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TO BE NUMBER ONE จงัหวดัสกลนคร 

 
 
 

1.การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 
        1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประกาศนโยบายให้งาน TO BE NUMBER ONE  เป็นโครงการส าคัญในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร  โดยมีประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องนโยบายการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน               
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE  3 ยุทธศาสตร์หลัก และบูรณาการเข้ากับแผนปกติของหน่วยงาน มีการสนับสนุนให้เด็ก         
และเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอิสระที่เป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มี        
ความเป็นเลิศของประเทศในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดตามวิถีสกลนคร” และเป้าประสงค์ว่า             
“เด็กสกลนคร มีความสุข สนุกกับการท าความดี มีศักดิ์ศรี เมื่อท ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE” 

        1.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ
“ค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 1274/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE )”    

        1.3 มีสถานที่ตั้งของส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

        1.4 จังหวัดสกลนครไดมี้การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนครของจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
        1.5 โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ในจังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, กองทุนต าบล ปี 2561 จ านวน 641,200 บาท, ปี 2562 
จ านวน 1,441,770 บาท, ปี 2563 จ านวน 634,172 บาท 
              1.5.1 แผนงาน/กิจกรรม 
                รณรงค์โดยการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส และรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตทาง 
Website, Facebook, กลุ่ม Line ประกาศ ให้สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ รณรงค์ผ่านกิจกรรม โดยการเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในงานบุญประเพณี และกิจกรรมรณรงค์ส าคัญของจังหวัดสกลนคร เช่น งานหมอชวนวิ่ง ,งานบุญแข่งเรือ,                   
งานลอยกระทง, กิจกรรมปั่นจักรยาน, ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE, TO BE NUMBER ONE IDOL                  
และชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับ จังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก และงานรวมน้ าใจไทสกลจังหวัด
สกลนคร เป็นต้น 
                สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุก Setting ดังนี้  
                         - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา                                                 791   ชมรม                          
                         - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ                                         236   ชมรม                         
                         - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน                                                     1,470    ชมรม 
                         - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าจังหวัดสกลนคร และอ าเภอสว่างแดนดิน        2    ชมรม 
                         - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ                                                   1    ชมรม 
                         - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ                                       1    ชมรม  

รวมทั้งหมด  2,501  ชมรม 
 

ผลการด าเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร  
(รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2) 
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                สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบ 18 อ าเภอ จ านวน 273 แห่ง  
                มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 
                          ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด  
                                - นิเทศติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกชมรม ปีละ 2 ครั้ง/ชมรม  
                                - จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้มีชมรม  
                                  เข้าร่วมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค 
                                  ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 ชมรม 
                          ร่วมกิจกรรมและประกวด TO BE NUMBER ONE 
                                   - ส่งสมาชิกเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ทุกปี  ซึ่งล่าสุดปี 

2562 ส่งทีมเข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 ทีม 
                                   - ส่งสมาชิกเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                              

และประเทศทุกป ีซึ่งล่าสุดปี 2563 ส่งสมาชิกเข้าร่วมประกวดระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11 คน        

                                   - สมัครนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประเภทถาวร เพ่ิมข้ึนทุกปี  
                                     จ านวน 391 คน จ านวน 1,564 ฉบับ 
                                   - จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร  
                                     และงานรวมน้ าใจไทสกล ทุกปี 
                                   - ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 ชมรม ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จ านวน 2 ชมรม 
                                   - ส่งสมาชิกเข้าอบรมในโครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น”จ านวน 7 รุ่น                                         
                          พัฒนาศักยภาพสมาชิก/ชมรม จัดค่าย CAMP FOR LEADER  จ านวน 1 รุ่น ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
ครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดสกลนครและอ าเภอมีการจัดค่ายพัฒนาแกนน าทุกอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 
                           กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง                         
                                   - รุ่นที่ 23 โดยได้ส่งสมาชิกแกนน า TO BE NUMBER ONE เข้าค่ายพัฒนา ฯ (ส่วนกลาง) 
จ านวน 3 คน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี น าสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมทุกปี รวม 45 คน 
                                   - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Camp for Leader ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม ๒๕๖๑                
ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกลแกรนด์ อ าเภอเมือง จ านวน 150 คน วิทยากรจากจังหวัดร้อยเอ็ด 
                          โครงการ“ใครติดยา ยกมือขึ้น”                          
                                   - เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสกลนคร จ านวน 2 ค่าย รวมทั้งหมด 7 รุ่น มีสมาชิก  

“ใครติดยา ยกมือขึ้น” ปี 2560 จ านวน 2,279 คน, ปี 2561 จ านวน 1,890 คน, ปี 2562 
จ านวน 2,363 คน ปี 2563 จ านวน 2,289 คน มีจ านวนผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดลดลง
จากปีที่ผ่านมา จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23        

                                   - จัดตั้งศูนย์คัดกรองประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ                           
                                   - มีระบบการค้นหาโดยการคัดกรองผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ค้นหาโดยการตรวจ

ปัสสาวะหาสารเสพติด ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน  
                                   - มีระบบส่งผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัดแบบ Matrix Programe ในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลและโรงพยาบาลทุกแห่ง 
                                   - มีระบบการติดตามผลการรักษาและการติดตามเยี่ยมที่บ้าน 7 ครั้ง/ปี                 
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                                  - รายงานผลการด าเนินงาน ในที่ประชุม เวทีโต๊ะข่าว และศูนย์อ านวยการป้องกัน                       
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนครประจ าทุกเดือน                           

                                   - จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปีละ 2 ครั้ง 
        1.6 การประชุมชี้แจงมีการประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน                 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
            1.6.1 จัดประชุม คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  
“ ค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 1274/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE ) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ” ปีละ 2 ครั้ง 
            1.6.2 มีการประชุมย่อยคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา,สถานประกอบการ,ชุมชน,            
สถานพินิจฯ,เรือนจ า,คุมประพฤติ ปี 2561 - 2563 จ านวน 10 ครั้ง   
            1.6.3 มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานTO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เดือนละ 1 ครั้ง 

       1.7 การบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการด าเนนิงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE จากทุกอ าเภอ  
            1.7.1 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ทุกระดับของจังหวัด มีการประชุมวางแผนและเข้าร่วมทุกกิจกรรม
ที่จัดขึ้น ทั้งในและนอกจังหวัด 
             1.7.2 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนรายปีๆละ 1 ครั้ง  
             1.7.3 มีระบบการเชื่อมโยง ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างเครือข่ายชมรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสาร             
ใน Page Facebook, กลุ่ม Line ระหว่างสมาชิก 
       1.8 ผลการด าเนินงาน 
           1.8.1 มีข้อมูลการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ในเว็บไซด์ 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร และสรุปรายงานเป็นเอกสารทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง   
           1.8.2 จัดท าแผนปฏบิัติงานพร้อมด าเนินการตามแผน 35 โครงการ  
           1.8.3 จ านวนประชากรทั้งหมดจ านวน 1,153,390 คน  ประชากรอายุ 10 – 24 ปี จ านวน 223,003 คน               
สมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 369,691 คน คิดเป็นร้อยละ 32.01   
           1.8.4 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เพ่ิมข้ึนจ านวน 4 แห่ง รวม 2,501 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 0.16 
           1.8.5 ศูนย์เพ่ือนใจทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน             
และคมุประพฤติจังหวัด เดิมมีจ านวน 151 แห่ง เพ่ิมขึ้น จ านวน 122 แห่ง รวม 273 แห่ง 
             1.8.6 ปี 2563 รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันประเภทจังหวัด            
TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในระดับประเทศ และโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับภาคเข้าร่วมประกวด กลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4   
         1.9 ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
               1.9.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด น าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานและมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ และมีการประชุม ติดตามผลการท างาน           
ทุกเดือน มีนโยบายให้มีการจัดตั้งชมรมให้ครอบคลุมทุกประเภท  
               1.9.2 จากการน าโครงการ TO BE NUMBER ONE มาด าเนินงานในจังหวัด ท าให้เยาวชนในจังหวัดทีเ่ป็นผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดลดลง ป ี2562 จ านวน 2,363 คน ปี 2563 จ านวน 2,004 คน มีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 359 คน                            
คิดเป็นร้อยละ 15.19 ส่งผลให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนสมาชิกในจังหวัดลดลง  
             



 

  
    

4 
            FACT SHEET 

TO BE NUMBER ONE จงัหวดัสกลนคร 

             1.9.3 สมาชิก / แกนน า / เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ได้รับโอกาส / ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
                 - นายสมิต ประสันนาการ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในปี 2557 
                 - นางสาว ชัชฎาพร พรมไพสน(นุ่น) เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 5 ปี 2558 
                 - เด็กชายพีรสันต์ บุญท้าว น้องนนท์ สกล  
                 - วงดนตรีของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดบาว Bao Yung Blood ระดับประเทศ 
                 - นางอัครเดช ยอดจ าปา “ก้องห้วยไร่” ที่เป็นศิลปินเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ 
2. ความต่อเนื่อง 
        2.1 จังหวัดสกลนคร ได้น้อมน าพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
องค์ประธาน  มาด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เยาวชน โดยบูรณาการขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง                  
ตั้งแต ่ปี 2545 และได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมา 18 ปี    
        2.2 ส่งจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  
และระดับประเทศทุกปี ปี 2563 เป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันประเภท 

  2.2.1 จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในระดับประเทศ      
  2.2.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4                 

ใน ระดับประเทศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

3. การพัฒนา 
     ด้านเครือข่าย 
        3.1 ปี 2563 จังหวัดสกลนครเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมให้ค าแนะน าแก่เครือข่ายภายในจังหวัด จ านวน 
16 แห่ง ภายนอกจังหวัด 1 แห่ง 
        3.2 ปี 2563 เป็นแหล่งศึกษาดูงานของจังหวัดหนองบัวล าภู อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร ราชบุรี อุบลราชธานี มุกดาหาร           
และสุราษฎร์ธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน                     
และเรือนจ า จ านวน  8  ครั้ง 
        3.3 ปี 2563 มีการบูรณาการการท างาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างแกนน าสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ใน วันที่ 17 มกราคม 2563 จ านวน 59 คน ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 120 
คน ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน วันที่ 13,14,16,17 กรกฎาคม 2563 จ านวน 320 คน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จ านวน 150 คน ณ เทศบาลต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 จ านวน 150 
คน ณ เทศบาลต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน และวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 จ านวน 450 คน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  รวมจ านวน 12 ครั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาขยายเครือข่าย 
        3.4 ปี 2563 มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม / สมาชิกในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรคในการท างานในที่ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด และอ าเภอเดือนละครั้ง และนิเทศ ติดตาม ให้ก าลังใจในการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกชมรมในจังหวัดสกลนคร 2 ครั้ง/ปี รวมจ านวน 12 ครั้ง 
        3.5 ปี 2563 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับจังหวัด TO BE NUMBER ONE อ่ืนๆ และชมรม TO BE NUMBER ONE 
นอกจังหวัด / ร่วมกับเครือข่ายนอกจังหวัดพัฒนาศักยภาพชมรม/ สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองบัวล าภู จังหวัดเลย และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด ทุกปีละ 2 
ครั้ง รวมจ านวน 9 ครั้ง 

 


