
รายละเอยีดประกอบการจ้างจัดกจิกรรมค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

สู่ความเป็นหน่ึง  รุ่นที ่๒๐ 

   --------------------------------------- 

๑.  วตัถุประสงค์         
๑.๑. เพื่อใหเ้ยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดรั้บการฝึกฝนทกัษะในการช่วยเหลือเพื่อน และผูอ่ื้น 

ดว้ยการใหค้  าปรึกษา   
๑.๒. เพื่อให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดเ้รียนรู้เร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับวยัรุ่น 
๑.๓. เพื่อให้เยาวชนสมาชิก TO BE  NUMBER ONE  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา EQ  เพื่อเสริมสร้าง 

ภูมิคุม้กนัทางดา้นจิตใจ 
๑.๔. เพื่อให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพื่อนสมาชิก 
๑.๕. เพื่อใหเ้ยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มีโอกาสเขา้ถึงกิจกรรมท่ีท าแลว้ตนเองและผูอ่ื้น 

เกิดความสุข  ท าใหเ้กิดความมัน่ใจ  กลา้คิด  กลา้ท า  และกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
 

๒.  กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๑ กลุ่มเป้าหมายหลกั  สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากจงัหวดัภูมิภาค ไม่ต ่ากวา่ ๕๐ จงัหวดั  
       และกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบติัครบ ๕ ขอ้  ดงัน้ี 
        ๒.๑.๑   เป็นผูส้มคัรใจและไดรั้บการคดัเลือกจากสถานศึกษา/จงัหวดั/ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

             ๒.๑.๒  อาย ุ ๑๒ - ๒๔  ปี 
             ๒.๑.๓  มีสุขภาพแขง็แรง  สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้
             ๒.๑.๔  ผูป้กครองอนุญาต 
             ๒.๑.๕  มีคุณสมบติัการเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ีดี เช่น ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 แก่เยาวชน  สนใจใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  เขา้ร่วมกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE  
 และกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอยา่งต่อเน่ือง  

     ๒.๒  กลุ่มเป้าหมายทัว่ไป ผูป้ระสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONEจากจงัหวดั และสถานศึกษาต่าง ๆ 
 

๓.  CONCEPT  MESSAGE 
  สมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดรั้บความรู้และทกัษะการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ ไดรั้บการพฒันา EQ   

ไดมี้โอกาสฝึกทกัษะและแสดงความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค ์และสร้างสุขท่ีตนเองสนใจ เสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ไดพ้บปะเพื่อนใหม่และไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในฐานะสมาชิก TO BE NUMBER ONE  

ท่ีมีบทบาทในการเป็นแบบอยา่งสมาชิกท่ีดีและดูแลช่วยเหลือเพื่อน ๆ เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
 

๔.  ก าหนดระยะเวลา  
ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE  NUMBER  ONE สู่ความเป็นหน่ึง  รุ่นท่ี ๒๐ 

ระหวา่งวนัอาทิตยท่ี์  ๒๕ -  วนัศุกร์ท่ี  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  (รวม ๖ วนั ๕  คืน) 
 

๕  สถานทีจั่ดกจิกรรม  ณ  เดอะไพน์  รีสอร์ท   จงัหวดัปทุมธานี 
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๖.  คุณสมบัติของงานทีต้่องด าเนินการ 

  คณะกรรมการจะพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคาจา้งจดักิจกรรมค่ายพฒันาสมาชิก TO BE  

NUMBER ONE  สู่ความเป็นหน่ึง รุ่นท่ี ๒๐  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 ๖.๑  ประสานงาน และอ านวยการใหก้ลุ่มเป้าหมาย จากทัว่ประเทศไม่ต ่ากวา่ ๓๐๐ คนเขา้ร่วมกิจกรรม 

ค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหน่ึง รุ่นท่ี ๒๐ ตามรายละเอียดระยะเวลาและสถานท่ีขา้งตน้ 

 ๖.๒  บริหารจดัการในเร่ืองการเดินทาง  ท่ีพกั  อาหารและอ่ืน ๆ เพื่อใหส้มาชิกเขา้ร่วมกิจกรรม และให้ 

การด าเนินกิจกรรมค่าย ฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๘๐   

พึงพอใจดา้นการบริหารจดัการ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ๖.๓  จดัหาหน่วยพยาบาล  และพี่เล้ียงเพื่อดูแลดา้นสุขภาพ  และความปลอดภยัแก่สมาชิก  ตลอดระยะเวลา 

ในค่าย TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหน่ึง รุ่นท่ี ๒๐  

๖.๔  จดัท าท าเนียบสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหน่ึง รุ่นท่ี ๒๐ ใหแ้ก่สมาชิกและหน่วยงาน     

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖.๕  จดัค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  สู่ความเป็นหน่ึง รุ่นท่ี ๒๐  ตามรูปแบบดงัน้ี 

 ๖.๕.๑  จดัรูปแบบ และกิจกรรมค่าย ฯ ตามรูปแบบศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) โดยยดึเยาวชนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ภายใตแ้นวคิด  

“ ปรับทุกข ์สร้างสุข แกปั้ญหา    พฒันา EQ ”   

 ๖.๕.๒  ใหเ้ยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดร่้วมอภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู้และ 

ฝึกทกัษะต่าง ๆ โดยกิจกรรมค่าย ๆ ท่ีจดัประกอบดว้ย 

  - กิจกรรมใหค้วามรู้ และฝึกทกัษะดา้นการใหค้  าปรึกษา 

  - กิจกรรมใหค้วามรู้ และฝึกทกัษะดา้นการพฒันาภาวะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)   

 - กิจกรรมสร้างสรรค ์และกิจกรรมสร้างสุขโดยจดัตารางกิจกรรมตลอดระยะเวลาการ 

เขา้ค่าย ฯ  ใหมี้ความหลากหลายอยา่งนอ้ย ๑๐ กิจกรรม  เพื่อใหส้มาชิกไดเ้ลือกเรียนรู้และฝึกทกัษะตามความสนใจ 

และความตอ้งการ 

- กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อเช่ือมความรัก  ความสามคัคี  ความเป็นหน่ึงเดียวให้ 

เกิดข้ึน  ในกลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ท่ีมาเขา้ค่าย  

   -  กิจกรรมออกก าลงักาย  เพื่อฝึกความเป็นระเบียบวนิยั และเสริมสร้างนิสัยรัก 

การออกก าลงักายใหก้บัสมาชิก 

   -  กิจกรรม OUT DOOR  เสริมสร้างความสามคัคี  ความอดทน  ความแขง็แรง   
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๖.๕.๓  ก าหนดคุณสมบติัของวทิยากรท่ีใหค้วามรู้และฝึกทกัษะในค่าย ดงัน้ี 

   ๖.๕.๓.๑ เป็นผูท่ี้มีความรู้  ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีถ่ายทอด และมีความสามารถใน 

การฝึกทกัษะในเร่ืองท่ีถ่ายทอดดว้ยเทคนิค  วธีิการท่ีน่าสนใจ  แปลกใหม่  เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เยาวชนวยัรุ่น 

   ๖.๕.๓.๒ เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในเร่ืองท่ีถ่ายทอด  เป็นท่ีเยาวชนรู้จกัช่ืนชอบ  

และเป็นผูมี้พฤติกรรมเหมาะสมสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เยาวชนได ้

 ๖.๖  จดัหาของขวญั  ของรางวลั  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจสมาชิกมุ่งมัน่ตั้งใจในการเขา้ร่วม 

กิจกรรมต่าง ๆ  อยา่งนอ้ย ๑๐ รางวลั  รางวลัแต่ละช้ินไม่ต ่ากวา่ ๕๐๐.- บาท 

 ๖.๗  จดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการสอน 

 ๖.๘  จดัแสดงบอร์ด 

  ๖.๘.๑  ภาพการเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิก ฯ ในแต่ละวนั 

  ๖.๘.๒  ความประทบัใจเพื่อใหส้มาชิกไดบ้นัทึกตลอดการเขา้ค่าย 

 ๖.๙   จดัการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก ฯ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  รวมทั้งจดัท ารายงานผลการประเมิน 

 ๖.๑๐  ด าเนินการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี                 

องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER  ONE  ในวโรกาสเสด็จปิดค่าย โดยมีรายละเอียดงานดงัน้ี 

  ๖.๑๐.๑  ด าเนินการและประสานตกแต่งห้องพิธีการ  ห้องประทบั หอ้งสรง  และสถานท่ีภายนอก

อาคารตามท่ีกองงานในพระองค ์ฯ  ส านกัพระราชวงัก าหนด 

  ๖.๑๐.๒  บริหารจดัการเพื่อใหก้ารรับเสด็จ ฯ ด าเนินดว้ยความเรียบร้อยในทุกดา้น 

  ๖.๑๐.๓  จดัการแสดงความสามารถของสมาชิก ฯ  ซ่ึงไดเ้รียนรู้จากค่ายต่อหนา้พระพกัตร์   

อยา่งนอ้ย ๕ ชุด 

  ๖.๑๐.๔  ควบคุมการจดัการพิธีการใหเ้ป็นไปตามหมายก าหนดการของส านกัพระราชวงั 

  ๖.๑๐.๕  จดัแสดงบอร์ดนิทรรศการกิจกรรมค่าย  และบอร์ดความประทบัใจของสมาชิก 

เพื่อถวายทอดพระเนตรในระหวา่งเส้นทางเสด็จ ฯ  

  ๖.๑๐.๖  ผลิต VCD กิจกรรมค่าย  เพื่อถวายทอดพระเนตรในหอ้งพิธีการ 
๖.๑๐.๗  จดัเตรียมวงดุริยางค ์รับ – ส่ง เสด็จ ฯ 
๖.๑๐.๘  จดัเตรียมมาลยัขอ้พระกรถวาย อยา่งนอ้ย ๓  พวง 
๖.๑๐.๙  จดัเตรียมระบบแสง สี เสียง 
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๗.  ความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 

-  ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบต่ออุบติัเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยนัตรายใด  อนัเกิดแก่ชีวติ  ร่างกาย ทรัพยสิ์น 
ของบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเรียกเอาไดจ้ากรมสุขภาพจิตท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และลูกจา้งของผูรั้บจา้ง  
เวน้แต่เหตุท่ีเกิดข้ึนผูรั้บจา้งไดร้ะวงัป้องกนัอยา่งดีแลว้  และเป็นความผดิหรือความประมาท   เลินเล่อของ
ผูป้ระสบภยั  นั้นเอง 

-  ความเสียหายใด ๆ  อนัเกิดแก่งานท่ีผูรั้บจา้งตอ้งท าข้ึนตามเง่ือนไขแห่งสัญญา  แมจ้ะเกิดข้ึนเพราะ 
เหตุสุดวสิัยหรือมิใช่ความผิดท่ีจะโทษผูรั้บจา้ง / หรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งไดก้็ตาม   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ข 
ซ่อมแซมใหคื้นดีหรือเปล่ียนใหใ้หม่โดยทนัทีดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง  เวน้แต่จะเกิดจากความผดิของผูว้า่จา้ง   
และผูว้า่จา้งไดย้นิยอมเป็นหนงัสือไวแ้ลว้ 
 
๘.  ค่าปรับและค่าจ้างงานช ารุดบกพร่อง 
 -  ถา้ผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จครบถว้น  ตามเง่ือนไขของสัญญาจา้งอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายใน 
เวลาท่ีสัญญาก าหนด    ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิค่าปรับ ในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ 
 -  งานจา้งตามรายละเอียดเง่ือนไขของสัญญาน้ี  ถา้ผูรั้บจา้งไม่ไดด้ าเนินการหรือด าเนินการแต่ไม่ครบถว้น 
และหรือผูว้า่จา้งใหแ้กไ้ขแต่ผูรั้บจา้ง ไม่ปฏิบติัตาม   ถา้ไดล่้วงพน้เลยก าหนดเวลาแลว้ไม่ประโยชน์ต่อผูว้า่จา้งต่อไป   
ใหถื้อวา่เป็นงานจา้งท่ีผูว้า่จา้งไม่ยอมรับมอบ  ผูว้า่จา้งมีสิทธิก าหนดค่าจา้งและหกัความช ารุดบกพร่องใหผู้รั้บจา้ง 
ไดต้ามความเหมาะสมและตามสภาพของงานจา้งนั้น 
 
๙.  การส่งมอบงาน 

 ผูรั้บจา้งตอ้งน างานมาส่งมอบหลงัเสร็จส้ินงาน  ประกอบดว้ย 

 ๙.๑  ใบส่งมอบงาน 

 ๙.๒  รายช่ือ  พร้อมท่ีอยูข่องสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมค่าย ฯ 

 ๙.๓  ท าเนียบ  รายช่ือ  หมายเลขโทรศพัท ์ และท่ีอยูข่องผูป้ระสานงานแต่ละจงัหวดั  และแต่ละสถานศึกษา       

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการต่อไป 

 ๙.๔  File ภาพน่ิง  และ DVD ภาพเคล่ือนไหว  ยืนยนัการด าเนินงานตามคุณสมบติังานท่ีตอ้งด าเนินการ 

 ๙.๕  เอกสารการด าเนินงานตน้ฉบบั ๑ เล่ม และ File  เอกสาร ๑ ชุด 
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๑๐. งบประมาณ 

 จดักิจกรรมค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง  รุ่นท่ี  ๒๐ จ านวนเงิน   

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

๑๑.  การช าระเงิน 

 กรมสุขภาพจิตจะช าระเงินตามสัญญา   เม่ือผูรั้บจา้งส่งมอบงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรครบถว้น ถูกตอ้ง 

และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

................................................................ 

 
   (ลงช่ือ)...................................................... ประธานกรรมการ (ลงช่ือ).................................................กรรมการ 
                   (นางสาวนิศกร   ตั้งสกุล)                   (นายประกิต    รัตนจนัท) 
            นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                         นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการ 
 
 
   (ลงช่ือ).........................................................กรรมการ                 (ลงช่ือ)....................................................กรรมการ 
                    (นางนาฎเชาวดี   บุญศิริชยั)                                                           (นายปิยะพงษ ์  ทองงอก)               
          นายช่างศิลป์ช านาญงาน                                                 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ    
                          
 

 (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 
                                                 (หม่อมหลวงยพุดี    ศิริวรรณ) 
                         ท่ีปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE   

 
 

 
 
 
 
     ผูอ้นุมติัรายละเอียด 

 


