เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้าง
ในส่วนของผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งนาเอาทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของ
พื้นที่นั้นๆ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั้น กล่าวได้ว่า
อุตสาหกรรมในพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน ทุนมนุษย์ และความก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็ นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน โดยทั่วไปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มการลงทุน โดยยังขาด
การเชื่อมโยงกับมิติของการพัฒนาบนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางวิทยาการ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สนช. เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นานวั ต กรรมเชิ ง พื้ น ที่ (Area - based
Innovation) ซึ่งจะเป็นการนาเสนอรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติ โดย
สนช. ร่วมหารือกับ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ “นวัตกรรมเศรษฐกิจเชิงพื้นที่สู่อาเซียน” โดย
ได้ล งนามในบั น ทึกข้ อตกลงความเข้ าใจ (MOU) ร่ว มกันในการสนับสนุนข้ อมูล ทางสถิติ ข้อมูล สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และข้อมูลศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต รวมถึงศักยภาพด้านการลงทุนของภาครัฐ และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล
จากการดาเนิ น ยุทธศาสตร์โ ครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อพั ฒ นาให้ เกิดพื้นที่นวัตกรรมทั้งในระดับ
ภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน ซึ่งได้ดาเนินนโยบายในการพัฒนา 3 ส่วน ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรม และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุม ชน สาหรับการพัฒนาระดับภูมิภาค สนช. มีแนวความคิดที่จะพัฒนานโยบายที่
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม หรือแนวระเบียงนวัตกรรม (Innovation Corridor) ในแนวพื้นที่การ
พั ฒ นาโครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Economic Corridor of Greater Mekong
Subregion) โดยจะเริ่มจากการพัฒนาแผนภาค (regional plan) แนวทางในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ในระดับพื้นที่ (area-based innovation development guideline) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างระบบนวัตกรรมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิ จนวัตกรรมจากความ
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ร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยวิจัยต่าง และหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัด
ที่ตั้งอยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
สนช. จึงมีความประสงค์จะดาเนินการการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้างในส่ ว นของ
ผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ รับผิดชอบในการประสานงานและพัฒนาโครงนวัตกรรมเชิงพื้นที่ทั้งใน
ระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน ร่วมทั้งประสานงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ลงทุนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ สังคม และประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1. ประสานงานและพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – based Innovation) ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน
2.2. พัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่
2.3. ประสานงานการจัดประชุมหารือเพื่อให้การดาเนินโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ลุล่วงตามเป้าหมาย
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1. ประสานงานและพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – based Innovation) ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ภูมิภาค เมือง และย่าน
3.1.1. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน นาเสนอ ดาเนินการ และปฏิบัติงานของโครงการรวมทั้งรายงานให้
สานักงานฯทราบทุกเดือน
3.1.2.วางแผนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ได้ทั้งในระดับ ภูมิภาค เมือง และย่าน
3.1.3.ติดตามความก้าวหน้ า ของโครงการ และบริห ารจัดการโครงการให้ บรรลุ ผ ลส าเร็จตามเป้า หมาย
เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการ วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานของโครงการได้
3.1.4.บริหารงานด้านฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานของโครงการ
3.1.5.เขียนสรุปผลงานจากโครงการต่าง ๆ การเขียนในรูปของเอกสารเผยแพร่ หรือเอกสารในเชิงวิชาการ
3.2. พัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่
3.2.1.ติดต่อประสานงานกับกลุ่มของผู้ร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เช่น นักวิจัย อาจารย์ นักลงทุน
ผู้ประกอบการ เจ้าของที่ดิน ชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น
3.3. ประสานงานการจัดประชุมหารือเพื่อให้การดาเนินโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ลุล่วงตามเป้าหมาย
3.3.1.ประสานงาน ติดต่อเพื่อดาเนินการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่
3.3.2.ดาเนินรายการ และนาเสนอในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่
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3.4. ดาเนินงาน บริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ตามกรอบแผนการดาเนินงานของโครงการ
3.5. มี ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายของส่ ว นราชการ สามารถบริ ห ารงานด้า นฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานของโครงการ
3.6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คุณสมบัติผู้รับจ้าง
4.1. เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 24 ปีขึ้นไป
4.2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการผังเมือง สาขาการวางแผนภาคและเมือง สาขาการออกแบบชุมชน
เมือง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมี
ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมืองหรือพัฒนาพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Word, Excel , Power Point และมี
ความสามารถในการใช้งาน Internet ได้ดี
4.4. สามารถใช้งานโปรแกรมการออกแบบและเขียนแบบต่าง ๆ เช่น Photoshop, Illustrator, AutoCAD เป็น
ต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.5. สามารถใช้งานและมีความเข้าใจในเครื่องมือทางด้านภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เช่น ArcGIS,
MapInfo, Erdas Imagine เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4.6. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผนบริหารโครงการ และด้านการ
วิเคราะห์ แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี แนวโน้มการเจริญเติบโตของเมือง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีทักษะด้านติดต่อประสานงาน และทางานเป็นทีมได้ดี
4.8. มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ คิดในมุมบวก รู้จักแสวงหาโอกาส มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทางาน
มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทางานได้อย่างดีเยี่ยม
5. ระยะเวลาในการจ้าง
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
6. งบประมาณ
วงเงินทั้งสิ้นรวม 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 150,000 บาท
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7.2 เกณฑ์การกาหนดอัตราจ้างเหงาบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงาน ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
8. ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ
8.1 ค่าจ้าง
ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่า ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้มี
สิทธิได้รับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศของ
สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจะต้องมีหนังสื อเชิญร่วมปฏิบัติห น้าที่ในงานนั้นๆ จาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8.2 การจ่ายค่าจ้าง
จ่ายค่าจ้างทุกเดือน โดยจ่ายหลังจากที่ลูกจ้างโครงการส่งรายงานผลการดาเนินงานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และในเดือนสุดท้ายของการว่าจ้างผู้ถูกจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ก่อนรับเงิน
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย
8.3 วิธีการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาท โดยเช็คสั่งจ่ายในนามของลูกจ้างโครงการ
9. ผลงานที่จะส่งมอบ
9.1 รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน จะต้องส่งมอบให้ สนช. ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือนซึ่ง
รายละเอียดให้มีหัวข้ออย่างน้อยดังนี้ :
1) รายละเอียดโครงการ และรายละเอียดของงานที่ได้ทาการติดต่อประสานงาน
2) ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สาหรับใช้ในการสนับสนุน โครงการเชิงพื้นที่ใน ระดับภูมิภาค ระดับเมือง และ
ระดับย่าน
3) รายงานสรุปผลการพัฒนาโครงการที่ดาเนินการไปแล้ว เช่น การประชุมหารือ การแสวงหาข้อมูล รายชื่อ
และเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อ เป็นต้น
4) เอกสารอ้างอิงข้อมูลที่ใช้พัฒนาโครงการ
ในกรณีที่วันที่ 25 ของเดือนตรงกับวันหยุดให้ส่งมอบงานในวันทาการวันสุดท้ายก่อนถึงวันที่ 25 ของ
เดือนนั้นๆ
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9.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงานเมื่อครบระยะเวลาการดาเนินงาน 6 เดือน ในการประสานงานและพัฒนา
โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่
10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้ กับ
สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสาร ผล
การศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. หากกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น สนช. ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และ/
หรือดาเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว
ผู้รับจ้าง จะไม่เปิดเผยหรือนาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกรรมสิทธิ์ ข้อมูล เอกสาร
และรายงานอื่นใด เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งข้อมูล หรือความลับทางธุรกิจหรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นบันทึกหรือจัดเก็บในรูปแบบใดของผู้ว่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 416
โทรสาร 02-017 5566
อีเมล yaowarat@nia.or.th
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