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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  ประจ าปี 2562 

 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      
ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  2562 พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ 
การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  และบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
ประจ าปี 2562 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์การด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  มุ่งเน้นการรณรงค์
ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน  โดยการสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน  การจัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”  เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
และป้องกันการกลับมาเสพซ้ า  ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE  เพ่ือร่วมกันรณรงค์และ
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความชื่นชอบของเยาวชน  มาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อผลักดันการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทั้งด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ การแสดง การวาดภาพ  หรือการท างาน
ประดิษฐ์ต่างๆ  อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพให้แก่เยาวชน  ที่ส าคัญองค์ประธานโครงการได้ทรงงาน 
อย่างทุ่มเทและต่อเนื่องมาโดยตลอด  และทรงเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรทุกฝ่ายที่จะร่วมกันท างานนี้ อย่างเต็มที่   
จึงท าให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประสบความส าเร็จในการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล  สามารถวัดผล
ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  นอกจากนี้ ยังบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย  ในทิศทางที่เกิดประโยชน์ 
ต่อองค์กร  ชุมชน  สังคม  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนให้“เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” เป็นคนเก่ง
และดมีีความสุข 

การจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในโครงการ  ได้แก่  
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และกระทรวง
สาธารณสุข  ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่  13–15 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
เนื่องจากเป็นช่วงวันครบรอบเปิดตัวโครงการคือวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี  วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพ่ือถวายพระเกียรติ
แด่องค์ประธานโครงการ  และเพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  กิจกรรมเด่นในงาน คือ การประกวด
ผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะสร้างสุขที่เยาวชนชื่นชอบ  การประเมิน
และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  การแสดงความสามารถ  และการแสดงคอนเสิร์ตของสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL  

การประกวดและแสดงผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2562 มีจ านวนถึง 383 แห่ง 
แบ่งเป็นประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่มีเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญ คือ การบูรณาการแผนงาน งบประมาณ
และการสนับสนุนการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ รวมทั้งดูแลช่วยเหลือเยาวชนในจัง หวัด 
จากปัญหายาเสพติด จ านวน 63 จังหวัด และประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีเกณฑ์การพิจารณาจาก 
ผลการด าเนินงานของสมาชิกในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกและผู้อ่ืน จ านวน 8 ประเภท  
รวม 319  แห่ง ประกอบด้วย ชมรมในชุมชนภูมิภาค 52 แห่ง ชุมชนกรุงเทพมหานคร 24 แห่ง สถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 89 แห่ง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 35 แห่ง สถานประกอบการ 46 แห่ง สถานพินิจและ 
ศูนย์ฝึกอบรมฯ 25 แห่ง เรือนจ าและทัณฑสถาน 32 แห่ง  และส านักงานคุมประพฤติ 16 แห่ง  
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวด
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับพ้ืนที่ ทอดพระเนตรนิทรรศการการด าเนินงานของจังหวัด
และชมรม TO BE NUMBER ONE  พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจ าปี 
2562 และพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE แต่ละประเภท   

  15 กรกฎาคม 2562 

 


