
บทคัดย่อ  
กิจกรรมในโครงการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์  

 
กิจกรรมที่ 1 รับคณะกรรมการลงพ้ืนทีอ่ าเภอ และชมรม เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ       
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 
 วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ และเครือข่ายอ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดอ าเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2565 น าทีมโดย ประธานคณะอนุกรรมการ นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน และนายวีรวัฒน์ เต็งอ านวย ข้าราชการบ านาญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยออกตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานจริงของอ าเภอ และชมรมฯ พ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บคะแนน จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE อ าเภอหล่มเก่า    
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนายม ชุมชนประดู่งาม โรงเรียนวังโป่งศึกษา โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
หลังจากการประเมินรอบพ้ืนที่ ทางคณะกรรมการจะน าคะแนนดังกล่าว ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ
ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค 
ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการต้อนรับคณะกรรมการ รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการเป็นอย่างดี 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตส านึกสร้างกระแสนิยมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
ในบุคลากรสาธารณสุขสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เนื่องในวัน (๒๖ มิถุนายน วันต่อต้าน          
ยาเสพติดโลก) ประจ าปีงบประมาณ 2565   
 วันที่ 24 มิถุนายน 2565  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตส านึกสร้างกระแสนิยมเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบุคลากร
สาธารณสุขสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด เนื่องในวัน (๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก) ประจ าปี 
2565  เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์ และให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  การจัดกิจกรรมจัดขึ้น
ภายใต้กรอบแนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 
 

  



กิจกรรมที่ 3 แจ้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ      
ระดับเพชร ปีท่ี 2 ประจ าปี 2565 
 กรมสุขภาพจิต ได้แจ้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE           
ระดับพ้ืนที ่ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มรกัษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ได้รับการคัดเลือก
ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ในประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร                    
โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการ
ประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 8 
กรกฎาคม 2565  คะแนนการตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ จ านวน 40 คะแนน และจะน าคะแนนดังกล่าว ไปรวมกับ
การประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 29 – 31 
กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป โดยมีก าหนดออกตรวจเยี่ยม
และประเมินการปฏิบัติงานจริงจังหวัดเพชรบูรณ์ และแนวทางการประกวด ดังนี้ 
 ก าหนดการลงพื้นที่ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565  
 เวลา 09.30 - 10.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เวลา 10.00 – 11.00 น. - เตรียมความพร้อม ซักซ้อมการน าเสนอผลการด าเนินงานจังหวัด TO BE  
      NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์   
 เวลา 11.00 – 12.00 น. - ตรวจเยี่ยมเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ 
    - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 14.00 น. - คณะกรรมการตรวจเยี่ยม จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์   
      (เกณฑ์ที่ใช้ : รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2) 
    - กล่าวต้อนรับ โดย นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    - น าเสนอผลการด าเนินงาน  
       โดย นายชชัวาลย์  เบญจสริิวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  
             นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
 เวลา 14.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการเดินทางกลับ กทม โดยรถตู้  

 
ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะห์สาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่า และสาธารณสุขอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้การ

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศประเภทอ าเภอ TO BE NUMBER ONE และ       
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนายม โดยติดตั้งบูธนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่  7 กรกฎาคม 2565            
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเพชรบุระ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ขอเชิญผู้แทนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE อ าเภอละ 1 - 2 ท่าน ในการร่วมต้อนรับคณะกรรม
รับคณะกรรมการ และตอบข้อซักถาม (ถ้ามี) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป............................................. ................... 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................. ........................ 

 
 
 


