
สรุปผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตุลาคม  2560  -  กนัยายน  2561 

................................................................  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 ยาเสพตดิ 
1.  การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ 

1.1   ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่างเดือนตุลาคม 
 2560 - กนัยายน 2561  สัปดาห์ละ 1 ตอนๆ ละ 60 นาท ี ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ   
 ช่อง NBT  ทุกวนัเสาร์  เวลา  20.30 - 21.30 น.   

1.2  ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY on radio ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561  สัปดาห์ละ 2 ตอนๆ ละ  60 นาที  ทางสถานีวิทยุ FM   
105 MHz.  ทุกวนัเสาร์และอาทติย์  เวลา  10.00 - 11.00 น.   

 1.3  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานโครงการฯ 
  1.3.1 รายการ “คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” ระหว่างเดือนตุลาคม

 2560 -  กันยายน 2561 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 16.00 น.  ทางสถานี
 วทิยุโทรทศัน์ฯ ช่อง 5 และ Facebook “คนเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE” 

                   1.3.2 ถ่ายทอดการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
                               THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ ช่อง NBT                                      

1.3.3 ทางส่ือหนังสือพมิพ์  ระหว่างเดอืนตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561 
 1.4   จดัแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานโครงการฯ  ดงันี้ 

1.4.1 งาน “เกษตรแฟร์”  ประจ าปี 2561  ระหว่างวนัที ่26 มกราคม - 3 กมุภาพนัธ์ 2561   
 ณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  
1.4.2   งาน “โครงการหลวง” ประจ าปี 2561  ระหว่างวันที่ 3 - 13 สิงหาคม 2561           
 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์  กรุงเทพมหานคร 
1.4.3 มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2561 ระหว่างวนัที ่9 - 13 สิงหาคม 2561                  
 ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 
 กรุงเทพมหานคร 



 2  
 

1.4.4 งานประชุมวชิาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย
(พ.ศ.2461 - 2561) เพือ่ประชาชนสุขภาพด ี100 ปีแห่งการพฒันา  

 ระหว่างวนัที ่18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ อมิแพค ชาเลนเจอร์ เมอืงทองธานี 
1.4.5   งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561” 

ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอร่ัม 
เมอืงทองธานี 

2.  การรณรงค์โดยการจดักจิกรรม 
2.1   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมติดตามผลการ

 ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
 ONE  ในจงัหวดัภูมภิาคและเขตกรุงเทพมหานคร          

 2.1.1  ในจงัหวดัภูมภิาค  16  จงัหวดั  ได้แก่ 
 17  พฤศจกิายน   2560  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม  TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER  
     ONE  ณ  โรงเรียนประโคนชัยพทิยาคม  
     อ าเภอประโคนชัย  จงัหวดับุรีรัมย์  

28  พฤศจกิายน  2560  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE   ณ  มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์ 

                                                    อ าเภอเมอืงอตุรดติถ์   จงัหวดัอตุรดติถ์  
 14  ธันวาคม  2560    เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

 ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
 ONE  ณ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

    การต่อเรือหนองคาย  อ าเภอเมอืงหนองคาย    
      จงัหวดัหนองคาย   
  22  ธันวาคม  2560  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  วทิยาลยัเทคนิคกาฬสินธ์ุ   

      อ าเภอเมอืงกาฬสินธ์ุ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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  10  มกราคม  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  มหาวทิยาลยัแม่โจ้-แพร่  

      เฉลมิพระเกยีรต ิ อ าเภอร้องกวาง  จงัหวดัแพร่ 

 12  มกราคม  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER  

    ONE   ณ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน   
อ าเภอเมอืงน่าน  จงัหวดัน่าน 

 23  มกราคม  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER  

    ONE   ณ  โรงเรียนหล่มเก่าพทิยาคม   
อ าเภอหล่มเก่า  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 14 กมุภาพนัธ์  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

    ONE  ณ  โรงเรียนบึงกาฬ  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ    
    จงัหวดับึงกาฬ 

23  กมุภาพนัธ์  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE   ณ  มหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
อ าเภอเมอืงสุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์ 

 30  พฤษภาคม  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

    ONE  ณ  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 
กบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี 

 12  มถุินายน  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน  
เขต 8 สุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนเมอืงสุราษฎร์ธานี  
อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
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    14  มถุินายน  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

ONE  ณ  โรงเรียนสตรีพงังา 
อ าเภอเมอืงพงังา  จงัหวดัพงังา 

 18  มถุินายน  2561                เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี   
        อ าเภอเมอืงราชบุรี   จงัหวดัราชบุรี 

 28  มถุินายน  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   

        ณ  โรงเรียนสตูลวทิยา  อ าเภอเมอืงสตูล   
จงัหวดัสตูล  

 25  กรกฎาคม  2561 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั ลพบุรี  
อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดัลพบุรี 

 20 สิงหาคม 2561 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนวฒันานคร   

   อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแก้ว 

 2.1.2  ในเขตกรุงเทพมหานคร  5  เขต  ได้แก่ 
23  กรกฎาคม 2561 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิติร์  
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร    

 17  สิงหาคม  2561 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  

   ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER   
   ONE  ณ  โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  
   เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
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 30  สิงหาคม 2561      เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า  
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 

  12  กนัยายน  2561 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนสารวทิยา  เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร 

  26  กนัยายน  2561                    เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนสายน า้ผึง้  ในพระอปุถมัภ์ฯ          
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

2.2  จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
 CHAMPIONSHIP  2018 

   วตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปิดพืน้ที่บวกให้เยาวชนได้แสดงออก เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 
     นอกห้องเรียนให้กบัเยาวชน 

     2) ส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มา สานฝัน แสดงพลงั ในรูปแบบ
     การเต้น   

     3)   เสริมสร้างพลงัความคดิสร้างสรรค์ ความสามคัค ีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท  
    ในกลุ่มเยาวชน 

   รูปแบบกจิกรรม  
1) การรวมกลุ่มของเยาวชนร่วมฝึกฝนในพืน้ที ่ 
2) การคดัเลอืกจากจงัหวดัเข้าแข่งขนัระดบัภาค 
3) การผ่านเข้ารอบระดบัประเทศ 
4) การเข้าค่ายตามหลกัสูตรที่โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ก าหนด เน้นการเสริมทกัษะและพฒันา EQ 
5) การเข้าร่วมแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ ทีต้่องแสดงโชว์ต่อหน้าพระพกัตร์

และเข้ารับพระราชทานรางวลัจากองค์ประธาน 
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   การด าเนินการ  
   10  ตุลาคม  2560    - แถลงข่าวการจดัการแข่งขนั  ณ ลานเอเทรียม 2  

  ช้ัน G  ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
          4 - 5 พฤศจกิายน 2560  - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

      ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   
     จงัหวดันครราชสีมา 

   18 - 19 พฤศจกิายน 2560      - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
     ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา   

       จงัหวดัชลบุรี 
    25 - 26 พฤศจกิายน 2560      - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคเหนือ ณ อทุยานการค้า

              กาดสวนแก้ว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
    9 - 10 ธันวาคม 2560      -  แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคใต้ ณ ศูนย์การค้า 

      จงัซีลอน  จงัหวดัภูเกต็ 
  16 - 17 ธันวาคม 2560  -  แข่งขนัระดบั กรุงเทพและปริมณฑล 
      ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั อสีต์วลิล์   
      กรุงเทพมหานคร 

   10 - 12 มกราคม 2561  -  จดัค่าย TO BE NUMBER ONE  ส าหรับทมี 
       ทีช่นะระดบัภาค  ณ  วงัรี รีสอร์ท  จงัหวดันครนายก                 
   3 - 4 กมุภาพนัธ์ 2561  -  แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัประเทศ  
  4  กมุภาพนัธ์ 2561   -  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
      พรรณวด ี เสดจ็เป็นองค์ประธานและพระราชทาน
      รางวลัแก่ทมีชนะเลศิระดบัประเทศ 
       ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ   
       กรุงเทพมหานคร 

2.3  จดัการแข่งขนัการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
 NUMBER ONE IDOL) ประจ าปี 2561   

   วตัถุประสงค์   1) เพือ่สร้างเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นทั้งคน
    เก่งและคนดขีองสังคม 
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     2) เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เห็นแบบอย่างการ
    เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี

     3) เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เกดิแรงบันดาลใจ
    ทีจ่ะเอาแบบอย่างเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE 

     4) เพือ่สร้างกระแสให้เกดิสังคม TO BE NUMBER ONE เยาวชน
    คนเก่งและคนด ี

   รูปแบบกจิกรรม   
   1) คดัเลอืกเยาวชน  ตามคุณสมบัตทิีก่ าหนดในระดบัจงัหวดัและ 

  ระดบัภาค 
  2) น าเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ทั้งด้าน

ความรู้ทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และทักษะทาง
อารมณ์  สังคม  จากวทิยากรทีม่ช่ืีอเสียง 

   3) น าเสนอพฒันาการ และความสามารถของเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์  
   การด าเนินการ     
   9 มกราคม 2561     -  แถลงข่าวการจดัการประกวด  

       ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี  
   20 มกราคม 2561   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
          ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จงัหวดันครราชสีมา 
   27 มกราคม 2561   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคเหนือ  
        ณ อทุยานการค้ากาดสวนแก้ว จงัหวดัเชียงใหม่   
   17 กมุภาพนัธ์ 2561   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคใต้  
        ณ  ศูนย์การค้าจงัซีลอน  จงัหวดัภูเกต็ 
   10 มนีาคม 2561      -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคกลาง  
        และภาคตะวนัออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค  
        ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  
   24 มนีาคม 2561   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบักรุงเทพมหานคร  
        ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี   
 
 



 8  
 

               31 มนีาคม 2561   -  แถลงข่าวเปิดตวัผู้เข้าประกวดเข้าบ้าน TO BE  
      NUMBER ONE HOME ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  
      จงัหวดัปทุมธานี 
         1 เมษายน -  5 พฤษภาคม 2561  -  ผู้เข้าประกวดเข้ารับการพฒันาทกัษะด้านต่างๆ  
       (เข้าบ้าน) ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จงัหวดัปทุมธานี  
    7 เมษายน 2561   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่1    
                     ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   14 เมษายน 2561   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่2   
          ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   21 เมษายน 2561   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่3   
                          ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   28 เมษายน 2561   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ คร้ังที ่4   
                      ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   5 พฤษภาคม 2561   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
       พรรณวดี  เสด็จพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  
          ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

3. ผลติและเผยแพร่ส่ือต่างๆ  
 3.1   เขม็สัญลกัษณ์โครงการ   
 3.2 นิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายไตรมาส 
 3.3 นิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที ่8   
4. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ในโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจ 

1. การจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
 วัตถุประสงค์  เพื ่อรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ            
เพื่อด าเนินกจิกรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง  อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด 
รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”  ด าเนินการ 
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน  โดยชมรมจัดตั้ งขึ้นได้ทั้ งในสถานศึกษา ชุมชน   
สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจ า/ทัณฑสถาน และส านักงาน 
คุมประพฤตจิงัหวดั 
  องค์ประกอบในการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 3  ก  ได้แก่   
กรรมการ หมายถึง กลุ่มเยาวชน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย  5  คน  เพือ่เป็นกรรมการชมรม
กองทุน หมายถึง กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจดัตั้งกองทุนเพือ่น าเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่าย
ในชมรม  และ กจิกรรม หมายถึง “การท าอะไรกไ็ด้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อืน่” เป็นกจิกรรมที่
สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง  
อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก  
“ใครตดิยายกมอืขึน้”  โดยในปี 2561 มสีมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  29,103,516  คน  
และมชีมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  76,859  แห่ง 

2. การจดัตั้งและด าเนินกจิกรรมในศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE  
 FRIEND CORNER) ซ่ึงเป็นกจิกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ทีม่กีารด าเนินงาน 
 อย่างต่อเนื่อง  
  วัตถุประสงค์  เพื่อการช่วยเหลอืดูแลสมาชิก  และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข  
การด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนาEQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม  
  การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  2.1  การจดัตั้งและด าเนินกจิกรรมในศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในชมรม 

  TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพนิิจ
และคุ้มครองเดก็และเยาวชน เรือนจ า/ทัณฑสถาน และส านักงานคุมประพฤตจิังหวัด 
ทั้งในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร  ในปี 2561 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  9,976  แห่ง 

  2.2  การจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร  4  แห่ง  ได้แก่     

   -   ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์     
    -   ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต     
    -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ 
            -   ศูนย์เดอะมอลล์  บางแค  
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   ในปี  2561  มผู้ีมาใช้บริการ  รวมทั้งส้ิน  86,787  คน   ดงันี ้
          -   ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์ จ านวน  23,090  คน  
         -   ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต จ านวน  21,028  คน  
          -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ จ านวน  24,950  คน  
          -   ศูนย์เดอะมอลล์  บางแค จ านวน  17,719  คน 

3.   จดัค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง  
 วตัถุประสงค์    1) เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้รับการฝึกฝนทกัษะ 
   การช่วยเหลอืเพือ่นและผู้อืน่ด้วยการให้ค าปรึกษา   
   2)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้การพฒันา 
   บุคลกิภาพส าหรับวยัรุ่น 
   3) เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ได้เข้าร่วมกจิกรรม 
    การพฒันา EQ  เพือ่เสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางด้านจติใจ 
   4)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เรียนรู้และแลกเปลีย่น 
   ประสบการณ์กบัเพือ่นสมาชิก 
          5)   เพือ่ให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มโีอกาสเข้าถึงกจิกรรม 
                                  ทีท่ าแล้วตนเองและผู้อืน่เกดิความสุข  ท าให้เกดิความมัน่ใจ  กล้าคดิ   
   กล้าท า  และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   รูปแบบกจิกรรม 
   แบ่งกจิกรรมเป็น 3  กลุ่ม  ได้แก่  

1) กลุ่มกจิกรรม “ ต้องเรียนรู้”  ได้แก่  การฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น  
และเทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์  เพือ่ให้สมาชิกและแกนน า
มีความรู้ความสามารถกลับไปเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  และเป็นผู้น าจัด
กจิกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์  ให้กบัเพือ่นๆในพืน้ที ่     

2) กลุ่มกจิกรรม “ควรเรียนรู้”  ได้แก่ การพฒันาบุคลกิภาพ  มารยาททางสังคม   
การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ จีน และ
เกาหล ี   

3) กลุ่มกิจกรรม “น่าเรียนรู้”  ได้แก่  การพัฒนาความสามารถในกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจ  เช่น  ด้านการแสดง  การเต้น  การร้องเพลง  
ศิลปะ  ดนตรี  กฬีา   
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   การด าเนินงาน 

 รุ่นที ่ 19 ระหว่างวนัที ่ 15 - 20  ตุลาคม 2560    จ านวน  417  คน 
 รุ่นที ่ 20 ระหว่างวนัที ่ 25 - 30  มนีาคม 2561    จ านวน  406  คน 

4. ผลติและพฒันาส่ือส าหรับเครือข่าย แกนน า และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 11 เร่ือง 
 4.1  ค าปรึกษาพระราชทานองค์ประธานโครงการ 
 4.2  แนวทางพฒันาการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทศวรรษที ่2 
 4.3  คู่มอืการอบรมอาสาสมคัรแกนน าศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง 
  ปี 2561 
 4.4  คู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะของเยาวชน เร่ือง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
  การมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร 
 4.5 คู่มอืการจดักจิกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาสาสมัคร
  แกนน าศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 
 4.6  องค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะการด ารงชีวิตส าหรับวัยรุ่นและ
  เยาวชน 
 4.7  ความรู้เพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
 4.8  คู่มอืวยัรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า 
 4.9  พูดด้วยรัก ทกัด้วยห่วงใย 
 4.10 เรียงความส่ิงดี ๆ TO BE NUMBER ONE ในวาระครบรอบ 12 ปี และ 15 ปี TO BE  
  NUMBER ONE 
 4.11  หนังสือประสบการณ์ความรู้สึกร าลกึถึง TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   การสร้างและพฒันาเครือข่าย   

1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวนัองัคารที ่14 พฤศจกิายน 2560 โดยทูลกระหม่อมหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม มีคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ  150  คน  

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ในวนัพธุที ่13 กนัยายน 2560     
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3. สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561  ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2561  
 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ิน  816  คน  ประกอบด้วย    
  1)  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั  
  2)  ผู้รับผดิชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
  3)  ผู้แทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
  4) ผู้แทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
  5)  ผู้แทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค  
  6)  บุคลากรจาก เรือนจ า / ทณัฑสถาน  
  7)  บุคลากรจาก สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
  8)   บุคลากรจาก ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั  
  9)   ผู้รับผดิชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากชุมชน 
   กรุงเทพมหานคร      
  10)  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติ  
  11)  คณะอนุกรรมการบูรณาการฯ และคณะอนุกรรมการตดัสินฯ    
4.  ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE เพือ่จัดท าฐานข้อมูล TO BE 

NUMBER ONE  จ านวน 2 คร้ัง  
  4.1  วนัพธุที ่17 มกราคม 2561 จ านวน 50 คน 
  4.2  วนัจนัทร์ที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561 จ านวน 35 คน  
5.   จดัประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  2561  
 5.1 รอบที ่1 ระดบัภาค เพือ่คดัเลอืกจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ดเีด่น 
  ระดบัภาค ดงันี ้
 5.1.1 ภาคเหนือ  ในวนัที ่ 8  กมุภาพนัธ์  2561  ณ  โรงแรมดเิอม็เพรส    

 จงัหวดัเชียงใหม่   
  ระดบัดเีด่น  -   จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  6  จงัหวดั   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  3  จงัหวดั  
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     *  ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  22  แห่ง   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  6  แห่ง  
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     * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  7  แห่ง   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
                                          เข้าร่วม  18  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  5  แห่ง 
    -  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  
                 เข้าร่วม  16  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  5  แห่ง 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  5  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่น 
    ระดบัภาค  3  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
       เข้าร่วม  7  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 

 ระดบัต้นแบบ  - จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
    ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา   ชุมชนภูมภิาค    
    สถานประกอบการ  และสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ 
    เยาวชน  เข้าร่วมแสดงผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็น 
    ต้นแบบ  33  แห่ง 

 5.1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในวนัที ่ 28  กมุภาพนัธ์  2561  ณ  โรงแรมพูลแมน   
  ขอนแก่น  ราชา  ออคดิ  จงัหวดัขอนแก่น 

ระดบัดเีด่น - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  6  จงัหวดั   
   ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  4  จงัหวดั 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
   * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  38  แห่ง   
    ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  9  แห่ง 
   * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  11  แห่ง   
    ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
   -    ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
        เข้าร่วม  25  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  6  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 
       เข้าร่วม  15  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 
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   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  11  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่น 
    ระดบัภาค  5  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
       เข้าร่วม  14  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  5  แห่ง 

              ระดบัต้นแบบ -   จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
     ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค  และ 
     สถานประกอบการ  เข้าร่วมน าเสนอผลงานเพือ่รักษา 
     มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  57  แห่ง 

    5.1.3 ภาคใต้  ในวนัที ่ 6  มนีาคม  2561  ณ  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  
  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
  ระดบัดเีด่น - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  5  จงัหวดั   
     ได้รับคดัเลอืกดเีด่น  ระดบัภาค  3  จงัหวดั  
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  25  แห่ง   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  8  แห่ง    

    * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  3  แห่ง   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
    เข้าร่วม  14  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 
    -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
         เข้าร่วม  9  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  8  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่น 
    ระดบัภาค  5  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 

        เข้าร่วม  3  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
  ระดบัต้นแบบ  -  จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
      ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค   
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      สถานประกอบการ  และสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ 
      เยาวชน  เข้าร่วมน าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐาน 
      พร้อมเป็นต้นแบบ  35  แห่ง 

  5.1.4 ภาคกลางและภาคตะวนัออก  ในวนัที ่ 13  มนีาคม  2561  ณ  โรงแรม 
   แอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้จอมเทยีน พทัยา  จงัหวดัชลบุรี 
  ระดบัดเีด่น - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  10  จงัหวดั   
     ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  5  จงัหวดั  
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  40  แห่ง   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  9  แห่ง  
     * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  7  แห่ง   
      ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค    

    เข้าร่วม  30  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  7  แห่ง 
    -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
                 เข้าร่วม  19  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  5  แห่ง 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  21  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่น 
    ระดบัภาค  9  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 

        เข้าร่วม  16  แห่ง  ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบัภาค  7  แห่ง 
             ระดบัต้นแบบ  - จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
      ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค   
      สถานประกอบการ  และสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ 
      เยาวชน  เข้าร่วมน าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐาน 
      พร้อมเป็นต้นแบบ  56  แห่ง 
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 5.1.5  กรุงเทพมหานคร  ในวนัที ่ 20 - 21 มนีาคม  2561   ณ  โรงแรมดเิอมเมอรัลด์  
                       เขตดนิแดง   กรุงเทพมหานคร  
                  ระดบัดเีด่น -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
                เข้าร่วม  50  ชุมชน ได้รับคดัเลอืกดเีด่นระดบักรุงเทพมหานคร   
    10  ชุมชน  

             ระดบัต้นแบบ -  ชุมชนเข้าร่วมน าเสนอผลงานเพือ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็น 
      ต้นแบบ  5  ชุมชน 
 5.2  รอบที่ 2  ลงพืน้ที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัด และชมรม  TO BE 

NUMBER ONE  ที่ได้รับคัดเลือกดีเด่นระดับภาค และผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐาน  
พร้อมเป็นต้นแบบ รวม  336  แห่ง 

 5.3   รอบที่ 3  ตัดสินระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี  2561  ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561  ณ  อมิแพค เมืองทองธานี  
วตัถุประสงค์เพือ่เทดิพระเกยีรตทูิลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานต่อเน่ือง    
มาตลอดระยะเวลา 16 ปี รวมทั้งเพือ่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์
การด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ในกลุ่มสมาชิกและเครือข่าย TO BE 
NUMBER ONE ทัว่ประเทศ   

ผลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ ประจ าปี 2561 

  ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  

   -   ดเีด่น  ประจ าปี  2561  
     ได้แก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี รางวลัชนะเลศิ           
                   จงัหวดับุรีรัมย์  รางวลัรองชนะเลศิ    

                     จงัหวดัพทัลงุ   รางวลัที ่3 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่1 

        ได้แก่  จงัหวดัตรัง  จงัหวดัอ่างทอง 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่2 

         ได้แก่  จงัหวดันครพนม 
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    -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง ปีที ่1      

            ได้แก่ จงัหวดัสุโขทยั 

        -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง ปีที ่2      
           ได้แก่ จงัหวดัเพชรบุรี 

   -  ต้นแบบระดบัทอง  
   ได้แก่  จงัหวดันราธิวาส 

    -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร ปีที ่1     
        ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

        -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร ปีที ่2     
    ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร  จงัหวดัชลบุรี 

       -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร ปีที ่4     
 ได้แก่ จงัหวดัภูเกต็  จงัหวดัยโสธร  จงัหวดัขอนแก่น 

   ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

    -  ดเีด่น  ประจ าปี  2561   
   ได้แก่   โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี รางวลัชนะเลศิ 

 โรงเรียนค าชะอวีทิยาคาร  จงัหวดัมุกดาหาร รางวลัรองชนะเลศิ   
 โรงเรียนวงัโป่งศึกษา  จงัหวดัเพชรบูรณ์ รางวลัที ่3    
 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  จงัหวดัสุพรรณบุรี รางวลัที ่4    

     โรงเรียนควนกาหลงวทิยาคม “นิคมวฒันา”  จงัหวดัสตูล รางวลัที ่5 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่ 1   
   ได้แก่   โรงเรียนกลัยาณวตัร  จงัหวดัขอนแก่น 

     โรงเรียนพนัดอนวทิยา  จงัหวดัอดุรธานี 

     -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 2 

      ได้แก่   โรงเรียนบางปะหัน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

    -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1   

          ได้แก่   โรงเรียนบ้านสวน(จัน่อนุสรณ์)  จงัหวดัชลบุรี 
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    -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 2   
           ได้แก่    โรงเรียนศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
      โรงเรียนหนองบัว  จงัหวดันครสวรรค์ 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1  
   ได้แก่  โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
    โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  จงัหวดัปทุมธานี 

     -  ต้นแบบระดบัเพชร   
   ได้แก่ โรงเรียนลาซาลจนัทบุรี(มารดาพทิกัษ์)  จงัหวดัจนัทบุรี 

     - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 1   
   ได้แก่    โรงเรียนปทุมวไิล   จงัหวดัปทุมธานี 
    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จงัหวดัล าพูน 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 2   
   ได้แก่    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จงัหวดัราชบุรี   
    โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร  จงัหวดัหนองบัวล าภู 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา    

                -   ดเีด่น  ประจ าปี  2561   
   ได้แก่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาอตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์   รางวลัชนะเลศิ 

  วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั  รางวลัรองชนะเลศิ    
 วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก(อ.ีเทค) รางวลัที ่3    

   จงัหวดัชลบุรี 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 2 
  ได้แก่  มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

     มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง   จงัหวดัล าปาง 

    -  ต้นแบบระดบัเงนิ   

     ได้แก่  วทิยาลยัเทคนิคชัยภูม ิ จงัหวดัชัยภูม ิ  

    -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1 
  ได้แก่ วทิยาลยัเทคนิคอตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์ 
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    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 2 

     ได้แก่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  จงัหวดัยะลา 
   มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา  จงัหวดันครสวรรค์ 

      -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 2 

     ได้แก่  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

  ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมภิาค   

    -  ดเีด่นประจ าปี  2561  
             ได้แก่ ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย  จงัหวดัสุพรรณบุรี รางวลัชนะเลศิ  

 ชุมชนต าบลแม่ระกา  จงัหวดัพษิณุโลก  รางวลัรองชนะเลศิ    
 ชุมชนเจาะไอร้อง  จงัหวดันราธิวาส  รางวลัที ่3    
 ชุมชนโผลง  จงัหวดันราธิวาส   รางวลัที ่4    

       ชุมชนเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รางวลัที ่5 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1   

     ได้แก่  ชุมชนบ้านดอยไก่เขีย่  จงัหวดัสุโขทยั 

    -  ต้นแบบระดบัเงนิ  
    ได้แก่   ชุมชนเยาวชนคนดศีรีเกษตรพฒันา   จงัหวดัสมุทรสาคร 

      ชุมชนมหาชัย  จงัหวดัก าแพงเพชร 

        -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 2   
   ได้แก่    ชุมชนบ้านไผ่งาม  จงัหวดัสระแก้ว 

     ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จงัหวดักระบี่ 

    -   ต้นแบบระดบัทอง  
   ได้แก่ ชุมชนบ้านดงกลาง  จงัหวดัขอนแก่น 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1   
   ได้แก่    ชุมชนบ้านหนองตะไก้   จงัหวดันครราชสีมา 

    -  ต้นแบบระดบัเพชร 
   ได้แก่ ชุมชนบางมรา - ตอตั้ง  จงัหวดัพงังา 
      ชุมชนบ้านหนองแก   จงัหวดัหนองบัวล าภู  
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       -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 1  
    ได้แก่    ชุมชนบ้านกดุเต่า  จงัหวดัหนองบัวล าภู 
             -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 2  
   ได้แก่    ชุมชนบ้านลพิอนเขาล้าน  จงัหวดัภูเกต็ 
    ชุมชนต าบลวดัแก้ว  จงัหวดัราชบุรี  
   ชุมชนศรีดอนชัย  จงัหวดัเชียงราย 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ   

    -  ดเีด่น ประจ าปี  2561   
     ได้แก่   บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   รางวลัชนะเลศิ 
    สาขาก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร 
                 บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า รางวลัรองชนะเลศิ    
    CDC ภูเกต็  จงัหวดัภูเกต็   

      บริษทั กลัฟ์ ยะลา กรีน จ ากดั  จงัหวดัยะลา รางวลัที ่3 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1  

      ได้แก่  บริษทั แอดเดอรานสไทย จ ากดั  จงัหวดับุรีรัมย์ 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที่  2   
   ได้แก่    บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย    
       จงัหวดัสมุทรสาคร 

    -  ต้นแบบระดบัเงนิ   
   ได้แก่   บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  
     สาขาตรัง  จงัหวดัตรัง 

            -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1   
  ได้แก่   บริษทั น า้ตาลและอ้อยตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัสระแก้ว 
   บริษทั บางกอกแลป็ แอนด์ คอสเมตคิ จ ากดั  จงัหวดัราชบุรี 

    -  ต้นแบบระดบัทอง 

     ได้แก่  บริษทั ทบีีเคเค (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัชลบุรี 

    - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1 
  ได้แก่   บริษทั สหเรือง จ ากดั  จงัหวดัมุกดาหาร 
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    -  ต้นแบบระดบัเพชร 
      ได้แก่ บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า   
       ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัขอนแก่น 
    บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน)  ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง   
    จงัหวดันนทบุรี 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 2   
    ได้แก่ บริษทั แป้งมนัเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม จ ากดั  จงัหวดันครราชสีมา 

     -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 4   
    ได้แก่  บริษทั  ซูมโิตโม  อเีลค็ตริก  ไวร่ิง  ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัระยอง  

 ประเภทชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร   

    -  ดเีด่น ประจ าปี  2561   
    ได้แก่ ชุมชนมัน่คง 133  ส านักงานเขตบางบอน    รางวลัชนะเลศิ 

 ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล ส านักงานเขตสะพานสูง   รางวลัรองชนะเลศิ    
                          ชุมชนหมู่บ้านเพิม่สุข   ส านักงานเขตลาดกระบัง     รางวลัที ่3  

 ประเภทชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน    

    -  ดเีด่น ประจ าปี  2561  ประกอบด้วย  
    ได้แก่ สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จงัหวดันครพนม รางวลัชนะเลศิ 

 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนพระนครศรีอยุธยา      รางวลัรองชนะเลศิ    
 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

                          สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  จงัหวดัสุพรรณบุรี รางวลัที ่3 
 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบ้านปรานี   รางวลัที ่4 
 จงัหวดันครปฐม          

  สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จงัหวดันราธิวาส  รางวลัที ่5    

    -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1  
  ได้แก่  ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน เขต 8  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
   สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  จงัหวดัพษิณุโลก 
 สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  จงัหวดัปทุมธานี 
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน    

    -  ดเีด่น ประจ าปี  2561  ประกอบด้วย  
    ได้แก่ เรือนจ ากลางพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ    รางวลัชนะเลศิ 

 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา         รางวลัรองชนะเลศิ    
                          เรือนจ าจงัหวดัสิงห์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี รางวลัที ่3 

ตารางจ านวนจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ทีเ่ข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทยีบตั้งแต่ปี 2547  -  2561 

ปีทีเ่ข้า
ร่วม

ประกวด 

จงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

จงัหวดั 
(แห่ง) 

ชุมชน
ภูมภิาค 
(ชมรม) 

สถานศึกษา 
(ชมรม) 

ชุมชน 
กทม. 
(ชมรม) 

สถาน
ประกอบการ 
(ชมรม) 

สถาน
พนิิจฯ 
(ชมรม) 

เรือนจ า/
ทณัฑ
สถาน 
(ชมรม) 

รวม 
(แห่ง/
ชมรม) 

2547 13 12 12 - 12 - - 49 
2548 8 9 13 - 12 - - 42 
2549 8 9 13 9 12 - - 51 

2550 23 53 59 9 38 - - 182 
2551 28 56 63 43 49 - - 239 
2552 32 65 81 32 66 - - 276 

2553 34 69 84 40 78 - - 305 
2554 34 69 83 37 75 - - 298 

2555 50 68 87 44 85 - - 334 
2556 72 93 149 54 108 - - 476 

2557 71 93 162 60 110 - - 496 

2558 74 102 192 51 117 - - 536 
2559 72 108 210 51 110 - - 551 
2560 71 120 199 55 108 31 - 584 

2561 75 117 217 55 95 48 40 647 
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 6.  สมาชิก  TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชนในงานพระราช
 พธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
 จกัรีนฤบดนิทร  สยามมนิทราธิราช บรมนาถบพติร  ตามแนวทางพระราชทานองค์ประธานโครงการ 

- ในจงัหวดัภูมภิาค สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้ง 76 จงัหวดั เข้าร่วมเป็นจติอาสา 
 TO BE NUMBER ONE ในงานพระราชพธิีของแต่ละจงัหวดั 

 -  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก 28 โรงเรียน และ 
 2  ชุมชน ประมาณ 600 คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาลงปฏิบัติงานดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพืน้ที่รอบ
 มณฑลพธิีท้องสนามหลวง  ในวนัที ่23 - 29 ตุลาคม 2560 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อมูลสมาชิก ชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ปี 2561 
1. มสีมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  29,103, 516   คน 

1.1. นักเรียน/นักศึกษา 10,466,535   คน 
1.2. พนักงาน/ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ   673,293   คน 
1.3. เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 17,650,099   คน 
1.4. สมาชิกใครตดิยายกมอืขึน้ 313,589   คน 

2. มชีมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  71,385  แห่ง 
2.1. ชมรมในสถานศึกษา 33,450   แห่ง 
2.2. ชมรมในสถานประกอบการ 1,491   แห่ง 
2.3. ชมรมในชุมชน 36,088   แห่ง 
2.4. ชมรมในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน                  95   แห่ง 
2.5. ชมรมในเรือนจ า/ทณัฑสถาน                                                142   แห่ง 
2.6. ชมรมในส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั                                119   แห่ง 

3. มศูีนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  9,697  แห่ง 
3.1. สถานศึกษา 6,084   แห่ง 
3.2. สถานประกอบการ                                                         493   แห่ง 
3.3. ชุมชน                                                                              3,023   แห่ง 
3.4. สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 51   แห่ง 
3.5. เรือนจ า/ทณัฑสถาน                                                                34   แห่ง 
3.6. ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั                                                12   แห่ง 
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ผลการด าเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา            
สิริวฒันาพรรณวด ี ประจ าปี 2561 

  องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงห่วงใยประชาชน สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE และครอบครัว จึงทรงมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE UMBER ONE 
ปฏิบัตภิารกจิ ดงันี ้
  1. มอบถุงยังชีพเคร่ืองอุปโภคบริโภค พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม 
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
565,719.75 บาท (ห้าแสนหกหมืน่ห้าพนัเจด็ร้อยสิบเก้าบาทเจด็สิบห้าสตางค์)  ดงันี้ 
  1.1  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มอบถุงยังชีพพระราชทาน จ านวน 2 ,000 ชุด 
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี 
  1.2  วันที ่ 7 ธันวาคม 2560 มอบถุงยังชีพพระราชทาน จ านวน 2 ,000 ชุด                      
ณ หอประชุมทีว่่าการอ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
  1.3  วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มอบถุงยังชีพพระราชทาน จ านวน 2 ,000 ชุด             
ณ อาคารศูนย์นันทนาการและกีฬา ส านักงานเทศบาลต าบลบางจัก  อ า เภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

2.  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม           
จากกรณีเขื่อนเซเปียน - เซน ้าน้อยแตก แขวงอตัตะปือ และแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) มอบให้แก่นายแสง สุขะทิวง เอกอคัรราชทูต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ าประเทศไทย  ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ าประเทศไทย  
  3.  วันที่  20 กรกฎาคม 2561 และวันที่  20 กันย ายน 2561 มอบเงินทุนการศึกษา
พระราชทานให้แก่  
     -  นายพชร กลบีบัว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมาชิก TO BE NUMBER 
ONE IDOL รุ่นที ่7  ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษาละ 60,000 บาท (หกหมื่น
บาทถ้วน) 
   -  นายจั ก รชลัช  อ ยู่พัฒนะวง ศ์   นั ก ศึกษ าคณะ สัตวแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ  60,000 บาท  รวม 4 ปี  
เป็นเงนิ 240,000 บาท (สองแสนส่ีหมืน่บาทถ้วน)   
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4.  วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด              
ได้ก าหนดจัดกจิกรรม “วิ่งมินิมาราธอน  ต่อต้านยาเสพติด”(RUN AGAINST DRUG) เนื่องใน
วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก (26 มถุินายน) ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่24 มิถุนายน 2561  ณ  สวนวชิรเบญจทัศ 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม ประธานในพธิี 
 ในการนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ประธานในพิธีเป็นผู้แทนผู้ร่วมบริจาคมอบเงินให้มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน           
บาทถ้วน) โดยนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการมูลนิธิ TO BE 
NUMBER ONE เป็นผู้แทนรับมอบเงนิจ านวนดงักล่าว และได้น าความขึน้กราบทูลทราบฝ่าพระบาท เพือ่
ทรงทราบแล้ว ทรงขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยอดเงินกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  ในบัญชี
“มูลนิธิเพือ่การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319 - 292455 - 8 จ านวน 81,955,684.38 บาท (แปดสิบเอด็ล้านเก้าแสน
ห้าหมืน่ห้าพนัหกร้อยแปดสิบส่ีบาทสามสิบแปดสตางค์) 

................................................................  

 

 


