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ก ำหนดกำร 
ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนรำชกญัญำ  สิริวฒันำพรรณวด ี

เสดจ็เป็นองค์ประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกนั 
และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 

ณ   ห้องประชุมชัยนำทนเรนทร  อำคำร 1 ช้ัน 2  ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 
ถนนตวิำนนท์   อ ำเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 

วนัพฤหัสบดทีี ่ 14  พฤศจกิำยน  2562 
************************* 

      เวลำ  15.00 น.   - ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนรำชกญัญำ สิริวฒันำพรรณวด ี 
      เสดจ็โดยรถยนต์พระทีน่ั่ง  ถึงกระทรวงสำธำรณสุข    
      ถนนตวิำนนท์  อ ำเภอเมืองนนทบุรี   จงัหวดันนทบุรี 
      (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำชัย / รถยนต์พระทีน่ั่งเทยีบด้ำนซ้ำย) 

- ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดันนทบุรี   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

   ผู้พพิำกษำหัวหน้ำศำลจงัหวดันนทบุรี   ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที ่11          
   ผู้บังคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดันนทบุรี  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
   โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ TO BE NUMBER ONE  
    เฝ้ำรับเสดจ็    
  - นำยกเหล่ำกำชำดจงัหวดันนทบุรี และภริยำต ำแหน่งเฝ้ำถวำยพวงมำลยั 
  - เสดจ็ขึน้ช้ัน  5   (โดยลฟิต์) 
  - ประทบัพกัพระอริิยำบถ  ณ  ห้องประทบัรับรอง 
  - รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข   
    ปลดักระทรวงสำธำรณสุข  อธิบดกีรมสุขภำพจติ  รองอธิบดกีรมสุขภำพจติ  
    และผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรฯ เข้ำเฝ้ำรับพระรำชทำน  
   แนวทำงกำรประชุม  ยงัห้องประทบัรับรอง ช้ัน 5 
  - เสดจ็ลงช้ัน  2  (โดยลฟิต์) 

  เวลำ  15.30 น.   - เสดจ็เข้ำสู่ห้องประชุมชัยนำทนเรนทร 
      (ดนตรีบรรเลงเพลงมหำชัย) 

   -  ประทบัพระเก้ำอี ้
   - รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  กรำบทูลรำยงำนวตัถุประสงค์ 
    กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ 
    แก้ไขปัญหำยำเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 

- ปลดักระทรวงสำธำรณสุข   กรำบทูลเบิกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 โครงกำรฯ ทีไ่ด้รับต ำแหน่งใหม่ เข้ำรับพระรำชทำนเขม็ทีร่ะลกึ    

และเบิก  อธิบดกีรมสุขภำพจติ ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรกำรประชุม 
- อธิบดกีรมสุขภำพจติ  กรำบทูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

และกจิกรรมเด่นในโครงกำร TO BE NUMBER ONE ปี 2562    
 และแผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563 

- กรำบทูลเชิญทอดพระเนตรวดีทีศัน์สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
TO BE NUMBER ONE ปี 2562 และในโอกำสเข้ำสู่ปีที ่18 

- เบิกผู้บริหำรระดบัสูงกระทรวงหลกั  กรำบทูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ปี 2562  
 แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2563  และนโยบำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร  TO BE 

NUMBER ONE  ปี 2563  ตำมล ำดบั 
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 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยตุธิรรม 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

  - รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์   
   กรำบทูลแผนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
   TO BE NUMBER ONE ปี 2563 
  - อธิบดกีรมประชำสัมพนัธ์  กรำบทูลรำยงำนผลและแผนกำรจดักจิกรรม   
   และกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร TO BE NUMBER ONE     
   ผ่ำนส่ือโทรทศัน์ และวทิยุในสังกดั      
  - ผู้แทน  บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน)  สถำนีวทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง 3  
   สถำนีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก (กอญ.ททบ.)  สถำนีโทรทศัน์ ช่อง 7 HD    
   สถำนีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส และ บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)    
   กรำบทูลรำยงำน ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร  
    TO BE NUMBER ONE ในปี 2563 
  - ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนรำชกญัญำ  สิริวฒันำพรรณวด ี    
   พระรำชทำนแนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE    
   NUMBER ONE ประจ ำปี 2563 และทรงตดิตำมงำนที่ได้   
   พระรำชทำนพระด ำริในปีทีผ่่ำนมำ 

- เสดจ็ออกจำกห้องประชุมชัยนำทนเรนทร     
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหำชัย) 

   -  เสดจ็ขึน้ช้ัน 5  (โดยลฟิต์) 
   - เสดจ็ไปประทบัพกัพระอริิยำบถ   ณ  ห้องประทบัรับรอง   
   - ทรงฉำยพระรูปร่วมกบัคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรฯ   
    (จ ำนวน  2  ชุด) 
   - เสดจ็ลงช้ัน 1  (โดยลฟิต์) 
   - เสดจ็ไปประทบัรถยนต์พระทีน่ั่ง      
   - เสดจ็กลบั 
    (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำชัย) 

********************************* 
  
 กำรแต่งกำย   :  1.  ต ำแหน่งเฝ้ำ  (ผู้ว่ำรำชกำรฯ ศำล ทหำร ต ำรวจ ในพืน้ที)่   
     :  เคร่ืองแบบปกต ิกำกคีอพบัแขนยำว 
    2. ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ / ผู้เฝ้ำรับเสดจ็   
          :  สุภำพบุรุษ  ชุดสำกล   สุภำพ 
      :  สุภำพสตรี   ชุดสำกล   สุภำพ   (กระโปรง) 










































