
 

 

 
ที่ สก ๐๐๓๒.015/ว723             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
             ถนนสุวรรณศร  สก ๒๗๐๐๐ 

              15    มีนาคม  ๒๕๖4  

เรื่อง   ขอความร่วมมือในการคัดเลือกและส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน 
         โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เอกสารประกอบการเตรียมตัวเข้าร่วมประกวด                          จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒. แบบใบสมัครเข้าร่วมการประกวด                 จำนวน  ๑ ฉบับ 

  ด้วย โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้
กำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการจัดประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท
ต่างๆภายใต้ชื่องาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE”ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศทุกปี เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖4 กรมสุขภาพจิต ได้กำหนดประกวดจังหวัด 
อำเภอและชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่  21 พฤษภาคม ๒๕๖4 
ณ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรม
ประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันจันทร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.3๐ น. ณ ห้องประชุมพล.ร.ต.นพ. วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือคัดเลือกชมรมฯ เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จึงขอให้หน่วยงานท่านพิจารณาคัดเลือกและส่งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา (มัธยมศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 โดยส่งใบสมัครให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
ภายในวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖4 ก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   

               ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑-๔ ต่อ ๓๑๒ 
โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑-๔ ต่อ ๑๐๐  



ประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

................................................................. 
การประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE 
(ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่นระดับภาคปี ๒๕๖3)  
 ๑. รูปแบบการประกวด 
  1.๑ การนำเสนอผลการดำเนินงานโดยบุคคล (10๐ คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้ 
        1) จำนวนผู้นำเสนอ ไม่เกิน ๔ คน (ไม่รวมผู้ดูแลคอมพิวเตอร์)  
        ๒) การนำเสนอวิธีบรรยายโดยบุคคล โดยสามารถใช้ Power Point ภาพหรือสื่ออ่ืนโด 
  ประกอบการนำเสนอในเวลา 10 นาที 
   หมายเหตุ ข้อคำนึงในการเลือกวิธีการนำเสนอ 
       - ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอ 
       - ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่นำเสนอและสื่อที่ใช้ประกอบ 
       - สื่อ หรือการแสดงที่ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่ใช่สิ่งยืนยันการดำเนินงาน  
        นอกจากไม่มีผลในการให้คะแนนแล้วยังทำให้เสียโอกาสและเสียเวลา   
       ในการนำเสนอเนื้อหาสาระการดำเนินงานที่มีผลต่อคะแนน 
 ๒. สื่อและเอกสารการนำเสนอ 
  2.1 นำแฟลชไดร์ฟ และ CD (เตรียมมาทั้งสองอย่าง) ข้อมูลการนำเสนอมาลงข้อมูลที่ฝ่ายดูแล
คอมพิวเตอร์ นำเสนอ/ไฟล์งานให้เตรียมสำเนา ๒ แผ่น เพื ่อเป็นหลักฐานส่งมอบให้คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE  
  2.2 เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ ให้คณะกรรมการอย่างละ 6 ชุด (ไม่มีคะแนนใน
ส่วนของความสวยงามของเอกสาร คะแนนขึ้นอยู่กับสาระการดำเนินงาน) 
 ๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น (ทุกประเภท) ที่สำคัญ ได้แก่   
  3.1 ความสอดคล้องของสิ่งที่นำเสนอ เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานจริง ความต่อเนื่องของการ
ดำเนินงานแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ชัดเจน เช่น  
   1) มีการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานโครงการฯ ระดับอำเภอที่มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมหน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
   ๒) มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน  
   ๓) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
   - มีการประชุม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
    - มี MOU ระดับอำเภอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๔) มีแผนการดำเนินงานในระดับอำเภอครบตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ  
   ๕) มีฐานข้อมูลการดำเนินงานระดับอำเภอที่เป็นปัจจุบัน (ซมรม / ศูนย์เพื่อนใจ / 
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ) 
   6) มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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  3.2 เมื่อประกวดครบหมดทุกทีม คณะกรรมการจะทำการรวมคะแนนและประกาศผลการ
ตัดสิน โดยการประกาศและมอบรางวัล  
  3.3 อำเภอที่ชนะการประกวด จะต้องเป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประกวดระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖4 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี รายละเอียดจะประสานในลำดับต่อไป)  

 
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ  
 ๑. รูปแบบการประกวด เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยบุคคล (100 คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้  
  ๑) จำนวนผู้นำเสนอไม่เกิน ๔ คน (ไม่รวมผู้ดูแลคอมพิวเตอร์)  
  ๒) การนำเสนอว ิธ ีบรรยายโดยบุคคลโดยสามารถใช้ Power Point ภาพ หร ือส ืออื ่นใด
ประกอบการนำเสนอในเวลา 10 นาที 
  หมายเหตุ ข้อคำนึงในการเลือกวิธีการนำเสนอ 
      - ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอ 
      - ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่นำเสนอและสื่อที่ใช้ประกอบ 
      - สื่อ หรือการแสดงที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ใช่สิ่งยืนยันการดำเนินงาน นอกจากไม่มีผล
ในการให้คะแนนแล้ว ยังทำให้เสียโอกาสและเสียเวลาในการนำเสนอเนื้อหาสาระการดำเนินงานที่มีผลต่อคะแนน 
      - ผู้นำเสนอ ๔ คน สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการแต่งกาย ท่าทางบทบาท
สมมต ิเพ่ือเพ่ิมสีสัน หรือจูงใจผู้ฟังได้ แต่เนื้อหาที่นำเสนอต้องเก่ียวกับการดำเนินงาน  
 2. สื่อและเอกสารการนำเสนอ 
  2.1 นำแฟลชไดร์ฟ และ CD (เตรียมมาทั้งสองอย่าง) ข้อมูลการนำเสนอมาลงข้อมูลที่ฝ่ายดูแล
คอมพิวเตอร์ นำเสนอ/ไฟล์งานให้เตรียมสำเนา ๒ แผ่น เพื ่อเป็นหลักฐานส่งมอบให้คณะกรรมการ TO BE 
NUMBER ONE  
  2.2 เตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ ให้คณะกรรมการอย่างละ 6 ชุด (ไม่มีคะแนนใน
ส่วนของความสวยงามของเอกสาร คะแนนขึ้นอยู่กับสาระการดำเนินงาน) 
 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาขมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น (ทุกประเภท) ที่สำคัญ ได้แก่      
 3.1 ความสอดคล้องของสิ่งที่นำเสนอ เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงานจริง ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ชัดเจน เช่น 
        - ความชัดเจนในเรื่องแนวคิดหลักการโครงการฯ  
        - ความครอบคลุมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีฐานข้อมูลสมาชิกชมรมฯ ที่ครบถ้วน 
        - ความครอบคลุมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เป็นรูปธรรม เช่น มีชื่อชมรม 
สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่แน่นอน เป็นต้น  
  3.2 มีการบริหารจัดการชมรมฯ ที่ดี 
  3.3 แสดงองค์ประกอบของชมรมฯ (๓ ก) ที่ชัดเจน ได้แก่  
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       ก.1 กรรมการ 
   - มีรายชื่อกรรมการตำแหน่งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของประธานและเลขานุการชมรมฯ  
   - มีแผนการปฏิบัติงานของกรรมการ รวมทั้งมีหลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น รายงานการประชมุ 
       ก.๒ กองทุน 
   - มีบัญชีเฉพาะของชมรม 
   - มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี เช่น การจัดหาทุน ระเบียบการเบิกจ่ายแสดง ให้เห็น
ว่า เป็นกองทุนของชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีกรรมการชมรมฯ เป็นผู้บริหารจัดการเงินกองทุน (ห้ามนำ
เงินกองทุนอ่ืนมานำเสนอ) ทั้งนี้ การได้มาของเงินอาจได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอ่ืน ๆ หรือแหล่งทุนใดก็ได้ แต่
ต้องนำเข้าสู่ กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE และใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของชมรมฯ เท่านั้น     
      ก.3 กิจกรรม 
   - มีแผนกิจกรรมเป็นรายเดือน / รายปี 
   - สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสมาชิก 
   - เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สร้างรายได้แก่สมาชิก,  
    เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ฯลฯ  
   - ดำเนินการโดยเยาวชน เพ่ือเยาวชน 
   - มีความคิดสร้างสรรค์ 
   - มีการเตรียมแผนเพื่อต่อยอดกิจกรรม รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
    กรณีมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ให้แสดงผลงานและกิจกรรมด้วย 

มีแนวทางการขยายผลและพัฒนาชมรมฯ ที่ดี เช่น มีแผน มีเป้าหมาย สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสถาบัน 
รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ และยึดหลักการพึ่งตนเองในการดำเนินงาน เป็นต้น  
  3.4 เมื่อประกวดครบหมดทุกทีม คณะกรรมการจะทำการรวมคะแนนและประกาศผลการ
ตัดสิน โดยการประกาศและมอบรางวัล 
  3.5 ชมรมที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภท จะต้องเป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม
ประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖4 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี 
จอมเทียน พัทยาจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดจะประสานในลำดับต่อไป) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดผลงาน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 

………………………………………………………………………………………… 
1. ประเภทการประกวด  

( ) อำเภอ TO BE NUMBER ONE  
( ) ชมรม TO BE NUMBER ONE   
o ในชุมชนภูมิภาค ชื่อชมรม………………………………………………………………………………………… 
o ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระบุชื่อ)…………………….………………………………. 
o ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ระบุชื่อ)……………………………………………………….…………. 
o ในสถานประกอบการ (ระบุชื่อ)…………………………………………..………………………….…………. 
o ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ระบุชื่อ)…………………………………………..………. 

o ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (ระบุชื่อ)…………………………………………..………………………….………. 

o ในสำนักงานคุมประพฤติ (ระบุชื่อ)…………………………………………..………………………….……. 

2. รายช่ือผู้นำเสนอ ไม่เกิน 4 คน (โปรดเขียนตัวบรรจง)  
2.1 ชื่อ-สกุล........................................................... ตำแหน่ง……………………………………………………   
2.2 ชื่อ-สกุล........................................................... ตำแหน่ง……………………………………………………  
2.3 ชื่อ-สกุล........................................................... ตำแหน่ง……………………………………………………  
2.4 ชื่อ-สกุล........................................................... ตำแหน่ง……………………………………………………  
3. รูปแบบการนำเสนอ (เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที , ขีดได้มากกว่า 1 ข้อ)  
( ) นั่งบรรยาย      ( ) ยืนบรรยาย  
( ) มีการแสดงประกอบ ระบุอุปกรณ์ (ถ้ามี) …………………………………………...……………………………… 
( ) ใช้Power Point ประกอบการนำเสนอ (Microsoft Office 365 กรณีที่มFีontพิเศษ ให้เตรียมมาด้วย) 
( ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ) …………………………………………...………………………………………………………………… 
 
 

ส่งเอกสารตอบรับมาที่ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
โทรสาร 0 3742 5141 ต่อ 100         โทรศัพท์ 0 3742 5141 ต่อ 312 

หรือE-Mail  :tobenumberonesk1234@gmail.com ภายในวนัพุธ 17 มีนาคม 2564 



(ร่าง) กำหนดการ  
“ ประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4”  

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม ๒๕๖4   
ณ ห้องประชุมพล.ร.ต.วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  

......................................... 
๐๘.๐๐ - ๐9.00 น.   - ลงทะเบียน 
        ๐  อำเภอและ ชมรมที่เข้าประกวด นำส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน  
         จำนวน ๖ เล่ม 
09.00 - 09.30 น. - จับฉลากลำดับการนำเสนอ 

- ชี้แจงรายละเอียดการ นำเสนอผลการเนินงานและการคัดเลือก ประเภทต่าง ๆ 
   - ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา)  
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  - พิธีเปิดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด 
      สระแก้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4    
   - ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL ที่เข้าร่วมการ 
     ประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ฯ  จำนวน 10 คน  
10.00 - 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.15 - ๑2.๐๐ น.  - ประกวดอำเภอ  TO BE NUMBER ONE  
๑๒.๐๐ - ๑๓.0๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. - ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน   
14.00 – 14.15 น. -พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๔.๐15 – ๑5.00 น.  - ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา  
๑5.00 – 16.00 น.  - คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนนแต่ละประเภทและส่งผลให้ฝ่ายพิธีการ 
   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม  
๑๖.๐๐ – 16.30 น.  - ประธานในพิธีปิดกิจกรรม  เดินทางมาถึงบริเวณงาน 
   - กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน   
    - ประกาศผลการคัดเลือกผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
     - ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวด  
        ๐ ประกวดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE   
   - ประธานในพิธีปิดกิจกรรม  กล่าวปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.0๐ น. และ ๑๔.0๐ น.  
 


