เกณฑอางอิง (Term of Reference)
จางเหมาดําเนินการจัดหลักสูตรผูบริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO)
รุนที่ 2
-------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สนช. ไดดําเนินยุทธศาสตรนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษดานนวัตกรรม เพื่อบูรณา
การองคความรูมาใชประโยชนในการขับเคลื่อนโครงการ รวบรวมและจัดการองคความรูในการแสวงหาการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่ อขับ เคลื่อนการกํ าหนดตํ าแหน ง “เศรษฐกิจนวั ตกรรมเชิง พื้ น ที่ ” โดยการใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะหเชิงพื้นที่ และวางแผนมาตรการสงเสริมการลงทุนและการ
อํานวยความสะดวกทางการคาการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพใน 3 ระดับ คือ ภูมิภาค เมือง และยาน โดยดําเนินนโยบายพัฒนา 3 สวน ไดแก การสงเสริ ม การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการรังสรรคระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรม
และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางระบบนิเวศนสําหรับการพัฒนาผูประกอบการรายใหม (TechStartups) ใหมีศักยภาพสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ การจางงาน รวมทั้งกอใหเกิดอุตสาหกรรมเปาหมาย
ใหมเปนกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนําทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่นั้น
ๆ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ และเชื่อมโยงความ
รวมมือการพัฒนาระหวางหนวยงานหรือกลุม องคกรที่เกี่ยวของในมิติสําคัญ
การดําเนินการในระดับเมืองใหเปนพื้นที่สงเสริมนวัตกรรม สนช. เปดหลักสูตรผูบริหารเมืองนวัตกรรม
(Chief City Innovation Officer : CCIO) หลักสูตรที่ชวยสรางมุมมองความเขาใจในนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุม
บริหารระดับสูง (C-Level) ในดานการพัฒนาเมืองและชุมชน (City and Urban Development) โดยมีเนื้อหา
ที่ เนนไปที่ การจั ดการเชิง กลยุ ทธ ทางนวัตกรรม การมองนวัตกรรมใน 360 การทํา Foresight การจั ดการ
ฐานข อ มู ล ของเมื อ ง การพั ฒ นาเมื อ งและนวั ต กรรมเพื่ อ นํ า ไปสู ค วามยั่ ง ยื น การพั ฒ นาเมื อ งด ว ยหลั ก
เศรษฐศาสตร การทําความเขาใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและทองถิ่นของตนเอง ยกระดับความสามารถให
กลุมผูบริหารเมืองมีความพรอมดานการพัฒนาและการจัดการใหเกิดเมืองนวัตกรรมที่พรอมตอการเปนประเทศ
ไทย 4.0 พัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตรและการจัดการเมืองนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อสรางเครือขายของ
กลุมของกลุมผูบริหารระดับ C-Level ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนหนวยงานสนับสนุน และ
เครือขายพันธมิตรตางๆ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการมีสวนรวมในการบริหารเมือง
2. วัตถุประสงคของการวาจาง
2.1 ยกระดับความสามารถใหกลุมผูบริหารเมืองมีความพรอมดานการพัฒนาและการจัดการใหเกิ ด
เมืองนวัตกรรมที่พรอมตอการเปนประเทศไทย 4.0
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตรและการจัดการเมืองนวัตกรรมใหผูบริหารเมืองและ
ทองถิ่น
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2.3 เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยของกลุ ม ของกลุ ม ผู บ ริ ห ารระดั บ C-Level ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ตลอดจนหนวยงานสนับสนุน และเครือขายพันธมิตรตางๆ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และการมีสวนรวมในการบริหารเมือง
3. คุณสมบัติของผูรับจาง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเป น นิ ติบุค คลซึ่งอยูระหวา งถู กระงับ การยื่น ขอ เสนอหรือทํา สัญ ญากับ หน วยงานของรั ฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่ อใหเป นผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป นหุนส วน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหา มตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้อ จัดจ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นข อเสนอราคารายอื่ นที่เข ายื่ นข อ เสนอให แ ก สํานั กงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ไม เ ป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนด
3.11 ผู เ สนอราคาต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
3.12ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับ คัด เลือ กเปนคูสัญ ญาตอ งรับ และจา ยเงิน ผ า นบัญ ชี ธนาคาร เวน แต ก าร
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
3.14 ผู เสนอราคาตอ งมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ า งในวงเงิ น ไม น อ ยกว า
2,000,000.-บาท (สองลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เชื่อถือ
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4. กลุมเปาหมาย
กลุม เปาหมายผูเขารวมจํานวนไมนอยกวา 30 คน จาก 6 กลุม ดังนี้
4.1 กลุมผูบริหารจากหนวยงานภาครัฐ (Public Sector)
4.2 กลุมผูบริหารจากองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา (Developer)
4.3 กลุมนักลงทุน (Investor)
4.4 กลุมผูบริหารจากภาคการศึกษา (Academic)
4.5 กลุมผูบริหารองคกรดานการพัฒนาและใหบริการโครงสรางพื้นฐาน (Service Providers)
4.6 ภาคประชาสังคม (Social Civic)
5. ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของผูรับจาง
5.1 จัดกิจกรรมถายทอดความรูและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถทางดานการ
พัฒนาเมื องดวยนวั ต กรรมให กับ กลุม เปา หมาย โดยถ ายทอดความรู สู การปฏิ บั ติ จ ริง ผ า นการจั ดกิจ กรรม
หลักสูตร “ผูบริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุนที่ 2”
5.2 จัดทําและนําสงรายงานขั้นตน (Inception Report) และรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
ที่มีเนื้อหาสรุปหลักสูตร และผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม จํานวน 3 ชุด พรอมไฟล
สําเนารายงานเปนอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงในฮารดดิสกพกพา (External hard disk) จํานวน 1 ชุด
6. ขอบเขตการดําเนินงาน
6.1 จัดกิจกรรมถา ยทอดความรูแ ละจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูบริหารเมืองนวั ตกรรม (Chief City
Innovation Officer: CCIO) ไมนอยกวา 48 ชั่วโมง โดยกิจกรรมตองสอดคลองกับเปาหมายตอไปนี้
6.1.1 ยกระดับความสามารถดานการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมใหกับผูเขารับการอบรม
6.1.2 พัฒนาองคความรูและทักษะของผูเขารวมอบรมรวมทั้งใหเขาใจถึงบริบทการพัฒนา
พื้นที่เมืองและทองถิ่นบนพื้นฐานของนวัตกรรม ดังนี้
- เมืองแหงนวัตกรรม (City of Innovation)
- เมืองแหงการเริ่มตน (Startup City)
- เศรษฐศาสตรเมืองกับการสรางแรงจูงใจ (City Economy And Incentives)
- นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (Innovation In City Transformation)
- วิทยาการขอมูลสําหรับผูบริหาร (Data Science for Executives)
- เมืองแหงการเปดกวาง (Open City)
- การจัดซื้อจัดจางเชิงนวัตกรรม (Innovative Procurement)
- การสรางมูลคาและประเมินผล (Value Creation and Evaluation)
- หรือหัวขออื่น ๆ ตามที่ผูวาจางกําหนด
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6.2 ออกแบบภาพสื่ อสารหลั ก (Key Visual) ที่ มีค วามเหมาะสม ทั น สมั ย และสวยงาม เพื่ อ ใช
ประกอบการประชาสัมพันธ การจัดทําเอกสาร และกิจการอื่นๆ ในการดําเนินการจัดอบรมตลอดหลักสูตร
6.3 จัดเตรียมระบบลงทะเบียน รับสมัคร ลงเวลาเขาอบรม และรวบรวมข อ มู ลประวัติเพื่อจั ดทํา
ฐานขอมูลของผูเขารับการอบรม โดยระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู ภาพถายปจจุบัน หนวยงาน พรอมรายละเอียด
ในการติดตอ และขอมูลสําคัญอื่นๆ
6.4 จัดหาซองปายชื่อพรอมสายคลองคอ โดยมีรูปแบบที่เปนสากล เพื่อใชสําหรับผูเขารับการอบรม
ผูบรรยาย และเจาหนาที่
6.5 จั ดหาและประสานงานวิ ทยากรจากภายในและตา งประเทศที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเปนที่ประจักษที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร หรือตามที่ผูวาจางกําหนด โดยรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดของวิทยากร เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก ของที่ระลึก รวมถึงคาตอบแทนการเปน
วิทยากร
6.6 จัดหาสถานที่จัดอบรมพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดหลักสูต ร พรอมอาหารวาง อาหาร
กลางวัน และอาหารเย็น ใหกับผูเขารับการอบรม และเจาหนาที่ที่เขารวม อยางเพียงพอและเหมาะสม
6.7 จัดหาพิธีกรหรือวิทยาการที่มีความสามารถและความเหมาะสมในการดําเนินการจัดหลั กสู ตร
ในชวงตาง ๆ ตามความเหมาะสม
6.8 จัดใหมีการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการเรียนการสอน และจัดทําระบบเพื่อใหผู
เขารับการอบรมรวมถึงผูที่สนใจสามารถเขาถึงเพื่อทบทวนบทเรียนและศึกษาไดในภายหลัง
6.9 ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะใหกับผูเขารับการอบรม เชน จัดการศึกษาดูงานภายใน
หรือภายนอกประเทศ โดยใหมีความเหมาะสมและเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการดําเนิน การอบรม หรือ
ตามที่ผูวาจางกําหนด
6.10 จัดทําเสื้อคลุม (Jacket) สําหรับผูเขารับการอบรมและเจาหนาที่ จํานวนไมนอยกวา 50 ตัว
6.11 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จัดหาอุปกรณจดบันทึก พรอมกระเปาใสเอกสาร ใหกับผูเขารับ
การอบรม โดยมีรูปแบบที่มีความเหมาะสม หรือตามที่ผูวาจางกําหนด จํานวนไมนอยกวา 50 ชุด พรอมจัดทํา
ประกาศนียบัตรเพื่อมอบใหแกผูผานการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม
6.12 จั ดทํ ารายงานสรุป ผลการดําเนินงานในรูป แบบของนิต ยสาร (Magazine) ที่ มีความน า สนใจ
เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจภาพรวม และประเด็นหลักของเนื้อหาในการอบรม ซึ่งมีเนื้อหาในสวนตาง ๆ ที่เปน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมภาพประกอบ โดยจัดพิมพสี่สี จํานวนไมนอยกวา 100 ชุด
6.13 จัดทําวีดิทัศน (VDO Presentation) เพื่อสรุปภาพรวมและประเด็นสําคัญ (Highlight) ของการ
จัดอบรม มีความยาวไมนอยกวา 3 นาที โดยมีเนื้อหาตามที่ผูวาจางกําหนด
7. วงเงินคาจางโดยประมาณ
วงเงินงบประมาณไมเกิน 5,000,000.-บาท (หาลานบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ซึ่งครอบคลุม
คาใชจายทั้งหมดตามขอบเขตการดําเนินงาน
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8. ราคากลางและแหลงที่มา
8.1 ราคากลาง : 4,990,415.80.- บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นสี่รอยสิบหาบาทแปดสิบสตางค)
8.2 แหลงที่มาของราคากลาง : สัญญาจางเลขที่ สจ 0120-61 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
ตารางประมาณการรายการคาใชจายในโครงการ
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. หมวดคาใชจายในการดําเนินงาน
4,550,000
1.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
300,000
1.2 คาใชจายสําหรับวิทยากร
2,900,000
1.3 คาดําเนินการลงทะเบียน และจัดทําฐานขอมูลผูเขารับการอบรม
25,000
1.4 คาสถานที่ อาหารวาง อาหารกลางวัน อาหารเย็น เครื่องดื่ม
800,000
1.5 คาใชจายในการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจัดทําวิดิทัศน
75,000
1.6 คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะผูเขารับการอบรม
450,000
2. หมวดคาวัสดุและอุปกรณ
450,000
2.1 คาจัดทําเอกสาร จัดหาอุปกรณการอบรม จัดทําเสื้อ ประกาศนียบัตร และปายชื่อ
50,000
2.2 คาออกแบบและจัดทําเอกสารรายงานรายงานเบื้องตน (Inception Report) และ
50,000
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) และสิ่งที่ตองสงมอบของโครงการ
3. หมวดคาธรรมเนียม (ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% จากมูลคาโครงการรวม)
350,000
รวมงบประมาณ
5,000,000
หมายเหตุ: คาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
9. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลา 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
10. การสงมอบผลงาน
ผูรับจางจะตองจัดสงผลงานดังตอไปนี้เปนจํานวน 3 ชุด พรอมไฟลสําเนารายงานเปนอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 1 ชุด บันทึกในฮารดดิสกพกพา (External hard disk)
10.1 รายงานเบื้องตน (Inception Report) เพื่อเสนอแผนงาน กําหนดการ และรายละเอียดขั้นตอน
วิธีการดําเนินงาน ตามขอบขายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของโครงการ
10.2 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) เพื่อเสนอผลการดําเนินงานที่ผานมา พรอมทั้งสรุปบทเรียน
และโครงการหรือแผนธุรกิจจากผูเขารับการอบรม
10.3 แบบประเมินความพึงพอใจในแตละหนวยการเรียนรู โดยการประเมินไมนอยกวารอยละ 50 ของ
ผูเขารับการอบรม
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11. การเบิกจายคาจาง
การเบิกจายคาจาง: ผูวาจางจะจายเงินซึ่งเปนเงินบาทโดยตรงใหแกผูรับจาง โดยกําหนดการเบิกจาย
จํานวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กําหนดจายรอยละ 40 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางสงผลงานที่ตองสงมอบ รายงานเบื้องตน
(Inception Report) ภายใน 45 วัน นับ ถัด จากวันที่ลงนามในสั ญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับรายงานดังกลาวแลว
งวดที่ 2 (งวดสุดทาย) กําหนดจายรอยละ 60 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางสงผลงานที่ตองสงมอบ
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับรายงานดังกลาวแลว
12. กรรมสิทธิ์ในขอมูล เอกสาร และรายงาน
ขอมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผูรับจางไดจากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะ
ตกเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยผูรับจางจะไมสงมอบและ
ไมเผยแพรขอมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ไดจากการปฏิบัติงานนี้ใหแกผูใดหรือนําไปใช
ประโยชนโดยไมไดรับความยินยอมจาก สนช.
13. หลักเกณฑในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน โดย
ใชหลักเกณฑหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 20
2) ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 80
14. จรรยาบรรณของผูรับจาง
14.1 หามเปดเผยขอมูลทางเทคนิคและการคาของบริษัทหรือผูที่เกี่ยวของที่ผูรับจ างเขาไปทํ า การ
สํารวจขอมูล (Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มเขาไปใหบริการฯ หรือ
เซ็นสัญญาเวนแตจะไดรบั การยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูล
14.2 กรณีที่ตองแสดงขอคิดเห็นแกสาธารณชน ผูรับจางจะตองใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไมอางอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของที่ผูรับจางเขาไปทําการสํารวจขอมูล (เวนแตไดรับ
การยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูล) ตามที่ตนทราบอยางถองแทแกสาธารณชนดวยความสัตยจริง
15. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
นายพลพินิจ พินิจชอบ
โทรศัพท: 02-017-5555 ตอ 212
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