เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR)
การจ้างเหมาดาเนินงาน “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม
สาหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”
1. หลักการและเหตุผล
นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม (Social Innovation) หมายถึ ง กิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารใหม่ ที่ มุ่ ง
ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม” (Mulgan,
2007) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้น
ในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่
ที่ทั่ว โลกให้ ความส้ าคัญ ในการน้ านวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสั งคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือการ
ด้าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท้าให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จ้ากัดขอบเขต
หรือความหมายในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ส้ านั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ด้าเนินการเปิดตัว ยุทธศาสตร์ใหม่ ด้ า น
นวัตกรรมเพื่อสั งคม พร้ อมกลไกสนั บ สนุนที่มุ่งสร้างและพัฒ นายกระดับธุรกิจนวัต กรรมที่เ ป็นประโยชน์
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ป ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการด้าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพื่อให้
เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล
ในการด้าเนินงานของ สนช. ด้าน Social innovation นั้นจะให้ความส้าคัญต่อประเด็นการพัฒนาทาง
สังคม และสาขาธุรกิจสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคมลดความ
เหลื่อมล้้า ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตน้าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้าน
ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้้า และพลังงาน 3) ด้านการศึกษา และภาครัฐ 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน
และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่าย
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) Social Innovation Driving Unit (2) Social Innovation Network (3) Social
Innovation Project (4) Social Innovation Diffusion และ (5) Social Innovation Monitoring นอกจากนี้
ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานสนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมี
ส่วนผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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สนช. ได้ก้าหนดเป้าหมายของการพัฒนา platform โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563 ให้เป็น
ปีแห่งการเป็นผู้น้านวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
และชุมชน โดยอาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion) ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาด้านสังคมปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ด้วยนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาต้นแบบหรือโมเดลที่
ส้าเร็จแล้ว ให้สามารถกระจายสู่ชุมชน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้้าในจังหวัดยากจนของประเทศ หรือพื้นที่เป้าหมายน้าร่อง
ในปี 2562 สนช. ได้ด้าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประเมินผลผลัพธ์ทางสังคมและ
ขยายผลลั พ ธ์ ท างสั ง คม ส้ า หรั บ โครงการนวั ต กรรมเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ผ ลกระทบสู ง (Thematic Social
Innovation) เพื่ อ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และกรอบการประเมิ น ผลลั พ ธ์ สั ง คมโครงการด้ า นนวั ต กรรมทางสั ง คม
(SIA/SROI Framework) ส้าหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่ ให้สามารถวัดผลลัพธ์การแก้ไขปัญหา
ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนเพื่อสร้างกลไกการขยายผลโดยการพัฒนากรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางสังคม การบูรณาการเตรียมความพร้อมหน่วยงานภายในและเครือข่ายภาคีให้มีความรู้และเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและประเมินผลติดตามผลการด้าเนินโครงการสู่การขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน
พบว่า ตัวชี้วัดส้าหรับการประเมินผลลัพธ์สังคม ประกอบด้วย 5 มิติ คือ 1) มิติด้านทักษะ/ความสามารถ/
นวัตกรรม 2) มิติด้านความสัมพันธ์/ภาคี/พันธมิตร 3) มิติด้านเศรษฐกิจ/การเงิน 4) มิติด้านชุมชน และ 5) มิติ
ด้านสุขภาพ (กาย/ใจ) และได้ก้าหนดขอบเขตการประเมินผลตอบแทนทางสั งคม โดยก้าหนดการประเมินใน
รู ป แบบการประเมิ น ผลในปี ที่ ด้ า เนิ น งานและแบบประมาณการณ์ 1 ปี (Forcastive Social Return on
Investment : SROI) ส้าหรับชุมชนเมืองจัง จ้านวน 4 โครงการนวัตกรรม พบว่า ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
เฉลี่ยเท่ากับ 2.68 เท่า หมายความว่า การลงทุนในโครงการทุกๆ 1 บาท จะสร้างมูลค่าให้กับสังคม 2.68 บาท
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาการขยายผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้าตัวชี้วัดส้าหรับ
การประเมินผลลัพธ์สังคม ทั้ง 5 มิติ มาใช้ในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคม ท้าให้สามารถวัดผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการประเมินผลลัพธ์
ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ส้าหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
รวมถึงการพัฒนาการค้านวณอัตโนมัติของผลตอบแทนทางสังคม (SIA/SROI Calculator) ส้าหรับการประเมิน
โครงการหรือผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมบนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และการจัดท้า Impact
Report ขั้น ต้น เพื่อเป็ น กลไกในการก้าหนดตัวชี้วัดผลลั พธ์เพื่อน้าไปสู่การมุ่งเป้า “ผลลั พธ์สั งคม” ชุมชน
คาดหวัง ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการและความคุ้มค่าการใช้งบประมาณควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของนวัตกรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่การขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อน้าตัวชี้วัดส้าหรับการประเมินผลลัพธ์สังคมไปใช้ในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมและแนวทางการขยายผลลัพธ์ทางสังคมเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมส้าหรับโครงการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ที่ สนช. ให้การสนันสนุน
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2.2 เพื่อจัดท้าสรุปชุด องค์ความรู้ด้านการประเมินผลลั พธ์ทางสังคม (SROI) กรณีศึกษาโครงการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
2.3 เพื่อพัฒนาออกแบบ SIA/SROI Calculation ในการค้านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
ขั้นต้น ส้าหรับการประเมินโครงการหรือผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมบนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
และการจัดท้า Impact Report ขั้นต้น
2.4 เพื่อพัฒนาคู่มือมาตรฐานและวิธีการประเมิน SIA/SROI อย่างง่าย พร้อมแนะแนวการใช้ง าน
SIA/SROI Calculation (Self E-Learning Guide)
2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภายใน สนช. ในการแนะน้าและใช้ระบบ
Train the Trainer
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่า งถู กระงับ การยื่ นข้ อเสนอหรื อท้ าสั ญญากั บหน่ว ยงานของรั ฐ ไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ส้ านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังก้าหนด
3.11 ผู้ เ สนอราคาต้ 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) กรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
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3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับ คัดเลื อกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
3.14 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ และมีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก้าหนด โดยมีมูลค่าของผลงานใน
หนึ่งโครงการไม่น้ อยกว่า 2,250,000.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้แนบส้าเนาหนังสื อ
รับรองผลงานหรือส้าเนาสัญญา
4. ภารกิจของผู้รับจ้าง
ด้าเนินการติดตามกระบวนการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ส้าหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชน เพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และการพัฒนาออกแบบการค้านวณ
อัตโนมัติของผลตอบทางเศรษฐกิจและสังคม (SIA/SROI Calculator) รวมถึงการรายงานผลของโครงการต่อ
ผู้ให้งบประมาณ เพื่อเป็นกลไกในการก้าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์เพื่อน้าไปสู่การมุ่งเป้า “ผลลัพธ์สังคม” ที่ชุมชน
คาดหวัง ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการและความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของนวัตกรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่การขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน
5. ขอบเขตของการดาเนินงาน
5.1 ก้ า หนดรู ป แบบการติ ด ตามกระบวนการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างสั ง คมและพั ฒ นากรอบการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ส้าหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ของ สนช.
5.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามกระบวนการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและน้ากรอบการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคมไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
5.3 ทดสอบกระบวนการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน
จาก สนช. อย่างน้อย 2 พื้นที่
5.4 พัฒนาออกแบบ SIA/SROI Calculation ในการค้านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสั ง คม
ขั้นต้น ส้าหรับการประเมินโครงการหรือผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมบนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
และการจัดท้า Impact Report ขั้นต้น
5.5 พั ฒ นาคู่ มื อ มาตรฐานและวิ ธี ก ารประเมิ น SIA/SROI อย่ า งง่ า ย พร้ อ มแนะแนวการใช้ ง าน
SIA/SROI Calculation (Self E-Learning Guide)
5.6 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภายใน สนช. ในการแนะน้า
และใช้ระบบ Train the Trainer
6. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณในการด้าเนินงานจ้านวนเงิน 4,500,000.-บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายแล้ว
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7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 ราคากลาง : 4,400,000.-บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มาของราคา :
1) สัญญาจ้าง เลขที่ ปษ-0004-62 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2) สัญญาจ้าง เลขที่ สจ-0026-61 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาด้าเนินงาน 10 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแผนการด้าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดงาน

1

2

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
3
4
5
6
7
8

9

10

1. ก้าหนดรูปแบบการติดตามกระบวนการ
ประเมิน ผลลั พธ์ทางสั งคมและกรอบการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
2.น้ า กรอบตั ว ชี้ วั ด ส้ า หรั บ การประเมิ น
ผลลัพธ์สังคม ทดสอบในพื้นที่เป้าหมาย
3. ศึกษาขอบเขตและการพัฒนาออกแบบ
SIA/SROI Calculation & Reporting
4. เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบอย่าง
บูรณาการกับระบบงานในปัจจุบัน
6.กระบวนการสื่ อ สารรณรงค์ ก ารเข้ า ถึ ง
และใช้งานในวงกว้าง
7.จั ด ท้ า รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม
9. งานที่จะต้องส่งมอบ
9.1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมฯ ซึ่งประกอบไปด้วย รายละเอียดการแผนการด้าเนินงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social
Impact Assessment: SIA) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI
) ไปใช้ในพื้น ที่เป้าหมาย และกรอบการออกแบบ SIA/SROI Calculation ในการค้านวณผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและสังคมและการจัดท้า Impact Report ขั้นต้น ส้าหรับการประเมินโครงการหรือผลงานนวัตกรรม
เพื่อสังคมบนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) พร้อมทั้งจัดท้าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 ชุด
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9.2 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผลการการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)
และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย และ
ความก้าวหน้าของการออกแบบ SIA/SROI Calculation ในการค้านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
และการจัดท้า Impact Report ขั้นต้น ส้าหรับการประเมินโครงการหรือผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมบนเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application) พร้อมทั้งจัดท้าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 2 ชุด
9.3 รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างสั ง คมและการวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนทางสั งคมฯ ซึ่งประกอบไปด้ว ย กรณีศึกษาการประเมินผลลั พธ์ ทางสั ง คมและการวิเ คราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม ส้าหรับโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน อย่างน้อย 2 พื้นที่ การ
ค้านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นต้น (SIA/SROI Calculation) ส้าหรับการประเมินโครงการหรือ
ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมบนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และคู่มือมาตรฐานและวิธีการประเมิน
SIA/SROI อย่างง่าย
10. การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้
ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยก้าหนดจ่ายค่าจ้าง จ้านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก้ า หนดจ่ า ยค่ า จ้ า งร้ อ ยละ 30 ของวงเงิ น ค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง มอบรายงานขั้ น ต้ น
(Inception Report) ภายใน 2 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานฉบับกลาง
(Interim Report) ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก้าหนดจ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่ง มอบรายงานฉบับ
สมบู ร ณ์ (Final Report) ภายใน 10 เดื อ น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส้านักงานจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
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ที่
1

2
3
4

หัวข้อให้คะแนน
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวทางการด้าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ความสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงานการด้าเนินงาน
- รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการด้าเนินโครงการ
- การก้าหนดตัวชี้วัดส้าหรับการประเมินผลลัพธ์สังคมและการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมและแนวทางการขยายผลลัพธ์ทางสังคมเชิงพื้นที่
เป้าหมาย
- การออกแบบกระบวนการค้านวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
(SIA/SROI Calculation)
ข้อเสนอด้านแผนในการท้างาน แนวทางการประสานงานการจัดงาน รายงานสรุปผล
การด้าเนินงาน การจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานที่จะรับจ้าง
ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร
ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
60
10
10
10

30
20
10
10
100

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญ ญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับส้านักงานฯ ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ
ส้านักงานฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน
ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากส้านักงานฯ
13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการ
ส้ารวจข้อมูล (อาจมีการท้าสัญญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้า
ไปให้บริการฯ หรือท้าสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล (เว้นแต่จะ
ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
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14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
นายอ้าพล อาภาธนากร
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 542
โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล์: amphol@nia.or.th
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