
สรุปรายงานการประชุม 
การจัดกิจจกรม To Be Number One อ้าเภอน ้าหนาว 

3  ธันวาคม  ๒๕62  เวลา 09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอน ้าหนาว 

........................................................................................... .............. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ แจ้งก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรประกวด  TO  BE  NUMBER  ONE  IDOL ปี  
2563 ในงำนประเพณีเผำข้ำวหลำมและของดีอ ำเภอน  ำหนำว (ระหว่ำงวันที่ 21-23 ธันวำคม 2562) ใน
วันที่ 22 ธันวำคม 2562 ตั งแต่เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีกลำง หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอน  ำหนำว  

- ที่ประชุมรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ติดตามผลจากการประชุมครั งที่แล้ว  -ไม่มี   

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อปรึกษาหารือ 

 4.1 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประกวด อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับชมรม  
TO BE NUMBER ONE  กำรตั งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและพัฒนำ
บุคลิกภำพ และซักซ้อมกำรประกวดบนเวทีจริง ในวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอน  ำหนำว (จ ำนวน 30 คน) 

  - ที่ประชุมเห็นชอบ  

๔.2 เกณฑ์กำรประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ในงำนประเพณีเผำ 
ข้ำวหลำมและของดีอ ำเภอน  ำหนำว ปี 2563 ในวันที่ 22 ธันวำคม 2562  
    1.คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด 

1.1 อำยุ 10-16 ปีขึ นไป  
1.2 มีภูมิล ำเนำอยู่ในอ ำเภอน  ำหนำว 
1.3 ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
1.4 เป็นสมำชิกชมรม To Be Number One ของโรงเรียน/ชุมชน 

2.เกณฑ์กำรให้คะแนน  ประกวดเยำวชนต้นแบบ เก่งดี วิถี TO BE NUMBER ONE 
 (TO BE NUMBER ONE IDOL 2019)   

รอบท่ี 1   (ผู้เข้ำร่วมประกวดทุกคน) 
1.บุคลิกภำพ     20  คะแนน (ดูจำกกำรเดิน กำรน ำเสนอ กำรแต่งกำย และกิริยำท่ำทำง) 
2.ควำมสวยงำม 20  คะแนน (ดูจำกควำมสมส่วนของร่ำงกำย และรูปร่ำงหน้ำตำ) 
3.ตรงเวลำ       10  คะแนน (รำยงำนตัวเกินเวลำ ตัดคะแนน นำทีละ 1 คะแนน) 

        รวม  50 คะแนน  
 



รอบท่ี 2  (คัดเหลือ  10 คน ชำย 5 คน หญิง 5 คน) 
 (ยกคะแนนจำกรอบแรกลงมำ (50 คะแนน) บวกกับกำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษ 30 คะแนน  รวมเป็น  
80 คะแนน)   กำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษ (ร้องเพลงและเต้น) ใช้เวลำแสดง 3-5 นำที     

รอบท่ี 3 (คัดเหลือ  6 คน ชำย 3 คน หญิง 3 คน) 
(ยกคะแนนจำกรอบท่ี 2 ลงมำ ( 80 คะแนน ) บวกกับกำรตอบค ำถำมอีก 20 คะแนน = 100 คะแนน) 
ปฏิภำณไหวพริบในกำรตอบค ำถำม ควำมรู้ทั่วไป ตำมท่ีคณะกรรมกำรจัดกำรประกวดได้อบรมให้ 

 -ที่ประชุมเห็นชอบ 

4.3 .เกณฑ์กำรให้คะแนน  ประกวดเยำวชนต้นแบบ เก่งดี วิถี TO BE NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER ONE IDOL ๒๐๑9) นับจำกดอกไม้ที่เชียร์แต่ละรอบรวมกัน ดอกไม้ 1 ดอก ต่อ 1 คะแนน   

-ที่ประชุมเห็นชอบ 

4.4.กำรแต่งกำยของผู้เข้ำประกวด 
  ผู้เข้ำประกวดต้องสวมเสื อที่คณะกรรมกำรจัดให้ ผู้ชำยให้ใส่กำงเกงยีนส์สีด ำหรือสีเข้ม สวมรองเท้ำ
ผ้ำใบ ผู้หญิงใส่กระโปรงสีขำว สวมรองเท้ำผ้ำใบ 

-ที่ประชุมเห็นชอบ 
  4.5 รำงวัลกำรประกวดเยำวชนต้นแบบ เก่งดี วิถี TO BE NUMBER ONE IDOL (TO BE 
NUMBER ONE IDOL 2019) 

1.รำงวัลชนะเลิศ   รำงวัลละ  3,000  บำท x 2 รำงวัล  = 6,000  บำท 
2.รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   รำงวัลละ  2,000  บำท x 2 รำงวัล  = 4,000  บำท 
3.รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   รำงวัลละ  1,000  บำท x 2 รำงวัล  = 2,000  บำท 
4.รำงวัลขวัญใจวัยใส   รำงวัลละ  3,000  บำท x 2 รำงวัล  = 6,000  บำท 
5.สนับสนุนเสื อผู้เข้ำประกวดทุกคน ตัวละ 170  บำท x 30 ตัว         = 5,100  บำท 
6.เงินสนับสนุนผู้เข้ำร่วมกำรประกวดที่ไม่ได้รับรำงวัล คนละ 500 บำท  = 15,000 บำท 

 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
 
 
 

(นำงสำวจินตนำ  กีเกียง) 
ผู้บันทึกกำรประชุม 


