
ลกัษณะเงื่อนไขและกรอบการด าเนินงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจดัท าวิดีทศัน์ประกอบการเรียนรู้ “เครื่องมือ 5 ช้ินท่ีท าให้การขบัเคลื่อนกลไก ศปถ. 

ไปสู่ผลลพัธ”์ 
____________________________________________ 

1. ท่ีมาและความส าคญั 
ตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2554 ทีเ่ป็นร่มใหญ่ของ

การขบัเคลื่อนกลไกความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย โดยใหม้กีารบูรณาการการท างานในระดบั
อ านวยการ และปฏบิตักิารในพื้นที่ระดบัอ าเภอและท้องถิ่น หากแต่บทเรยีนการด าเนินงานของพื้นที่
ปฏบิตักิาร ศวปถ. ที่ผ่านมายงัมขีอ้จ ากดัด้านการพฒันาคณะกรรมการ หรอือนุกรรมการที่เป็นกลไก
ส าคญัในการหมุนการท างานใหม้คีวามต่อเนื่อง กล่าวคอื ขาดเครื่องมอื หรอืตวัช่วยส าคญัในการท างาน
เชงิผลลพัธ ์(result based management) ทัง้นี้ ศวปถ. จงัไดพ้ฒันาเครื่องมอื 5 ชิน้ทีท่ าใหก้ารขบัเคลื่อน
กลไก ศปถ. ไปสู่ผลลพัธ์เพื่อเป็นเครื่องมอืกลางในการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ หรอือนุกรรมการ 
ศปถ. ในพื้นที่ ทัง้ยงัผลักดนัให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินโครงการ District Road Traffic 
Injuries (D-RTI) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเป็นแทนวทางการในการพฒันาคู่มอื 
ศปถ. 3 ระดบัของศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนนอกีดว้ย 

ในการนี้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลเครื่องมอื 5 ชิ้นให้มสี่วนช่วยในการบูรณาการกลไกการ
จดัการความปลอดภยัทางถนนในพืน้ที ่พฒันาศกัยภาพของคณะท างานให้สามารถมุ่งสู่การท างานเชงิ
ผลลพัธ์ ศวปถ. จึงได้มคีวามประสงค์จดัท าวดิีทศัน์ประกอบการเรียนรู้ “เครื่องมอื 5 ชิ้นที่ท าให้การ
ขบัเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสูผ่ลลพัธ”์ ภายใตแ้นวคดิและประเดน็ทีก่ล่าวไวใ้นขา้งตน้ 

2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อออกแบบสื่อวดิทีศัน์ประกอบการเรยีนรู้ เครื่องมอื 5 ชิ้นที่ท าให้การขบัเคลื่อนกลไก ศปถ. 
ไปสู่ผลลพัธ์ ในการขยายผลการบูรณาการกลไกการจดัการความปลอดภยัทางถนนในพื้นที่ พฒันา
ศกัยภาพของคณะท างานใหส้ามารถมุ่งสูก่ารท างานเชงิผลลพัธ์ 

3. วิธีด าเนินงาน  
ออกแบบสือ่วดิทีศัน์ประกอบการเรยีนรู ้6 ชิน้งาน ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัเครื่องมอื 5 ชิน้ทีท่ าให้

การขบัเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลพัธ์ ความยาวไม่น้อยกว่าเรื่องละ 4 นาที แต่ไม่เกิน 10 นาที ให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย คอื คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ศปถ. จงัหวดั อ าเภอ และทอ้งถิน่ หรอื
บุคลากรทีใ่ชก้ลไกการขบัเคลื่อนงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน โดยออกแบบออกแบบสือ่ดจิทิลั ที่
หมายรวมถงึ สื่อทีม่กีารน าเสนอขอ้ความ กราฟฟิก เสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้การออกแบบ
สื่อมลัตมิเีดยีทีห่ลากหลาย เพื่อประมวลภาพรวมอุบตัเิหตุทางถนนของประเทศไทย โดยค านึงถงึความ
น่าสนใจ ( interest) พฤติกรรมการใช้สื่อ (behavior) และช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง 
(placement)  



4. ระยะเวลาด าเนินงาน 2 เดอืนนบัตัง้แต่วนัลงนามในสญัญา (1 ธนัวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563) 

5. งบประมาณ จ านวนงบประมาณทัง้สิน้ 600,000- บาท  

6. ผลงานน าส่ง 
 ภาพชิน้งานวดิทีศัน์ประกอบการเรยีนรู ้6 ชิน้งาน ทีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัเครื่องมอื 5 ชิน้ทีท่ าให้
การขบัเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสูผ่ลลพัธ์ ความยาวชิน้งานละไม่น้อยกว่าชิ้นละ 4 นาท ีแต่ไม่เกนิ 10 นาท ี
โดยแต่ละชิน้งานประกอบดว้ย 

 6.1 ภาพรวมแนวคดิ ทฤษฎี การใช้เครื่องมอืการจดัการผลลพัธ์กบัการบรหิารจดัการ
ความปลอดภยัทางถนน 

6.2 เครื่องมอืชิน้ที ่1 “สามเหลีย่มปัจจยัก าหนดสุขภาพ” 
6.3 เครื่องมอืชิน้ที ่2 “แผนภูมติตน้ไมปั้ญหา” 
6.4 เครื่องมอืชิน้ที ่3 “บนัไดผลลพัธ”์ 
6.5 เครื่องมอืชิน้ที ่4 “การวเิคราะหแ์รงเสรมิ-แรงตา้น” 
6.6 เครื่องมอืชิน้ที ่5 “การออกแบบเกบ็ขอ้มลูสะทอ้นผลลพัธ”์ 

7. แผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 

1. เข้ารับฟังการน าเสนอหัวข้อ/ ประเด็นหลักที่ทาง ศวปถ. 
ตอ้งการสือ่สาร (brief) ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

พฤศจกิายน 2562 

2. เตรยีมออกแบบเค้าโครง วดิทีศัน์ประกอบการเรยีนรู้ แบบ
แอนิเมชัน่ จ านวน 6 ชิ้นงาน ด้วยการร่วมกบั ศวปถ. ในการ
วางแผนแนวคิดของสื่อ  ก าหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย ( target audience) เพื่อให้สามารถผลิตแอนิ
เมชัน่ เพื่อประกอบการเรียนรู้ได้ตรงความต้องการมากที่สุด 
พรอ้มทัง้ การผลติสือ่เพือ่เกดิประโยชน์ในเชงิการวเิคราะห ์เพือ่
สานประโยชน์ ให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกต้องทนัสมยั 
น่าสนใจ และเพิม่ความน่าเชื่อถอื  

พฤศจกิายน 2562 

3. การเขยีนบทวดีทิศัน์ (script writing) ก าหนดล าดบัก่อนหลงั
ของการน าเสนอภาพและเสยีง โดยระบุลกัษณะภาพ และเสยีง
ไวช้ดัเจน ก าหนดวสัดุ และอุปกรณ์ในการผลติ ก าหนดผูแ้สดง 
หรือผู้ด าเนินรายการ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและรูปแบบของรายการที่จะน าเสนอ พร้อมทัง้การ
ปรบัแกไ้ขเพือ่ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 

ธนัวาคม 2562 



กิจกรรม เวลาด าเนินการ 

4. ตัดต่อล าดบัภาพ (editing) เรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้
ด้วยกนัตามสครปิต์หรอืเนื้อหาของเรื่อง ขัน้ตอนนี้จะมกีารใส่
กราฟิกท าเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการย้อมสี การ
เชื่อมต่อภาพ/ฉาก อาจมกีารบนัทกึเสยีงในห้องบนัทกึเสยีงใส่
เสยีงพูดซาวน์บรรยากาศต่าง ๆ เพิม่เตมิ อื่น ๆ อาจมกีารน า
ดนตรมีาประกอบเรื่องราวเพือ่เพิม่อรรธรสในการรบัชมยิง่ขึน้ 

มกราคม 2563 

7. คณุสมบติัของผูร้บัจ้างด าเนินงาน 
 7.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยมภีารกจิดา้นวชิาการ สรา้งองค์
ความรู้ หรือสื่อหนังสือรวมบทความ หรือมีประสบการณ์ ด้านการออกแบบและจัดท าหนังสือรวม
บทความ ใหก้บัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนภายใน 3 ปี นับถงึวนัทีย่ื่นเอกสารเสนอราคา 
(แนบหลกัฐานประกอบ) 
 7.2 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่นทีเ่ขา้เสนอราคาใหแ้ก่ 
ศูนยว์ชิาการฯ หรอืไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
 7.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสทิธิห์รอืความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนัเช่นกนัว่านัน้ 
 7.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ีถู่กประเมนิสทิธผิูเ้สนอราคาในสถานะทีห่้ามเขา้เสนอราคา 
 7.5 มีบุคลากรเป็นคณะท างานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ
ด าเนินงาน ไม่เคยมปีระวตักิารน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานตนเอง ซึ่งสามารถอ้างองิและน าเสนอ
ผลงานประกอบการพิจารณาได้ ทัง้นี้ บุคลากรทุกคนต้องพร้อมด าเนินงานโดยสามารถจดัสรรเวลา
ด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญา 
 7.6 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูม้รีายชื่อในบญัชทีิ้งงานของมนป. และของทางราชการและได้แจ้ง
เวยีนชื่อแลว้ 

8. เอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นซอง 
 โปรดระบุหน้าซอง โครงการจดัท าวิดีทศัน์ประกอบการเรียนรู้ “เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ท าให้การ
ขบัเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลพัธ์” โดย .................................................(ระบุหน่วยงาน/องคก์รที่ยื่น
เสนอราคา) โดยใหแ้นบเอกสารปิดผนึกพรอ้มลงนามก ากบั ดงันี้ 
 8.1 ขอ้เสนอดา้นราคา 
 8.2 ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค โดยระบรุายละเอยีดของงาน พรอ้มแนบเอกสารประกอบ ดงันี้ 
  - ส าเนาหนงัสอืจดทะเบยีนนิตบิุคคล (อายุไม่เกนิ 6 เดอืน) 
  - ส าเนาทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภพ.20 หรอื ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี 
  - ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุและทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนาม 



  - หนงัสอืมอบอ านาจ (ในกรณีผูม้อี านาจไม่ไดเ้ป็นผูล้งนาม) 
  - ส าเนาบตัรประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุและทะเบยีนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
  - ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
  - ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 
  - เอกสารแนะน าผูร้บัจา้ง/ประวตั ิ

- Port ผลงานทีผ่่านมา ทีม่มีลูค่าเทยีบเท่ากบัโครงการทีย่ื่นซอง 
 ทัง้น้ีให้ยื่นซองได้ตัง้แต่วนัท่ี 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มายงัท่ีอยู่ท่ีปรากฏในกรอบ
ต่อไปน้ี  
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