
สรุปการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

โครงการ TO BE NUMBER ONE หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการใน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 แนวคิดและ
กิจกรรมในโครงการฯเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปรามโดยเพ่ิมโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดง
ความสามารถที่หลากหลายในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันกันท าความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายหลัก อายุ 6-24 ปี กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป 
ค าขวัญของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” หมายความว่าการเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ใน
ตัวเองหากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผลส าเร็จได้ท าแล้วมีความสุข
มีความเชื่อม่ันและมีความภาคภูมิใจ  

วัตถุประสงค์โครงการ  
เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง       
เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน  

มหาดไทย ศึกษาธิการ แรงงาน ยุติธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงสาธารณสุข  

เจ้าภาพหลักการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้  
จังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน เจ้าภาพหลักคือกระทรวงมหาดไทย  
ในชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ในสถานประกอบการกระทรวงแรงงาน 
ในสถานพินิจ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนกระทรวงยุติธรรม 
ในทัณฑสถานและเรือนจ า กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม 
ในส านักงานคุมประพฤติ กรมควบคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม  



เจ้าภาพร่วม คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ร่วม เป็นเจ้าภาพ จัดการประกวดและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานโดยมีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานและจัดการ
ประกวดทุกกิจกรรม  

จังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาตั้งแต่ปี 2546  ซึ่งในขณะนั้น เป็น การเชิญชวน ให้
จังหวัดที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  เป็นการขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด ใน
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ และจากปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นนโยบายของกระทรวงให้ทุกจังหวัดต้องเข้าร่วม
โครงการฯ และมีการด าเนินงานต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ในปี 2553 จังหวัดสตูลได้ส่ง TO BE NUMBER ONE Idol 
เข้าร่วมประกวดผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของระดับประเทศ คือ นางสาวเสาวภา คง
อาสา  สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 และเริ่มมีการด าเนินงานอย่างจริงจัง
และเข้มข้นขึ้น  ตั้งแต่ปี 2554 หลังจากองค์ประธานโครงการฯ ได้เสด็จเยี่ยมและให้ก าลังใจสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ซึ่งเป็นการสร้างกระแสที่ดียิ่งให้
ชาวทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสตูล  ในปี 2555  ได้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดเพ่ือ
ขอรับ พระราชทานรางวัลจากองค์ประธานโครงการฯ ผลปรากฏว่าได้ ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ต่อมาได้ส่ง จังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมประกวดต่อเนื่องตลอดมา ในปี 2555 เข้าประกวดจังหวัด TO 
BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทดีเด่นระดับประเทศ  ปี 2559 ได้รับ
รางวัลจังหวัด  TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1  ในปี 2560ได้รับรางวัล
จังหวัด  TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2  และตั้งแต่ปี 2560 จนถึง
ปัจจุบัน ยังคงเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 จังหวัดสตูล
ก าหนดนโยบายให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ต าบล จนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการฯ ผ่านศูนย์
ประสานงานฯ จังหวัดทราบทุกเดือน 

ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบ มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้าน
ข้อมูลต่าง ๆ 

ปีนี้จังหวัดได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินงานยาเสพติดทั้งหมด 4,155,000 บาท และจัดสรรเพ่ือการ
ด าเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ านวน 3,524,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.81 และนอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ
ยังได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับกิจกรรมการขับเคลื่อนในการด าเนินงาน ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีก เป็น
เงิน 1,560,420 บาท 
          จังหวัดสตูลได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกปี และเพ่ิมความความ
เข้มข้น ครอบคลุมและเข้มแข็งขึ้น โดย 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ได้มีการด าเนินการ 
1. รณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

ท าหนังสือขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนสวมใส่เสื้อสีส้มทุกวันพฤหัสบดี พร้อมมีโลโก้ทูบี
ประจ าจังหวัด หรือโลโก้ประจ าโครงการ 

รณรงค์เชิญชวนให้ทุกโรงเรียนที่มีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุตั้งแต่ 6 ขวบ สมัครเป็นสมาชิกฯ อย่าง
ต่อเนื่อง  มาตั้งแต่ปี 2561 

มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อสถานีวิทยุ สวท.ทุกวันพุธ ในรายการ “สาระน่ารู้และสุขภาพ” กับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทางช่องคลื่นวิทยุ 95.5 MHz.จ.สตูล 

มีการผลิตสปอตและรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดสตูล ช่องคลื่นวิทยุ FM. 
93.25 MHz.จ.สตูล วันละ 2 ช่วงรายการ ทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 
2562 รวม 7 เดือนเต็ม 

มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE ผ่านทางไลน์
กลุ่ม  ไวนิล ทาง็หนังสือราชการและทางเว็ปไซด์ เครือข่ายชมรมสมาชิกในจังหวัดสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

สนับสนุนให้เยาวชนผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรม ซึ่งมีหลากหลาย เช่น เสื้อ ดอกไม้ กระเป๋า ที่คั่น
หนังสือ เครื่องดื่ม ฯลฯ 

จังหวัดสตูลเป็นสมาชิกนิตยสารทูบีนัมเบอร์วันรายปีแบบถาวรมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 
2. รณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 

การการเสด็จเยี่ยมสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลถึง 3 ครั้ง ท าให้กระแสทูบีนัม
เบอร์วันจังหวัดสตูลขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ชาวสตูลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีก าลังใจพร้อมด าเนินกิจกรรมตาม
เจตนารมณ์ขององค์ประธานต่อไปอย่างยั่งยืน 
มีการจัดการแข่งขันประกวดในทุกกิจกรรมตามโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับภาคทุกประเภท 
และระดับประเทศ ทุกปี อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

จัดกิจกรรมประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีนแด็นซ์เซอไซด์ระดับจังหวัด และเข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคใต้ 
จัดกิจกรรมประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับจังหวัดและเข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคใต้     
ท าหนังสือเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประกวดชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับภาค 
เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี 
จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ประจ าปี 
นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น ใน

สถานศึกษา  ในเรือนจ า ในสถานพินิจฯ ใน สนง.คุมประพฤติ ในชุมชนและในสถานประกอบการ 
จากการรณรงค์ทุกรูปแบบดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของโครงการ ท าให้             

เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดสตูลสมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวนทั้งสิ้น  79,512 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.03 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 1,932  คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 



มีจ านวนชมรม ทั้งสิ้น จ านวน  427 แห่ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 562 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.97 โดย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน  45  ชมรม    คิดเป็นร้อยละ 8.00 

ในปีนี้จังหวัดสตูลได้ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดระดับภาคทุกประเภท จ านวน 9 ชมรม จากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 2 ชมรม  สถานศึกษาอาชีวศึกษา 2 ชมรม  สถานประกอบการ 1 ชมรม สถานพินิจฯ 1 
ชมรม  เรือนจ า 1 ชมรม  ในชุมชน 1 ชมรม และจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน 1 ชมรม  ซึ่งนับว่ามากกว่าทุกปีที่ผ่าน โดย
ทุกชมรมได้มีการจัดตั้งกองทุนของแต่ละชมรมเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

จังหวัดสตูลได้ด าเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  โดยมีทีมวิทยากรหลักโครงการทูบีนัม
เบอร์วันจังหวัดที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้ว และจากทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยการ..ลงพื้นที่ทุกหน่วยงาน เช่น โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ฯลฯ 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เด็กเล็ก เยาวชนได้เข้าใจและคุ้นเคยกับ
โครงการทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ  

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะบุหรี่ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่น าไปสู่การเสพยาเสพติด
ตัวอ่ืน ตลอดจนให้เยาวชนรู้วิธีหลีกเลี่ยงและรู้ทักษะในการปฏิเสธ 

ออกเยี่ยมแสดงความยินดีกับพ่อแม่ที่มีลูกแรกเกิด และให้ความรู้เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจผ่านทางพ่อแม่
ให้ตระหนักถึงพิษภัย ความร้ายแรงและความน่ากลัวของยาเสพติด โดยให้พ่อแม่ดูแลไม่ให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง
เสพติดทุกชนิด และท าสัญญาใจให้พ่อที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพ่ือเป็นของขวัญให้กับลูกแรกคลอด 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง ท าความดีเพ่ือสังคม 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ม่ัวสุมสิ่งเสพติด 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาแกนน าทูบีนัมเบอร์วันหลักสูตร 3 วัน 2 คืน 
จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมเตรียมพร้อมเข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีนแด็นซ์เซอร์ไซด์และทูบีนัมเบอร์

วันไอดอล 
ส่งสมาชิกร่วมเข้าค่ายพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งตามที่โครงการจัดอย่างต่อเนื่องทุกรุ่นทุกปี และในปีนี้ได้จัดตั้ง

งบฯให้เยาวชนสมาชิกร่วมเข้าค่ายดังกล่าว เพ่ิมจากโควต้าที่ได้รับ อีก 11  คน แต่ทางผู้จัดรับได้แค่ 8 คน 
จัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา จ านวน 51 

แห่ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.83 
จังหวัดได้ด าเนินงานโครงการใครติดยายกมือขึ้น โดยจัดค่ายบ าบัดและฟ้ืนฟูหลักสูตร 12 วัน 11 คืน ปีนี้ 

ด าเนินการ 2 รุ่น จ านวน 100 คน รุ่นแรกด าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 ด าเนินการ
เสร็จสิ้นไปเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562 ทีผ่่านมานี้เอง 

ซึ่งมีระบบการค้นหาผู้เสพ ติดยาให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ในสถานศึกษาโดยครูผู้รับผิดชอบโครงการและ
แกนน านักเรียนในชมรมฯ ส่วนในชุมชนมีการค้นหาโดยผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา อสม.และผู้ปกครองที่ยอมรับและ
พร้อมให้ลูกหลานเข้ารับการบ าบัด ส าหรับในสถานประกอบมีการค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาโดยแกนน าของชมรมฯ
และผู้บริหารของสถานประกอบการนั้นๆเอง และมีระบบการส่งผู้เสพผู้ติดยาเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูในรูปแบบ
จิตสังคมบ าบัด ณ โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และรพ.ชุมชนแต่ละอ าเภอที่มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน หลังจากจบ



หลักสูตรการบ าบัดดังกล่าวแล้ว จะมีการติดตามเยี่ยม ให้ก าลังใจ ครบ 7 ครั้งตามเกณฑ์ ผลปรากฏว่า ในช่วง 3 
เดือนแรก ไม่มีผู้กลับไปเสพซ้ า ร้อยละ 100 ในช่วง 6 เดือน เริ่มมีผู้เสพซ้ า ร้อยละ 50 แต่ความถี่และจ านวนการ
เสพลดลง และในช่วง 1 ปีของการติดตาม พบว่ามีผู้เสพซ้ าเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 60 แต่ความถี่และจ านวนการเสพก็
ลดลงกว่าเดิม มีการประเมินมีระบบติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการเป็นระยะๆ มีการจัดท ารายงาน
สรุปผลประจ าปี 

ทุกคนที่จบหลักสูตรโครงการใครติดยายกมือขึ้น จะผ่านการฝึกอาชีพให้เพ่ือประกอบอาชีพหาไรได้ ได้
ต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
ปีนี้จังหวัดสตูลเน้นการขยายเครือข่ายสมาชิกและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งในและนอกจังหวัด 

การขยายเครือข่ายชมรมภายในจังหวัด 
น าทีมโดยวิทยากรหลักโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดและทีมชมรมพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนควนกาหลง

วิทยาคม “นิคมวัฒนา” โดยวิธีการลงพ้ืนที่ขยายเครือข่ายโรงเรียนสู่โรงเรียน สู่สถานพินิจฯ  เพ่ือให้ค าแนะน าและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของจังหวัดสตูล 

จังหวัดสตูลมีทีมวิทยากรหลักโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ได้จัดกิจกรรมขยายเครือข่าย
ไปยังพ้ืนที่ทุกอ าเภอ เพ่ือสร้างและพัฒนาครือข่าย TO BE NUMBER ONE  โดยการถ่ายทอดแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น และการยอมรับและพร้อมที่จะขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทุกภาคส่วน เช่น ครู เจ้าหน้าที่ ส.ส. พัฒนาชุมชน พมจ. กศน. ปลัดอ าเภอ
ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ อสม.ก านัน ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการบ านาญ ผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชน  
การขยายเครือข่ายชมรมต่างจังหวัด 

ชมรมจังหวัดTO BE NUMBER ONE และชมรมฯจากสถานประกอบการบริษัทสตูลค้าเหล็ก จ ากัด ได้เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่าย กับจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งมีชมรมต่าง ๆ หลาย
ประเภทเข้าร่วมขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และได้
พาชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการและ ในชุมชน จ านวน 8 ชมรม เข้าร่วม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน มังมรา ตอตั้ง อ าเภอตะกั่วป่า 
และศึกษาดูงาน ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนบ้านโพธิ์วิทยา อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 
24-26  เมษายน 2562  ที่ผ่านมา 

นอกจากสร้างและขยายเครือข่ายทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัดแล้ว      จังหวัดสตูล ก็ยังมีการพัฒนา
เครือข่ายชมรมที่มีอยู่แล้ว ให้มีคุณภาพและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเน้นกระตุ้นติดตามให้ด าเนินงาน ตาม 3 ยุทธศาสตร์
หลักของโครงการและ 3 ก อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความยั่งยืนต่อไป 

ความส าเร็จและความภูมิใจจากการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ อย่างเข้มแข็งและจริงจังมาโดย
ตลอด ท าให้จังหวัดสตูลมีเยาวชนต้นแบบหลายคนและหลายกลุ่มที่มีผลพวงมาจากโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ได้เป็นต้นแบบในด้านอาชีพ  ด้านการกีฬา ด้านร้องเพลง ด้านเต้นร า ด้านการเรียนและด้านพิธีกร ฯลฯ 
ผลลัพธ์จากการสังเกตุพบว่า 

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และท ากิจกรรมดีๆที่ครอบครัวและสังคมยอมรับตามโครงการมากข้ึน 



นักสูบบุหรี่หน้าใหม่ลดลง ผู้สูบบุหรี่รายเก่าลดลง 
เยาวชนกล้ายอมรับความผิดพลาดและพร้อมแก้ไขตัวเองโดยเข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้น มากขึ้น 

สิ่งท่ีจะท าต่อไป 
1. เดือน มิถุนายน 2562 นี้ จังหวัดสตูลจะจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันก๊อตทาเล็นท์ ในงานมหกรรมรวมพลคนทูบี 
จังหวัดสตูลในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพ่ือเปิดโอกาสและเพ่ิมพ้ืนที่ให้เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดสตูลได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถอย่างหลากหลาย เป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคมต่อไป 

2. ขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน 

 


