจัดพิมพ์รายงานการศึกษา (รายงานขั้นต้น รายงาน
๓๘๖ เล่ม,
ฉบับกลาง ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ๓๐ ชิ้น,
และเอกสารสรุปสาหรับผู้บริหาร)
ไดร์ฟบันทึกข้อมูล ๑ ชิ้น
๒.๓ ค่าแปลเอกสาร
เหมาจ่าย
๒.๔ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เหมาจ่าย
๒.๕ ค่าจัดเก็บ วิเคราะห์ และนาเข้าข้อมูลในระบบติดตามฯ
เหมาจ่าย
จานวน ๑๓ ตัวชี้วัด
๒.๖ ค่าพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ
เหมาจ่าย
๒.๗ ค่าออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดบอร์ด
ชุดบอร์ดนิทรรศการ ๑ ชุด,
นิทรรศการ/โรลอัพ ๒ เรื่อง/แผ่นพับ/motion graphic)
โรลอัพ ๒ ชุด,
แผ่นพับ ๓,๐๐๐ แผ่น,
motion graphic ๑ เรื่อง
รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ

ป.โท ขึ้นไป
ป.โท ขึ้นไป
ป.โท ขึ้นไป
ป.โท ขึ้นไป

๑๐๐,๐๐๐ ป.ตรีขึ้นไป
๑๐๕,๐๐๐ ป.ตรีขึ้นไป
๑,๔๖๓,๐๐๐
๒๗๐,๘๕๐

๑๓๔,๘๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๓๒,๓๕๐
๒๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐

๒,๔๑๘,๐๐๐

- ๑๒ ๒) ตารางแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา
๑.๑.๑ ผู้จดั การโครงการ
๑.๑.๒ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน/การเกษตร/พลังงาน/อุตสาหกรรม
๑.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม/
เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน
๑.๒.๑ นักวิจัย
๑.๒.๒ ผู้ประสานงานโครงการ

ปริมาณ
เป้าหมาย

วงเงิน
(บาท)
๙๕๕,๐๐๐

คาชี้แจง
รายละเอียด

๑ คน/๕ เดือน
๑ คน/๓ เดือน

๒๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน

๑ คน/๔ เดือน

๒๐๐,๐๐๐

ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน

๑ คน/๓ เดือน

๑๕๐,๐๐๐

ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน

๑ คน/๕ เดือน

๑๐๐,๐๐๐

ป.ตรี ขึ้นไป อัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน

๑ คน/๗ เดือน
๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดาเนินกิจกรรม
๒.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนา/อบรม
๒.๑.๑ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/ครั้ง

๕ ครั้ง

๒.๑.๒ ประชุมรับฟังความคิดเห็นผล
การศึกษาโครงการฯ ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน

๑ ครั้ง

๒.๑.๓ อบรมการใช้งานระบบติดตามฯ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

๑ ครั้ง

๒.๑.๔ ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน

๑ ครั้ง

๑๐๕,๐๐๐
ป.ตรี ขึ้นไป อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๑,๔๖๓,๐๐๐
๒๗๐,๘๕๐
๖๑,๐๐๐ - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๕๐๐ บาท X ๒๐ คน X ๓
วัน = ๓๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท X ๒๐ คน
X ๒ มื้อ X ๓ วัน = ๖,๐๐๐ บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๑๐๐ บาท X
๒๐ ชุด X ๕ ครั้ง = ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่าสถานที่ ๕,๐๐๐ บาท/วัน X ๓ วัน =
๑๕,๐๐๐ บาท
๙๒,๒๐๐ - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๕๐๐ บาท X ๑๐๐ คน =
๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท X ๑๐๐
คน X ๒ มื้อ = ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๒๐๐ บาท X
๑๐๐ ชุด = ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร (เอกชน ๒ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๓
ชั่วโมง = ๗,๒๐๐ บาท)
- ค่าเช่าสถานที่ ๕,๐๐๐ บาท
๕,๘๕๐ - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๑๒๐ บาท X ๑๕ คน =
๑,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท X ๑๕ คน
X ๒ มื้อ = ๑,๐๕๐ บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๒๐๐ บาท X
๑๕ ชุด = ๓,๐๐๐ บาท
๑๑๑,๘๐๐ - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๕๐๐ บาท X ๑๒๐ คน =
๖๐,๐๐๐ บาท

- ๑๓ รายการ

๒.๒ ค่าจัดพิมพ์รายงานการศึกษา
๒.๒.๑ รายงานขั้นต้น
๒.๒.๒ รายงานฉบับกลาง
๒.๒.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
๒.๒.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์

๒.๒.๕ รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ฉบับ
ภาษาไทย
๒.๒.๖ รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร ฉบับ
อังกฤษ
๒.๒.๗ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash
drive) บรรจุไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ฉบับภาษาไทย รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
๒.๒.๘ ไดร์ฟบันทึกข้อมูล (External Hard
drive) บรรจุ Source code ระบบติดตามฯ
๒.๓ ค่าแปลเอกสาร Metadata และ
Workplan และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๒.๔.๑ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสานักงาน
๒.๔.๒ ค่าติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์/โทรสาร
๒.๔.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๒.๕ ค่าจัดเก็บ วิเคราะห์ และนาเข้าข้อมูล
ในระบบติดตามฯ จานวน ๑๓ ตัวชี้วัด
๒.๖ ค่าพัฒนาโครงสร้างระบบติดตามฯ
๒.๗ ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

ปริมาณ
เป้าหมาย

วงเงิน
(บาท)

คาชี้แจง
รายละเอียด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท X ๑๒๐
คน X ๒ มื้อ = ๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๒๐๐ บาท X
๑๒๐ ชุด = ๒๔,๐๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร (เอกชน ๒ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๓
ชั่วโมง = ๗,๒๐๐ บาท)
(รัฐ ๒ คน X ๖๐๐ บาท X ๓ ชั่วโมง
= ๓,๖๐๐ บาท)
- ค่าเช่าสถานที่ ๕,๐๐๐ บาท

๑๓๔,๘๐๐
๑๒ เล่ม*
๑๒ เล่ม*
๑๒ เล่ม *
๕๐ เล่ม**

๑๕๐ เล่ม

- เล่มละ ๒๐๐ บาท X ๑๒ เล่ม = ๒,๔๐๐ บาท
- เล่มละ ๓๐๐ บาท X ๑๒ เล่ม = ๓,๖๐๐ บาท
- เล่มละ ๔๐๐ บาท X ๑๒ เล่ม = ๔,๘๐๐ บาท
- เล่มละ ๔๐๐ บาท X ๕๐ เล่ม = ๒๐,๐๐๐ บาท
(*ค่ากระดาษขาว-ดา สี ค่าจัดพิมพ์ และค่าวัสดุ
เพื่อจัดทารางาน เสนอคณะกรรมตรวจรับ งาน
คลัง และต้นฉบับ,
**ค่ากระดาษขาว-ดา สี ค่าจัดพิมพ์ และค่าวัสดุ
เพื่อจัดทารางาน เสนอคณะกรรมตรวจรับ งาน
คลัง ต้นฉบับและคณะทางานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒)
- เล่มละ ๓๐๐ บาท X ๑๕๐ เล่ม = ๔๕,๐๐๐ บาท

๑๕๐ เล่ม

- เล่มละ ๓๐๐ บาท X ๑๕๐ เล่ม = ๔๕,๐๐๐ บาท

๓๐ ชิ้น

- ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash drive)
๓๐ ชิ้น x ๓๐๐ บาท = ๙,๐๐๐ บาท

๑ ชิ้น

- ไดร์ฟบันทึกข้อมูล (External Hard drive)
๑ ชิ้น x ๕,๐๐๐ บาท = ๕,๐๐๐ บาท

เหมาจ่าย

๓๐,๐๐๐

เหมาจ่าย

๑๓๒,๓๕๐
- อัตรา ๗,๐๐๐ บาท X ๗ เดือน = ๔๙,๐๐๐ บาท
- อัตรา ๓,๐๐๐ บาท X ๗ เดือน = ๒๑,๐๐๐ บาท
- เหมาจ่าย ๖๒,๓๕๐ บาท

เหมาจ่าย

๒๕๐,๐๐๐

เหมาจ่าย

๕๐๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐

- ๑๔ รายการ
๒.๗.๑ ออกแบบและจัดทาชุดบอร์ด
นิทรรศการ (backdrop) พร้อมเคาเตอร์
ออกบูธ ขนาด ๔๑๔ (กว้าง) X ๒๓๐ (สูง)
เซนติเมตร
๒.๗.๒ ออกแบบและจัดทาโรลอัพ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน ขนาด ๑๐๐ (กว้าง) X ๒๐๐ (สูง)
เซนติเมตร
๒.๗.๓ ออกแบบและจัดทาโรลอัพ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่องการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน ขนาด ๑๐๐ (กว้าง)
X ๒๐๐ (สูง) เซนติเมตร
๒.๗.๔ ออกแบบและจัดทาแผ่นพับ ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน A3
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน พิมพ์ ๔ สี ความหนา
๑๖๐ แกรม พิมพ์ ๒ ด้าน
๒.๗.๕ ออกแบบและจัดทา motion
graphic ความรูเ้ กี่ยวกับการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน เวลา ๔-๗ นาที
รวมเป็นเงิน

ปริมาณ
เป้าหมาย
๑ ชุด

วงเงิน
(บาท)

คาชี้แจง
รายละเอียด
๑ ชุด X ๒๕,๐๐๐ บาท = ๒๕,๐๐๐ บาท

๑ ชุด

๑ ชุด X ๒๐,๐๐๐ บาท = ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ ชุด

๑ ชุด X ๒๐,๐๐๐ บาท = ๒๐,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐ แผ่น

๓,๐๐๐ แผ่น X ๑๐ บาท = ๓๐,๐๐๐ บาท

๑ เรื่อง

๑ เรื่อง X ๕๐,๐๐๐ บาท = ๕๐,๐๐๐ บาท
๒,๔๑๘,๐๐๐

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

หมายเหตุ ที่มาของการกาหนดราคากลาง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- คู่มือการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สานักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

