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ประกวดผลงำนจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER  ONE ระดับภำคกลำงและตะวันออก      
ประจ ำป ี 2561  

 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็น
การประกวดภาคที่  4  ประจ าปี  2561  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก าหนด
จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการตามแนวพระด าริ
ขององค์ประธานโครงการฯ  โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด  รวมทั้งขยายการด าเนินงานใหคครอบคลุม ทั้งใน
ระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ และในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรม 
และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มผูคตคองขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน วัตถุประสงค์ของการ 
จัดประกวดเพ่ือกระตุคนการด าเนินงานของจั งหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  สรคางเวทีการ
แลกเปลี่ยนความรูคประสบการณ์  การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย จังหวัด TO BE 
NUMBER ONE  มีเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญ คือ การบูรณาการงานดคานการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน  และการดูแล
ช่วยเหลือผูคติดยาเสพติดภายใตคโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วนชมรม TO BE NUMBER ONE แบ่งเป็นชมรมฯ 
ในชุมชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา  ในสถาน
ประกอบการ  ในสถานพินิจฯ  เรือนจ าและส านักงานคุมประพฤติ  โดยเกณฑ์การพิจารณาชมรม TO BE NUMBER ONE 
ที่ส าคัญ คือ ความเขคมแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมสรคางสรรค์ ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพ่ือเยาวชน” 
และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือ การสรคางกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันแกคไขปัญหายาเสพติด การเสริมสรคาง
ภูมิคุคมกันทางดคานจิตใจ รวมทั้งการสรคางและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแกคไขปัญหายาเสพติด   
 การจัดประกวดผลงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน            
ที่เก่ียวขคอง  ไดคแก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน ป.ป.ส. และกรุงเทพมหานคร ส าหรับการประกวดระดับภาคกลางและ
ตะวันออก ประจ าปี 2561 มีจังหวัดเขคาร่วมน าเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับตคนแบบ 
และระดับดีเด่นประจ าปี ครบทั้ง 25 จังหวัด  ส่วนชมรมฯ ประเภทต่างๆ เขคาร่วมน าเสนอผลงาน ทั้งสิ้น  176  ชมรม                
โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นตคนแบบมีผลการด าเนินงานกคาวหนคา ทั้งดคานเครือข่าย  นวัตกรรม  และองค์ความรูคดคานการ
ป้องกันแกคไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออก ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี  จังหวัดจันทบุรี  
และจังหวัดชลบุรี  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนต าบลวัดแกคว  จังหวัดราชบุรี  และชุมชนต าบลบคานหมคอ  
จังหวัดลพบุรี  ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี  
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนปทุมวิไล  จังหวัดปทุมธานี  และโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)  จังหวัดจันทบุรี  ระดับอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา คือ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  และ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ  บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง 
ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดระยอง  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินคคา CDC1 บางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี  บริษัท เทพผดุงพรมะพรคาว จ ากัด จังหวัดนครปฐม และบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
จังหวัดราชบุรี 
 ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายจรินทร์  จักกะพาก) ผูคแทนท าหนคาที่ประธานในพิธีประกาศผลและ
มอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ไดคเชิญชวน
ผูคบริหารและผูคเขคาประกวดทุกคนไดคนคอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา             
สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเขคาสู่
ปีที่ 16 ในปีนี้  และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน  เพ่ือป้องกันและแกคไขปัญหายาเสพติด  ใหคกับประเทศชาติ
ต่อไป ดควยพระเมตตา กอปรดควยพระอัจฉริยะภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ยังแสดงความยินดีกับจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ไดครับรางวัลพระราชทาน ชื่นชมกับทุกทีมที่เขคาร่วม
การประกวดที่แมคอาจมีบางทีมไม่ไดครางวัล แต่สิ่งที่ไดคในวันนี้ คือ มุมมอง และแนวคิดในการร่วมกันด าเนินงาน ป้องกัน 
แกคไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา  สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจ า เพ่ือใหค
ประชาชนชาวไทยพคนภัยยาเสพติด  

 
 

13  มีนาคม  2561 


