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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายพลเทพ รัตนดิเรก) ลงนาม.....พลเทพ รัตนดิเรก............. วันที่..13.../09/64...... 
กรรมการ                  (นางสาวสรินทิพย์ เนียมปาน) ลงนาม.....สรินทิพย์ เนียมปาน.......                              คร้ังที่………1............. 
กรรมการและเลขานุการ      (นางวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร) ลงนาม......วรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร.....  

 
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 
1. ความเป็นมา 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำ
หน้าท่ีในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จึงได้จัดทำ
โครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
ไทย โดยปรับปรุงการดำเนินโครงการจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ให้สามารถสะท้อนสถานภาพความ
พร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีแท้จริงของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการนำข้อมูลจากผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการยกระดับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ สพร. จึงกำหนดให้มีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผล
คะแนนจากโครงการสำรวจฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา สพร. ได้จัดงานมอบรางวัล
รัฐบาลดิจิทัลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั ้งแต่ปี 2562 ภายใต้ขื ่อ Digital Government Awards ซึ ่งได้รับ
เกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ  

สำหรับในปี 2564 สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทยประจำปี 2564 และเห็นสมควรว่าควรจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หรือ Digital 
Government Awards 2021 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านรัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศ และยังเป็นการสร้างความร่วมมือ และแรงสนับสนุนให้เกิด ให้กับหน่วยงานในการดำเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดบริการภาครัฐหลากหลายรูปแบบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ     

ต่างประเทศ นำไปใช้ เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
2.2. เพื่อสร้างกำลังใจ และแรงสนับสนุน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล 
2.3. เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมในด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้ประชาชนได้รับทราบ 
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3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  

3.5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู ้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนติิ
บุคคลนั้นด้วย 

3.6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7.  เป็นผู้มีอาชีพในงานตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 
3.8.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่

เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.10  ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 

700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 ผลงาน โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่
เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จจนถึงวันท่ีประกาศประกวดราคาหรือวันท่ียื่นข้อเสนอ แล้วแต่
วิธีการจัดจ้างท่ีกำหนด ซึ่งเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
มาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ 

 
4. การเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 
4.2. ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วย

แล้ว 
4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ท่ีกำหนด 
4.4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้
เสนอราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. 
ตามความประสงค์ 
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4.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม
ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กำหนด 

4.6. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบ
ดังนี้ 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
สพร. กำหนด 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผู้เสนอ

ราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขต
การดำเนินงานที่ผู้เสนอ

ราคาเสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ให้ขอบเขตการ
ดำเนินงานท่ี สำนักงาน

กำหนด 

ให้ระบุขอบเขตการ
ดำเนินงานท่ี 

ผู้เสนอราคาเสนอ 

ให้ระบุจุดท่ีดีกว่า หรือ 
เทียบเท่า 

ให้ระบุ
เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
 การจัดจ้างครั้งนี้เป็นงานท่ีมีความชับซ้อนและมีข้อจำกัดด้านเทคนิค ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ 

ชนิดประเภทของงาน ซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามขอบเขตการดำเนินงาน สพร. จะพิจารณาคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเกณฑ์ราคา โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของเกณฑ์คุณภาพ 
(ข้อเสนอด้านเทคนิค) น้ำหนักร้อยละ 70 และเกณฑ์ราคาน้ำหนักร้อยละ 30 โดย สพร. จะดำเนินการ
ตามลำดับ ดังนี้ 
5.1. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว

พิจารณาคัดเลือกรายท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วน
ถูกต้อง และพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี
คุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สพร. จะไม่ทำการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

5.2. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้รับจ้างทุกราย หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาใดมีคุณสมบัตไิม่
ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สพร. จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดแผกในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สพร. 
เท่านั้น  

 ทั้งนี้ สพร. จะเชิญให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามข้อ 
5.1 นำเสนอด้านเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1) แผนกลยุทธ์ในการจัดงานมอบรางว ัลรัฐบาลดิจ ิท ัล ประจำปี 2564 หรือ Digital 

Government Awards 2021 กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 50 คะแนน โดยแบ่งเป็น 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดงานและการออกแบบเว็บไซต์กำหนด

น้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
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- กลยุทธ์ในการสื่อสารในสื่อต่างๆ และเทคนิคการนำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม 
และน่าสนใจ สร้างความประทับใจต่อผู้รับชมกำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 

- ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม รูปแบบโล่ห์ ประกาศนียบัตร กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 
คะแนน 

2) การบริหารจัดการโครงการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20 คะแนน 
3) ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 15 คะแนน โดยแบ่งเป็น 

- ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน 
- ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน ในด้านบริหารโครงการและจัดกิจกรรมในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้อง กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
4) ความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงาน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 10 คะแนน โดยแบ่งเป็น 

- มีความรู้เกี่ยวกับ สพร. กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
- มีความรู้เกี่ยวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 

กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
5) แนวทางดำเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือจาก TOR ท่ีกำหนด กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
ท้ังนี้ ข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องได้รับคะแนนการประเมินด้านคุณภาพ  
(Performance) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามภาคผนวก (ก) (เกณฑ์การให้คะแนน) 

5.3 ข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 5.2 จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาตามสัดส่วนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาที่กำหนดและจัดลำดับเรียงตาม
คะแนน ข้อเสนอท่ีได้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจา
ต่อรองราคาตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สพร. ต่อไป 

5.4   กรณีผู ้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกราย
ลำดับถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองและ/หรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญ
ชวน เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
6. ขอบเขตการดำเนินงาน 

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หรือ Digital Government 
Awards 2021” (ในส่วนของชื่องานอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่ สพร. พิจารณาเห็นสมควร) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
6.1. ส่วนงานประกาศผลสำรวจและพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 

6.1.1. นำเสนอพื้นที่จัดงาน ดำเนินการจองและจัดเตรียมสถานที่ เพื ่อรองรับการจัดงาน
รูปแบบ Hybrid Event และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 150 คน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก สพร. (ทั ้งนี ้การจัดเตรียมสถานที่ต้องเป็นไปตามมาตรการรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19) 

6.1.2. จัดเตรียมห้องสำหรับรับรองแขก VIP และผู้เข้ารับรางวัล พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ี เพื่อ
ดูแลและอำนวยความสะดวกโดยได้รับความเห็นชอบจาก สพร.  
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6.1.3. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 
150 ท่าน และจัดเตรียมอาหารเช้า อาหารกลางวัน เครื่องด่ืม สำหรับเจ้าหน้าท่ี 

6.1.4. นำเสนอแนวคิด พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบ 
Hybrid Event โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงระยะการจดังาน 
และให้ สพร. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

6.1.5. ดำเนินการออกแบบและจัดตกแต่ง เวที สถานที่ในบริเวณงาน ให้เป็นไปตาม Theme 
งานท่ีนำเสนอ รวมทั้งออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ท่ีจะต้องเกิดขึ้นภายในงาน  

6.1.6. จัดเตรียมระบบ ไฟ แสง สี เสียง ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและการจัดงาน 
6.1.7. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติรวมถึงแขก VIP หน้างาน จำนวนอย่างน้อย 

4 คน 
6.1.8. ดำเนินการออกแบบและผลิตเว็บไซต์ (รูปแบบ Landing Page หรือ Microsite หรือ

รูปแบบอื่นๆตามท่ีเหมาะสม) เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล และแสดงผล
งานของผู้ได้รับรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ สพร.เห็นสมควร โดย
การออกแบบต้องผ่านความเห็นชอบจาก สพร.  

6.1.9. จัดหาเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อและประสานงานระหว่างผู้จัดงาน ผู้ร่วมแสดงผลงาน ใน
รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมแสดงผลงานพร้อมรายงาน
ความคืบ อุปสรรค์ และปัญหา กลับมาให้ สพร. เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

6.1.10. ผลิตโล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมบรรจุใส่กล่อง แฟ้ม หรือวัสดุอื ่นๆ ให้
เรียบร้อยสวยงาม ทั้งนี้จะต้องผ่านการเห็นชอบจาก สพร. ก่อนผลิต โดยมีรายละเอียด
รางวัลดังต่อไปนี้ 
• รางวัลรัฐบาลดิจิทัลมี 14 รางวัล ประกอบด้วย  

- หน่วยงานระดับกรม จำนวน 9 หน่วยงาน (โล่รางวัล) 
- หน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด (โล่รางวัล) 

• รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลจำนวน 3 รางวัล (โล่รางวัล) 
• รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2021 จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย  

- รางวัลสำหรับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) จำนวน 1 รางวัล (โล่รางวัล)  
• รางวัลเฉพาะด้านประจำปี มี 10 รางวัล ประกอบด้วย 2 รางวัลย่อย ได้แก่ 

-   รางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance) สำหรับหน่วยงานระดับกรม จำนวน 5 รางวัล (ประกาศนียบัตร) 

- รางวัลการสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) สำหรับหน่วยงานระดับกรม จำนวน 
5 รางวัล (ประกาศนียบัตร) 

• รางวัลพัฒนาการดีเด่นจำนวน 5 รางวัล (ประกาศนียบัตร) 
(สพร. อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการผลิตโล่รางวัล และประกาศนียบัตรตามจำนวนท่ี สพร. กำหนด) 
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6.1.11. จัดทำวีดิทัศน์เพื่อแสดงถึงท่ีมาและความสำคัญของรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หรือเนื้อหาอื่นๆ
ท่ีสพร. เห็นสมควร อย่างน้อย 2 ช้ินงาน ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก สพร. ก่อนผลิต 

6.1.12. ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อเพื่อผลิตเป็นสกู๊ปประมวลความสำเร็จของผู้ที่ได้รับรางวัล
รัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 โดยจะต้องเตรียมโครงเรื่อง วิธีการนำเสนอ บทพูดหรือบท
สัมภาษณ์ (script) โดยผู้รับจ้างจะต้องส่ง (ร่าง) วีดิทัศน์ที ่ถ่ายทำพร้อมตัดต่อเสร็จ
เพื่อให้สพร. พิจารณาเห็นชอบก่อน และยินยอมปรับแก้วีดิทัศน์ตามท่ี สพร. เสนอแนะ 
ก่อนทำการผลิตวีดิทัศน์ฉบับสมบูรณ์ 

6.1.13. จัดหาพิธีกรเพื่อดำเนินรายการตลอดท้ังงาน และจัดทำบทพูดสำหรับพิธีกร 
6.1.14. จัดเตรียมระบบการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) โดยจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทำ 
และอุปกรณ์การส่งสัญญาณ พร้อมท้ังตัดต่อการถ่ายทอดสดให้สามารถนำมาเผยแพร่ซ้ำ
ได้ 

6.1.15. ดำเนินการส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน และหนังสือเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานไปยัง
หน่วยงานท่ี สพร. กำหนด พร้อมท้ังติดตามการเข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิด 

6.1.16. จัดเตรียมระบบลงทะเบียน และเจ้าหน้าท่ีรองรับ ณ จุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ กรณี
การลงทะเบียนท่ีหน้างาน 

6.1.17. ออกแบบและผลิตของท่ีระลึกจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ช้ิน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท 
โดยจะต้องผ่านการเห็นชอบจาก สพร. ก่อนผลิต  

6.1.18. เป็นผู้ดำเนินการด้าน Logistic ขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การค้ำประกันความเสียหายของพื้นท่ีจัดงาน ในกรณีของการเข้าไปจัดเตรียมติดต้ังและ
รื้อถอน 

6.1.19. จัดเตรียมช่างภาพนิ่ง และช่างภาพวิดิโอ 
6.1.20. จัดเตรียมผู้ประสานงานกับ สพร. เพื่อดูแลงานตลอดโครงการ รวมถึงประสานงานกับ

วิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่ออำนวยความสะดวก 
6.1.21. รวบรวมหรือจัดเตรียมเนื้อหา อาทิ เช่น Presentation คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด

งาน หมายเชิญส่ือ หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบตามท่ี สพร.ร้องขอ 
6.1.22. จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ท่ีสพร.ร้อง

ขอ พร้อมท้ังรวบรวม สรุป และวิเคราะห์ผล 
6.1.23. จัดเตรียมอุปกรณ์โสต ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น iPad iPhone Mac book และ/

หรืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการนำเสนอต่างๆ ให้พร้อมตามท่ี สพร. ร้องขอ 
6.1.24. จัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในงาน รองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน 

ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 
6.1.25. เตรียมมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

COVID 19 ตามมาตรการของกรมควมคุมโรค 
6.1.26. ควบคุมและดำเนินงานให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 
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6.1.27. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดงานที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนตามขอบเขตข้อ 6.1 ส่วน
งานประกาศผลสำรวจและพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลพร้อมรายช่ือผู้เข้าร่วมงาน 

 
6.2. ส่วนงานประชาสัมพันธ์และงานส่ือมวลชน ดังนี้ 

6.2.1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์งานทั้งหมด ตั้งแต่ช่วงก่อนวันจัดงาน วันงาน และหลังวันจัด
งาน  

6.2.2. การประชาสัมพันธ์ช่วง Pre - Event (ก่อนวันจัดงาน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ดำเนินการผลิตช้ินงานสำหรับเผยแพร่ส่ือ Social Online เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเกิดความสนใจ จำนวนอย่างน้อย 2 ช้ินงาน 
2) ดำเนินการจัดทำจดหมายและเชิญสื ่อมวลชนทุกแขนงและต้องมีผู ้สื ่อข่าวเข้า

ร่วมงานจำนวนรวมทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 20 ส่ือ 
3) จัดทำเอกสารข่าว Press kit นำเสนอรายละเอียดภาพรวมของการจัดงาน 

6.2.3. การประชาสัมพันธ์ช่วง On Show (วันจัดงาน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ ลงทะเบียน และดูแลส่ือมวลชน 
2) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องตา่งๆ 

เช่น การขอเข้าสัมภาษณ์ การให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดงาน เป็นต้น 
3) ควบคุมและดำเนินงานให้เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 

6.2.4. การประชาสัมพันธ์และการติดตามงานช่วง Post - Event (หลังการจัดงาน)  
1) ดำเนินการจัดทำพร้อมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) และภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์ (Photo Release) เกี่ยวกับงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 
2564 ไปยังสื ่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื ่อโทรทัศน์ สื ่อวิทยุ สื ่อสิ ่งพิมพ์  และส่ือ
ออนไลน์ ซึ่งจะต้องได้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 ส่ือ (รวมทุกส่ือ) 

2) ดำเน ินการจ ั ดทำ  Facebook ads หร ื อ  YouTube Ads โดยมี ม ู ลค ่ าการ
ประชาสัมพันธ์ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)  

3) ดำเน ินการต ิดตาม (Monitoring) การเผยแพร ่ข ่าวประชาสัมพ ันธ ์ (Press 
Release) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) ที่ได้เผยแพร่ทั้งหมด จาก
ส่ือมวลชนทุกแขนง ท้ังส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือออนไลน์ และจัดทำ
สรุปเป็นรูปเล่มรายงาน 

6.2.5. จัดทำรายงานสรุปผลด้านงานส่ือมวลชนท่ีระบุงานท่ีดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตข้อ 
6.2 ส่วนงานสื่อมวลชน พร้อมทั้งรายชื่อสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเข้ามา และรายชื่อท่ี
นำส่ง Press & Photo Release รวมถึงต้องมีรายงาน News Clipping รวบรวมสื่อทุก
ช่องทางเพื่อนำส่ง สพร 

** หมายเหตุ  
1. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงกำหนดการ, วัน และสถานท่ีจัดงานตามความเหมาะสม 

และ มีสิทธิ์ที่จะส่ังให้แก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนงานได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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2. ในกรณีหากมีความจำเป็นเกี ่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี ่ยงได้ สพร.  สามารถขอ
ปรับเปล่ียนบางกิจกรรมได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจะพิจารณาตกลงหารือร่วมกับผู้รับจ้าง
ในด้านความเหมาะสมของงบประมาณและประสิทธิภาพของงาน 

3. การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีทำให้กระทบต่อขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน/ส่ง
มอบงาน หรือวงเงิน ตามสัญญา ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ
พิจารณาว่าสมควรดำเนินการหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการ คณะกรรมการจะต้องขออนุมัติ
แก้ไขสัญญา เพื่อให้ดำเนินการและตรวจรับได้ถูกต้องตามสัญญา 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นระยะเวลา 180 วัน 

 
8. การส่งมอบงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบท้ังหมด 2 งวด ดังนี้ 
งวดท่ี 1   ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดย 

จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 1 ชุด และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรจุแฟลชไดรฟ์ 
จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
-   แผนการดำเนินงานตลอดท้ังโครงการ ตามข้อ 6.1-6.2 
- รายละเอียดพื้นท่ีจัดงานตามข้อ 6.1.1 – 6.1.2 
- ร่างแนวความคิดในการจัดงานตามข้อ 6.1.4 – 6.1.6 , 6.1.10 และข้อ 6.1.17 
- แบบร่างโครงสร้างเว็บไซต์ตามข้อ 6.1.8  
- ร่างบทวีดิทัศน์เพื่อแสดงถึงท่ีมาและความสำคัญของรางวัลรัฐบาลดิจิทัลตามข้อ 6.1.11 

งวดท่ี 2 :  ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดย
จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 1 ชุด และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรจุลง External 
Harddisk จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
-   รายงานและผลการดำเนินงานขอบเขตการดำเนินงานข้อ 6.1 -6.2 
-   ไฟล์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตภายใต้การจัดงานทั้งหมด เช่น ภาพถ่าย ภาพวีดิโอ 

ภาพประกอบในเว็บไซต์ งานออกแบบของส่ืออื่น ๆ โดยช้ินงานต้องมีความละเอียดคมชัด
และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ต่อได้ 

 
9. เง่ือนไขการชำระเงิน 

9.1. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างจัดงานงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital 
Government Awards 2021 ให ้แก ่ผ ู ้ ร ับจ ้างเป ็นเช ็คข ีดคร ่อม หร ือการโอนเง ินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
จากมูลค่าของค่าค่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระไว้ตามกฎหมายด้วย 

9.2. ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินเป็นรายงวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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งวดท่ี 1   ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังท่ีได้ทำการส่งมอบและ 
ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 1 เสร็จส้ินสมบูรณ์ 

งวดท่ี 2   ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 90 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังท่ีได้ทำการส่งมอบและ  
                     ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดท่ี 2 เสร็จส้ินสมบูรณ์ 

 
 

10. เง่ือนไขการปรับ 
กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขท่ี

กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญาท้ังหมด 
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือจนกว่าส่งมอบงาน
ได้ถูกต้องครบถ้วนโดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 

 

11. วงเงินในการจัดหา 
จำนวนเงินท้ังส้ิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 

12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินงานโดยสร้างสรรค์งานตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง ด้วยความคิดและ
ความสามารถของผู้รับจ้างเอง ไม่ทำการคัดลอก หรือไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้ผู้รับจ้างเช่ือหรือควรเช่ือได้ว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนข้อสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ี
จะไม่รับเอางานท้ังหมด หรือแต่บางส่วนตามแต่ผู้รับจ้างจะเห็นสมควร และบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล เอกสาร รายงาน และงานท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างได้
จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องไม่นำข้อมูล เอกสาร รายงาน และงาน
ท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาข้อมูล เอกสาร รายงาน 
และงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี ่ยวกับสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้างเมื ่อสิ้นสุดสัญญานี้ ไม่ว่าอยู่ใน
รูปแบบใดๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบซีดี หรือดีวีดี โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่เก็บสำเนาของข้อมูล 
เอกสาร รายงาน และรายละเอียดส่วนต่างๆ ของงานภายใต้สัญญานี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไว้กับตนเอง 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการนี้ 

ท้ังนี้ หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบัตร สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร รายงาน งาน หรือผลงานตามสัญญานี้  

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการท้ังปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับส้ินไปโดยเร็ว หาก
ผู้รับจ้างมิอาจกระทำได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแห่ง
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายพลเทพ รัตนดิเรก) ลงนาม.....พลเทพ รัตนดิเรก............. วันที่..13.../09/64...... 
กรรมการ                  (นางสาวสรินทิพย์ เนียมปาน) ลงนาม.....สรินทิพย์ เนียมปาน.......                              คร้ังที่………1............. 
กรรมการและเลขานุการ      (นางวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร) ลงนาม......วรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร.....  

การละเมิดสิทธิดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรม
เนียมและค่าทนายความแทนผู้รับจ้าง ท้ังนี้ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ เมื่อผู้รับจ้างได้รับ
การกล่าวอ้างหรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 
13. การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ท่ีผู้รับจ้างได้รับ
จากผู้จ้าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้จ้างได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/
หรือความลับทางการค้าของผู้จ้าง และผู้รับจ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้
มิดชิด ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ” พร้อมสัญญาจ้าง 

 
14. เง่ือนไขอื่น ๆ  

14.1. สพร. ทรงไว้ซึ ่งสิทธิ ์ที ่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

14.2. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
14.3. ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่

มีเหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

14.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

14.5. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 
ของมูลค่าสัญญา  

14.6. ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สพร. แล้ว 

14.7. ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร . หรือลูกค้าของ สพร. รวมท้ัง
ผลงานที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด 
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

14.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร . หรือมิได้เกิดจาก
ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

 
 
 



11 

 

 
ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายพลเทพ รัตนดิเรก) ลงนาม.....พลเทพ รัตนดิเรก............. วันที่..13.../09/64...... 
กรรมการ                  (นางสาวสรินทิพย์ เนียมปาน) ลงนาม.....สรินทิพย์ เนียมปาน.......                              คร้ังที่………1............. 
กรรมการและเลขานุการ      (นางวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร) ลงนาม......วรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร.....  

15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนส่งเสริมและสื่อสารการตลาด ฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) 
 

16. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 
- Website :  www.dga.or.th  
- โทรศัพท์    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmp_division@dga.or.th
http://www.dga.or.th/


ภาคผนวก (ก) 

ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ           ( นายพลเทพ รัตนดิเรก )                             ลงนาม..........พลเทพ รัตนดิเรก.............................     วันที่...13../09/64...... 
กรรมการ                     ( นางสาวสรินทิพย์ เนียมปาน)  ลงนาม............สรินทิพย์ เนียมปาน.......................                           คร้ังที่..........1........... 
กรรมการและเลขานุการ   ( นางวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร )  ลงนาม.............วรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร................  

ตารางการให้คะแนน 
งานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 
 

ชื่อบริษัท :  
 

ชื่อบริษัท :  
 

ชื่อบริษัท :  
 

1  แผนกลยุทธ์ในการจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital 
Government Awards 2021                                                 (50 คะแนน)                                        

    

- ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดงานและการออกแบบเว็บไซต์ 20    

- กลยุทธ์ในการส่ือสารในส่ือต่างๆ และเทคนิคการนำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม 
และน่าสนใจ สร้างความประทับใจต่อผู้รับชม 

20    

- ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม รูปแบบโล่ห์ ประกาศ 10    

2    การบริหารจัดการโครงการ                                                       (20 คะแนน)     

- แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชัดเจน ครบถ้วน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 20    

3. ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน                                            (15 คะแนน)     

- ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง 10    

- ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน ในด้านบริหารโครงการและจัดกิจกรรมใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

5    

4. ความพร้อมในการเริ่มปฏิบัติงาน                                                   (10 คะแนน)     

- มีความรู้เกี่ยวกับ สพร. และบริการต่างๆ  5    

- มีความรู้เกี่ยวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 5    

5. แนวทางดำเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ท่ีกำหนด                       (5 คะแนน) 5    

                                                                                 รวมคะแนน                                                                            100    
 

ลงนามผู้ให้คะแนน ................................................................. 
                           (………………………………………………………..) 

วันท่ี........... เดือน................ พ.ศ.............. 



ภาคผนวก (ก) 

ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ           ( นายพลเทพ รัตนดิเรก )                             ลงนาม..........พลเทพ รัตนดิเรก.............................     วันที่...13../09/64...... 
กรรมการ                     ( นางสาวสรินทิพย์ เนียมปาน)  ลงนาม............สรินทิพย์ เนียมปาน.......................                           คร้ังที่..........1........... 
กรรมการและเลขานุการ   ( นางวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร )  ลงนาม.............วรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร................  

เกณฑ์การให้คะแนนงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียดการให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. แผนกลยุทธ์ในการจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021    (50 คะแนน)                                                                                            
 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดงานและการออกแบบเว็บไซต์   (20 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการเสนอแนวความคิด 

ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด แต่พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถ้วน แต่พิจารณาแล้วความคิดน้ันยังไม่ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล   

ได้ระหว่าง 10 - 15 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถ้วน โดยกรรมการพิจารณาแล้วว่า 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูล เน้ือหา แต่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
- ความคิดน้ันชัดเจนแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 

ได้ระหว่าง 15 - 20 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถ้วน โดยกรรมการพิจารณาแล้วว่า 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน 
- แนวความคิดน้ันชัดเจน เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง 
- มีความริเร่ิมใหม่ๆ (แปลกใหม่ ทันสมัย)  
- ทีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 

 กลยุทธ์ในการสื่อสารในสื่อต่างๆ และเทคนิคการนำเสนอข้อมูลมีความเหมาะสม และน่าสนใจ สร้างความประทับใจต่อผู้รับชม     (20 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 ไม่มีการเสนอกลยุทธ์ 

ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธ์ แต่พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสม ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถใช้ได้จริง ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน มีการนำเสนอกลยุทธ์ครบถ้วน โดยกรรมการพิจารณาแล้วว่า 
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- กลยุทธ์ไม่ชัดเจน  ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
- ไม่มีการยกตัวอย่าง ที่จะมาใช้ในโครงการ 

ได้ระหว่าง 10 - 15 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถ้วน โดยกรรมการพิจารณาแล้วว่า 
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย  
- กลยุทธ์น้ันชัดเจน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
- ยกตัวอย่างที่จะมาใช้ในโครงการ แต่ไม่เตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่อยู่ในกระแสสังคม 

ได้ระหว่าง 15 - 20 คะแนน มีการนำเสนอแนวความคิด ครบถ้วน โดยกรรมการพิจารณาแล้วว่า 
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- มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม  
- เทคนิคการนำเสนอน่าสนใจ แปลกใหม่ น่าติดตาม เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์  
- ความคิดน้ันชัดเจน เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้จริง 
- มีการยกตัวอย่างที่มาใช้ในโครงการ ซึ่งมีชื่อเสียงที่ดีในวงการหรือหน่วยงาน และอยู่ในกระแสสังคม 

 ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม รูปแบบโล่ห์ ประกาศ    (10 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 ไม่มีการนำเสนอตัวอย่าง  

ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน -  มีการนำเสนอตัวอย่าง แต่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
-  ตัวอย่างที่นำเสนอ ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง  

ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน -  ตัวอย่างน่าสนใจ 
- สอดคล้องกับวัตถประสงค์ของงาน 
- ตัวอย่างเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ที่เคยใช้ได้ผลจริงในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงกับโครงการ 

2. การบริหารจัดการโครงการ    (20 คะแนน) 
 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการชัดเจน ครบถ้วน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด   (20 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีการนำเสนอ 

ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน - ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์  
- ไม่ระบุเวลาในการบริหารโครางการ 

ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน - วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการดำเนินงาน 
- มีแผนการดำเนินงาน แต่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติจริงได้ 

ได้ระหว่าง 10 - 15 คะแนน - วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการดำเนินงาน 
- มีแผนการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติได้จริง แต่ไม่ยืดหยุด หรือแผนที่เสนอทำให้ สพร.เสียประโยชน์ 

ได้ระหว่าง 15 - 20 คะแนน - วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการดำเนินงาน 
- มีแผนการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติได้จริง  
- มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  

3. ประสบการณ์ของบริษัท และทีมงาน   (15 คะแนน) 
 ตัวอย่างผลงานของบริษัท หรือทีมงานท่ีเก่ียวข้อง  (10 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่เสนอตัวอย่างผลงานของบริษัทและทีมงาน   
ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน เสนอตัวอย่างผลงาน แต่ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับโครงการ 

ได้ระหว่าง 5 - 10 คะแนน เสนอตัวอย่างผลงานที่เก่ียวข้อง เป็นที่นิยม และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 
 ประสบการณ์ ความพร้อมของทีมงาน ในด้านบริหารโครงการและจัดกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง     (5 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่เสนอประสบการณ์ของทีมงาน 
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ได้ระหว่าง 1-5 คะแนน เสนอประสบการณ์ของทีมงาน แต่ประสบการณ์น้ันยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับโครงการ 
ได้ระหว่าง 5-10 คะแนน เสนอประสบการณ์ของทีมงาน และผลงานน้ันเป็นที่นิยม เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

4. ความพร้อมในการเร่ิมปฏิบัติงาน    (10 คะแนน) 
 มีความรู้เก่ียวกับ สพร.                (5 คะแนน) 

ได้คะแนน 0 ไม่มีความรู้เก่ียวกับ สพร. 
ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน มีความรู้เก่ียวกับ สพร. แต่ยังไม่มากพอที่จะลงมีปฏิบัติงานได้  
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน          มีความรู้เก่ียวกับ สพร. และสามารถลงมีปฏิบัติงานได้จริง ทันที 

 มีความรู้เก่ียวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (5 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 ไม่มีความรู้เก่ียวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 

ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน มีความรู้เก่ียวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังไม่มากพอที่จะลงมีปฏิบัติงานได้  
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน มีความรู้เก่ียวกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ. และสามารถลงมีปฏิบัติงานได้จริง ทันที 

5.  แนวทางดำเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจาก TOR ท่ีกำหนด    (5 คะแนน) 
ได้คะแนน 0 บริษัทไม่มีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม 

ได้ระหว่าง 1-2 คะแนน มีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม แต่ข้อเสนอน้ันไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อโครงการ  
ได้ระหว่าง 3-5 คะแนน มีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม และข้อเสนอน้ันก่อประโยชน์เพิ่มเติมต่อโครงการ 
รวม 100 คะแนน  

 
 


