
ขอบเขตของงาน (TOR)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.  ชื่อโครงการ 
  จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ .ศ . ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๓ (๑๓ ) 

ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรก ำกับ
ดูแลทำงวิชำกำรของคณะอนุกรรมกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ภำยใต้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ได้จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  เพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นข้อมูลทำงวิชำกำรในกำรก ำหนดนโยบำย แผน มำตรกำร ตลอดจน
แนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพและทันต่อสถำนกำรณ ์

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึงได้
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือกำรติดตำม รวบรวม วิเครำะห์ และ
ประเมินผล สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสนอแนวทำง กำรด ำเนินกำร
ที่เหมำะสมในอนำคต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงปัจจัย
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมและด้ำนอื่นๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภำคอำเซียน ตลอดจนควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ในประเด็นกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในกำรเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำรและ
เผยแพร่ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
ตลอดจนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่มีกำรก ำหนดแนวทำงและ
กำรขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมบนพ้ืนฐำน
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือท ำให้ประชำชนเกิดควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อม 
อันจะส่งผลให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเสนอรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผน รวมทั้งมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ ่งแวดล้อมของประเทศ เพื ่อให้สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงทันท่วงที เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชำชนเกิดควำมรู้และ
ควำมตระหนักในกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 

 

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผน รวมทั้งมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สำมำรถป้องกัน
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงทันท่วงที เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน ตลอดจนสร้ำงองค์ควำมรู้และ
ควำมตระหนักให้แก่ประชำชนในกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 

 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 
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๕. ผลผลิต/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  

๑) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผลลัพธ์  
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบปัญหำสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ในปีที่ผ่ำนมำ และสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
และประชำชนเกดิควำมรู้และควำมตระหนักในกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 

๖. เป้าหมาย 
เป็นเครื่องมือที่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรก ำหนด

นโยบำยและจัดท ำแผน รวมทั้งมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สำมำรถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงทันท่วงที เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน ตลอดจนสร้ำงองค์ควำมรู้
และควำมตระหนักให้แก่ประชำชนในกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 

  กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหำรระดับประเทศ หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรพัฒนำเอกชน 

สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไป  

๗. ขอบเขตการด าเนินงาน 
๗.๑ ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพ ตลอดจนนโยบำย แผน มำตรกำร และด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลกและภูมิภำค ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ อำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) นโยบำยและแผนกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ 
แผนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรำยสำขำ แผนด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรเกษตร อุตสำหกรรม และด้ำนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมำตรกำรและกลไกที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ส ำคัญด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกแหล่งข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง
และเชื่อถือได้ เช่น เอกสำรเผยแพร่ของหน่วยงำน รำยงำนกำรศึกษำวิจัย และบทควำมทำงวิชำกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

๗.๒ ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้ำนอ่ืนๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลกและภูมิภำค ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ อำทิ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รำยงำนสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมโลก รำยงำนสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมอำเซียน 
อนุสัญญำและข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ/หรือข้อตกลงทำง
กำรค้ำที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

๗.๓ ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๐ สำขำ ได้แก่ (๑) ทรัพยำกรดินและ
กำรใช้ที่ดิน (๒) ทรัพยำกรแร่ (๓) พลังงำน (๔) ทรัพยำกรป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
(๕) ทรัพยำกรน้ ำ (๖) ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (๗) สถำนกำรณ์มลพิษ (๘) สิ่งแวดล้อมชุมชน (๙) สิ่งแวดล้อม
ธรรมชำติและศิลปกรรม และ (๑๐) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และน ำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์  ผลกระทบ กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและแหล่งที่มำของข้อมูล และก ำหนดหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน รวมทั้งประเมินสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
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๗.๔ วิเครำะห์และคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงบูรณำกำรและเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม และก ำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 

๗.๕ จัดประชุมสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวนอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกทุกภำคส่วนทั่วประเทศ ที่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม 
ณ สถำนที่จัด และ/หรือผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชำกำร ผู้แทนจำกภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรพัฒนำเอกชน ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไป  

ที่ปรึกษำต้องเสนอแผนกำรประชุม และรำยละเอียดในกำรประชุม ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ในงำนจ้ำงที่ปรึกษำเห็นชอบก่อน เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียด 
เช่น กำรเพ่ิมหรือปรับจ ำนวนผู้เข้ำประชุมให้เหมำะสมกับเนื้อหำ และควำมจ ำเป็นของเนื้องำน เป็นต้น และที่ปรึกษำ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมทั้งหมด ได้แก่ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม (เช้ำ-บ่ำย) เอกสำรประกอบกำรประชุม อุปกรณ์และสื่อต่ำงๆ และค่ำเช่ำสถำนที่ที่มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์พร้อมส ำหรับกำรประชุม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ให้กับผู้เข้ำรับกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล หรือจัดประชุมในพ้ืนที่ 
ที่ปรึกษำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ ในกำรด ำเนินกำรร่วมกับที่ปรึกษำ 
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะเดินทำง เป็นต้น 

๗.๖ ออกแบบและจัดท ำสื่อและสิ่งพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
 ๗.๖.๑ ออกแบบและจัดท ำคลิปวีดีโอสั้น ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕ นำที เพื่อน ำเสนอสำระส ำคัญ

ในรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำรถ่ำยทอดเนื้อหำข้อมูลสถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๕  

๗.๖.๒ ออกแบบ จัดท ำอำร์ตเวิร์ก และจัดพิมพ์ข้อมูลสรุปในรูปแบบ Infographic ในภำพรวมของ
กำรศึกษำและเนื้อหำในรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๐ สำขำ ซึ่งน ำเสนอ
ประเด็นที่ส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแต่ละรำยสำขำ ให้สั้น กระชับ และมีควำมสวยงำม เพ่ือให้
สำมำรถสื่อสำรให้กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ำใจได้โดยง่ำย โดยจัดพิมพ์ ๔ สี ขนำดส ำเร็จ ๒๑.๐๐ x ๒๙.๗๐ 
เซนติเมตร (A4) กระดำษอำร์ตมัน อย่ำงน้อย ๒๐ หน้ำต่อชุด จ ำนวน ๙๐๐ ชุด 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนในข้อ ๗.๑-๗.๕ สำมำรถปรับเปลี่ยนรำยละเอียดได้ตำมควำมเหมำะสม ตำมที่ สผ. 
เห็นชอบ   

 

๘. วงเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  

แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ผลผลิต : นโยบำย แผน กลไก เพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรผลิต กำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรพัฒนำและ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 งบรายจา่ยอ่ืน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๙. เงื่อนไขการจ้าง 
   ๙.๑ ระยะเวลาด าเนินงาน  
   ก ำหนดเวลำด ำเนินงำน จ ำนวน ๒๔๐ วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 

๙.๒ การเสนอผลงาน  
๙.๒.๑ จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามใน

สัญญาจ้าง โดยจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย จ ำนวน ๕๐ เล่ม ซ่ึงรำยงำนขั้นต้นจะต้องประกอบด้วย  
๑) หลักกำร กิจกรรม เป้ำหมำย แนวคิดและวิธีกำร แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

และชื่อผู้รับผิดชอบตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในข้อ ๗.๑-๗.๖ อย่ำงละเอียด  
๒) องค์ประกอบภำยใต้กรอบแนวคิด DPSIR อำทิ หัวข้อปัจจัยขับเคลื่อน ปัจจัยกดดัน 

สถำนกำรณ์ ผลกระทบ และกำรตอบสนอง ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแต่ละสำขำทั้ง ๑๐ สำขำ 
พร้อมแนวทำงกำรวิเครำะห์ ส ำหรับน ำไปใช้วิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละสำขำดังกล่ำว ตำมที่ระบุไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อ ๗.๑-๗.๓ และวิธีกำรศึกษำ เก็บ
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล ข้อ ๑) และ ๒) 

๙.๒.๒ จัดส่งร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับท่ี ๑ ภายใน ๙๐ วัน 
นับจากวันที่รายงานขั้นต้น (Inception Report) ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย จ ำนวน ๕๐ เล่ม ซึ่งร่ำงรำยงำนฯ ฉบับที่ ๑ 
จะต้องแสดงถึงผลกำรศึกษำตำมที่ระบุไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำนในข้อ ๗.๑-๗.๓ และยกร่ำงเนื้อหำสำระของร่ำง
รำยงำนฯ ตำมข้อ ๗.๑-๗.๓  

๙.๒.๓ จัดส่งร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ ภายใน ๖๐ วัน 
นับจากวันที่ร่างรายงานฯ ฉบับที่ ๑ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย จ ำนวน ๕๐ เล่ม ซึ่งร่ำงรำยงำนฯ ฉบับที่ ๒ จะต้องแสดงถึง
ผลกำรศึกษำทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำนในข้อ ๗.๑-๗.๖  

๙.๒.๔ จัดการประชุมสัมมนาและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ร่างรายงานฯ ฉบับที่ ๒ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
โดยจัดพิมพ์เป็นภำษำไทย จ ำนวน ๑๕๐ เล่ม และจัดประชุมสัมมนำ จ ำนวน ๑ ครั้ง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่ำงรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องมีผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 
๑๕๐ คน พร้อมทั้งเสนอรำยงำนสรุปผลกำรประชุมสัมมนำฯ จ ำนวน ๕๐ เล่ม 

๙.๒.๕ จัดส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์  (Final 

Report) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับที่ 
๒ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว และวันที่จัด
ประชุม สัมมนาแล้วเสร็จ โดยรำยงำนฉบับนี้จะต้องแสดงถึงผลกำรศึกษำที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตำมที่ระบุไว้ใน
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนในข้อ ๗ รวมถึงได้แก้ไขตำมข้อคิดเห็นของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อร่ำงรำยงำนฯ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ตลอดจนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุม 
สัมมนำ ตำมข้อ ๙.๒.๔) แล้ว อย่ำงครบถ้วน ซ่ึงรำยงำนจะต้องประกอบด้วย  

๑) รำยงำนฯ ฉบับสมบูรณ์ (จัดพิมพ์เป็นภำษำไทย) และบทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ) จ ำนวน ๑๗๐ เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูลผลกำรศึกษำที่กล่ำวมำข้ำงต้น บันทึกลงในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ 
(USB Flash Drive) จ ำนวน ๑ อัน รวมถึงปรับปรุงข้อมูลสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมในฐำนข้อมูลเพ่ือกำรรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์ ที่น ำลงในฐำนข้อมูลฯ แล้วเสร็จ 
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๒) คลิปวีดีโอสั้น ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕ นำที ที่น ำเสนอสำระส ำคัญในรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓) Infographic สรุปข้อมูลในภำพรวมของกำรศึกษำและเนื้อหำในรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๐ สำขำ โดยจัดพิมพ์ขนำดส ำเร็จ ๒๑.๐๐ x ๒๙.๗๐ เซนติเมตร (A4) กระดำษ
อำร์ตมัน พิมพ์ ๔ สี จ ำนวน ๙๐๐ ชุด 

ทั้งนี้ ไฟล์ข้อมูล ข้อ ๒) และ ข้อ ๓) บันทึกลงใน External Hard disk จ ำนวน ๑ ชุด 

   ๙.๓ การจ่ายเงิน 
   ๙.๓.๑ งวดที่ ๑ จ่ำยเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษำได้ส่งรำยงำน
ขั้นต้น (Inception Report) และผู้ว่ำจ้ำง (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ) ได้ให้ควำมเห็นชอบ
และรำยงำนผลต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
   ๙.๓.๒ งวดที่ ๒ จ่ำยเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษำได้ส่งร่ำงรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ และผู้ว่ำจ้ำง (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ) 
ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
   ๙.๓.๓ งวดที่ ๓ จ่ำยเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษำได้ส่งร่ำงรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ และผู้ว่ำจ้ำง (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ) 
ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
   ๙.๓.๔ งวดที่ ๔ จ่ำยเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษำได้จัดประชุมสัมมนำ
และจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำงรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเสนอรำยงำนสรุปผลกำรประชุมสัมมนำฯ และได้ส่งรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และผู้ว่ำจ้ำง (คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ) 
ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๑๐. การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
  ที่ปรึกษำจะต้องจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเป็นภำษำไทย โดยจัดท ำแยกเป็น ๒ ซอง คือ ข้อเสนอ
ทำงด้ำนเทคนิค จ ำนวน ๕ ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และส ำเนำ ๔ ชุด) และข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ จ ำนวน ๑ ชุด 
โดยปิดผนึกและระบุประเภทข้อเสนอ  เสนอต่อ 
  ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก โครงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑๑๘/๑ อำคำรทิปโก้ ๒ ชั้น ๑๒ ถนนพระรำมท่ี ๖ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

๑๐.๑ ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค จะต้องมีรำยละเอียดครอบคลุม  ดังนี้ 
๑) แนวคิด ขั้นตอน วิธีกำร แผนกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด พร้อมทั้ง ระบุวิธีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกประเด็น
สถำนกำรณ์คุณสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ/หรือกำรด ำรงชีวิตของประชำชน หรือประเด็นที่ประชำชนให้ควำมสนใจ  

๒) ตัวอย่ำงวิธีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรำยสำขำ ตำม
กรอบแนวคิด DPSIR จ ำนวน ๑ สำขำ พร้อมทั้งอธิบำยถึงควำมเข้ำใจต่อกรอบแนวคิดท่ีน ำเสนอ 
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๓) บุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำน โดยระบุรำยชื่อที่ปรึกษำ ควำมเชี่ยวชำญ (ที่ปรึกษำต้องระบุ
รำยชื่อบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีกำรบริหำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์หรือสังคมศำสตร์ และมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี) หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณคน-เดือน 
ที่เหมำะสมกับปริมำณงำน และระยะเวลำกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน โดยที่ปรึกษำที่เป็นบุคลำกรหลัก
จะต้องลงนำมกำรเข้ำร่วมท ำงำน รวมทั้งระบุจ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรสนับสนุนอื่นๆ ที่ร่วมด ำเนินงำน 

๔) ภำคผนวก ประกอบด้วย 
๓.๑) ประวัติและผลงำนของบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำนซึ่งมีกำรลงนำมก ำกับ 
๓.๒) สรุปผลงำนของที่ปรึกษำ 
๓.๓) ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ๑๐.๒ ข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ จะต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วย 
๑) สรุปยอดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดแยกตำมหมวดรำยกำร คือ งบบุคลำกร (ได้แก่ ค่ำตอบแทนที่

ปรึกษำ/นักวิจัย/ผู้ประสำนงำนทำงวิชำกำร) งบด ำเนินงำน (ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน เช่น 
ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ค่ำที ่พัก ค่ำเดินทำง ค่ำส ำรวจ/วิเครำะห์ข้อมูล ค่ำจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดประชุมสัมมนำ ค่ำ
จัดพิมพ์เอกสำร ค่ำส ำเนำเอกสำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ โทรสำร เป็นต้น) งบลงทุน (ถ้ำมี) (ได้แก่ 
ค่ำจัดหำครุภัณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน) และงบอ่ืนๆ (ได้แก่ ค่ำภำษี )  

๒) รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ซึ่งแจกแจงรำยละเอียดจำกสรุปค่ำใช้จ่ำยโดยแสดงจ ำนวนและอัตรำ
ของกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนหรือแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียด 

๑๑. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
๑๑.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

ตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
๑๑.๕ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ กระทรวงกำรคลัง ในสำขำด้ำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือสำขำที่เก่ียวข้อง 
๑๑.๖ ไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐแล้ว 
๑๑.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนด 
๑๑.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่เสนอรำคำดังกล่ำว 
๑๑.๙ ที่ปรึกษำที่ยื่นเสนอโครงกำรจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่น

ข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย 
๑๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง กำร

คลังก ำหนด 
๑๑.๑๒ ที่ปรึกษำที่ยื่นเสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่

ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
๑๑.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 
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๑๑.๑๔ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในกำรเป็นที่ปรึกษำ และมีผลงำนประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้องกับโครงกำรที่จะจัดจ้ำง เป็นสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย ส่วนรำชกำรทำงวิชำกำรและกำรวิจัย 
หรือมีกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกอบรม หรือมีผลงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  

๑๑.๑๕ ที่ปรึกษำต้องเสนอรำยชื่อคณะผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์หรือสังคมศำสตร์ และด้ำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ หรือเคยรับจ้ำงด ำเนินงำนใน
สำขำที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับโครงกำรที่จะจ้ำง 

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก จะเป็นผู้คัดเลือกที่ปรึกษำ โดยจะพิจำรณำข้อเสนอ

ที่ปรึกษำท่ีมีเอกสำรครบถ้วน ถูกต้อง ตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และจะพิจำรณำโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้ 

๑๒.๑ พิจำรณำเกณฑ์ด้ำนคุณภำพของข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคของที่ปรึกษำ โดยที่ปรึกษำจะต้อง
ได้คะแนนด้ำนเทคนิคไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คะแนน ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก ดังนี้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คะแนนเต็ม 
 คะแนน น้ าหนัก 

ส่วนที่ ๑ เกณฑ์ด้านคุณภาพของข้อเสนอทางด้านเทคนิคและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ (น้ าหนักร้อยละ ๖๐) 

๑๐๐ ๖๐ 

๑. ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา  ๑๐  
๑.๑ พิจำรณำจำกผลงำนและประสบกำรณ์โดยตรงของที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องสอดคล้องหรือ

ใกล้เคียงขอบเขตของงำน (TOR) (๕ คะแนน) 
  

๑.๒ พิจำรณำจำกผลงำนและประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำของที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง 
ใกล้เคียงขอบเขตของงำน (TOR) หรือสำมำรถน ำมำประยุกต์กับกำรด ำเนินโครงกำรได้ (๕ คะแนน) 

  

๒. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน หรือวิธีการด าเนินงาน ๖๐  
๒.๑ แนวคิดในกำรด ำเนินงำน   

บทที่ ๑ บทน ำ (พิจำรณำจำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๗.๑ และ ๗.๒) (๕ คะแนน)   
บทที่ ๒ สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมรำยสำขำ (พิจำรณำจำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ๗.๓) (๑๐ คะแนน) 
  

บทที่ ๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ (พิจำรณำจำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๗.๔) (๕ คะแนน)   
๒.๒ ตัวอย่ำงวิธีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรำยสำขำ ตำม

กรอบแนวคิด DPSIR จ ำนวน ๑ สำขำ พร้อมทั้งอธิบำยถึงควำมเข้ำใจต่อกรอบแนวคิดที่น ำเสนอ (๕ คะแนน) 
  

๒.๓ วิธีกำรด ำเนินงำน พิจำรณำควำมสอดคล้องและควำมเชื่อมโยงของงำนตำมขอบเขต
กำรด ำเนินงำน รวมถึงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน (๑๐ คะแนน) 

  

๒.๓ ควำมเหมำะสมของแผนกำรด ำเนินงำน (๕ คะแนน)   
๒.๔  ประเด็นเพ่ิมเติมอ่ืน  ๆที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้เกิดผลส ำเร็จของโครงกำร เช่น กำรเสนอ

ข้อมูลที่จ ำเป็นเพ่ิมเติม กำรเสนอกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และกำรเสนอเครื่องมือ/
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ที่ปรึกษำเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินโครงกำร เป็นต้น (๑๐ คะแนน) 

  

๒.๕ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตของงำน (TOR) พิจำรณำ
จำกควำมครบถ้วนตำมขอบเขตของงำน (TOR) ในข้อ ๗. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน (๑๐ คะแนน) 

  

๓. บุคลากร ๒๕  
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คะแนนเต็ม 
 คะแนน น้ าหนัก 

๓.๑ คุณวุฒิของบุคลำกรหลัก ได้แก่ หัวหน้ำโครงกำร และผู้เชี่ยวชำญรำยสำขำ   
- บุคลำกรหลัก (หัวหน้ำโครงกำร) ต้องมีคุณวุฒิด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรจัดกำรมลพิษ วิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์/หรือสังคมศำสตร์ และมีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 
๕ ปี (๔ คะแนน) 

  

- ผู้เชี่ยวชำญรำยสำขำต้องมีคุณวุฒิ/ควำมเชี่ยวชำญ/ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำรมลพิษ วิทยำศำสตร์ เศรษฐศำสตร์/หรือสังคมศำสตร์ และ
มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี (๖ คะแนน)  

       ๕ ปี      เท่ำกับ   ๒  คะแนน    ๖-๗ ปี        เท่ำกับ   ๓  คะแนน   
  ๘-๑๐ ปี      เท่ำกับ   ๕  คะแนน    ๑๐ ปี ขึ้นไป  เท่ำกับ   ๖  คะแนน 

  

๓.๒ ประสบกำรณ์ของบุคลำกรหลัก และบุคลำกรสนับสนุนที่เสนอ มีควำมสอดคล้อง
กับงำน พิจำรณำจำกผลงำนกำรให้บริกำรของที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องสอดคล้องหรือใกล้เคียง
ขอบเขตของงำน (TOR) ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี (๕ คะแนน) 

๕  ปี     เท่ำกับ    ๒  คะแนน     ๖-๗  ปี         เท่ำกับ   ๓  คะแนน 
  ๘-๑๐ ปี     เท่ำกับ    ๔  คะแนน       ๑๐ ปี ขึ้นไป  เท่ำกับ  ๕  คะแนน 

  

๓.๓ จ ำนวนบุคลำกรหลัก/สนับสนุน ที่เหมำะสมและเพียงพอหรือควำมเหมำะสม
ของจ ำนวน Man-Month (๑๐ คะแนน) 

พิจำรณำจำกควำมครบถ้วนของบุคลำกรตำมขอบเขตของงำน (TOR)  
      - มีบุคลำกรหลักด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เท่ำกับ  ๒  คะแนน 
      - มีบุคลำกรหลักด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ   เท่ำกับ  ๒  คะแนน 
      - มีบุคลำกรหลักด้ำนวิทยำศำสตร์   เท่ำกับ  ๒  คะแนน 
      - มีบุคลำกรหลักด้ำนเศรษฐศำสตร์/หรือสังคมศำสตร์  เท่ำกับ  ๒  คะแนน 
      - มีบุคลำกรสนับสนุน จ ำนวน ๒ คน (ปริญญำโท ๑ คน และปริญญำตรี ๑ คน)  

เท่ำกับ  ๒  คะแนน 

 
 

 

๔. ประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  ๕  
ส่วนที่ ๒ เกณฑ์ข้อเสนอทางด้านราคา (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
รำคำที่ยื่นข้อเสนอ โดยที่ปรึกษำท่ีเสนอรำคำต่ ำสุดเทียบคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

๑๐๐ ๔๐ 

คะแนนรวมทั้งสิ้น   

๑๓. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะ 
พิจำรณำและให้น้ ำหนักงำนจ้ำงที่ปรึกษำที่เป็นงำนที่ซับซ้อน โดยคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่ำนเกณฑ์

ด้ำนคุณภำพของข้อเสนอด้ำนเทคนิคแล้ว และให้คัดเลือกที่ปรึกษำจำกรำยที่ได้คะแนนด้ำนคุณภำพและด้ำนรำคำ
รวมกันและคัดเลือกที่ปรึกษำที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนัก
ตำมท่ีก ำหนด มีรำยละเอียดของเกณฑ์ ดังนี้ 

๑๓.๑ ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๖๐  
๑๓.๒ ข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๔๐ 
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๑๔. ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน 
  งำนที่ด ำเนินกำรแล้วทุกชิ้นงำน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้ว  และที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กำรจะน ำบำงส่วนหรือทั้งหมด
ของชิ้นงำนไปเผยแพร่ด้วยตนเอง หรือมอบให้ผู้อ่ืนเผยแพร่หรือท ำซ้ ำไม่สำมำรถกระท ำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนฯ เท่ำนั้น 

๑๕. อัตราค่าปรับ 
  กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะคิดค่ำปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่ำจ้ำงทั้งสัญญำ 
นับถัดจำกวันครบก ำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำหรือวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยให้จนถึงวันที่ท ำงำนแล้วเสร็จจริงและ
ส่งมอบผลงำนงวดสุดท้ำยครบถ้วน 

๑๖. การก าหนดราคากลาง 
รำคำกลำง จ ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

๑๗. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
๑๗.๑ เงื่อนไขซึ่งทีป่รึกษำจะต้องสนับสนุนกำรปฏิบัติ ได้แก่ 

๑) ที่ปรึกษำต้องจัดให้มีบุคลำกร จ ำนวน ๑ คน ซึ่งจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี/หรือปริญญำโท
อยู่ประจ ำส ำนักงำนของผู้ว่ำจ้ำง เพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนงำนทำงวิชำกำร และอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในอัตรำ
จ้ำงที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนด โดยที่ปรึกษำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำจ้ำงและ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของบุคลำกรดังกล่ำว จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรจะเสร็จสิ้นและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

๒) ในกรณีที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมประสำนงำนหรือ
ขอควำมร่วมมือให้ที่ปรึกษำมำร่วมประชุม สัมมนำ หรือชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผลงำนหรือกำรศึกษำ
ของโครงกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในโอกำสต่ำงๆ ภำยในระยะเวลำสัญญำจ้ำง 
ที่ปรึกษำจะต้องให้ควำมร่วมมือโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสัญญำจ้ำง 

๓) ในกรณีที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะจัดให้มีกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม หรือด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวกับกำรศึกษำของโครงกำรจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ปรึกษำจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรจัดหำข้อมูลในประเด็นต่ำงๆ 
และให้ค ำแนะน ำ รวมถึงกำรจัดส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล 
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสัญญำจ้ำง  

๔) ในกรณีที่กำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตและแผนกำรด ำเนินงำนศึกษำของโครงกำรฯ ต้องกำรให้
บุคลำกรของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น
ในกระบวนกำรหรือขั้นตอนต่ำงๆ หรือส ำนักงำนฯ อำจจัดให้มีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน 
เพื่อให้ควำมเห็นทำงวิชำกำร ซึ่งรวมถึงกรณีกำรจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในกำรให้ข้อแนะน ำเพื่อเชื่อมโยงมุมมอง
ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรกับด้ำนวิชำกำร ทีป่รึกษำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

๕) ในกรณีท่ีกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตและแผนกำรด ำเนินงำนศึกษำของโครงกำรฯ มีกำรเดินทำง
ไปส ำรวจพ้ืนที่หรือจัดประชุมในต่ำงจังหวัด ที่ปรึกษำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฯ 
ในกำรออกพ้ืนที่ภำคสนำมทุกครั้ง  

๖) ในกรณีที่โครงกำรฯ มีกำรจัดหำครุภัณฑ์เพ่ือด ำเนินงำน เมื่อโครงกำรฯ แล้วเสร็จ ที่ปรึกษำ
จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในโครงกำร และเอกสำรข้อมูลทุกประเภทที่ใช้ในกำรศึกษำ ตลอดจน
รำยงำนกำรศึกษำเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งระบบ
ข้อมูลและฐำนข้อมูลทุกประเภท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบอ่ืนๆ ภำยใต้โครงกำรฯที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษำ
ต้องส่งมอบให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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๑๗.๒ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๗ และแผนกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และ
ผู้รับจ้ำงพร้อมแก้ไขตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ เห็นสมควร เพ่ือควำมเหมำะสมอันเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 

๑๗.๓ หำก สผ. มีกำรปรับปรุง รูปแบบ และแผนกำรด ำเนินงำน ตำมข้อ ๑๖.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอ
แผนงำนให้ สผ. พิจำรณำก่อนด ำเนินงำน กรณีมีกำรประชุมหำรือร่วมกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเข้ำร่วมประชุมหำรือกับ สผ. 
ได้ตลอดเวลำ และก่อนกำรด ำเนินงำนทุกครั้งต้องน ำเสนอข้อมูลให้ สผ. ตรวจสอบ หำกมีกำรแก้ไขต้องด ำเนินกำร
แก้ไขโดยด่วน และให้ สผ. ตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งก่อนด ำเนินกำรเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรมใดๆ ผู้รับจ้ำงพร้อมแก้ไข
ตำมท่ี สผ. เห็นสมควร เพ่ือควำมเหมำะสมอันเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 

๑๗.๔ เงื่อนไขซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จะให้กำรสนับสนุน
กับที่ปรึกษำ อำทิ กำรสนับสนุนข้อมูลในส่วนที่ส ำนักงำนฯ มีอยู่และสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำตำมโครงกำรฯ 
กำรออกหนังสือเชิญหรือกำรร่วมประสำนงำนเป็นทำงกำรกับส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ กำรอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนสถำนที่จัดประชุม โดยที่ปรึกษำจะต้องมีหนังสือร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสัญญำจ้ำง 

๑๗.๕ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนี้  จะมีกำรลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำกส ำนักงบประมำณแล้ว และกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือกำรจัดหำในครั้งดังกล่ำว หน่วยงำนของรัฐสำมำรถยกเลิกกำรจัดหำได้ 


