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ประกวดผลงำนจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER  ONE ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปี  2562  
 วันอังคารที่  5  กุมภาพันธ์  2562  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิ ง 
อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเป็นการประกวดภาคแรก ประจ าปี  2562  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น 

          โครงการ  TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ก าหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการตามแนว
พระด าริขององค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด  รวมทั้งขยายการด าเนิ นงาน             
ให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจ/ศูนย์
ฝึกอบรมและ เรือนจ า/ทัณฑสถาน  และปีนี้ เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงาน  ในส านักงานคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  
สร้างเวที การแลกเปลี่ยน เรียน รู้ประสบการณ์   การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ  TO BE NUMBER ONE           
โดย จังหวัด TO BE NUMBER ONE  มีเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญ คือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพ
เยาวชน  และการดูแลช่วยเหลือผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  แบ่งเป็นชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา   ในสถานประกอบการ  ในสถานพินิจฯ  เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ  โดยเกณฑ์
การพิจารณาชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ส าคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของสมาชิก  เพ่ือด าเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยสมาชิกเพ่ือสมาชิก” และแนวทางยุทธศาสตร์ โครงการ  คือการสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อ
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

การจัดประกวดผลงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับการประกวด
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปี 2562 มีจังหวัดเข้าร่วมน าเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ทั้งในระดับต้นแบบ และระดับดีเด่นประจ าปี ครบทั้ง 20 จังหวัด ส่วนชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมน าเสนอผลงาน  
ทั้งสิ้น  211 ชมรม โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการด าเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดยโสธร  และ
จังหวัดหนองบัวล าภู   ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนบ้านกุดเต่า จังหวัดหนองบัวล าภู และชุมชน 
บ้านหนองแก จังหวัดหนองบัวล าภู  ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู  ระดับอาชีวศึกษา -อุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  จังหวัดยโสธร  และประเภท
ชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา  และบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   

ในโอกาสนี้  นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขานุการ โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ผู้แทนท าหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ได้ เชิญชวนผู้บ ริ ห า รและผู้ เข้ าปร ะกวดทุ ก คน ไ ด้น้ อมร ะลึ กถึ ง 
พระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 17 ในปีนี้   และยังคงมีพระปณิธานมุ่งม่ันที่จะทรงงาน  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นให้กับประเทศชาติต่อไป  ด้วยพระเมตตา กอปรด้วย 
พระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ยังแสดงความยินดีกับจังหวัดและชมรม  
TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ชื่นชมกับทุกทีมที่ เข้าร่วมการประกวดที่แม้อาจมีบางทีมไม่ได้รางวัล  
แต่สิ่งที่ได้ในวันนี้ คือ มุมมอง และแนวคิดในการร่วมกันด าเนินงาน เพ่ือดูแลช่วยเหลือ เยาวชน วัยรุ่น ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง
ของประเทศชาติ    

5  กุมภาพันธ์  2562 

  


