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ขอกําหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562-2564
1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ไดเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่ อเป นกลไกสํา คัญ ในการขั บเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศที่ยั่งยืน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจากแผน ฯ
ดังกลาวไดกําหนดวิสัยทัศน ปฏิรูปประเทศไทยสู Digital Thailand โดยที่ Digital Thailand หมายถึง ประเทศ
ไทยที่สามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู
ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน และกําหนดให
1. ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ นําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฎิบัติการที่จะจัดทํา
ขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานให
สอดคลองกัน
2. ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ป ของหนวยงานแทนการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเดิ ม และให ย กเลิ กมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2541 ที่ ให กระทรวง ทบวง และ
หนวยงานอิสระ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ โดยจัดทําแผน 3 ป และปรับทุกปตาม
ความเหมาะสมและให เ สนอแผนของหน ว ยงานควบคู ไปกับ การของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งบประมาณรายจายประจําป
จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไดกําหนดวิสัยทัศน ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะใหบริการโดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลางและขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง โดยกําหนดยุทธศาสตรจํานวน 6 ยุทธศาสตร และ
ยุทธศาสตรสําคัญที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐที่จะมีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเทศตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน เพื่อบรรลุตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดระบุไวในยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการ
ประชาชน ผูป ระกอบการทุกภาคสวนไดอยาง สะดวก รวดเร็ว และแมนยํา มีโครงสรางดิจิทัลพื้นฐานภาครัฐ การ
จัดเก็บและบริหารฐานขอมูลที่บูรณาการไมซ้ําซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน และ
การใหบริการประชาชนได อยางมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสม เพื่อ
สงเสริมความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชน
องค การอุ ตสาหกรรมป าไม ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาประสิทธิภ าพ
บริการ และเพิ่มศักยภาพการตลาด และพัฒนาสินคาภายใตพันธกิจ ตามกรอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2560 ฉบับเดิม แตเพื่อเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน
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2559 ดังกลาว และเพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไม มีแผนในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาสูเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป
พ.ศ.2562-2564
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป พ.ศ.2562-2564 ให
สอดคลองกับแผนงานในแผนยุทธศาสตร สนับสนุนการขับเคลื่อนตามพันธกิจ ภารกิจของหนวยงาน และตาม
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
2.2 ประเมินสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโลยีดิจิทัลในการดําเนินงานขององคการ
อุ ต สาหกรรมป า ไม ในสภาพป จ จุ บั น เพื่ อกํ า หนดแนวทางการพัฒ นาดว ยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ให
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติภ ารกิ จขององค การอุ ตสาหกรรมปาไมตามแนวนโยบายดิจิทัล ไทยแลนด
(Digital Thailand)
2.3 เพื่อจัดทํา โครงการ รายละเอียดโครงการ กิจ กรรม เปาหมายรายป สําหรับการพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนระบบ
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
3.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล และวิเคราะห ปจจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร
และแนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) เพื่อประเมินสถานภาพองคกรในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ประเมินสถานภาพความเหมาะสม ปญหา ขอจํากัด เงื่อนไข และความพรอม ในการพัฒนาสูการใช
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ขององค การอุ ตสาหกรรมปา ไม โดยป จ จั ย ภายในและ
ภายนอกที่ตองพิจารณา อยางนอยตองประกอบดวยปจจัยดังนี้
ปจจัยภายนอก
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(3) ยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป พ.ศ. 2559 - 2561
(6) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร (พ.ศ. 2560 – 2564)
(7) ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561)
(8) แนวทางในการปฏิรูปประเทศและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมดานการ
พัฒนาดิจิทัลของประเทศ
(9) กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของ
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(10) แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) และ/หรือแนวปฏิบัติที่ดีและ
เหมาะสม (Best Practices) มาตรฐาน (Standard) ที่เกี่ยวของ
(11) เกณฑการประเมินผลหัวขอการบริหารจัดการดานสารสนเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปจจัยภายใน
(1) นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน
(2) โครงสราง อํานาจหนาที่ ภารกิจ วิสัยทัศน พันธะกิจ
(3) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
(4) ผลการดําเนินงานดานสารสนเทศที่ผานมา
(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร
(6) คําสั่ง กฎ และระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
3.2 ศึ กษา สํ า รวจ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล สถานภาพการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ในปจจุบันขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยใชการสํารวจรวบรวมขอมูลจาก
สถานที่ ปฏิบัติงานและใชกระบวนการมีสวนรวม ในแตละกลุมเป าหมาย ครอบคลุมหน วยงานตามโครงสราง
องคกร ทั้งสายผลิต และสายสนับ สนุ น ทั้งในสว นกลางและส วนภูมิภาค และสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระ
อุปถัมภ ฯ โดยแตละกลุมเปาหมายจะตองประกอบดวยกลุมผูบริหารระดับสูง กลุมผูปฏิบัติงานดาน IT และ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเปนอยางนอย
3.3 วิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนํามาจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภารกิจ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และสรางขีดความสามารถรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจในอนาคตตามยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติภารกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไมใหสอดคลอง
ตามแนวนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แนวคิดดิจิทัล
ไทยแลนด (Digital Thailand) ยุทธศาสตรและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.4 จัดทํารางแผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป พ.ศ.2562-2564 จะตอง
ครอบคลุมรายละเอียดอยางนอยดังนี้
(1) วิ สั ย ทั ศน พั น ธกิ จ ยุ ทธศาสตร และความสอดคลอ ง /ความเชื่อ มโยง สถานการณ และ
ศักยภาพในการพัฒนา ทั้งดาน Software & Hardware ระบบงาน การเชื่อมโยง การดูแลบํารุงรักษา และความ
มั่นคงปลอดภัยดานดิจิทัล
(2) ผลการวิเคราะหสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปจจุบัน (Gap Analysis) และผล
การวิเคราะหปจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จ (SWOT Analysis)
(3) แผนพัฒนาองคกรและแผนพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ และการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติหรือสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งแผนงาน
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จะตองครอบคลุม การใหบริการอัจฉริยะ (Smart service) การเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน การ
ใหบริการไปสูสาธารณะ และการใหบริการเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลภาครัฐ
(4) แผนงาน/โครงการ ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังนี้
(4.1) ชื่อโครงการ
(4.2) หลักการและเหตุผล
(4.3) วัตถุประสงค
(4.4) เปาหมายโครงการ
(4.5) ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร
(4.6) กิจกรรม
(4.7) แนวทางการดําเนินงาน/ขั้นตอน
(4.8) ประมาณการงบประมาณ
(4.9) ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(4.10) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(4.11) หนวยงานที่รับผิดชอบ
(4.12) ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
(4.13) วิเคราะหความคุมคาของโครงการ
(4.14) ความเสี่ยงของโครงการ
(5) แผนปฏิบัติการรายแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อให
บรรลุตามแผนที่กําหนด
(6) แผนการจัดซื้อจัดจางและจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการ
3.5 จัดประชุมเพื่อเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป พ.ศ.
2562-2564 และรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในองคการอุตสาหกรรมปาไม ทั้งหนวยงานใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคประกอบดวย กลุมผูบริหารระดับสูง กลุมผูปฏิบัติงานดาน IT และเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของเปนอยางนอย และกลุมบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแผนการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมที่ครบถวน ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกสวนงาน
และรองรับการใชงานไดจากทุกสวนงานที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวา 50
คน โดยที่ปรึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการประชุม ประกอบดวย สถานที่การประชุม อาหารกลางวัน
อาหารวางและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมเอกสาร และสื่อตางๆ สําหรับผูเขารวมประชุมและผูที่เ กี่ยวของอยาง
เพียงพอและเหมาะสม
3.6 ประมวลผลและนําข อคิ ดเห็นจากการประชุม ฯ จากหนว ยงานที่เกี่ย วของภายในองคการ
อุตสาหกรรมปาไม มาปรับปรุงแกไขและจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป
พ.ศ. 2562-2564 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไม
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3.7 นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป
พ.ศ. 2562-2564 ตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไม และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไม มาปรับปรุงแกไขและจัดทํา แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม ฉบับสมบูรณ
4. ระยะเวลาดําเนินการ
การจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล มีกําหนดระยะเวลาการจาง 240 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา
5. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
5.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
5.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ องจากเปน ผูไม ผ า นเกณฑ การประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของผูป ระกอบการตามระเบีย บที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของรัฐใน
ระบบเครื อข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน หุน สวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
5.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
5.7 เป น นิ ติ บุ ค คลที่ ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป น ที่ ป รึ ก ษาในสาขาที่ จ ะจ า งกั บ ศู น ย ข อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา
กระทรวงการคลัง กอนวันยื่นขอเสนอ ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ไดแก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5.8 ไม เป นผู มีผ ลประโยชน รว มกันกับผูยื่น ขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการ
อุตสาหกรรมปาไม ณ วันเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การเสนอราคาครั้งนี้
5.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5.10 ผูยื่นข อเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
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5.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
5.12 ผูยื่น ขอเสนอต องไม อยูในฐานะเปน ผูไม แสดงบัญชีร ายรั บรายจาย หรือแสดงบัญชีร ายรั บ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
5.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
5.14 มีผลงานหรือประสบการณในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลหรือแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานราชการ รวมไมนอยกวา 3 โครงการ โดยเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงและจะตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้นๆ หรือสําเนาคูฉบับสัญญา และตองนําหลักฐาน
มายื่นพรอมกับขอเสนอดานเทคนิค
5.15 จัดใหมที ีมงานทีค่ วามเชี่ยวชาญและประสบการณในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยดังนี้
(1) หัวหนาโครงการ ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท และมีประสบการณในการบริหาร
โครงการไมนอยกวา 11 ป
(2) ผูเ ชี่ยวชาญดานการวางแผนกลยุ ทธด านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองมีวุ ฒิ
การศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท และมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 10 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน
(3) ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองมีวุฒิการศึกษาไม
ต่ํากวาระดับปริญญาโท และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน
(4) ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตองมีวุฒิการศึกษาไม
ต่ํากวาระดับปริญญาโท และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน
(5) ผูเชี่ยวชาญดานมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
และมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน
(6) นักวิเคราะหระบบ ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณไมนอยกวา 5
ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน
(7) ผูประสานงานโครงการ ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณไมนอย
กวา 5 ป จํานวนไมนอยกวา 1 คน
6. การจัดทําขอเสนอโครงการ
ที่ปรึกษาจะตองจัดทําขอเสนอโครงการ โดยแยกเปน 2 ซอง พรอมพิมพบัญชีรายชื่อเอกสารภายใน
ซองทั้งหมดปดไวที่หนาซอง ไดแก ซองขอเสนอดานเทคนิค และซองขอเสนอดานราคา โดยมีรายละเอียดของ
ขอเสนอในแตละซอง ดังนี้
ซองที่ 1 ขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย
1) หนังสือจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
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2) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล ตองมีสําเนารูปถายหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลหรือบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
3) ผลการดําเนินงานของที่ปรึกษา หลักฐาน ประสบการณ และผลงานที่เกี่ยวของโดยละเอียด พรอม
เอกสารอางอิงหรืองานอื่นๆ ที่เปนที่นาเชื่อถือที่ที่ปรึกษาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรืองานประเภทเดียวกับงานจางในโครงการนี้ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ
4) แผนการดําเนินงาน (Work Plan) และวิธีการทํางาน (Approach & Methodology) ของที่
ปรึกษาในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององคการอุตสาหกรรมปาไม รวมทั้งเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
5) ขอมูลสวนบุคคลของทีมงาน ที่ประกอบดวยที่ปรึกษาโครงการและทีมงานทั้งหมด จะตองแจกแจง
คุณวุฒิ ประสบการณ หนาที่ความรับผิดชอบ ระยะเวลาทํางาน ประวัติบุคลากรทุกทานตองลงนามกํากับดวย
ลายมือเจาของประวัติ
6) เอกสารขอเสนอทางเทคนิคทั้งหมดตองจัดทําอยูในเลมเดียวกัน
ซองที่ 2 ขอเสนอดานราคา จํานวน 1 ชุด
ที่ปรึกษาจะตองแสดงรายละเอียดการประมาณคาใชจายอยางชัดเจนตามแผนงานที่เสนอไวในสวน
ขอเสนอทางเทคนิค โดยแจกแจงคาใชจายของแตละรายการ ทั้งสวนการดําเนินการโครงการฯ และกิจกรรมอื่นๆ
ตามที่เสนอ พรอมสรุปยอดรวมคาใชจายทั้งหมด ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยปดผนึกซองใหมิดชิด
7. หลักเกณฑการพิจารณา
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาจะทําการเปดซองขอเสนอและหลักฐานในซองคุณสมบัติและ
ขอเสนอดานเทคนิค เพื่อพิจารณาหลักฐาน คุณสมบัติ ขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่นๆ ของผูเสนอบริการ
ทุกราย และพิจารณาใหคะแนนเพื่อจัดลําดับ ผูเสนอบริการที่ผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคจะตองมี
คะแนนรวมไมนอยกวา 80 คะแนน เพื่อเปดซองขอเสนอราคาโดยมีเกณฑในการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค
และเกณฑในการใหคะแนนขอเสนอดานราคาดังนี้
7.1 การพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาของ อ.อ.ป. จะเปนผูประเมินขอเสนอดานเทคนิคของที่
ปรึกษา โดยยึดถือความตองการในขอบเขตของภารกิจเปนบรรทัดฐาน และใหคะแนนแตละขอพิจารณายอย
รายละเอียดมีดังตอไปนี้
1) ประสบการณที่ผานมาของที่ปรึกษาในแงขององคกรหรือบริษัท หรือสวนราชการ โดยให
ความสําคัญแกประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
2) ดานเทคนิคการดําเนินการ
ก. แผนการดําเนินงาน (Work Plan) และรายละเอียด
10 คะแนน
ข. แนวทางและวิธีการทํางาน (Approach & Methodology) 40 คะแนน
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3) คุณวุฒิและประสบการณของคณะเจาหนาที่ดําเนินงาน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน)
- คุณวุฒิโดยทั่วไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ความเหมาะสมของคุณวุฒิและประสบการณกับงานในภารกิจนี้ (คะแนนเต็ม 25
คะแนน)
ทั้งนี้ อ.อ.ป. จะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา ตามเกณฑการพิจารณาที่กําหนดไว
โดยขอเสนอดานเทคนิคที่ผานเกณฑการพิจารณาตองไดรับคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการไมนอยกวา 80 คะแนน
7.2 การพิจารณาขอเสนอดานราคา
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาเฉพาะรายที่คะแนนเฉลี่ย
ดานเทคนิคของคณะกรรมการไมนอยกวา 80 คะแนน
7.3 เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาจะพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ผานเกณฑดานเทคนิค
แลวและคัดเลือกจากรายผูยื่นขอเสนอที่ไดคะแนนรวมดานเทคนิคและดานราคามากที่สุด ดังนี้
(1) คณะกรรมการจะใหน้ําหนักคะแนนดานเทคนิครอยละ 80 และดานราคารอยละ 20
(2) การคิดคะแนนของที่ปรึกษาจะเทากับคะแนนเฉลี่ยดานเทคนิคคูณดวย 0.80 บวกกับคะแนน
เฉลี่ยดานราคาคูณดวย 0.20 ที่ปรึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับเชิญมาเจรจาตอรองกอนรายอื่น
คณะกรรมการจะพิจารณาที่ปรึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดกอนลําดับแรก โดยจะเชิญเจรจาตอรองให
ไดราคาที่เหมาะสม
7.4 ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอราคาต่ําจนคาดไดวาไมอาจดําเนินงานได คณะกรรมการดําเนินงานจางที่
ปรึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ใ ห ผู ยื่ น ข อ เสนอชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง ต า งๆ ประกอบการพิ จ ารณา หากคํ า ชี้ แ จงไม เ ป น ที่ รั บ ฟ ง ได
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ า งที่ ป รึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ไ ม รั บ พิ จ ารณาราคาของผู นั้ น การพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาใหถือเปนเด็ดขาดและยุติ
8. ระยะเวลาการสงมอบงาน
ที่ปรึกษาจะตองสงมอบงานและเอกสารใหองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา ดังนี้
หัวขอ
8.1

กําหนดการสงมอบ
รายการสงมอบ
จํานวน
ภายใน 30 วัน นั บ เอกสารแผนการดํ า เนิ น งาน ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร 1. รูปแบบเอกสาร 5 ชุด
ถัดจากวันที่ลงนาม ดําเนินงาน กรอบระยะเวลา และโครงสรางการ 2. รู ป แบบ CD หรื อ DVD
ในสัญญา
บริหารจัดการโครงการ
บรรจุ Digital File 5 ชุด
(MS Word/MS Excel)
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หัวขอ
8.2

8.3

8.4

กําหนดการสงมอบ
รายการสงมอบ
ภ า ย ใ น 1 0 0 วั น 1.เอกสารผลการศึกษา สํารวจ วิเคราะหขอมูล
นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล ง ปจจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร
นามในสัญญา
และแนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต (Technology
Trends) เพื่อประเมินสถานภาพองคกรในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประเมินสถานภาพ
ความเหมาะสม ปญ หา ขอจํากัด เงื่อนไข และ
ความพรอม
2.เอกสารผลการศึ ก ษา สํ า รวจ และวิ เ คราะห
ข อ มู ล สถานภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ในปจจุบันของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
3.รายงานผลการวิเคราะหสถานการณการบริหาร
จัดการทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่เกี่ยวของ
กับการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ภายใน 150 วั น เอกสารร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล องค ก าร
นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล ง อุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562-2564
ที่ปรับแกไขตามขอคิดเห็นจากการประชุมฯ จาก
นามในสัญญา
หนวยงานที่เกี่ยวของภายในองคการอุตสาหกรรม
ปาไม
ภายใน 240 วั น เ อ ก ส า ร แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ดิ จิ ทั ล อ ง ค ก า ร
นับ ถั ดจาก วั นที่ ล ง อุตสาหกรรมปาไม ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562-2564
แ ล ะ ที่ ป รึ ก ษ า จ ะ ต อ ง นํ า เ ส น อ แ ผ น ต อ
นามในสัญญา
คณะกรรมการขององค การอุ ต สาหกรรมป า ไม
จนได ข อ ยุ ติ และนํ า มาจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ดิจิทัลฉบับสมบูรณ

จํานวน
1. รูปแบบเอกสาร 5 ชุด
2. รู ป แบบ CD หรื อ DVD
บรรจุ Digital File 5 ชุด
(MS Word/MS Excel)

1. รูปแบบเอกสาร 5 ชุด
2. รู ป แบบ CD หรื อ DVD
บรรจุ Digital File 5 ชุด
(MS Word/MS Excel)
1. รูปแบบเอกสารอยางละ
50 ชุด
2. รู ป แบบ CD หรื อ DVD
บรรจุ Digital File 5 ชุด
(MS Word/MS Excel)

9. การจายเงิน
การจายเงินใหที่ปรึกษา จะแบงจายเปนงวดหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับการจางที่ปรึกษาไดมี
การตรวจรับงานในแตละงวดเรียบรอยแลว โดยแบงจายเงินเปน 4 งวด ดังนี้
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งวดจายเงิน
1
2
3
4

เงื่อนไข
เมื่อสงมอบงานตามขอ 8.1
เมื่อสงมอบงานตามขอ 8.2
เมื่อสงมอบงานตามขอ 8.3
เมื่อสงมอบงานตามขอ 8.4

จํานวน
รอยละ 15 ของวงเงินคาจาง
รอยละ 30 ของวงเงินคาจาง
รอยละ 30 ของวงเงินคาจาง
รอยละ 25 ของวงเงินคาจาง

10. การทําสัญญา
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทําสัญญาภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากองคการ
อุตสาหกรรมปาไม
11. หลักประกันสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา โดยในวันลงนามในสัญญาที่ปรึกษาจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของคาจางที่ปรึกษาทั้งหมดใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม
ยึดถือไวขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็ นสั่งจายในนาม “องคการอุตสาหกรรมปาไม” ซึ่งเปน เช็คหรื อ
ดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงิน ทุนหรื อบริษัทเงินทุ นหลักทรัพย ที่ไดรับ อนุญาตใหป ระกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันดังกลาวขางตนนี้ องคการอุตสาหกรรมปาไมจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับ
ถัดจากวันที่ที่ปรึกษาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
12. อัตราคาปรับ
กรณีที่ที่ปรึกษาทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ที่ปรึกษาจะตองเสียคาปรับใหแกผูวาจางเปน
รายวันในอัตรารอยละ 0.1 (ศูนยจุดหนึ่ง) ของวงเงินคาจางตามสัญญานับถัดจากวันครบกําหนด จนถึงวันที่ที่
ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน และผูวาจางไดตรวจรับงานแลว
13. กรรมสิทธิ์ในขอมูล รายงาน เอกสาร ผลการวิเคราะหและศึกษา
13.1 บรรดางานและเอกสารที่ ที่ ป รึ ก ษาได จั ด ทํ า ขึ้ น เกี่ ย วกั บ สั ญญานี้ ให ถื อเป น ความลั บ และ
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง ที่ปรึกษาจะตองสงมอบบรรดางานและเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเมื่อสิ้นสุด
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สัญญานี้ ที่ ป รึกษาอาจเก็ บสํ า เนาเอกสารไวกับ ตนไดแตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจ การอื่น ที่
ไมเกี่ยวกับงานโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากผูวาจางกอน
13.2 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงานที่ที่
ปรึกษาไดปฏิบัติงานตามสัญญานี้แตเพียงฝายเดียว และที่ปรึกษาจะนําผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตาม
สัญญานี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในสัญญานี้ไมได
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน
14. การสงวนสิทธิ์
องคการอุตสาหกรรมปาไม ประสงคจะใหการยื่นขอเสนองานจางนี้สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ จึงขอ
สงวนสิทธิ์ ดังนี้
14.1 ผูเสนอบริการที่ยื่นขอเสนอรายใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในนี้จะถือวาเปนการยื่นขอเสนอไม
สมบูรณ จะไมไดรับการพิจารณาหากมีขอผิดพลาดในการเสนอราคา และคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
เห็น วาข อผิด พลาดดังกลาวเกิดจากการที่ผู เสนอบริ การที่ยื่ นขอเสนอรายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจาก
ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผล
ทําใหเ กิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอบริการที่ยื่นข อเสนอรายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยในการ
พิจารณาผอนปรนโดยไมตัดผูเสนอบริการที่ยื่นขอเสนอรายนั้นออก
14.2 ในกรณีที่ผูเสนอบริการที่ยื่นขอเสนอราคาต่ําจนคาดไดวาไมอาจดําเนินงานได คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษามีสิทธิใหผูเสนอบริการที่ยื่นขอเสนอรายนั้นชี้แจงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษามีสิทธิไมรับพิจารณาราคาของผูนั้น การพิจารณา
และวินิจฉัยของคณะกรรมการฯใหถือเปนเด็ดขาดและยุติ
14.3 องค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม อ าจจะออกเอกสารเพิ่ ม เติ ม (Addendum) เงื่ อ นไขและ
รายละเอียดขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) นี้เมื่อใดก็ไดในระหวางการพิจารณาขอเสนอ
14.4 องค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม ท รงสิ ทธิ์ ที่ จ ะงดการจ า งงานโครงการนี้ หรื อ อาจยกเลิ ก การ
พิจารณาขอเสนอครั้งนี้เสียก็ได ทั้งนี้ สุดแทแตองคการอุตสาหกรรมปาไมจะเห็นสมควร โดยที่ผูเสนอบริการที่ยื่น
ขอเสนอจะไมอุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินขององคการอุตสาหกรรมปาไมถือเปนเด็ดขาด
14.5 ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญา องคการอุตสาหกรรมปาไม สงวนสิทธิ์ที่จะขอใหมีการ
เปลี่ ย นแปลงบุ คลากรหากพบว า บุ คลากรนั้น ไมมีความสามารถทํางานไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ ที่ป รึกษาตอง
ดําเนินการใหเปนที่เรียบรอยภายใน 15 วัน นับจากวันที่องคการอุตสาหกรรมปาไมแจงเปนลายลักษณอักษร หาก
ไมดําเนินการ องคการอุตสาหกรรมปาไมสงวนสิทธิ์จะหักคาใชจายในสวนที่เปนของบุคลากรรายนั้น
14.6 องค การอุตสาหกรรมปาไม มีสิทธิที่จ ะเปลี่ย นแปลง แกไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตาม
รายละเอียดในสัญญาได การเพิ่มหรือลดเนื้องานคูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงเรื่องราคากันใหมโดยถือราคาที่
ระบุในสัญญาเปนฐาน ถาตองเพิ่มหรือลดเงิน ยืดเวลาหรือลดเวลาก็ใหตกลงกัน
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14.7 องคการอุตสาหกรรมปาไม จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งไดมีการระบุชื่อไวใน
บัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีการสั่ง
เพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
15. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน องคการอุตสาหกรรมปาไม
____________________

