รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๗
วันจันทร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้ องประชุ มชั ยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
--------------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
๒ นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์
๓ นายอิสสระ
สมชัย
๔ นายบุญจง

วงศ์ไตรรัตน์

๕ น.ส.นริ ศรา

ชวาลตันพิพทั ธ์

๖

นานา

นายยุพ

๗ นางพรรณสิ ริ
๘ นายวัลลภ

กุลนาถศิริ
พลอยทับทิม

๙ นพ.ไพจิตร์
๑๐ พล.ต.ชัยพฤกษ์

วราชิต
พูนสวัสดิ์

๑๑ นายขวัญชัย

วงศ์นิติกร

๑๒ นายสุ นทร

เพิงมาก

๑๓ นายสมเกียรติ

ฉายะศรี วงศ์

สิ ริวฒั นาพรรณวดี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงแรงงาน
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
เลขานุการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดีกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธาน
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๔ นายสายัณห์

รุ่ งป่ าสัก

๑๕ นพ.โกวิท

ยงวานิชจิต

๑๖ พล.ท.สุ รศักดิ์

กาญจนรัตน์

๑๗ นางจุฑาทิพย์

เตชชาติวนิช

๑๘ นางสุ ชาดา

รังสิ นนั ท์

๑๙ นายมงคล
๒๐ นายวิเชียร
๒๑ นายพิทยา

สุ ระสัจจะ
ชวลิต
จินาวัฒน์

๒๒ พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร

๒๓ นายสุ มนชาติ

คุปตะวาทิน

๒๔ นายบริ สุทธิ์

บูรณะสัมฤทธ์

๒๕ พ.อ.ชัยณภนท์

อเนกเวียง

ที่ปรึ กษากระทรวงศึกษาธิการด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองผูอ้ านวยการสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
แทน ปลัดกรุ งเทพมหานคร
ผูช้ ่วยเสนาธิ การทหารบกฝ่ ายกิจการพลเรื อน
แทน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ที่ปรึ กษาสานักงบประมาณ
แทน ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึ กษาระบบราชการสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองเลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
แทน เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ผูบ้ งั คับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจปราบปรามยาเสพติด
แทน ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ผูต้ รวจการอาวุโส บริ ษทั อ.ส.ม.ท.จากัด(มหาชน)
แทน ประธานกรรมการ บริ ษทั อ.ส.ม.ท. จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
แทน กรรมการผูจ้ ดั การสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อง ๓
ที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก
แทน ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

-๓-

๒๖ น.ส.มนัสชนก

๓๒ นายชาติชาย
๓๓ นพ.ชาตรี

รักษาการหัวหน้างานวางแผนภาพลักษณ์องค์กรฝ่ ายรายการ
แทน กรรมการผูจ้ ดั การสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
จิตรายานนท์
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและสร้างสรรค์การผลิตรายการ ๑,๔
แทน ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช้างสุ วฒั น์
เจ้าหน้าที่ผงั รายการอาวุโส
แทน ผูอ้ านวยการสถานีโทรทัศน์ทีวไี ทย
ศิริปรี ดาภักดิ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จา กัด
แทน ประธานกรรมการบริ ษทั เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จากัด
ธานิรนานนท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน)
แทน ประธานกรรมการบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน)
บุณยวงศ์วโิ รจน์ คณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
สุ ทธิกลม
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
บานชื่น
อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต

๓๔ นพ.วชิระ

เพ็งจันทร์

รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต

๓๕ ม.ล.ยุพดี

ศิริวรรณ

ที่ปรึ กษาสานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

๒๗ นางกีรติกา
๒๘ นายจรุ งศักดิ์
๒๙ น.ส.จิระเกศ
๓๐ น.ส.ประภาวดี

๓๑ นพ.ปราชญ์

ปานปั้ น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

-๔-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายสุ นิต์ ิ
นายบุณย์ธีร์
นพ.คารณ
นางประนอม
นายธนกร
นพ.สถาพร
นพ.สมชัย
นพ.พรเทพ
นพ.ทวีเกียรติ
นพ.สมชัย
นพ.จักรกฤษณ์
นพ.วิรัช
นพ.สุ พรรณ
นพ.ชูวทิ ย์
นพ.บุญชัย
นพ.โสภณ
พญ.วิลาวัณย์
นพ.สมยศ
นพ.วิวฒั น์

๒๐ นพ.ประพนธ์
๒๑ นางประนอม
๒๒ นพ.เกียรติภูมิ
๒๓ นพ.ศักดา
๒๔ พญ.รัชนี

ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงสาธารณสุ ข
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
คณะทางานรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข (เขต ๙ และเขต ๑๑)
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๓
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๔
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๖
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๗
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๒
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๔
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๖
ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๗ และเขต ๑๘
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมการแพทย์
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
ตั้งศรี เกียรติกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
คาเที่ยง
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
วงศ์รจิต
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
กาญจนาวิโรจน์กุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา
ฉลองเกื้อกูล
ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ กรมสุ ขภาพจิต
ทีวะเวช
พานิชประไพ
ไชยศิริ
จันทรภักดี
วังบุญคงชนะ
วงษ์เจริ ญ
ภิญโญพรพาณิ ชย์
ศิริวนารังสรรค์
บุญยไพศาลเจริ ญ
นิจพานิช
ภูมิสวัสดิ์
เกียรติเมธา
ศรี ธรรมมา
ลิขิตยิง่ วรา
สมบูรณ์สุข
เมฆธน
จึงประเสริ ฐ
ดีรัศมี
วิริยกิจจา

-๕-

๒๕ นพ.วิเชียร
๒๖ นางสุ วรรณา
๒๗ นายผดุงกิจ

ดีเป็ นธรรม
มัญยานนท์
สงวนวัฒนา

๒๘ น.ส.โสมศิริ

ประทีปจิตติ

ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ กรมสุ ขภาพจิต
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุ ขภาพจิต
รักษาการผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์ดา้ นสาธารณสุ ข
แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายปราชญา
นอ.หญิงสุ ภคั นาถ
ว่าที่เรื อตรี สุรชัย
น.ส.สุ ดา
พ.ต.ท.หญิงธชกานต์
นายชัยชาญ
นายวัลลภ
นางกัญญารัตน์
พญ.ป่ านฤดี
นางอัญชลี
นายสมศักดิ์
นายนเรศ
นางตติยา

กรองแก้วอารยะ
บุญสม ร.น.
เพชรกุล
ศิลากุล
ปัทมะศิริ
ช่วยโพธิ์ กลาง
รุ่ งเรื อง
จิรจินดา
มโนมัยพิบูลย์
ศิริทรัพย์
เกียรติดานุสรณ์
แก้วเฉย
ทุมเสน

๑๔ นางอรวรรณ

สุ วรรณะบุณย์

๑๕ น.ส.เนตรชนก

บัวเล็ก

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรุ งเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
ผูอ้ านวยการสานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุ ขภาพจิต
สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุ ขภาพจิต
สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุ ขภาพจิต

-๖-

คณะอนุกรรมการตัดสิ นการประกวดกิจกรรมในโครงการ ฯ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายปิ ติ
นายชัยวัฒน์
นายสฤษดิเดช
นางอัญชลี
นางภัทราภรณ์
นายเฉลิมพล
น.ส.พยุง
นางธนิกา
น.ส.ปนัสยา
นายสุ วชิ าญ
นางธนิมา
ผศ.อรวรรณ
นางปาริ ชา
นายสมชาย
นางกาญจนาวรรณ
พ.ต.ท.หญิงรุ่ งนภา
นายบัลลังก์
นางกฤษณา
น.ส.สุ รพันธ์
นางธิดา
น.ส.บังอร
นางอุษา
น.ส.สตรี รัตน์

จันทระ
จิตตเมตตากุล
ขาปัญญา
ปะดุกา
เจริ ญรักษ์
ชาญศิลป์
ลาวิณห์
เจียระนัยปรี เปรม
ชะเอม
รักษ์รตนากร
เจริ ญสุ ข
ชลวาสิ น
พรหมจันทร์
วิทย์ดารงค์
ช่วยมัน่ คง
ประสานพานิช
นุชนิยม
จันทร์ ตรี
ปราบกรี
จุลินทร
ศรี เนตรพัฒน์
พึ่งธรรม
รุ จิระชาคร

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
ภาคเอกชน
กรมการปกครอง
กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต
กรมสุ ขภาพจิต

-๗-

เริ่มประชุ ม เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทู ล กระหม่ อมหญิ ง อุ บ ลรั ตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี เสด็ จยัง ห้องประชุ ม ชัย นาทนเรนทร
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ทรงเป็ นองค์ประธานการประชุม ตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุ มคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เพื่ อให้ค ณะกรรมการอานวยการโครงการฯ จากหน่ วยงานหลัก กราบทูล รายงานผล
การดาเนิ น งานโครงการ TO BE NUMEBR ONE ในความรั บผิดชอบในรอบปี ที่ ผ่า นมาต่ อองค์ป ระธานโครงการ
เพื่อทรงทราบ
๒. เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ จากทุ ก ภาคส่ ว นได้รั บ ทราบแนวทาง
การดาเนินงานปี ๒๕๕๓ จากองค์ประธานโครงการ และนาไปปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามแนวทางพระดาริ และพระประสงค์ ในปี ๒๕๕๓
๔. เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการโครงการฯ แต่ละภาคส่ วนได้รับทราบปั ญหา อุปสรรค
รวมทั้งความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และนาไปพัฒนางานในความ
รับผิดชอบให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๕. เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจแก่ คณะกรรมการอานวยการโครงการฯ ที่ จะปฏิ บตั ิ งานด้วย
ความมุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ สมดังพระปณิ ธานขององค์ประธานโครงการที่ได้ทรงพระกรุ ณาธิ คุณรับเป็ นองค์ประธาน
และเป็ นองค์นาในการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระองค์เอง
การดาเนินโครงการภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า ๗ ปี ที่ผา่ นมา มีพฒั นาการดังนี้
ระยะที่ ๑ ช่ ว ง ๓ ปี แรกของการด าเนิ น โครงการ ได้มุ่ ง เน้น การสร้ า งกระแส ด้ว ยการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ และจัด กิ จ กรรมรณรงค์รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ เผยแพร่ โครงการให้เ ป็ นที่ รู้จ ัก โดยกว้า งขวาง
สร้างกระแสให้เกิดค่านิ ยมการเป็ นหนึ่ งโดยไม่พ่ ึงยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ และสร้าง
กระแสการให้โอกาสผูห้ ลงผิดกลับคืนเป็ นคนดีของสังคมภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”
ระยะที่ ๒ ช่ วง ๓ ปี ต่อมา การดาเนิ นงานได้ มุ่งสู่ คุณภาพ โดยการสนับสนุ นและผลักดัน
การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาและพัฒนาแกนนาอาสาสมัครประจาศูนย์ เพื่อให้บริ การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน
ทางจิตแก่เยาวชนภายใต้กรอบ ปรับทุกข์ สร้างสุ ข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ
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ระยะที่ ๓ คือ ระยะปั จจุบนั ได้มุ่งการดาเนิ นงานสู่ การพัฒนาเครื อข่ าย โดยการสนับสนุ นและ
ผลักดันการพัฒนาฐานข้อมูลเครื อข่าย TO BE NUMBER ONE พัฒนาจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งใน
ชุ มชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ สู่ การเป็ นจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ เพื่อการศึกษา
เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สาหรับระยะต่ อไปของแผนการดาเนินโครงการ คือ การมุ่งขยายผล สู่ การป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทยอย่างยัง่ ยืน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิ ต) เบิกคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด คณะผูบ้ ริ หารระดับสู งทีีี ่ สนับสนุ นการดาเนิ นโครงการและคณะอนุ กรรมการ
บูรณาการโครงการฯ ที่ได้รับตาแหน่งใหม่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต (นายแพทย์ชาตรี บานชื่น) กราบทูลรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. จังหวัดภูมิภาคได้ร่วมสนองพระดาริ ขยายผล และพัฒนาเครื อข่ายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER เพิ่มขึ้ นจานวนมาก โดยเฉพาะในสถานศึ กษา ทาให้ปัจจุบนั มีศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในจังหวัดภูมิภาค จานวน ๘,๙๔๖ แห่ ง ศู นย์เพื่ อนใจวัยรุ่ น TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER ของสถานพินิจ ๕๑ แห่ ง และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ของกรุ งเทพมหานคร อีก ๗๖ แห่ง
๒. ผลการดาเนิ นงานศู นย์เพื่ อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ๔ แห่ ง
ณ ศูนย์การค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร ประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องตลอดมา นับตั้งแต่เริ่ มจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗
สาหรับปี ๒๕๕๒ มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มาใช้บริ การ ดังนี้
- ซีคอนสแควร์
จานวน ๓๑,๗๖๒ คน
- แฟชัน่ ไอส์แลนด์
จานวน ๒๘,๔๑๗ คน
- ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต
จานวน ๒๓,๕๒๐ คน
และเดอะมอลล์ บางแค
จานวน ๒๕,๓๑๕ คน
๓. โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นหนึ่ ง ซึ่ งกาหนดจัดขึ้น
เป็ นประจ าทุ ก ปี ๆ ละ ๒ ครั้ ง มี เ ยาวชนสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE จากทั่ว ประเทศให้ ค วามสนใจสมัค ร
เข้า ร่ ว มกิ จ กรรม รุ่ น ละ ๓๐๐ คน รวมทั้ง มี เ จ้า หน้ า ที่ ครู อาจารย์ และผู้ป กครองขอสมัค รเข้า ร่ ว มสั ง เกตการณ์
เพิ่ ม เติ ม รุ่ น ละกว่า ๕๐ คน นับ เป็ นค่ า ยในฝั น ที่ เ ยาวชนรอคอยให้ไ ด้รับ การคัด เลื อก เพื่ อเข้า ร่ วมกิ จกรรมในค่ า ย
และมีโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบตั รจากใต้ฝ่าพระบาทเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ สื บไป

-๙-

๔. จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ มีรายละเอียดดังนี้
นักเรี ยน/นักศึกษา
๑๘,๖๗๘,๙๓๓ คน
ผูใ้ ช้แรงงานในสถานประกอบการ
๒,๔๑๑,๔๖๒ คน
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
๑๗,๒๐๒,๗๘๐ คน
สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น
๓๓๐,๓๒๒ คน
รวมทั้งสิ้น
๓๘,๖๒๓,๔๙๗ คน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ ประเทศ จากเดิม ๓๒๒,๐๐๔ แห่ ง เพิ่มเป็ น
๓๒๘,๔๔๐ แห่ง แยกเป็ น
ในสถานศึกษา
๙๒,๔๕๒ แห่ง
ในสถานประกอบการ
๑๐๒,๓๖๗ แห่ง
ในชุมชน
๑๓๓,๖๒๑ แห่ง
จานวนเยาวชนวัยรุ่ นอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ทัว่ ประเทศ เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
รวมทั้งสิ้ น ๑๑,๐๘๑,๒๐๘ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๘๔.๖)
๕. ปี ๒๕๕๒ ใต้ ฝ่ าพระบาทได้ ท รงพระกรุ ณาธิ คุ ณ เสด็ จ เยี่ ย มติ ด ตามงา นโครงการ
TO BE NUMBER ONE และพระราชทานขวัญ และก าลัง ใจแก่เ หล่า สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE ทัว่ ประเทศ
จานวน ๑๖ ครั้ง แยกเป็ น จังหวัดภูมิภาค ๑๕ จังหวัด ๒๖ แห่ง และกรุ งเทพมหานคร ๑ เขต ๒ แห่ง
๖. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดาเนิ นการเป็ นระยะๆ
อย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจัดประกวดผลการดาเนิ นงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับ ประเทศ ปี ๒๕๕๒ มี จ ัง หวัด และชมรมในสถานศึ ก ษา สถานประกอบการ และในชุ ม ชนเข้ า ร่ วม
การประกวดจานวน ๒๗๖ แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๔
สาหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT โดยเฉพาะช่ วง
Talk To The Princess ที่ องค์ประธานโครงการทรงพระกรุ ณาธิ คุณตอบจดหมายสมาชิ กด้วยพระองค์เองได้รับความสนใจ
และติดตามชมจากผูช้ มทัว่ ประเทศอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกกลุ่มอายุมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั โครงการ TO BE
NUMBER ONE ได้ปรับปรุ งรายการ โดยเชิ ญกลุ่ มสมาชิ กที่สนใจเข้าร่ วมรายการ เพื่อกราบทูลถามปั ญหาจากองค์ประธาน
โครงการโดยตรงทาให้กระแสตอบรับเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
๗. ด้านการบูรณาการความร่ วมมือหน่ วยงานหลัก ซึ่ งเป็ นเจ้าภาพร่ วมในการดาเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสั ง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานคร และส านัก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด ได้ช่ วยสนับ สนุ น งบประมาณบางส่ วนส่ ง ผลให้ ก ารดาเนิ นงาน
โครงการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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๘. ป ร ะ ม า ณ ป ล า ย ปี ๒๕๕๒ ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ด้ ป ร ะ ส า น
ความร่ ว มมื อ มายัง กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ
เพื่อขอนาแนวทางการดาเนิ นงานชมรม TO BE NUMBER ONE และการจัดตั้งศู นย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER เข้าไปดาเนินการสาหรับกลุ่มผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาทัว่ ประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผตู ้ อ้ งขังส่ วนหนึ่ ง
ได้ มี โ อกาสเป็ นสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE และได้ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมในชมรมและในศู น ย์ เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น
เพื่อต่อไปเมื่อมีโอกาสกลับสู่ สังคม กรมราชทัณฑ์เชื่ อว่าประสบการณ์ ที่ได้จากการเป็ นสมาชิ กหรื อแกนนา TO BE
NUMBER ONE ในเรื อนจำ าจะช่ ว ยเสริ มสร้ า งความรู ้ สึ กมี คุ ณ ค่ า ในตนเองให้ ม ากขึ้ น ซึ่ งความรู ้ สึ กนี้
สามารถก่ อเกิ ดขึ้ นได้ภายใต้พ ระบารมี และพระกรุ ณาธิ คุณขององค์ประธานโครงการ ที่ จะติ ดตัวสมาชิ ก เรื อนจ า
เมื่อกลับสู่ ชุมชนของตนเองไม่มากก็นอ้ ย
๙. แผนการดาเนิ นงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๓
กรมสุ ขภาพจิต ได้รับงบประมาณจานวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานเจ้าภาพหลักอีก
๗ หน่ ว ยงานๆ ละ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งได้แ ก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ กรุ ง เทพมหานคร และส านัก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่ งขณะนี้ หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างการโอนเงินให้แก่โครงการเพื่อ
ดาเนินการตามแผนต่อไป
๑๐. แผนงานใหม่ใ นโครงการ ซึ่ ง จะเริ่ ม ปลายปี ๒๕๕๓ ได้แ กำ่ โครงการ TO BE
NUMBER ONE IDOL กรมสุ ขภาพจิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอานวยการโครงการฯ อยูร่ ะหว่างประสานขอ
ความร่ วมมือจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพื่อขอเพิ่มงบประมาณในการดาเนินงานสนองพระราชดาริ ในอันที่จะสร้าง
และส่ งเสริ มให้ ก ลุ่ ม เยาวชนวัย รุ่ น ซึ่ งเป็ นสมาชิ กโครงการได้ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
ในการศึกษาหาความรู้และดาเนิ นชี วิตตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของสังคม ในฐานะต้นแบบของคนรุ่ นใหม่
TO BE NUMBER ONE ที่ เป็ นทั้งคนเก่ งและคนดี ซึ่ งจะน าไปสู่ ความเชื่ อมั่นและความภาคภู มิใจในตนเองยิ่ งขึ้ นและ
เพื่อเตรี ยมการในเรื่ องนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้มี ห นัง สื อ ขอสนับ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ไปยัง หน่ ว ยงานเจ้า ภาพหลัก อี ก หน่ ว ยงานละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่ งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนในปี ๒๕๕๔ ต่อไป
๑๑. ส าหรั บ เรื่ อ งสุ ดท้าย ที่ จะนาความภาคภู มิ ใ จมาสู่ เหล่ า สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE
ทัว่ ประเทศ คื อ การที่ รัฐบาลเม็กซิ โก โดยสถานฑู ตเม็กซิ โกประจาประเทศไทย ได้มีหนังสื อกราบทูลเชิ ญใต้ฝ่าพระบาท
ในฐานะองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ เสด็จเป็ นองค์ปาฐกพิเศษในพิธีเปิ ดการ
ป ร ะ ชุ ม มหกรรมเยาวชนโลก World Youth Conference 2010 ที่ เ มื อ ง Leon รั ฐ Guanjuato ประเทศเ ม็ ก ซิ โ ก
และกราบทูลเชิ ญเสด็จเยี่ยมหน่ วยงานยาเสพติดของประเทศเม็กซิ โก ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาล ระหว่างวันที่
๒๕– ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓ พร้ อมนี้ ได้แจ้งเชิ ญผูแ้ ทนจากประเทศไทยซึ่ งประกอบด้วยรัฐมนตรี ว ่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข และคณะ และผูแ้ ทนเยาวชนสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE จ านวนหนึ่ ง เข้า ร่ ว มการประชุ ม

-๑๑-

ในระดับผูบ้ ริ หารและระดับเยาวชน เพื่อนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
เยาวชน ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย
การด าเนิ น เรื่ องดั ง กล่ า ว กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมสุ ขภาพจิ ต จะเป็ นผู้เ ตรี ยมการ
และจัด ท าค าของบประมาณในส่ ว นของงบกลางประจ าปี ๒๕๕๓ จากคณะรั ฐ มนตรี เป็ นกรณี พิ เ ศษ ขณะนี้
เรื่ องอยูร่ ะหว่างการประสานข้อมูลและดาเนินการ ซึ่ งจะได้กราบทูลความก้าวหน้าเพื่อทรงทราบและทรงมีพระวินิจฉัย
ต่อไป
วาระที่ ๒

อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิต กราบทูล เชิ ญ ทอดพระเนตร VDO Presentation สรุ ป ผลการดาเนิ น งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒

วาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๔

อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต เบิ ก ผูแ้ ทน ๕ กระทรวงหลัก กราบทู ล รายงานผลการด าเนิ นงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ และแผนปฏิบตั ิการ ปี ๒๕๕๓ ตามลาดับ ดังนี้

นายขวัญชัย วงศ์ นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลรายงานผลการสนับสนุนดาเนินงานตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ และแนวทางการดาเนิ นงานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยศู น ย์ ป ฏิ บ ั ติ ก ารต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง กรมการพัฒ นาชุ ม ชน กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น มี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นการอ านวยการ
กากับติดตามการบูรณาการในการดาเนิ นงานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยจังหวัด อาเภอและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการรณรงค์
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบาย
เร่ งด่วนของรัฐบาล
การสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒
กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุ นกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕
เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั โดยมอบหมายให้ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด นายอาเภอ เป็ นแกนนาในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
โครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่ การปฏิ บตั ิระดับพื้นที่ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ให้มีจิตสานึ ก มี ภูมิคุม้ กัน และมี การพัฒนาทักษะชี วิตให้พน้ ภัยยาเสพติด เนื่ องจากจุดแตกหักของปั ญหายาเสพติดอยู่ที่
กลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการบริ หารจัดการการบูรณาการแผนงานงบประมาณ การขยายเครื อข่าย

-๑๒-

การรณรงค์ส มาชิ ก การจัด ตั้ง ศูน ย์เ พื ่อ นใจวัย รุ ่ น ในสถานศึก ษา ในสถานประกอบการ การจัด ค่า ยเยาวชน
การประกวดกิ จกรรมต่างๆ และการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ มชนภูมิภาค ในสถานศึกษา และในสถาน
ประกอบการ รวมทั้ง สนับ สนุ นนวัตกรรมสร้ า งสรรค์ใ หม่ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อสมาชิ ก ชุ มชนและสังคมให้เป็ น
รู ปธรรมยิง่ ขึ้น
การสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓
กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความรุ นแรงของปัญหายาเสพติดเป็ นภัยร้ายแรงต่อสังคมและ
ความเป็ นอยู่ข องประชาชน จึ ง ก าหนดให้ เ ป็ นนโยบายส าคัญ และเร่ ง ด่ ว นที่ ต้อ งด าเนิ น การ โดยในปี ๒๕๕๓
ได้กาหนดให้ทุกจังหวัดดาเนิ นการตามปฏิบตั ิการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ทาความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้น
ยาเสพติ ด ” ตามปฏิ บ ตั ิ ก ารประเทศไทยเข้ม แข็ง ชนะยาเสพติ ดยัง่ ยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้ วป้ องกัน ระยะที่ ๒
ของรัฐบาล โดยการ CLEAN ทาประชาคมวิธีลบั เพื่อค้นหาผูเ้ สพ ผูค้ า้ ในหมู่บา้ นชุ มชนและ SEAL คือป้ องกันสกัด
มิให้ยาเสพติ ดเข้าสู่ หมู่บา้ นชุ มชนได้อีก เมื่อค้นพบผูค้ า้ ยาเสพติด มอบให้ตารวจดาเนิ น การตามกระบวนการของ
กฎหมายและผูเ้ สพ ผูต้ ิด มอบให้กระทรวงสาธารณสุ ข นาเข้าสู่ การบาบัด รักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ตามกระบวนการ
ระบบสมัครใจ หรื อระบบบังคับบาบัด นอกจากนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุ นงบประมาณ
และสถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็ นสถานที่บาบัด ฟื้ นฟูผเู ้ สพ ผูต้ ิด ส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส่ งเสริ มอาชีพผูผ้ า่ นการบาบัด ฟื้ นฟู และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ในการด าเนิ นการดังกล่ าว ผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ได้มี ก ารบู รณาการทุ กภาคส่ ว น
เข้าร่ วมดาเนิ นการ โดยการนายุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็ นแนวทางในการขับเคลื่ อน
การปฏิ บตั ิ กาหนดเป็ นวาระของจังหวัดและอาเภอในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในกลุ่ มเยาวชน
นอกจากนี้ สนับ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชนภู มิ ภ าค ในสถานศึ ก ษา ในสถาน
ประกอบการ และศู นย์เพื่ อ นใจวัย รุ่ นในสถานศึ ก ษา ในสถานประกอบการเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ๆ ปี ทั้ง นี้ ได้ส นับสนุ นให้
ผู ้ว่ า ราชการจัง หวัด ทุ ก จัง หวัด ส่ ง จัง หวัด TO BE NUMBER ONE เข้า ร่ ว มการประกวดกิ จ กรรมทุ ก ๆประเภท
เป็ นประจาทุกปี ทั้งระดับภาคและประเทศ นอกจากนี้ได้ขอความร่ วมมือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้การสนับสนุ น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จดั ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น ศูนย์กิจกรรมเยาวชน
และลานกีฬา เป็ นต้น
นายสมเกียรติ ฉายะศรี วงศ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กราบทูลรายงานผลการดาเนิ นงานป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด และการดาเนิ นงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ และแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
การดาเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๒
ในปี ๒๕๕๒ กระทรวงแรงงานได้ดาเนิ นการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) ดังนี้

-๑๓-

๑. การสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่ อประเมิ นผลการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) กระทรวงแรงงานได้จดั ให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการคณะอนุกรรมการ
การตัด สิ นการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลางและเล็ ก
เพื่ อประเมิ นผลการด าเนิ นงานที่ ผ่ า นมา เกณฑ์ พิ จารณาการตัดสิ น ตลอดจนระดมสมองหาแนวทางการพัฒ นา
สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ มี การดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน
๒๕๕๒ ณ จังหวัดนครราชสี มา
๒. การจัด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
(โครงการ TO BE NUMBER ONE) กระทรวงแรงงานได้จดั ทาคู่มือการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด โดยการพัฒนากิ จกรรมที่เหมาะสมกับบริ บทการดาเนิ นงานของสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
๓. การประกวดผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
(TO BE NUMBER ONE) ในปี ๒๕๕๒ กระทรวงแรงงานร่ วมเป็ นเจ้าภาพ โดยจัดบุคลากรของกระทรวงเข้าร่ วม
ในคณะอนุ กรรมการตัดสิ นการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่และ
สถานประกอบการขนาดกลางและเล็ ก และร่ วมเป็ นเจ้า ภาพหลัก ในการตัดสิ นการประกวดฯระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออกที่จงั หวัดชลบุรี
๔. การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ส านักงานแรงงานจังหวัด ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานในพื้ นที่ ของ
กระทรวงแรงงานได้จดั ให้มี ก ารอบรมประชุ ม ชี้ แจงนายจ้าง ลู ก จ้าง ที่ เป็ นผูแ้ ทนของสถานประกอบการเรื่ องการ
ด าเนิ น งานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยให้ มี ก ารด าเนิ น งานอย่า งต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ สถานประกอบการ
ที่ดาเนิ นงานอยู่แล้ว เน้นเรื่ องการขยายผลไปสู่ สถานประกอบการอื่ นเพื่อสร้ างเครื อข่ายในการจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE โดยในปี ๒๕๕๒ ได้ดาเนินการ จานวน ๓๐๘ แห่ง
แนวทางการดาเนินงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๓
ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานยังคงให้ความสาคัญในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดตามแนวทางและภารกิจของกระทรวงเช่นเดิม แต่จะมุ่งเน้นให้มีความเข้มข้นมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะด้านการสนับสนุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงแรงงานจะน้อมนาพระปณิ ธานขององค์ประธานโครงการมาดาเนิ นการ
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) สนับสนุ นงบประมาณในการด าเนิ นงานในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงาน
ได้โอนงบประมาณให้กรมสุ ขภาพจิต เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
(TO BE NUMBER ONE) จานวน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒) สนับสนุนการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่ อง
โดยในปี ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานร่ วมเป็ นเจ้าภาพ โดยจัดบุ คลากรของกระทรวงเข้าร่ วมในคณะอนุ กรรมการตัดสิ น
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งการคัดเลื อกในระดับภาค และการลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่

-๑๔-

และการตัดสิ นการประกวดระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๕๓ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเข้าร่ วม
การประกวด จานวน ๗๙ ชมรม
๓) สนับสนุ นให้สถานประกอบการที่ เคยเข้าร่ วมการประกวดให้เข้าร่ วมประกวดต่อเนื่ อง
ทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานของชมรมและนาไปสู่ การเป็ นชมรมต้นแบบ
๔) ส่ งเสริ มให้สถานประกอบการที่จดั ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ดาเนิ นกิ จกรรม
อย่างต่อเนื่อง
๕) สนับ สนุ น ให้ เ กิ ด การขยายเครื อ ข่ า ย การจัด ตั้ ง ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
๖) ส่ งเสริ มด้านการประชาสัมพันธ์ สาหรับชมรมที่ประสบผลสาเร็ จในการดาเนิ นกิ จ กรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื ่อ ให้เ ป็ นแบบอย่า งแก่ ส ถานประกอบการอื ่น ๆ สร้า งความภาคภูม ิใ จให้
สถานประกอบการและสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน
๗) นานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมอบหมายให้สานักงานแรงงานจังหวัดทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกกิจกรรม
นายสายัณห์ รุ่ งป่ าสั ก ทีป่ รึกษากระทรวงศึกษาธิการด้ านการประเมินคุณภาพการศึกษา กราบทูลรายงาน
การด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด (TO BE NUMBER ONE)ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ผ่านมาและแนวทางการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงศึกษาธิ การ
ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ร้ ัวโรงเรี ยน โดยการสร้าง
กิจกรรม กระบวนการทางานเสริ มสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา ให้เยาวชนรุ่ นใหม่มีภูมิคุม้ กันทางด้านจิตใจต่อต้าน
ยาเสพติ ด ภายใต้ก ารด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด (TO BE NUMBER ONE)
โดยมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การนานโยบายปรับขยายไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพื่อปลุ กจิตสานึ กและสร้างกระแส
นิยม ที่เอื้อต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก. คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม
๒. รั บ สมัค รสมาชิ ก ชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุ ก ปี การศึ ก ษาก าหนดเป้ าหมาย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในทุกสถานศึกษา
๓. จัด ให้ม ีก ิ จ กรรมด้า นการรณรงค์ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด อย่า งเข้ม แข็ง
และต่อ เนื ่ อ ง เพื ่อ เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ทางจิ ตใจให้แก่ เยาวชน โดยพัฒนาแกนนาและสนับ สนุ น การจัดกิ จ กรรม
เสริ มสร้างทักษะชีวติ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุ ข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”
๔. จัดให้มีการประกวดกิ จกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ตามความสนใจ เพื่อนาผลงานและส่ งตัวแทน
ของชมรมเข้านาเสนอผลงานการประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

-๑๕-

๕. พัฒนาเครื อข่ายการดูแลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิ กในสถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลใน
ชนบท และการมีจิตอาสาเข้าไปช่วยพัฒนาสถานที่ต่าง ๆ
แผนปฏิบตั ิการโครงการ TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ และ
ต่อเนื่องปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วยโครงการหลัก ดังนี้
๑. โครงการอบรมนักเรี ยนแกนนาและครู แกนนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
๒. โครงการจัดประกวดกิ จกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ตามความสนใจของสมาชิ กชมรม TO BE
NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาทุ กเขตพื้นที่การศึกษาตามความพร้อม
ของสถานศึกษากาหนดเป้ าหมายปี การศึกษา ๒๕๕๔ จานวน ๕๐๐ แห่ง
๔. การดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ดังนี้
๔.๑ จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา ระดับพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัด
๔.๒ จัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกสถานศึกษา
๕. โครงการจิตอาสาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจัดกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครื อข่ายในชุมชน
สาหรับในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิ การ ได้สนับสนุ นงบประมาณให้กบั กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข ในการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นจานวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หกล้าน
สองแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน และในปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ จ ัด ท า
คาของบประมาณเป็ นจานวนเงิน ๖,๕๕๒,๕๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานในปี ต่อไป
ในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจาปี ๒๕๕๓ ได้มีสถานศึกษา
เข้าร่ วมประกวดในกลุ่ มต้นแบบและกลุ่ มดี เด่ นเป็ นจานวนมาก จากการนาเสนอของคณะกรรมการชมรม TO BE
NUMBER ONEในสถานศึกษา พบว่ามวลสมาชิ กได้มีการนากิจกรรมที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ของโครงการได้ โดยมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลไม่มีผเู ้ สพยาเสพติดรายใหม่สามารถควบคุม
สถานการณ์การแพร่ ระบาดได้ในระดับหนึ่ง และในปี การศึกษา ๒๕๕๓ จะได้ส่งเสริ ม สนับสนุนการประกวดกิจกรรมใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ อาชี วศึกษา และระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้ น โดยขอความ
อนุ เ คราะห์ จ ากกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ในการจาแนกประเภทการของการประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาเป็ น ๒ ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน และระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ต่อไป

-๑๖-

นายสุ นทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กราบทูล
รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๒ และแผนการปฏิ บตั ิงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ได้ดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
โดยนาโครงการเข้าไปดาเนิ นงานในหน่ วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน ซึ่ งได้แก่ สถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ
เมื่อเริ่ มดาเนิ นโครงการ ได้กาหนดให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จานวน ๑๗ แห่ ง ครอบคลุ ม
ทัว่ ประเทศ นากิจกรรม TO BE NUMBER ONE ไปใช้ดว้ ยการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER รับสมัครสมาชิก อบรมแกนนาประจาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น ซึ่ งได้รับความสนใจ
จากเด็กและเยาวชน ถื อได้ว่าเป็ นกระบวนการสาคัญที่ ส่งเสริ มศักยภาพเชิ งบวก ตลอดจนนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยน
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์
ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ได้ขยายการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ๒๒ แห่ งรวมเป็ น๓๙ แห่ ง โดยจัดอบรม
แกนน าประจ าศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น รั บ สมัค รสมาชิ ก จัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารโครงการ TO BE NUMBER ONE
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ค วามเข้าใจ พัฒนาศักยภาพในการดาเนิ นงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานพิ นิจและคุ ม้ ครองเด็ ก
และเยาวชน ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการติดตามผลการ
ดาเนิ นงานโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและประสบการณ์ หาแนวทางแก้ไขปั ญหาอุ ปสรรคเพื่อพัฒนา
การดาเนินโครงการในปี ต่อไป
สาหรับในปี ๒๕๕๒ มีการขยายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
เพิ่มอีก ๑๒ แห่ ง รวมปั จจุบนั มีจานวนทั้งสิ้ น ๕๑ แห่ ง ครบตามจานวนหน่ ว ยงานคิ ด เป็ นร้ อ ยละ ๑๐๐ มี ก ารจัด
อบรมแก นน าและ จัด กิ จ ก รรมภาย ใต้ช มรม TO BE NUMBER ONE อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง มี ต ารางกิ จ กรรม
อย่ า งน้ อ ย ๓ ชั่ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ รวมทั้ง จัด กิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นและบาบัด แก้ไ ขเด็ ก และเยาวชน โดยใช้
กระบวนการท างานแบบสหวิ ช าชี พ ในการช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนให้ ไ ด้เ รี ย นรู ้ ท ัก ษะชี ว ิ ต สามารถ
ถ่ า ยทอดให้ ก ลุ่ ม เพื่ อ นมี ก ารจัด มุ ม เรี ย นรู้ ๓ มุ ม ได้แ ก่
๑) มุ ม ปรั บ ทุ ก ข์ บริ ก ารให้ค าปรึ ก ษาโดยนัก จิ ตวิทยา นัก สั งคมสงเคราะห์ และเยาวชน
แกนนาที่ผา่ นการอบรมแล้ว โดยมีการเปิ ดให้บริ การเป็ นเวลา เมื่อเด็กและเยาวชนมีปัญหา เกิ ดความไม่สบายใจต้องการ
ระบาย หรื อมีความทุกข์ หรื อความสุ ขก็ตาม สามารถเข้าใช้บริ การในมุมปรับทุกข์ กับเจ้าหน้าที่หรื อเพื่อนเยาวชน
ด้วยกันได้
๒) มุมสร้างสุ ข มีการจัดกิจกรรมในรู ปแบบชมรม โดยเปิ ดชมรมที่เด็กมีความสนใจ และ
ต้องการเข้าร่ วม มีครู ที่ปรึ กษา และเยาวชนแกนนาเป็ นผูด้ าเนินกิ จ กรรมในชมรม มี ก ารตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร
ชมรมโดยเด็ ก และเยาวชนเอง มี ก ารจัด กิ จ กรรมตามตารางทุ ก สั ป ดาห์ และรายงานผลการจัด กิ จ กรรม

-๑๗-

ให้คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทราบอีกครั้งหนึ่ งเพราะเด็กและเยาวชน
ที่เป็ นคณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER จะเป็ นผูด้ ูแลโครงการในภาพรวม
๓) มุมแก้ปัญหา และมุ มพัฒนา E.Q. แบ่งส่ วนศึ กษาด้วยตนเองและส่ วนที่ เป็ นกิ จกรรมกลุ่ ม
โดยส่ วนที่ ศึกษาด้วยตนเองจะมี หนังสื อและคู่มื อให้ความรู ้ ในด้านต่า งๆ จัดให้กบั เยาวชนที่ เข้ารั บ บริ การทั้งสาระ
และบันเทิ ง ส่ วนกิ จกรรมกลุ่ ม ได้จดั เตรี ย มเกมเพื่อฝึ กคิ ดแก้ปั ญหาให้เด็กและเยาวชนได้ใ ช้ส มองในการพัฒนา
กระบวนการคิด การใช้สมาธิ และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ลดความตึงเครี ยดให้กบั เด็กและเยาวชน
จากกิ จกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนิ นการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ส่ งผลให้เด็กและเยาวชนแกนนาในชมรม สามารถใช้ศกั ยภาพในเชิ งสร้ างสรรค์ และนากลุ่ ม กิ จกรรม
ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ รู ้ จกั ใช้เวลาว่างในทางที่ เหมาะสม
เด็ ก และเยาวชนตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองและมี แ รงจู ง ใจในการพัฒ นาตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น
ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่ วมในการริ เริ่ ม คิดและตัดสิ นใจในสิ่ งที่มีผลกระทบต่อชี วิต ส่ งผลต่อการควบคุมอารมณ์และ
ความต้องการของตนเอง รู้จกั เห็นใจผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม รู ้จกั ช่วยเหลื อผูอ้ ื่นและมีลกั ษณะการเป็ น
ผูน้ ามีการทางานเป็ นทีม โดยเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ มทักษะที่สร้ างสรรค์และสร้ างสุ ขให้กบั ตนเอง เช่ น กี ฬา ศิลปะ
ดนตรี อาชีพ และการบาเพ็ญประโยชน์ ซึ่ งปั จจุบนั มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้งสิ้ น
๘,๓๙๔ คน แกนนา จานวน ๙๗๑ คน รวม ๙,๓๖๕ คน
งบประมาณ ในปี ๒๕๕๒ ทั้งสิ้ น ๑,๗๐๔,๘๔๕ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่ พนั แปดร้อยสี่ สิบห้าบาท)
สนับสนุนแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จานวน ๑๗ แห่ง แห่งละ ๕๒,๖๘๕ บาท (ห้าหมื่นสอง
พันหกร้อยแปดสิ บห้าบาทถ้วน) รวม ๘๙๕,๖๔๕ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่ สิบห้าบาทถ้วน)
- สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน จานวน ๓๔ แห่ ง แห่ งละ ๒๓,๘๐๐ บาท (สอง
หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม ๘๐๙,๒๐๐ บาท (แปดแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ในปี ๒๕๕๓ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายดาเนินโครงการ TO BE NUMBER
ONE อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เ ด็ ก และเยาวชน มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมอย่า งยัง่ ยื น สมดัง พระปณิ ธ านของ
องค์ประธานโครงการ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งเห็นปั ญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย
นายชาติชาย สุ ทธิ กลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กราบทูลรายงานแผนการ
ปฏิบตั ิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้
กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจที่สาคัญในการควบคุมดูแลผูต้ อ้ งขังให้เป็ นไปตามคาพิพากษา โดยปั จจุบนั มี
ผูต้ อ้ งราชทัณฑ์ (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) จานวน ๒๑๘,๕๖๖ คน เป็ นผูต้ อ้ งราชทัณฑ์ตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติด จานวน ๑๒๔,๐๗๑ คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ ๕๖.๗๖ คน ทาให้มีปัญหาการแพร่ ระบาดยาเสพติดในเรื อนจา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งกรมราชทัณฑ์ได้ดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยมีการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ

-๑๘-

ผูต้ อ้ งขังติดยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ในระดับหนึ่ งเพื่อให้การแก้ไขปั ญหายา
เสพติดเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม จาเป็ นจะต้องเน้นการป้ องกันและเสริ มสร้ างจิตสานึ ก
ให้กบั ผูต้ อ้ งขังในการที่จะเห็นคุณค่าของตนเองต่อไป กรมราชทัณฑ์ จึงได้เห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้อง
นากิ จกรรม TO BE NUMBER ONE มาใช้ในเรื อนจา/ทัณฑสถาน โดยได้ประสานงานกับสานักงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE เพื่อนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE มาใช้กบั ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาต่อไป
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ การดาเนิ นงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่ น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในเรื อนจา / ทัณฑสถาน ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดตั้งคณะทางานเตรี ยมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในกรมราชทัณฑ์ ซึ่ งได้มีการประชุมเตรี ยมการจัดตั้งไปแล้วเมื่อวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๓
๒. ดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในเรื อนจา/ทัณฑสถาน
และวางแผนการดาเนินงานร่ วมกัน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อจะกาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อไป คือ
๒.๑ จัดทาคู่มือการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
ในเรื อนจา / ทัณฑสถาน
๒.๒ คัดเลือกเรื อนจา / ทัณฑสถาน ทัว่ ประเทศที่จะนาร่ อง จานวน ๙ แห่ ง (เขตละ
๑ แห่ง)
๒.๓ ประชุ มชี้ แจงและทาความเข้าใจโครงการ TO BE NUMBER O NE สาหรับ
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่จะดาเนิ นกิจกรรมดังกล่าวในเรื อนจา / ทัณฑสถาน
๒.๔ ดาเนิ นการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นใน
เรื อนจา / ทัณฑสถาน นาร่ อง ๙ แห่ ง โดยมีการดาเนิ นการรับสมัครและอบรมอาสาสมัครแกนนาชมรม TO BE
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
๒.๕ ติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานของชมรมฯ และปรั บปรุ งกิ จกรรมให้
เหมาะสมกับแกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นต่อไป
๒.๖ กาหนดแผนการนากิจกรรมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์
เพื่ อ นใจวัย รุ่ น ไปขยายผลในเรื อ นจ า / ทัณ ฑสถานทั่ว ประเทศต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ผูต้ ้อ งขัง ได้มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี มี ก าร
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ เหมาะสมและพ้นโทษกลับไปสู่ สังคมได้อย่างยัง่ ยืน สมดังพระปณิ ธานขององค์ประธาน
โครงการที่ทรงตั้งพระทัยที่มุ่งแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้หมดไป
นายแพทย์ โกวิท ยงวานิชจิต รองผู้อานวยการสานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร กราบทูลรายงานผลการ
ด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ
กรุ งเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๒ โดยสอดคล้องกับ ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้

-๑๙-

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุ กจิ ตสานึ กและสร้ างกระแสนิ ยม ที่ เอื้ อต่อการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- กรุ งเทพมหานครได้รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรี ยนวัดยายร่ ม เขตจอมทอง ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒
- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กรุ งเทพมหานครได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในประเภทชุ มชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยเป็ นเจ้าภาพการ
ประกวดชมรมฯ ประเภทชุ มชนกรุ งเทพมหานคร ประจาปี ๒๕๕๒ มีชุมชน ที่ เข้าร่ วมประกวดจานวน ๓๘ ชุ มชน
ในพื้นที่เขต ๓๘ เขต
- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา กรุ งเทพมหานคร ได้ส่งโรงเรี ยน
วัดยายร่ ม เขตจอมทอง เข้าร่ วมประกวด และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
- และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้คดั เลื อก บริ ษ ทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) เขตลาดกระบัง เข้าร่ วมประกวด ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับประเทศ
นอกจากนั้น กรุ งเทพมหานครยังได้จดั กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด โดยประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวนประชาชนจากชุ มชนต่าง ๆ ทั้ง ๕๐ เขต จานวน ๔,๐๐๐ คน ร่ วมแสดงพลังเพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด ณ อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
- กรุ งเทพมหานครได้จดั อบรมครู และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครจานวน
๓๐ แห่ง เพื่อเป็ นแกนนาในการดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษา
- และจัดกิ จกรรมเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ม กันทางจิ ตแก่ เยาวชนในสถานศึ ก ษา โดยอบรมนักเรี ยน
ให้ ตระหนั กถึ ง ความส าคัญของคุ ณค่ าในตนเอง ตามโครงการรู ้ ท ันชี วิ ต ด้ว ยจิ ตวิ ทยา และโครงการฝึ กทักษะชี วิ ต
พิชิตยาเสพติด
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานโครงการโรงเรี ย นกรุ ง เทพมหานครปลอดยาเสพติ ด ได้จ ัด สรร
งบประมาณให้ตามขนาดของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครจานวน ๔๓๕ โรงเรี ยน ซึ่ งมีการจัดกิ จกรรม ๓ ด้าน
ได้แก่ การสารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา การดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และ กิจกรรม
สร้างสรรค์ตา้ นภัยยาเสพติด
ส่ วนการเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันทางจิตแก่เยาวชนนอกสถานศึกษา มี ก ารจัด กิ จ กรรมเนื่ อ งใน
วัน เด็ก แห่ ง ชาติ ณ สวนวชิ ร เบญจทัศ และกิ จ กรรมป้ องกันยาเสพติ ด ตามแนวศูนย์ศึกษาชี วิต ณ ศูนย์รักษ์สุขภาพ
ห้างเซ็นทรัลพระราม ๓ เขตยานนาวา อย่างต่อเนื่ องตลอดปี

-๒๐-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
การรับสมัครสมาชิก และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
- กรุ งเทพมหานคร ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชนและประชาชนสมัครเป็ นสมาชิ ก
ชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั กรุ งเทพมหานครมีสมาชิ กจานวนทั้งสิ้ น ๑,๐๗๙,๒๖๓ คน
จัดตั้งเป็ นชมรม TO BE NUMBER ONE ๒,๐๕๙ ชมรม
การจัดประชุมเครื อข่าย
- กรุ ง เทพมหานคร ได้จดั สัม มนาเพื่อเพิ่ มศักยภาพแก่ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จากสานักงานเขต ๕๐ เขต และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาหลักการ
ดาเนิ นงานไปขับเคลื่ อนสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ดในชุ มชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ
- นอกจากนั้น มี ก ารจัด ประชุ ม บู ร ณาการเครื อ ข่ า ยติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ผูผ้ ่า นการบ าบัด
ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการเขต ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้องและผูน้ าชุมชน จานวน ๔๔๑ ชุ มชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ
ค้นหาผูต้ ิดยาเสพติดนาเข้าสู่ ระบบการบาบัดแบบสมัครใจและติดตามผลการบาบัดต่อไป
- ได้จดั ประชุ มบูรณาการแก้ไขปั ญหา ผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด ในชุ ม ชนเป้ าหมาย ๑๐๑
ชุ ม ชน โดยมุ่ง หวัง ให้ชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยมีองค์กรเครื อข่ายต่าง ๆ ได้แก่
สานักงาน ปปส.กทม. กรมคุมประพฤติ ทหาร ตารวจ และภาคประชาชน
สาหรับการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
- กรุ งเทพมหานคร ได้ ข ยายการจัด ตั้ง ศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น ในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
สังกัดกรุ งเทพมหานคร จากเดิม ๔๖ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็ น ๗๖ แห่ง
- และการจัด อบรมอาสาสมัค รประจ าศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย ท างานในสถานประกอบการ
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการพัฒ นาสุ ข ภาพของคนวัย ท างานกับ ศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย ท างาน
ภายใต้การดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
สาหรับแผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓
กรุ งเทพมหานครมี แผนการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างค่านิ ยมการเป็ นหนึ่ ง
โดยไม่พ่ งึ ยาเสพติดให้ครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งได้กาหนดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ในสถานศึ ก ษามี แ ผนการด าเนิ น งานเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางจิ ต แก่ เ ยาวชนใน
สถานศึกษาโดย
- การจัด อบรมครู แ ละนัก เรี ย นแกนน าศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น ในสถานศึ ก ษา ระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน ๒๖ แห่ ง เพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาได้ครบ
๑๐๒ แห่ง

-๒๑-

- การจัดประชุ มติดตามผลการดาเนิ นงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาที่เข้ารั บ
การอบรมใน ปี ๒๕๕๒ จานวน ๓๐ แห่ง
- การจัด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร
ตามโครงการรู้ทนั ชีวติ ด้วยจิตวิทยา และโครงการทักษะชีวติ พิชิตยาเสพติด
- การจัดอบรมครู /อาจารย์ แกนนาการป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานในการจัดทาแผนงานและโครงการต่อต้านยาเสพติด และสามารถอบรมนักเรี ยนแกนนาการป้ องกันยาเสพ
ติด เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ TO BE NUMBER ONE
- และการจัดทาโครงการโรงเรี ยนกรุ งเทพมหานครปลอดยาเสพติ ด อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อสนับสนุนให้นกั เรี ยนแกนนาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการดูแลเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรี ยน ภายใต้ชมรม
TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONEเพื่อเสริ มสร้างสถานะสถานศึกษา
ให้เข้มแข็งและมีนกั เรี ยนแกนนาในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ในชุมชนมีการสร้างกระแสและปลุกจิตสานึกการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดย
- การจัดงานมหกรรมรวมพลคนกรุ งเทพฯไม่เสพยาในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต เพื่อรณรงค์
ปลุกจิตสานึกในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดครอบคลุมพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
- การจัดสัมมนาศึกษาดูงานผลการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ ชุ มชนตาบลวัดแก้ว อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุ รี ซึ่ งเป็ นชุ มชนที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานและผูแ้ ทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ มชน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และกาหนดทิศทางการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุ งเทพมหานคร
- และการจัดประชุ มบูรณาการแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดในชุ มชนเป้ าหมาย
๑๙๐ ชุมชน
ในสถานประกอบการ
- การประชาสัมพันธ์ เชิ ญชวนผูบ้ ริ หารสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE
- และพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความพร้อม เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
การบริ หารจัดการ
- กาหนดให้มีการจัดประชุ มทบทวนการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
แก่ผอู ้ านวยการเขต ๕๐ เขต และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงานในชุ มชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ

-๒๒-

- นอกจากนั้น จะมีการปรับปรุ งองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER
ONE กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้การบริ หารจัดการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุ งเทพมหานคร เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วาระที่ ๕

- เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูลแนวทางการสนับสนุ นการ
ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓
- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กราบทูลแนวทางการสนับสนุ นการ
ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓

นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูลรายงานแนวนโยบายการดาเนินงานยาเสพติดและแนวทางการ
สนับสนุนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
๑. แนวนโยบายการดาเนินงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
การดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นในการด าเนิ น งาน ซึ่ งโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นโครงการที่ ส อดคล้อ งกับ แนวนโยบาย
การดาเนินงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในเรื่ องการสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตให้กบั เยาวชน ชุมชน สถาน
ประกอบกิจการ ครอบครัว การเพิ่มปั จจัยบวกและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE
ถื อเป็ นโครงการที่ประสบความสาเร็ จในการสร้ างความตระหนักในเรื่ องยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่ มเป้ าหมายเด็ กและ
เยาวชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไปในชุ มชนและสถานประกอบกิจการ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โครงการฯ ประสบความสาเร็ จ คือ
๑) การใช้หลักจิตวิทยาที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วยคาขวัญโครงการ “เป็ นหนึ่ งโดยไม่พ่ ึงยาเสพ
ติด” หรื อ “TO BE NUMBER ONE” เพราะทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนต้องการเป็ นที่ยอมรับ ต้องการแสดงคุณค่าของ
ตนเอง และต้องการเป็ นที่หนึ่ง
๒) presenter ของโครงการเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง มีอิทธิ พลต่อสังคม โดยเฉพาะองค์ประธาน
โครงการ เนื่องจากคนไทยรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ นอกจากนี้ยงั มีเหล่าศิลปิ นดาราที่เป็ นที่ชื่นชอบของ
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปเป็ นกาลังสนับสนุนที่สาคัญ
๓) การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องเพื่อแสดงความเคลื่ อนไหวของโครงการฯ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยงทุกครั้งในช่วงเวลาข่าวในพระราชสานัก
๔) มี ช่ องทางให้ส าธารณชนและกลุ่ ม เป้ าหมายได้เ ข้า ร่ วมกิ จกรรมเนื่ องจากสถานะของ
องค์ประธานฯ ทาให้สามารถระดมทรั พยากรและความร่ วมมื อในการสนับสนุ นโครงการฯ ได้เป็ นอย่างดี ส่งผลให้
โครงการขยายขอบเขตครอบคลุ มพื้นที่และกลุ่มเป้ าหมายทัว่ ประเทศ คือ นอกจากเด็กและเยาวชนแล้วยังขยายไปสู่

-๒๓-

ชุ มชน สถานประกอบกิ จการ ที่ สาคัญที่ สุด คื อ เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสเข้าร่ วมโครงการซึ่ งเป็ นการเสริ มคุณค่าในตนเอง
๕) มี ค วามหลากหลายของกิ จ กรรมโดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นกิ จกรรมที่ เด็ ก และเยาวชนนิ ย ม
เช่ น ดนตรี แอโรบิค ส่ งเสริ มอาชี พ เป็ นต้น ทั้งนี้ จากการดาเนิ นโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมาแสดงให้
เห็ น ถึ ง การสร้ า งความตระหนัก และเรี ย กความสนใจจากกลุ่ ม เป้ าหมายได้เป็ นอย่า งดี แ ละเพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งาน
ประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น ควรจะต้องมีกิจกรรมอื่นเข้ามาเสริ มสร้างอย่างต่อเนื่ อง เช่น กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ช่วยกัน
เพิ่มปั จจัยบวก และลดปั จจัยเสี่ ยงในพื้นที่ช่วยกันเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด เป็ นต้น
๒. แนวทางการสนับสนุนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
การสนับ สนุ น การด าเนิ น โครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้ง แต่ ปี ๒๕๕๐ – ปั จ จุ บ ัน
สานักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย
๑) สนับ สนุ น เจ้า หน้า ที่ เ ข้า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการตัด สิ น การประกวดกิ จ กรรม TO BE
NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ
๒) สนั บ สนุ นงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ั บ กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จนถึงปั จจุบนั เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE จานวนรวม
ประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใน ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ นี้ สนับ สนุ นงบประมาณเพื่อเป็ นค่า ใช้จ่ายในการจัด
มหกรรม TO BE NUMBER ONE จานวนทั้งสิ้ น ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
นอกจากนี้ ในแต่ ล ะปี ที่ ผ่า นมา ส านัก งาน ป.ป.ส. ยัง ได้ส นับ สนุ น งบประมาณเป็ นเงิ น อุ ด หนุ น
การจัดกิ จกรรมเพื่ อการป้ องกันยาเสพติ ด ในกลุ่ มเยาวชน รวมถึ งโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ พื้ นที่ ใ น
จังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศอีกด้วย โดยในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุ นไปแล้วจานวนประมาณ
๒๓ ล้านบาท
นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบทูลรายงาน
แนวทางการสนับสนุ นการดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER
ONE ประจาปี ๒๕๕๓ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ “รั้วครอบครัว” เพื่อส่ งเสริ มให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วม และ
มีความเข้มแข็งในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่สาคัญ ได้แก่
๑) การพัฒนาและเสริ มสร้างกลไกการปฏิบตั ิในระดับพื้นที่ดว้ ยการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้มีบทบาทในการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปั ญหา การผลักดันให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นเข้ามามี ส่วนร่ วม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้องค์กรประชาสังคม ภาคเอกชน อาสาสมัครมี ศกั ยภาพ และเป็ น
เครื อข่ายในการดาเนินงานป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในระดับหมู่บา้ นและชุมชน
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๒) การพัฒนาและช่วยเหลือดูแลครอบครัว ๓ กลุ่มเป้ าหมาย คือ
- ครอบครั วผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่ วมตามกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะ และสนับสนุ นการประกอบอาชี พ การทาความเข้าใจและสร้างเจตคติแก่บุคคลในพื้นที่
เพื่อให้โอกาสผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการกลับสู่ สังคมได้อย่างปกติ
- ครอบครั วที่ มี แนวโน้ม ต่อปั ญหายาเสพติ ด โดยเน้นในเรื่ องการส ารวจ คัดเลื อก
และจาแนกครอบครัวที่สมาชิ กมีพฤติกรรมเสี่ ยง เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น และให้ความช่ วยเหลื อโดยการให้คาปรึ กษา
การสร้ า งโอกาสในการประกอบอาชี พ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมครอบครั ว สั ม พัน ธ์ การสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ยาเสพติ ด
ด้ว ยกระบวนการให้ ค วามรู ้ และกระบวนการเรี ย นรู ้ ต่ า งๆ รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยครอบครั ว ในแต่ ล ะพื้ น ที่
เพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกัน
- และกลุ่มครอบครัวทัว่ ไป โดยเน้นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั เยาวชนและครอบครัว
การบูรณาการส่ งเสริ มและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
๓) การรณรงค์ป ระชาสั ม พันธ์ โดยเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง
ในครอบครัว เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่ องความสาคัญของครอบครัว ด้วยการจัดมหกรรมป้ องกันยาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ ร้ ัวครอบครัว กิจกรรมการเดินรณรงค์ “พลังแม่ พลังครอบครัว เป็ นรั้วป้ องกันยาเสพติด”
ทั้ง นี้ การดาเนิ นงานตามแนวทางดัง กล่ า ว เป็ นการด าเนิ นงานร่ วมกับ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับจังหวัดมีสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการบูรณาการ และประสานการดาเนินงานในภาพรวม ส่ วนในระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น โดยที่
ทาการปกครองอาเภอเป็ นหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแนวปฏิบตั ิในภาพรวม
๒. กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
เพื่อดาเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นจานวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) และสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิ นการประกวดกิ จกรรม TO BE NUMBER ONE
ประจาปี ๒๕๕๓ ในระดับพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ดาเนินโครงการที่สนับสนุนการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยการฟื้ นฟูผผู ้ ่านการบาบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ ยงในบ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี
การพัฒ นาสั ง คมเพื่ อ ป้ องกัน ปั ญ หายาเสพติ ด บนพื้ น ที่ สู ง และโครงการหอพัก สี ข าว โดยได้ม อบนโยบายและ
แนวทางการดาเนิ นงานด้านยาเสพติ ด แก่ ผบู ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานด้านยาเสพติ ดของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงฯ ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
วาระที่ ๖

องค์ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓
และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระดาริ ในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
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ข้าพเจ้ารอคอยวันที่จะมาประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี นี้
เป็ นพิเศษ เพราะต้องเลื่อนมาหลายครั้ง การประชุ มเพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานปี ๒๕๕๒ แผนการดาเนิ นงานปี
๒๕๕๓ และการมอบแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับปี นี้จึงล่าช้าไปค่อนข้างมาก
ปี ๒๕๕๒ เคยแจ้งในที่ ประชุ ม เพื่อทราบว่าได้พยายามทางานโครงการนี้ ด้วยความตั้ง ใจจริ งและ
มี ค วามประสงค์จะท าอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้เกิ ดความยัง่ ยืนในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ดของประเทศ
ซึ่ งหวังว่าจะได้ช่วยรัฐบาลดูแลกลุ่มเป้ าหมายหลัก ซึ่ งเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและเยาวชนเป็ นสาคัญ
ในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่ นมีท้ งั กลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มทัว่ ไป ซึ่ งสมาชิ กของเราในกลุ่มนี้ ตามรายงาน
ปี ๒๕๕๒ ก็มีประมาณ ๑๑,๐๘๑,๒๐๘ คน ได้เคยให้นโยบายว่าต้องรักษางานเดิมให้มีมาตรฐานและให้คิดริ เริ่ มพัฒนา
งานใหม่ อ ยู่เ สมอ โดยเน้น เรื่ องคุ ณ ภาพให้ ม ากขึ้ น เพราะกลุ่ ม เยาวชนวัย รุ่ นเป็ นกลุ่ ม ที่ เราต้องเข้า ใจถึ ง ธรรมชาติ
ความสนใจและความต้องการ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของเขา ถ้าเราไม่คิด ไม่ทาอะไรใหม่ๆ ให้ทนั สมัย เราก็ตาม
เขาไม่ทนั เมื่อตามไม่ทนั ก็จะพูดกันไม่เข้าใจ บางกิ จกรรมบางเรื่ องเราจึ งต้องเอา Trend ใหม่ๆ มาใช้เพราะจะทาให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ที่สาคัญถ้าเป็ นพวกเดียวกันแล้วจะพูดจะบอกให้ทาอะไรย่อมได้ผลกว่า ฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ ง
สร้างให้เกิดขึ้นและคงไว้อยูเ่ สมอ เพราะเด็กรุ่ นใหม่จะเกิดและเข้ามาอยูใ่ นวงจรเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ยุทธศาสตร์ การรณรงค์เพื่อสร้างกระแส “ เป็ นหนึ่ งโดยไม่พ่ ึงยาเสพติด ” เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญ
สมาชิ กรุ่ นเก่ารุ่ นใหม่ตอ้ งสื บสานถ่ายทอดต่อๆกัน ถ้าทาได้ ข้าพเจ้าก็อยากจะไปให้ถึงระดับที่เราสามารถสร้างสังคม
TO BE NUMBER ONE ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะถ้าเกิดสังคมนี้ ได้ คนในสังคมก็จะช่วยดูแลซึ่ งกันและกันต่อไป
เท่ากับเราสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กบั คนในสังคมได้ในระดับหนึ่ง
ส่ วนยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตใจให้กบั เยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย
ก็เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่จาเป็ นเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ให้เกิดความเข้มแข็ง และยัง่ ยืนต่อไป
การทางานกับเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างเยาวชนรุ่ นใหม่ ให้มีค่านิ ยมที่เป็ นหนึ่ งโดยไม่พ่ ึงยาเสพติด
ต้องอยู่บ นพื้นฐานความเข้าใจและเข้าถึ ง ซึ่ ง ข้าพเจ้า ใช้กิ จกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็ นเครื่ องมือ เพื่อส่ งผ่านความรู ้ ประสบการณ์ และเสริ มสร้างทักษะทางอารมณ์ สังคม ให้แก่สมาชิ ก งบประมาณที่ใช้
ส่ วนใหญ่ จึงเพื่อให้โอกาสทางสังคมแก่เยาวชนจัดให้มีเวทีสาหรับการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย
ปั จจุบนั ยังมีหลายคนไม่ค่อยเข้าใจงานที่ตอ้ งทากับเยาวชนวัยรุ่ น โดยเฉพาะในกลุ่มที่น่าเป็ นห่ วงว่าจะ
มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิ่ งแรกที่ตอ้ งคิดและทาคือ ดึงเขาออกมาจากความเสี่ ยง นอกเหนื อจากนี้ ก็เป็ นเรื่ อง
ที่ เราต้องคิ ดเพิ่ ม เพื่อปรั บปรุ ง แก้ไข และพัฒนาเขาไปสู่ คุณภาพ ให้เป็ นคนมี จิตใจที่ เข้มแข็ง มี ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อที่เขาจะสามารถเป็ นได้ท้ งั คนดีและคนเก่งต่อไป
พูดถึงเรื่ องนี้ ก็ตอ้ งพูดถึง โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL อยากให้โครงการของเราสร้าง
IDOL สาหรับสมาชิ กของเราขึ้นเอง โดยไม่จาเป็ นต้องไปเอาดารา ศิลปิ น หรื อคนอื่นมาเป็ น IDOL ก็ได้และการสร้าง
TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อให้ตน้ แบบของเหล่าสมาชิ กทัว่ ประเทศ จะช่วยแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีดีอยูใ่ นตัว
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หากได้รับโอกาส ได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุน ประกอบกับความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งของตัวเอง ตามกรอบแนวทางซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรั บ จะช่ วยให้เยาวชนวัยรุ่ นพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการเรี ยน และความประพฤติ จนสามารถเป็ น IDOL ของ
เพื่อนๆได้ ซึ่งถ้ากระแส TO BE NUMBER ONE IDOL ประสบความสาเร็ จ เชื่อว่าจะเป็ นแรงจูงใจ ให้เยาวชนสมาชิ ก
TO BE NUMBER ONE หันมาเอาใจใส่ และรับผิดชอบด้านการเรี ยน และดูแลตนเอง ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น สาหรับการพิจารณาคัดเลื อก อยากให้มี IDOL จานวนหนึ่ งในแต่ละปี เพื่อให้ได้ตน้ แบบที่มีความหลากหลาย
เพราะคนเก่ งและดี ย่ อ มต้อ งมี ไ ด้ห ลายคน และส่ ว นใหญ่ ก็ ค งอยู่ใ นสถานศึ ก ษาทั้ง ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา
และอาชี ว ศึ ก ษา ก็ ข อฝากไปทางกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ ช่ ว ยเป็ นเจ้า ภาพหลัก และร่ ว มให้ ก ารสนับ สนุ น ด้ว ย
ส่ วนงบประมาณประจาปี ที่ว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกนั้น ข้าพเจ้า ขอให้ปรึ กษากับท่านผูแ้ ทนสานักงบประมาณ ซึ่ งวันนี้ ท่าน
ได้มาร่ วมประชุมกับพวกเราด้วย
อี ก เรื่ องหนึ่ ง ที่ ท าให้ ดีใ จมากก็ คื อ การที่ ก รมราชทัณ ฑ์เห็ น ความส าคัญของกิ จกรรมในโครงการ
TO BE NUMBER ONE และต้องการนาไปเป็ นแนวทาง ในการดูแลผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาทัว่ ประเทศ เพื่อให้โอกาสพวก
เขาได้เป็ นสมาชิกTO BE NUMBER ONE และได้ฝึกเป็ นแกนนา ในการดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ภายใต้กฎระเบียบ
ของเรื อนจา ต้องของชมเชย ทั้งกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ที่ริเริ่ มการดาเนิ นกิจกรรมนี้
ในเรื อนจา ในสถานพินิจฯ และในศูนย์ฝึกอบรมฯ ข้าพเจ้าจะขอเป็ นกาลังใจ หากมีสิ่งใดที่ขา้ พเจ้าช่วยได้ ข้าพเจ้ายินดีให้
ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ในฐานะที่กรมราชทัณฑ์เป็ นกรรมการใหม่ก็ขอให้รายงานความก้าวหน้า
ในการประชุมด้วย
สาหรับแนวทางในการดาเนินงานปี ๒๕๕๓ แม้จะผ่านมาเกือบครึ่ งปี แล้วข้าพเจ้าก็มีเรื่ องที่จะฝากไว้ดงั นี้
เรื่ องที่ ๑ ขอให้เร่ งส่ งสรุ ปผลการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์เลิ กยาเสพติด ๙๘๐ ชี วิต ที่หน่ วยงาน
หลักได้ร่วมกันทา เพื่อที่จะได้พิจารณานาขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพื่อทรงพระกรุ ณาทราบถึ ง
ผลสาเร็ จต่อไป
เรื่ องที่ ๒ ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุ งเทพมหานคร รายงานความก้าวหน้า เรื่ องการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลสาคัญๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูมิภาคและเขตกรุ งเทพมหานคร ในการ
ประชุมปี หน้าด้วย
เรื่ องที่ ๓ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิ การ พิจารณาขยาย
ผลการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวง
แรงงาน จากการติดตามงาน ข้าพเจ้าได้พบว่าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น และศูนย์เพื่อนใจวัยทางาน เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ กมาก
หากส่ งเสริ มให้เป็ นนโยบายก็จะช่วยขยายผลได้เช่นกัน
เรื่ องที่ ๔ ขอความร่ ว มมื อ กรุ ง เทพมหานคร ติ ด ตามการดาเนิ น งานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ใน ๕๐ เขต เพื่ อ ประเมิ น ความเข้ม แข็ ง และพัฒนาการ ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า หากมี น โยบายไปถึ ง ระดับ เขตทุ ก เขต
หรื อมี ก ารกระตุ ้น ด้ ว ยตัว ชี้ วัด ของกรุ งเทพมหานคร การท างาน TO BE NUMBER ONE ในกรุ งเทพมหานคร
คงจะชัดเจนขึ้น เพราะมีชุมชนโสณมัยอร่ ามดวง และชุมชนสุ วรรณประสิ ทธ์ เป็ นต้นแบบที่ดีอยูแ่ ล้ว
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เรื่ องที่ ๕ การด าเนิ น งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในกรมพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และ
เยาวชนและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็ นเรื่ องใหม่และน่าสนับสนุ น เพราะถือเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักจึงอยาก
ให้บูรณาการความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสาเร็ จของการดาเนินงาน
เรื่ องที่ ๖ การรณรงค์ดว้ ยกิ จกรรมและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็ นยุทธศาสตร์ หลัก และมีความสาคัญ
ในเชิงจิตวิทยาความเป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และความรู ้สึกเป็ นหนึ่งโดยไม่ตอ้ งพึ่งยาเสพติด ต้องคงกระแส
ที่ มี พ ลัง อย่า งต่ อเนื่ อ ง เพราะจานวนสมาชิ ก อายุ ร ะหว่า ง ๑๐-๒๔ ปี มี ท้ งั สมาชิ ก เก่ า และสมาชิ ก ใหม่ ที่ เ ติ บ โตขึ้ น
และต้องการโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม เช่นกัน
เรื่ องที่ ๗ การไปเยี่ย มติ ดตามผลงานและให้ก าลัง ใจสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด
ภูมิภาคและในเขตกรุ งเทพมหานคร ถือเป็ นภารกิจสาคัญที่ตอ้ งทางานตลอดปี
เรื่ องที่ ๘ ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมสุ ข ภาพจิ ต เป็ นผู้ ป ระสานการเข้า ร่ ว มประชุ ม
ที่ประเทศเม็กซิ โก รวมทั้งการขอสนับสนุนงบกลางจากคณะรัฐมนตรี ตามที่ได้รายงาน
แม้ว่าการประชุ มในปี นี้ จะล่ าช้าไปค่อนข้างมาก แต่ขา้ พเจ้ายังคงเชื่ อมัน่ ว่าพวกเรามีความพร้ อมและ
มีแผนดาเนินงานที่ชดั เจนอยูแ่ ล้ว ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการอานวยการโครงการฯ ที่เข้ารับตาแหน่งใหม่
ทุ ก ท่ า นด้วยความยินดี ยิ่ง และขอขอบใจทุ ก ๆท่ า น ที่ ไ ด้ใ ห้ค วามร่ วมมื อ และช่ วยสนับ สนุ นข้า พเจ้า ในการท างาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จนมีพฒั นาการและประสบความสาเร็ จ ระลึกอยูเ่ สมอว่า ไม่อาจทางานนี้ ได้สาเร็ จ
โดยลาพัง ถ้าไม่มีท่านทั้งหลาย รวมทั้งสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE จากทัว่ ประเทศ คอยเป็ นกาลังใจ ช่ วยเหลื อ
และร่ วมทางานด้วยความเข้มแข็งตลอดมา
มติที่ประชุ ม

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องรับทราบแนวทางพระราชทาน

เลิกประชุ ม
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