บันทึกข้อความ
หน่วยงาน ฝ่ายโครงการสานักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โทร. 0 2141 9020
ที่
/2562
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขออนุมัตจิ ัดจ้างดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิดของโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) โดยวิธีสอบราคา
เรียน ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 2,910,000.- บาท
(สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกาหนดระยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 16 กันยายน 2562
ตามข้อตกลงในการใช้บริการและการให้บริการเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การบริห ารจัดการโครงการฯ เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ โครงการจึงกาหนดให้มีการดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership (OGP)
และเป็นการส่งเสริมระบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ดังนั้น ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจัดจ้างดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด โดยวิธีสอบราคา
ภายใต้วงเงิน 640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ ขอเบิกจ่ายจากหมวด
ค่าใช้สอย รายการค่าจ้างเหมาบริการ
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดจ้างดาเนินการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการบริห ารงาน
ภาครัฐระบบเปิดโดยวิธีสอบราคาดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง
เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวณัฐรัตน์ ศรีหราช)
หัวหน้าส่วนงานบุคคล
ทาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสานักงาน

(นางสาวโชติกา มีมุ่งธรรม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
อนุมัติ
(นางกิตติยา คัมภีร์)
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.

เอกสารแนบ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดจ้างดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1 จั ดประชุมรั บ ฟั งความคิดเห็ น ในการจัดท าแผนปฏิบั ติงาน NAP/การปฏิรูป ภาครัฐ (Reform
Station) จากภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
เป็นพื้นที่ในการพูดคุยและร่วมกันทางานอย่างสร้างสรรค์ (Co-creation Space) ตามแนวทางของ OGP โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน พร้อมทั้งเอกสารใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
1.2 สนั บสนุน กิจกรรมการมีส วนรวมในโครงการที่ได้รับการคัดเลือก โดยเข้าร่ว มลงพื้นที่จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
1.3 ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือก
1.4 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือก
1.5 จัดทาข้อมูลโครงการและผลการดาเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ
2. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง – 10 กันยายน 2562
3. การส่งมอบงาน
3.1 งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ได้แก่
- รายงานแผนการดาเนินงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) ระบบเปิด
จานวน 3 ฉบับ พร้อมไฟล์บรรจุในแผ่น ซีดี จานวน 1 แผ่น
3.2 งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รายงานผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด จานวน 3 ฉบับ พร้อมไฟล์
บรรจุในแผ่น ซีดี จานวน 1 แผ่น
- ข้อมูลโครงการและผลการดาเนินการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ จานวน
3 ฉบับ พร้อมไฟล์บรรจุในแผ่น ซีดี จานวน 1 แผ่น
4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
สถาบันฯ จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษา จานวน 640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ให้แก่ที่ปรึกษา โดยสถาบันฯ จะจ่ายโดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 – ร้อยละ 30 เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบผลงานครบถ้วนตามข้อ 3.1 และผ่านการตรวจรับจากคณะ
กรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 – ร้อยละ 70 เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบผลงานครบถ้วนตามข้อ 3.2 และผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริ หารงานภาครัฐระบบเปิด ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสานักงาน
ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 4 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน
640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ข้อตกลงในการใช้บริการและการให้บริการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เลขที่
13/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
5. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(1) นางสาวนภาพร สีใส
หัวหน้าฝ่ายโครงการสานักงาน ก.พ.ร.
(2) นางสาวโชติกา มีมุ่งธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

