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ประกวดผลงำนจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER  ONE ระดับภำคกลำงและตะวันออก          
ประจ ำป ี 2562  

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็น
การประกวดภาคที่ 3  ประจ าปี  2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

          โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ก าหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการตามแนว
พระด าริขององค์ประธานโครงการฯ  โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด  รวมทั้งขยายการด าเนินงานให้
ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ สถานพินิจและศูนย์
ฝึกอบรม  เรือนจ าและทัณฑสถาน และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในส านักงานคุมประพฤติ  
วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  
สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย 
จังหวัด TO BE NUMBER ONE  มีเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญ คือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพ
เยาวชน  และการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วนชมรม TO BE NUMBER ONE 
แบ่ งเป็ นชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานและ                 
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  ในสถานประกอบการ  ในสถานพินิจฯ  เรือนจ า-ทัณฑสถาน  และส านักงานคุมประพฤติ โดย
เกณฑ์การพิจารณาชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ส าคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพ่ือเยาวชน” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือ การสร้างกระแสนิยม
ที่เอ้ือต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

การจัดประกวดผลงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน ป.ป.ส. และกรุงเทพมหานคร ส าหรับการประกวดระดับภาค
กลางและตะวันออก ประจ าปี 2562 มีจังหวัดและชมรมเข้าร่วมน าเสนอผลงานทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่น
ประจ าปี ทั้งสิ้น  230   ชมรม  โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการด าเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออก ประเภทจังหวัด คือ จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดชลบุรี  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนต าบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี  และชุมชนต าบล
บ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี  ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี  และ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี  ระดับอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี  และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จังหวัดระยอง  และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ในโอกาสนี้ นางอัจฉรา  แก้วก าชัยเจริญ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  ผู้แทนท าหน้าที่
ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง
และตะวันออก ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 17 ในปีนี้ และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ให้กับประเทศชาติต่อไป ด้วยพระเมตตา กอปรด้วยพระอัจฉริยะภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ยังแสดงความยินดีกับจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดที่แม้อาจมีบางทีมไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่ได้ในวันนี้ คือ มุมมอง และ
แนวคิดในการร่วมกันด าเนินงาน ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ทั้ งในระดับจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา   
สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยพ้นภัยยาเสพติด  

  

5  มีนาคม 2562 


