


 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
การจ้างเหมาติดตาม “ผู้ก่อการดี...ป้องกนัเด็กจมน้้า” 

ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการด้าเนินงานป้องกันเด็กจมน้้าเชิงบูรณาการ (ปี ๒๕๕๘)  
 

 

หลักการและเหตุผล 
การจมน้้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี โดยแต่ละปีจะมีเด็ก

เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า ๑,๒๔๓ คน (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๗.๖ - ๑๑.๕)  จากปัญหา
การเสียชีวิตข้างต้น กรมควบคุมโรคจึงเริ่มด้าเนินการป้องกันในมาตรการต่างๆ มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๙ จนถึง
ปัจจุบันมีกว่า ๕๐ จังหวัดที่มีการด้าเนินงานป้องกันเด็กจมน้้า  อย่างไรก็ตามในจังหวัดส่วนใหญ่ที่ได้มีการด้าเนินงาน 
ยังคงมีการด้าเนินงานเพียงบางพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมทุกอ้าเภอในจังหวัด และไม่ได้มีการด้าเนินการในทุกมาตรการ  
ทั้งนี้ปัจจัยสู่ความส้าเร็จของการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาการจมน้้าในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายจิตอาสาหลายภาคส่วนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขยายผลการด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าให้ครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเนื่อง 
และใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งร่วมกันด้าเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดแนวคิดการสร้างทีม “ผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า” ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ปัญหาการจมน้้าของเด็กไทย  

 

การด้าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้้า มีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ระดับทอง 
ระดับเงิน และระดับทองแดง การค้นหา/ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผู้ก่อการดีทั้ง ๓ ระดับ เป็นบทบาทของหน่วยงาน
ในดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ทีมที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้้าในทุกระดับ 
ต้องสมัครผ่านส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดในพ้ืนที่ โดยในระดับทองแดง สสจ. และทีมหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดจะเป็นผู้ตัดสิน ระดับเงินส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต (สคร.) และทีมหน่วยงานในระดับเขต
จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนในระดับทองทีมหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยต้องลงไปตรวจสอบข้อมูล
ในระดับพ้ืนที่ตามที่ระดับจังหวัดและเขตเสนอมา ดังนั้นเพ่ือเป็นการผลักดัน สนับสนุน และติดตามการด้าเนินงาน
ของผู้ก่อการดี (Merit Maker) ส้านักโรคไม่ติดต่อโดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ จึงมีความประสงค์จะจ้างเหมา
ติดตาม “ผู้ก่อการดี...ป้องกันเด็กจมน้้า” 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้เกิดกลไก/แรงจูงใจการสนับสนุนการด้าเนินงานของผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกัน
เด็กจมน้้าในระดับพ้ืนที่ 
 
คุณลักษณะของงานที่ต้องด้าเนินการ 
 

ผู้รับจ้างต้องด้าเนินกิจกรรมดังนี้ 
๑.  การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่ข้อมูล 
             ผู้รับจ้างต้องมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้้า   

    ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม และมีการเปิดช่องทาง Social Network ส้าหรับการประชาสัมพันธ ์
    ข้อมูลข่าวสารผู้ก่อการดีของพ้ืนที่ต่างๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
                ๒. การตัดสิน... 



 
-๒- 

 
๒. การตัดสินผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้้า “ระดับทอง” 

๒.๑  ส้านักฯ ได้ก้าหนดเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีในระดับทอง โดยมีองค์ประกอบหลักทั้ง ๑๐ ด้าน 
ตามหนังสือแนวทางประเมินผลผู้ก่อการดีการด้าเนินงานป้องกันเด็กจมน้้า 

๒.๒ ส้านักฯ จะเป็นผู้ประสานและจัดหาคณะกรรมการตัดสิน จ้านวนอย่างน้อย ๕ คน เพ่ือลงพ้ืนที่ (กรุงเทพฯ 
หรือต่างจังหวัด) ในการพิจารณาตัดสินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทอง จ้านวนอย่างน้อย 
๖ ครั้งหรือ ๖ ทีม แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ 

๒.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นส้าหรับคณะกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ที่ร่วม
ด้าเนินการ จ้านวนอย่างน้อย ๑๐ คน โดยคณะกรรมการจะตัดสิน ณ จังหวัดที่ทีมขอรับการรับรอง
เป็นผู้ก่อการดีระดับทองตั้งอยู่ จ้านวนอย่างน้อย ๖ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน 

๒.๔ กรณีท่ีมีหน่วยงานที่ยื่นขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองไม่ถึง ๖ ทีม  ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ
จัดท้า/จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์หรืออ่ืนๆ มาทดแทน โดยสิ่งที่น้ามาทดแทนจะต้องมี
มูลค่าโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดในข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ทั้งนี้สิ่งที่น้ามาทดแทนจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากส้านักโรคไม่ติดต่อ 

 
๓. รางวัลและสื่อประชาสัมพันธ์  

๓.๑ ออกแบบและจัดท้าเกียรติบัตร (ส้าหรับมอบให้แก่ผู้ก่อการดีระดับทองแดง) ทั้งนี้ข้อความและรูปแบบ
ให้เป็นไปตามท่ีส้านักโรคไม่ติดต่อก้าหนด 

๓.๒ ออกแบบและจัดท้าโล่รางวัล (ส้าหรับมอบให้แก่ผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง) ซึ่งต้องมีรูปแบบ
ที่ถูกออกแบบมาใหม่ สร้างสรรค์ และสวยงาม ทั้งนี้ข้อความและรูปแบบให้เป็นไปตามที่ส้านัก
โรคไม่ติดต่อก้าหนด 

๓.๓ จ้านวนเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัลส้าหรับผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
ระดับเงิน และระดับทอง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่มูลค่าโดยรวม
ของเงินรางวัลและของรางวัลต้องไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดในข้อ ๓.๖ 

๓.๔ หากมีจ้านวนทีมผู้ก่อการดีในทุกระดับไม่เท่ากับจ้านวนที่ก้าหนดไว้ ในข้อ ๓.๖  ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการ
จัดท้า/จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์หรืออ่ืนๆ มาทดแทน โดยสิ่งที่น้ามาทดแทนจะต้องมี
มูลค่าโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดในข้อ ๓.๖  ทั้งนี้สิ่งที่น้ามาทดแทนจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ส้านักโรคไม่ติดต่อ 

๓.๕ กรณีที่มีจ้านวนทีมผู้ก่อการดีเกินกว่าที่ก้าหนดไว้  ส้านักโรคไม่ติดต่อจะด้าเนินการเลือกมอบรางวัล
ให้แก่ผู้ก่อการดีระดับทองแดงก่อน ตามด้วยระดับเงินและระดับทองตามล้าดับ 

๓.๖ เกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล มีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๖.๑  ผู้ก่อการดีระดับทองแดง จ้านวน ๕๐๐ ทีม 

 เกียรติบัตร ขนาด A๔ จ้านวน ๕๐๐ ฉบับ  
 ปกส้าหรับใส่เกียรติบัตร จ้านวน ๕๐๐ อัน ทั้งนี้ปกส้าหรับใส่เกียรติบัตรจะต้อง 

- สามารถใส่เกียรติบัตรขนาด A๔ ได้ 
- แบบปกเป็นผ้าไหมเทยีมโดยมีสีตามท่ีส้านักโรคไม่ติดต่อก้าหนด  
- ปั้มโลโก้และ/หรือข้อความสีทองไม่หลุด โดยโลโก้และ/หรือข้อความเป็นไปตามที่ส้านัก

โรคไม่ติดต่อก้าหนด 
-เนื้อด้านในติดกระดาษกล่องแป้ง ติดริบบิน้อย่างน้อย ๒ ด้าน  

 
                                         ๓.๖.๒ ผู้ก่อการดี... 



-๓- 
 

๓.๖.๒  ผู้ก่อการดีระดับเงิน จ้านวน ๑๐ ทีม 
 โล่รางวัล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว จ้านวน ๑๐ อัน  
 เงินรางวัล มูลค่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จ้านวน ๑๐ รางวัล รวมมูลค่าเป็น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๓.๖.๓  ผู้ก่อการดีระดับทอง จ้านวน ๖ ทีม 
 โล่รางวัล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จ้านวน ๖ อัน  
 เงินรางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐.- บาท จ้านวน ๖ รางวัล รวมมูลค่าเป็น ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 

๓.๗ จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทถุงผ้า จ้านวนอย่างน้อย ๒๐๐ ใบ โดยถุงผ้ามีขนาดความกว้างอย่างน้อย 
๒๑ เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย ๒๘ เซนติเมตร ปากถุงเย็บเรียบร้อย ประณีต มีเชือกรูดปากถุงผ้า และ
สกรีนข้อความและ/หรือโลโก้ตามที่ส้านักโรคไม่ติดต่อก้าหนด 

๓.๘ จัดหาเชือก (เป็นเชือกส้าหรับใช้โยนช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ความยาวอย่างน้อย ๑๕ เมตร จ้านวนอย่างน้อย 
๓๐ เส้น ทั้งนี้เชือกต้องมีคุณสมบัติตามท่ีส้านักโรคไม่ติดต่อก้าหนด  

๓.๙ จัดส่งเกียรติบัตร และ/หรือ โล่รางวัลและเงินรางวัล ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่ส้านักโรคไม่ติดต่อก้าหนด 
 
๔.  การเสนองานเพื่อขอรับด้าเนินการ 

วันที่พิจารณาคัดเลือก ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกด้าเนินการจะต้องมาน้าเสนอ
ด้วยตนเองและน้าแผน/เอกสาร/วัสดุ/อื่นๆ มาน้าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย 

(๑) แผนการด้าเนินงาน/การประชาสัมพันธ์ 
(๒) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการและเสนอสรุปเป็นราคารวมทั้งหมด 
(๓) ตัวอย่างการออกแบบเกียรติบัตร โล่รางวัล และถุงผ้า บนกระดาษขนาด A๔ 
(๔) ตัวอย่างเกียรติบัตร ปกส้าหรับใส่เกียรติบัตร โลร่างวัล ชนิดของผ้าที่ใช้ท้าถุงผ้า และชนิดของเชือก 
(๕) ข้อเสนอวัสดุหรือสื่อประชาสัมพันธ์หรืออื่นๆ ที่น้ามาทดแทนในกรณีที่มีจ้านวนทีม

ผู้ก่อการดีในทุกระดับไม่เท่ากับจ้านวนที่ก้าหนดไว้ ในข้อ ๓.๖ 
(๖) อ่ืนๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับราชการ 

 
๕.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 

เนื่องจากการจ้างเหมาติดตาม “ผู้ก่อการดี...ป้องกันเด็กจมน้้า” ในครั้งนี้ ค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ ดังนั้นส้านักโรคไม่ติดต่อ จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและขั้นตอนดังนี้ 

   ๕.๑  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  
         ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ   
         เผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ ที่ผู้เสนอราคายื่นมาพร้อมกับ 
          ซองใบเสนอราคา และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ  
          บอร์ดติดประกาศของส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
   ๕.๒  เปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
   ๕.๓ ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย และพิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอเอกสารหลักฐานต่างๆ   
           ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขสอบราคาหรือผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ 
           เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 
 
 
           ๕.๔ พิจารณา... 
 



-๔- 
 
๕.๔ พิจารณาผู้เสนอราคาที่เสนอแผน/เอกสาร/วัสดุ/อื่นๆ  ส้าหรับการจัดกิจกรรมในทุกองค์ประกอบ

ตามข้อ ๑. - ๓. โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคา เฉพาะรายที่เสนอได้
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด รวมทั้ง
สามารถ-๔-ให้ข้อเสนอที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมากกว่าที่ก้าหนดไว้ ในกรณีจ้าเป็น
สามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ 

๕.๕ พิจารณาเฉพาะผู้เสนอราคาท่ีผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๔ แล้ว จะเสนอจ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่้าสุด 
 
๖.  การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งมอบงานให้ส้านักโรคไม่ติดต่อ ดังนี้ 
๖.๑  ต้นแบบ (Art Work) และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เป็น File บนแผ่น CD จ้านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑) เกียรติบัตร และโล่รางวัล และ ๒) สื่อประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ หลักฐานการส่งมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล/เงินรางวัล ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล 
๖.๓ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เกียรติบัตร โล่รางวัล ถุงผ้า เชือก 

 
๗.  เงื่อนไข 

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกแบบ การแก้ไขงาน การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมทั้ง
ค่าภาษี โดยที่ส้านักโรคไม่ติดต่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการตกลงราคาในครั้งนี้ 

๗.๒  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในวันเปิดซองผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างจะต้องน้ารายละเอียด
ตามข้อ ๑. – ๓. มาเสนอให้ครบถ้วน และมาน้าเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง
เพ่ือคณะกรรมการจะสอบถามในรายละเอียดเพ่ิมเติม และหากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างไม่มาน้าเสนอ
ด้วยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

๗.๓  วัสดุ/อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้างน้ามาเสนอในวันเปิดซองทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส้านักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

๗.๔ วัสดุ/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผู้รับจ้างน้ามาใช้ในกิจกรรมทั้งหมด จะต้องเหมือนหรือดีกว่าวันที่ผู้รับจ้าง
น้ามาเสนอในวันเปิดซอง 

๗.๕ กรณีท่ีมีผลกระทบทางกฎหมาย บริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 
๗.๖ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่จัดท้าข้ึนในครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
๗.๗ ส้านักโรคไม่ติดต่อจะจ่ายเงนิ หลังส่งมอบงานและตรวจรบังาน แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี ้

 

งวด
ที ่

หลักฐานการส่งมอบงาน 
วงเงิน 

(ร้อยละ) 
๑ เมื่อผู้รับจ้างส่งความก้าวหน้าการจัดท้าประชาสัมพันธ์ และต้นแบบ (Art Work) 

เกียรติบัตร และโล่รางวัล 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ภายใน ๒๐ วันหลังลงนามในสญัญา 

๓๕ 

๒ 
 

เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดข้อ ๖.๑ – ๖.๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ภายใน ๑๕๐ วันหลังลงนามในสัญญา 

๖๕ 
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