
 ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่ ๖ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๒ 
ณ    ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑   ช้ัน  ๒     ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

………………………………………………………. 
 

    ผู้เข้าประชุม 
 

๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา        สิริวฒันาพรรณวดี                                                       ประธาน 
๒ นายวทิยา แกว้ภราดยั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข                          รองประธานกรรมการ 
๓ นายพีระพนัธ์ุ สาลีรัฐวภิาค รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม              รองประธานกรรมการ 
๔ นายอิสสระ สมชยั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์                                                                                    
รองประธานกรรมการ 

๕ น.ส. นริศรา ชวาลตนัพิพทัธ์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
แทน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ         

รองประธานกรรมการ 

๖ พล.ต.สุริยฉตัร เผา่บุญเสริม เลขานุการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
แทน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

รองประธานกรรมการ 

๗ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงมหาดไทย 
แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

รองประธานกรรมการ 

๘ นายยพุ นานา ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน 
แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 

รองประธานกรรมการ 

๙ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข                                       กรรมการ 
 ๑๐ นายวชิยั ศรีขวญั ปลดักระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑๑ นพ. ปราชญ ์ บุณยวงศว์โิรจน์ ปลดักระทรวงสาธารณสุข                                                               กรรมการ 
๑๒ นางกานดา วชัราภยั รองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ     

ความมัน่คงของมนุษย ์  
แทน ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ     
ความมัน่คงของมนุษย ์      
 

กรรมการ 



 ๒ 

๑๓ นายธวชัชยั ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน            
แทน  ปลดักระทรวงยติุธรรม                                                              

กรรมการ 

๑๔ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ ์ รองปลดักระทรวงแรงงาน 
แทน  ปลดักระทรวงแรงงาน                                                               

กรรมการ 

๑๕ นายศจัธร วฒันะมงคล ผูอ้  านวยการส านกังานกิจการพิเศษ                          
แทน  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ                              

กรรมการ 

 ๑๖ นพ. โกวทิ ยงวานิชกิจ รองผูอ้  านวยการส านกัอนามยั                      
แทน  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครและ 
ปลดักรุงเทพมหานคร                                                              

กรรมการ 

๑๗ พ.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล รองเจา้กรมกิจการพลเรือนทหารบก                                             
แทน  ผูบ้ญัชาการทหารบก                                                                

กรรมการ 

๑๘ นางบุษบา กรัยวเิชียร ท่ีปรึกษาระบบราชการ                                               
แทน  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน                            

กรรมการ 

๑๙ นายวศิิษฎ์ ภูทตัโต นกัส่ือสารมวลชนช านาญการพิเศษ  
แทน  อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ และ 
 ผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

๒๐ นายวงศศ์กัด์ิ สวสัด์ิพาณิชย ์ อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 

๒๑ นางกอบแกว้ จนัทร์ดี รองอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 
แทน  อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 

กรรมการ 

๒๒ นายพิทยา จินาวฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด   
แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด                  

กรรมการ 

๒๓ พล.ต.อ.จุมพล มัน่หมาย รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ                                     
แทน  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ                                     

กรรมการ 

๒๔ น.ส. ภทันกฤษณ์ วเิศษสมิต เจา้หนา้ท่ีพฒันารายการอาวุโส  
แทน   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่                
อ.ส.ม.ท. จ  ากดั (มหาชน)       
 
      

กรรมการ 



 ๓ 

๒๕ นางนิศารัตน์ นนัทะศิริ พนกังาน   
แทน  ผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง  ๗                     

กรรมการ 

๒๖ น.ส. ภมรรัตน์ อินทมาตยกุล เจา้หนา้ท่ีอาวุโสภาคียทุธศาสตร์ 
แทน  กรรมการผูจ้ดัการบริษทัทีวไีทย 
(บริษทั ไอทีว ีจ  ากดั มหาชน)                                                                                            

กรรมการ 

๒๗ นางลาวลัย ์ กนัชาติ ประธานกรรมการบริษทั  เจ  เอส  แอล                 
โกบอล  มีเดีย  จ  ากดั                                    

กรรมการ 

 ๒๘ น.ส.ประภาวดี ธานีรนานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
บริษทั  จี  เอม็  เอ็ม   แกรมม่ี จ  ากดั  มหาชน                              
แทน ประธานกรรมการ 
บริษทั จี เอม็ เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั  มหาชน                                       

กรรมการ 

๒๙ นางกฤษณา สุนทรภคั รองกรรมการผูจ้ดัการสายการตลาดและ
ขายโฆษณา บริษทั  มีเดีย  ออฟ มีเดียส์  
จ  ากดั (มหาชน)                           
แทน  ประธานกรรมการ 
บริษทั มีเดีย ออฟ  มีเดียส์ จ  ากดั (มหาชน)                           

กรรมการ 

๓๐ นพ.ชาตรี บานช่ืน อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและ
เลขานุการ 

๓๑ ม.ล.ยพุดี ศิริวรรณ ท่ีปรึกษาส านกังานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

กรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ พล.ต.ท.วฒิุ ลิปตพลัลภ ผูบ้ญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 

๒ นพ. จกัรธรรม ธรรมศกัด์ิ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 

๓ นพ. สถาพร วงษเ์จริญ รองหวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๔ นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ๑ 

๕ นพ. ประเสริฐ หลุยเจริญ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ๒ 

๖ นพ. เกียรติภูมิ วงศร์จิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

๗ นพ.พงศพ์นัธ์ วงศม์ณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา              

๘ นพ.ววิฒัน์ วริิยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย ์

๙ นพ.สญชยั วฒันา รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

๑๐ นพ.นิพนธ์ โพธ์ิพฒันชยั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

๑๑ นายพิชยั บุณยเกียรติ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

๑๒ นายวรีชยั พืชขนุทด ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 

๑๓ พ.ต.อ. นราธิป ทรัพยท์องพรรณ ผูก้  ากบัฝ่ายอ านวยการ ๖ 
 กองบญัชาการต ารวจปราบปราบยาเสพติด 

๑๔ นายชาญวทิย ์ ทระเทพ ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

๑๕ นพ.วโิรจน์ วรีชยั ผูอ้  านวยการสถาบนัธญัญารักษ ์

๑๖ น.ส. นนัทาวดี วรวสุวสั ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๗ 

๑๗ น.ส. สุรพนัธ์ ปราบกรี ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๒ 

๑๘ นางสุภาวดี เวติยานนท ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
แทน  รองปลดักระทรวงสาธารณสุข                           
(หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นพฒันาการสาธารณสุข) 

๑๙ นางภทัธมน เพง็ส้ม เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

๒๐ นายประกอบ วงศผ์ลวตั เลขานุการกรมสุขภาพจิต 



 ๕ 

๒๑ นางศิโรรัตน์ ชินอกัษร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
ส านกันโยบายและแผน  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๒๒ น.ส.วรีพรรณ วชัรางคก์ลู นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านกักิจการพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๓ นางพฒันา พนัธุฟัก นกัวเิทศสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ  กระทรวงแรงงาน 

๒๔ น.ส.สุพตัรา ทรายค า นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ กระทรวงแรงงาน 

๒๕ นายประพจน์ โพธ์ิใต ้ นกัส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินช านาญการ                  
กรมการพฒันาชุมชน 

๒๖ นายปโยธร พทัธรัตน์ นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ  กรมการพฒันาชุมชน 

๒๗ นางปรียานุช เฉลิมชยั นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

๒๘ นางสิริพรรณ โชติกมาศ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
แทน  ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ๙ 

๒๙ นางพิชญาภา เพชรพนัธ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
แทน  ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ๑๓ 

๓๐ นางทศันีย ์ ทองอ่อน นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
แทนอธิบดีกรมอนามยั 

๓๑ นางกฤษฎา ชลวริิยะกุล นกัจิตวทิยาคลินิก ช านาญการพิเศษ  
ผูแ้ทน ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ 

๓๒ น.ส. จิดาภา กนกสุนทรรัตน์ เภสัชกรผูเ้ช่ียวชาญดา้นวตัถุเสพติด
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

๓๓ น.ส.วนัริญา โลหนนัทน์ ประชาสัมพนัธ์ บริษทั จี เอม็ เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั มหาชน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ 
 

๑ นายปราชญา กรองแกว้อารยะ กระทรวงมหาดไทย 
๒ นอ. หญิงสุภคันาถ บุญสม ร.น. กระทรวงกลาโหม 
๓ วา่ท่ีเรือตรีสุรชยั เพชรกุล กระทรวงยติุธรรม 

๔ นายชยัชาญ ช่วยโพธ์ิกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ นายวลัลภ รุ่งเรือง กระทรวงแรงงาน 

๖ นางภทัราภรณ์ เจริญรักษ ์ กระทรวงแรงงาน 

๗ นางกญัญารัตน์ จิรจินดา กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

๘ นางฐิติมา สุริยาพนัธ์ กรุงเทพมหานคร  

๙ นางอญัชลี ศิริทรัพย ์ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

๑๐ พ.ต.ท.หญิงธชกานต ์        ปัทมะศิริ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                                     

๑๑ นายณรงคฤ์ทธ์ิ                  ลีดีศรี ส านกันายกรัฐมนตรี 

๑๒ นางตติยา ทุมเสน ส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรมสุขภาพจิต 

๑๓ นางสุชาดา สาครเสถียร ส านกัพฒันาสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 

๑๔ นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย ์ ส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรมสุขภาพจิต 

๑๕ น.ส.เนตรชนก บวัเล็ก ส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรมสุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี  เสด็จยงัห้องประชุมชยันาทนเรนทร                    
อาคาร  ๑   ชั้น  ๒    ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองคป์ระธานการประชุม  ตามวาระ  ดงัน้ี 
 
วาระที ่๑ 
  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (นายวทิยา แกว้ภราดยั) กราบทูลรายงานวตัถุประสงคข์อง
การจดัประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงคป้์องกนัและและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
คร้ังท่ี  ๖  /  ๒๕๕๒  วนัพฤหสับดีท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๒  ดงัน้ี 

๑) เพื่อกราบทูลรายงานผลการด าเนินโครงการ TO BE NUMEBR ONE ปี ๒๕๕๐           
ในความรับผดิชอบของหน่วยงานหลกัและหน่วยงานเครือข่ายต่อองคป์ระธาน 

๒) เพื่อใหค้ณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMEBR ONE จากทุกภาคส่วน
ไดรั้บทราบแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๕๒ จากองคป์ระธานโครงการฯ และน าไปปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 

๓) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                
ตามแนวทางพระด าริและพระประสงค ์ในปี ๒๕๕๒ 

๔) เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการฯ แต่ละภาคส่วนได้รับทราบปัญหา  อุปสรรค  
รวมทั้งความส าเร็จของการด าเนินงาน   เพื่อประโยชน์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และน าไปพฒันางาน               
ในความรับผดิชอบใหมี้ความเขม้แขง็ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

๕)  เพื่อกระตุ้นให้เ กิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง                      
ตามแนวทางพระด าริและพระประสงค ์ในปี  ๒๕๕๑ 

๖) เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ท่ีจะปฏิบติังาน
ด้วยความมุ่งมัน่ไปสู่ความส าเร็จสมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการท่ีได้ทรงรับเป็นองค์ประธาน             
และเป็นองคน์ าในการรณรงคด์ว้ยพระองคเ์อง 
  ปลดักระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทยป์ราชญ ์ บุณยวงศว์ิโรจน์) เบิกคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติดและคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯท่ีได้รับ                  
ต าแหน่งใหมเ่ขา้รับพระราชทานเข็มท่ีระลึก 
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์ชาตรี บานช่ืน)  กราบทูลรายงานกิจกรรมเด่นในโครงการ           
ปี ๒๕๕๑  และเสนอการขยายผลต่อเน่ืองในปี  ๒๕๕๒  ดงัน้ี 
 
 



 ๘ 

๑. จงัหวดัภูมิภาคได้ร่วมสนองพระราชด าริขยายผลการจดัตั้ งศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น TO BE 

NUMBER ONE FRIEND CORNER เพิ่มข้ึนจ านวนมาก    โดยเฉพาะในสถานศึกษาท าให้ปัจจุบนัมีศูนยเ์พื่อนใจ

วยัรุ่นทัว่ประเทศ  จ านวน  ๕, ๒๒๓  แห่ง 

๒. ผลการดำ าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น  ๔  แห่ง  ณ  ศูนย์การคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มาใชบ้ริการต่อปี  ดงัน้ี 

- ซีคอนสแควร์  จ านวน    ๓๖,๘๗๐   คน 

  - แฟชัน่ไอส์แลนด ์ จ านวน    ๒๑,๔๑๔   คน 

  - ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ านวน    ๒๙,๓๗๙   คน 

    และเดอะมอลล ์บางแค   จ านวน    ๒๔,๘๘๙   คน 

รวมทั้ง  ๔  แห่ง จ านวน  ๑๑๒,๕๕๒  คน 

๓. โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ไดริ้เร่ิมจดัและพฒันารูปแบบค่ายพฒันาสมาชิก               

TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP  ส าหรับพฒันาศกัยภาพสมาชิก 

TO BE  NUMBER ONE   ซำ ำ่งเป็นเยาวชนจากสถานศึกษาและชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ                  

จงัหวดัภูมิภาค รำุำ่นท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   ณ   เดอะไพน์  รีสอร์ท  จงัหวดัปทุมธานี                   

จ  านวน  ๑๙๕  คน  ในการน้ีได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์ประธานเสด็จปิดค่ายและพระราชทานเกียรติบตัร

ประจ ารุ่นแก่เหล่าสมาชิกค่าย   

๔. การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE  จงัหวดัเป็นผูด้  าเนินการ

และรวบรวมขอ้มูลโดยกรมสุขภาพจิต   ท าให้ไดข้อ้มูลภาพรวมของการด าเนินงานในระดบัประเทศ  ปี ๒๕๕๑  

ดงัน้ี    

สมาชิก  TO BE NUMBER ONE   จากเดิม   ๒๙,๐๗๖,๙๗๗   คน   เพิ่มข้ึนเป็น  ๓๗,๘๓๙,๐๐๗  คน    

แยกเป็น  นกัเรียน/นกัศึกษา   ๑๘,๔๒๘,๗๖๕  คน   

ผูใ้ชแ้รงงานในสถานประกอบการ       ๒,๓๕๗,๔๖๒  คน   

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป   ๑๗,๐๕๒,๗๘๐  คน   

สมาชิกใครติดยายกมือข้ึน          ๓๓๐,๓๒๒  คน 

 

 

 



 ๙ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จากเดิม  ๓๑๒,๕๐๐  แห่ง  เพิ่มข้ึนเป็น   ๓๒๒,๐๐๔   แห่ง   

แยกเป็น  ในสถานศึกษา           ๙๐,๖๔๐ แห่ง      

สถานประกอบการ  ๑๐๐,๓๖๐ แห่ง   

ชุมชน    ๑๓๐,๙๔๐ แห่ง  

และจ านวนวยัรุ่นและเยาวชนอาย ุ ๑๐ – ๒๔  ปี  เป็นสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE  ทัว่ประเทศ ในปี  ๒๕๕๑             

รวมทั้งส้ิน  ๑๐,๗๙๐,๔๙๓   คน  (คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๔) 

๕. การด าเนินงานทดลองหารูปแบบและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น                     

ในสถานศึกษา และการจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่แกนน าเยาวชนตามโครงการน าร่อง                      

๑๕ จงัหวดั  จ  านวน  ๑๙  แห่ง   ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ   ประสบความส าเร็จและเป็นท่ีพึงพอใจแก่เยาวชนผูรั้บบริการ  จนมีการขยายผลการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจ

วยัรุ่นและการจดัค่าย TO BE NUMBER ONE  เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้  านวนมากในปี ๒๕๕๑                    

องค์ประธานทรงพระกรุณาเสด็จเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงานและเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นน าร่องดงักล่าวแล้ว  

จ านวน  ๗  จงัหวดั  ๘  แห่ง   

๖. กรมสุขภาพจิตร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ติดตามผลการด า เนินงานกิจกรรม

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงคเ์ลิกยาเสพติด  ๙๘๐ 

ชีวติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ตั้งแต่เดือนธนัวาคม  ๒๕๕๐  ถ ง  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๒   ปรากฎผลดงัน้ี 

-   กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จ  านวน  ๙๘๐ คน มีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  ๑,๘๙๙  คน     

- ในจ านวนน้ีมีผูไ้ดรั้บการบ าบดัครบทุกขั้นตอน ๑,๗๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕               

       ของผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ   

- หลงัการติดตามผลผูไ้ดรั้บการบ าบดัครบทุกขั้นตอน ไม่กลบัไปเสพซ ้ า มีจ  านวน  

  ๑,๔๔๗ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๑   นบัเป็นความส าเร็จสูงสุดของการดูแลผูติ้ดยา

  และสารเสพติดแบบครบวงจรในโครงการใครติดยายกมือข ้นภายใตพ้ระบารมีของ

  ใตฝ่้าพระบาท     

๗. ปี ๒๕๕๑  องค์ประธานทรงพระกรุณา เสด็จเยี่ยมและติดตามงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE   ในจงัหวดัภูมิภาค รวม  ๑๐  จงัหวดั และเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาเพิ่ม  ๑๑  แห่ง 

ยกเวน้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 



 ๑๐ 

๘. การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการจดักิจกรรมและ             

การประกวดแข่งขนัต่างๆ  อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด   เช่น  การจดังานประกวดผลงานระดบัจงัหวดั  ระดบัภาคและ

ระดับประเทศประจ าปี    โดยปี  ๒๕๕๑ มีจังหวัดและชมรมเข้า ร่ วมประกวดทั้ ง ส้ิน   ๒๙๓  แ ห่ ง  

นบัว่าสูงกว่าทุกปีท่ีผา่นมา   การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือท่ีส าคญั  คือ รายการ TO BE NUMBER ONE Variety  

ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  หรือ สถานีโทรทศัน์แห่งชาติ  โดยเฉพาะในช่วง  Talk To The Princess  

เหล่าสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE ทุกรุ่น  ทุกวยั  จากทุกอาชีพ  ไดเ้ฝ้าติดตามชมกนัทัว่ประเทศ  ทางรายการ

ไดรั้บ  Feed  Back  ทั้งทางจดหมาย  โทรศพัท ์ และ Website จ านวนมากนอกจากน้ียงัไดเ้พิ่มการผลิตและเผยแพร่

รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY  ทางสถานีวิทยุ  FM ๑๐๑ MHz  Radio Report One   ซ่ึงก็ไดรั้บการ

ตอบรับจากสมาชิกเป็นจ านวนมากเช่นกนั  

๙. ในปี ๒๕๕๑ โครงการ TO  BE  NUMBER ONE  โดยกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  

ขอขอบคุณส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดและส านกังบประมาณท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุน

งบประมาณเพิ่ ม เติมในปี  ๒๕๕๑ ท า ให้โครงการ TO BE  NUMBER ONE  สามารถด า เ นินงานได้

บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้ามแผนและประสบความส าเร็จอยา่งดียิง่       
ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุการโครงการ  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน จ านวน ๑๑๓,๗๓๗,๘๐๐  บาท  
ยงัขาดอยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเพิ่มข ้ น   
ทั้งน้ีทุกกิจกรรมมีความพร้อมท่ีจะ ด าเนินการภายใตแ้นวทางพระราชด าริขององคป์ระธานทุกประการ 

 
วาระที ่๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกราบทูลเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุปผลการด าเนินงาน
  โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ปี ๒๕๕๑  
  
วาระที ่๓ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ 
  ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ 
 
วาระที ่๔ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เบิกผู ้แทน  ๕  กระทรวงหลักกราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน                   

ปี ๒๕๕๐ และแผนปฏิบติัการ ปี   ๒๕๕๒   ตามล าดบั  ดงัน้ี 
 
 



 ๑๑ 

  นายวิชัย    ศรีขวัญ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   กราบทูลรายงานผลการสนับสนุนการ 
ด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑   ท่ีผ่านมา และแนวทางการด าเนินงาน      
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด    ดงัน้ี   
  กระทรวงมหาดไทย  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย              
กรมการปกครอง   กรมการพฒันาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  มีบทบาทหนา้ท่ีในการอ านวยการ 
ก ากบัติดตาม และบูรณาการการด าเนินงานดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี   การเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่หมู่บา้น/ชุมชนให้มีระบบเฝ้าระวงั  โดยพลงัมวลชนทุกภาคส่วนในชุมชนเป็นกลไกส าคญัและ           
การส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพของศูนยป์ระสานงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง           
ส่วนทอ้งถ่ิน ให้เขา้มามีบทบาทและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE               
ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใหเ้ป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่พึ่งยาเสพติดอยา่งจริงจงั 

  การสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี พ.ศ.๒๕๕๑  ท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
   ๑) การสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามโครงการ TO  BE  NUMBER ONE รณรงค ์             
เลิกยาเสพติด  ๙๘๐   ชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธนัวามหามงคล เฉลิมพระชนม ์๘๐ พรรษา 
องคร์าชนั   ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๐ ใตฝ่้าพระบาท        
มีพระด าริใหห้น่วยงานหลกั   ร่วมกนัด าเนินโครงการดงักล่าวทุกจงัหวดั   ซ่ึงทุกหน่วยงานในพื้นท่ีต่างผนึกก าลงั
กันด าเนินงานสนองพระด าริของใต้ฝ่าพระบาทจนเกิดผลในการปฏิบติัส าเร็จตามวตัถุประสงค์   เป้าหมาย          
ทุกประการ   ปัจจุบันผู ้เข้า ร่วมโครงการดังกล่าวซ่ึงผ่านการบ าบัดรักษา และฝึกอาชีพตามขั้ นตอน                     
และกระบวนการแลว้  และไดก้ลบัมาด าเนินชีวิตไดเ้ป็นปกติในสังคม   มีการศึกษา   มีอาชีพ   มีความสุขท่ีได ้          
รับการยอมรับจากสังคม   ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการฯ  โดยให้ทุกจงัหวดั
สนบัสนุนใหมี้การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง    เพื่อเป็นตวัอยา่งของผูก้ลบัตวั กลบัใจเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดต่อไป 
  ๒)  การสนับสนุนการจดัประกวด กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE                  
ซ่ึงนบัตั้งแต่มีการจดัประกวดตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗   เป็นตน้มา  จนถึงปัจจุบนั   กระทรวงมหาดไทยไดรั้บมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจดัประกวดกิจกรรม  ๒ ประเภท คือ ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE                  
และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค    ซ่ึงการจดัประกวดไดมี้การพฒันารูปแบบและกฎกติกา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานด้วยความเข้มแข็ง 
ต่อเน่ือง และขยายเครือข่ายให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน  โดยในปี ๒๕๕๒  น้ี จงัหวดัต่างๆ  ได้ส่งกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ประเภทต่างๆ เขา้ร่วมการประกวด และจากผลการตดัสินจะเห็นไดว้่าจงัหวดัต่างๆ ได้มีการ
พฒันารูปแบบการด าเนินงาน   มีพฒันาการนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์   มีการขยายเครือข่าย และสมาชิกเพิ่มข้ึน            
มีจงัหวดัดีเด่น   จงัหวดัตน้แบบ   รวมทั้งจงัหวดัท่ีสามารถรักษามาตรฐานตน้แบบระดบัประเทศเพิ่มข้ึน  



 ๑๒ 

  ๓) ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีโครงการ TO BE NUMBER ONE ด าเนินต่อเน่ือง ไดแ้ก่  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวฒันาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการเยี่ยมสมาชิกภูมิภาค                  
การรับสมัครสมาชิก  การขยายเครือข่ายการจัดตั้ งชมรม  การจัดตั้ งศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น  การจัดค่ายเยาวชน                  
การประกวดความสามารถต่างๆ  และการสมคัรเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ขององค์กร                  
ปกครองส่วนท้องถ่ิน    กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผูว้่าราชการจงัหวดั ในฐานะประธานคณะท างาน                  
TO  BE  NUMBER ONE ของจงัหวดั  ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้งให้การสนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ด าเนินงานรวมทั้งแผนงานโครงการงบประมาณในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 
 ส าหรับแนวทางการด าเนินการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๒  

   รัฐบาลตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความสงบสุข             
ของประชาชนและเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของประเทศ   จึงก าหนดให้เป็นนโยบายส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วน
ของรัฐบาลท่ีจะต้องเร่งด าเนินการโดยก าหนดยุทธศาสตร์  ๕  ร้ัวป้องกัน  กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ
ยทุธศาสตร์ร้ัวชุมชน และร้ัวสังคม     เพื่อลดจุดอ่อนทางดา้นปัจจยัเส่ียงของสังคม  ค่านิยมและพฤติการณ์ทางลบ
ของเยาวชน  แหล่งมัว่สุมและสถานบนัเทิง / สถานบริการต่างๆ    ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
  ๑)  ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินและจงัหวดัทุกจงัหวดั  ส่งเสริมบทบาทองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละระดบั  ให้มีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมด้านยาเสพติดเพิ่มข้ึน  โดยให้ความส าคญั           
ในกิจกรรมป้องกันยาเสพติด    การเข้ามาเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีอย่างจริงจัง                     
เพิ่มขยายพื้นท่ีและกิจกรรมทางบวก ให้มากข้ึน   เพื่อเปิดทางเลือกให้กับเยาวชนสามารถท ากิจกรรม                        
เชิงสร้างสรรคไ์ดม้ากข้ึน   
  ๒) การแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีย ัง่ยืน  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน           
ในพื้นท่ี    กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครอง   จดัท าประชาคมหมู่บา้น เพื่อคน้หา  ผูเ้สพ ผูติ้ด และ 
ผู ้จ  าหน่าย  ส่งเสริมบทบาทผู ้ประสานพลังแผ่นดินในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อท าหน้า ท่ีด้านการข่าว                        
ติดตามช่วยเหลือผูเ้สพ / ผูติ้ดและบูรณาการการท างานกบัพลงัแผน่ดินของหน่วยงานต่างๆ   เช่น  สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE   อาสาสมคัร   เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ื้นท่ีปลอดจากยาเสพติด 
  ๓) กรมการพัฒนาชุมชนจะมีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ  
ชุมชน / หมู่บา้น  ควบคู่กบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน   โดยเสริมสร้าง
สถาบนัครอบครัวให้เขม้แข็ง    สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคชุมชน   สร้างผูน้ าชุมชน 
ผูน้ าเยาวชน  ผูน้ าสตรี และใช้เวทีประชาคม   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา          
และพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง 



 ๑๓ 

  ๔) มาตรการจดัระเบียบสังคม   กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคญัและด าเนินการ          
อยา่งต่อเน่ือง    เพื่อเป็นการควบคุม จดัระเบียบสภาพแวดลอ้มไม่ให้เป็นเง่ือนไขของปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนของชาติ    โดยให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั / นายอ าเภอ  ลดพื้นท่ีเส่ียง / ปัจจยัลบ           ท่ี
ยงัคงมีอยู ่ก  ากบัดูแลสถานบริการ   สถานบนัเทิง  แหล่งมัว่สุมอ่ืนๆ ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย   รวมทั้งจะไม่
อนุญาตใหเ้ปิดสถานบริการเพิ่มเติม เป็นตน้ 
 
  นายสมเกียรติ    ฉายะศรีวงศ์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน    กราบทูลรายงาน                       
ผลการด าเนินงานการสนบัสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๑  และแนวทางการด าเนินงาน           
ในปี  ๒๕๕๒   ของกระทรวงแรงงาน ดงัน้ี 
   กระทรวงแรงงาน  โดยศูนย์ปฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงแรงงาน               
มีภารกิจในการอ านวยการ  ก ากบัติดตาม  และบูรณาการการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความเขม้แข็ง  มีระบบ           
เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดให้เกิดผลในทางปฏิบติั  รวมทั้งให้ความรู้และสร้างความตระหนกัถึงโทษพิษภยัยาเสพ
ติดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นายจา้ง  ลูกจา้ง  ผูป้ระกนัตน  ผูอ้ยูใ่นวยัท างานและผูห้างานท า  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ผา่นการบ าบดัให้ฝึกอาชีพให้มีงานท า   มีรายไดส้ามารถพึ่งตนเองได้           และ
กลบัสู่สังคมไดอ้ยา่งปกติ 
   กระทรวงแรงงานได้น้อมน าพระด ารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา            
สิริวฒันาพรรณวดี ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดมาด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ   เพื่อไม่ให้ลูกจา้งโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นเยาวชน  ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงที่มีโอกาสเขา้ไป
เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด  โดยเฉพาะการด าเนินการป้องกนัให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการสร้างค่านิยม  
ปรับเปลี่ยนทศันคติ  และสร้างกระแส  “การเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่ งยาเสพติด” ให้เกิดข้ึนในกลุ่มเยาวชน             
ที่เป็นลูกจา้งในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ  รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจและการปรับเจตคติของนายจา้ง              
ในการใหโ้อกาสและยอมรับผูเ้สพยาเสพติด   โดยเฉพาะการให้การบ าบดัรักษาและส่งกลบัมาปฏิบติังานตามเดิม   
โดยมีการสนบัสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๑  ท่ีส าคญั   ดงัน้ี 
  ๑.  การด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงคเ์ลิกยาเสพติด 
๙๘๐ ชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล  เฉลิมพระชนม์  ๘๐ พรรษาองค์ราชัน  
กระทรวงแรงงาน ไดส้นบัสนุนการด าเนินงานดา้นฝึกอาชีพและพฒันาทกัษะให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว   
ซ่ึงติดยาเสพติด  และได้เขา้รับการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามขั้นตอนและกระบวนการดูแลช่วยเหลือ             
และใหมี้อาชีพมีงานท าสามารถกลบัมาด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขและยอมรับจากสังคม 



 ๑๔ 

 ๒. การส่งเสริมการจดัตั้งและด าเนินกิจกรรมชมรม  TO BE NUMBER ONE 
กระทรวงแรงงานได้รณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบกิจการทัว่ประเทศ  จดัตั้ งชมรม TO BE NUMBER ONE                         
เพื่อสร้างกระแส  สร้างภูมิคุม้กนัให้แก่สมาชิกรวมทั้งลูกจา้งในสถานประกอบกิจการไม่ให้ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด  
โดยสนบัสนุนใหจ้ดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคท่ี์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยรวม 
 ๓. การสนับสนุนการจดัประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE      
นับตั้งแต่มีการจดัประกวดในปี   ๒๕๔๗  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั   กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมาย           
ใหเ้ป็นเจา้ภาพหลกัจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค
และระดับประเทศ    กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงแรงงาน ทั้ งส่วนกลางและ                  
ส่วนภูมิภาคให้ร่วมกนัด าเนินการประสานสถานประกอบกิจการให้จดัส่งชมรม  TO BE NUMBER ONE            
เขา้ร่วมประกวดด้วย   ส าหรับในปี   ๒๕๕๑   เป็นปีแรกท่ีมีการจดัประกวดชมรมในสถานประกอบกิจการ                
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ขนาด  คือ ขนาดเล็กถึงกลาง   ท่ีมีลูกจ้างน้อยกว่า ๕๐๐ คน และขนาดใหญ่ท่ีมีลูกจ้าง               
ตั้งแต่ ๕๐๐ คนข้ึนไป    เพื่อให้มีการพฒันารูปแบบและหลกัเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการกระตุน้
สถานประกอบกิจการทั้ง  ๒ ขนาด  ให้มีการด าเนินกิจกรรมท่ีเขม้แข็งต่อเน่ืองและขยายก่อเกิดชมรมกวา้งขวาง
มากยิ่งข้ึน    ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดป้ระสานให้มีการส่งชมรมเขา้ประกวดขนาดเล็กถึงกลาง จ านวน  ๓๐ ชมรม  
และขนาดใหญ่ จ านวน ๑๘ ชมรม   
 ๔. การจดัประชุมให้ความรู้การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                        
แก่เจา้หนา้ท่ี    กระทรวงแรงงานได้จดัประชุมเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงแรงงานทุกจงัหวดัและบุคลากรของสถานประกอบกิจการทัว่ประเทศ   เพื่อให้เกิดการประสาน  
สอดรับและเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของโครงการTO BE NUMBER ONE  โดยได้เ รียนเชิญ               
หม่อมหลวงยุพดี   ศิริวรรณ  ท่ีปรึกษาส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ
บรรยายให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้ทราบการพฒันารูปแบบการจัดตั้ งชมรม  การด าเนินการตามกระบวนการ                  
ให้มีประสิทธิภาพ   การมีนวตกรรมเชิงสร้างสรรค์  ตลอดจนวิธีการขยายเครือข่ายและเพิ่มจ านวนสมาชิก   
รวมทั้งความเขา้ใจในเร่ืองขั้นตอนการพฒันาชมรมท่ีรักษามาตรฐานตน้แบบระดบัประเทศ      
 

ส าหรับแนวทางการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี  ๒๕๕๒  
    ในปี ๒๕๕๒  กระทรวงแรงงานยงัคงมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนการ
ด า เ นินการชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบกิจการให้ มีความเข้มแข็งและสามารถ                  
ด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งเขม้ขน้   สามารถขยายเครือข่ายและเห็นผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  โดยนอ้มน าพระปณิธาน
ของทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี  องคป์ระธานฯ มาด าเนินการตามแนวทางดงัน้ี 



 ๑๕ 

 ๑.  สนบัสนุนการจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE อยา่งต่อเน่ือง                      
โดยรณรงค์และขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ส่งชมรมเขา้ประกวดให้เพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากไดรั้บการ
สนบัสนุนใหแ้ยกประเภทสถานประกอบกิจการเป็น  ๒ ขนาดแลว้    ซ่ึงในปี ๒๕๕๒  แมจ้ะเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ท าใหส้ถานประกอบกิจการจ านวนมากตอ้งชะลอการผลิต และใชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อรักษากิจการให้คงอยูต่่อไป
ไดแ้ต่ปรากฏวา่มีชมรมทั้ง  ๒ ประเภท  เขา้ร่วมประกวดมากข้ึน  รวมจ านวน  ๖๘  ชมรม 
 ๒. ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้สถานประกอบกิจการท่ีได้จดัตั้งชมรมด าเนิน
กิจกรรมอยา่งหลากหลายและเขม้แขง็   สนบัสนุนใหมี้การขยายจดัตั้งชมรมเพิ่มข้ึนอีกในกรณีท่ีมีสาขาอ่ืนในพื้นท่ี
ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเน่ืองทุกปี    เพื่อพฒันารูปแบบการด าเนินงานและ                 
เป็นการรักษามาตรฐานต่อไป 
 ๓. สนับสนุนการจดัตั้ งศูนยเ์รียนรู้ส าหรับชมรมท่ีประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรมดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่สถานประกอบกิจการอ่ืน เป็นการสร้าง             
ความสามคัคีระหวา่งเครือข่ายชมรมและเกิดความภาคภูมิใจใหส้ถานประกอบกิจการตลอดจนสมาชิก 
 ๔. รณรงค์การปรับเจตคตินายจา้งให้โอกาสผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเขา้รับการ
บ าบดัและฟ้ืนฟู  โดยกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือเจา้ของสถานประกอบกิจการ   หากตรวจพบลูกจา้งเป็น             
ผูเ้สพ / ผูติ้ดยา  ขอใหส่้งเขา้รับการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูโดยไม่ถือเป็นวนัลาและจ่ายค่าจา้งตามปกติ  พร้อมทั้งรับกลบั
เขา้ท างาน 
 ๕.  มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยในทุกจงัหวดั                       
ร่วมสนบัสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  การประสานให ้                    
สถานประกอบกิจการสมคัรเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE  การประชาสัมพนัธ์ให้ชมรมติดตาม
รายการองคป์ระธานฯ  ทางส่ือโทรทศัน์  การร่วมกิจกรรมในวโรกาสเสด็จเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นและเยี่ยมสมาชิก
หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทุกกรณี 
  นายศัจธร  วัฒนะมงคล  ผู้อ านวยการส านักงานกิจการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กราบทูลแผนการด าเนินงานโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (TO BE  NUMBER ONE ) 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
   กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศกส.ศธ.) ตั้ งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันก ลุ่มผู ้มี โอกาสเข้าไปเ ก่ียวข้องกับยา เสพติด (POTENTIAL DEMAND)                      
ซ่ึงมุ่งผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุม้กนั การเฝ้าระวงัและจดัการกบัปัญหายาเสพติด
โดยก าหนดกิจกรรมพฒันาโรงเรียนเขม้แข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างย ัง่ยืน สถานศึกษาทุกแห่ง จ าเป็นตอ้งจดั



 ๑๖ 

ระบบงานด้านยาเสพติดเพื่อบูรณาการการท างานทั้ งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้สามารถ
ด าเนินการไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธ์ิผล  
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จดัท าบันทึก
ขอ้ตกลง ร่วมกบักรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงานการตามโครงการรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เม่ือวนัท่ี  ๙ มิถุนายน  ๒๕๔๕ โดยทูลกระหม่อมหญิง              
อุบลรัตนราชกญัญา   สิริวฒันาพรรณวดี  เสด็จเป็นองคป์ระธานเปิดงานการจดัตั้งชมรม TO   BE   NUMBER  
ONE   ในสถานศึกษา ณ  อินดอร์ สเตเดียม  กรุงเทพมหานคร  จนถึงบดัน้ีรวมเป็นระยะเวลา  ๘  ปี  ท่ีสถานศึกษา         
ทุกแห่งไดด้ าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER ONE ปรากฏผล ดงัน้ี 
 ๑.  ด าเนินจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์
ท่ี  ๑   การรณรงค์เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     
ซ่ึงประกอบดว้ย ๓ ก  ไดแ้ก่  กรรมการ  กองทุน และกิจกรรม 
 ๒.  ด าเนินการรับสมคัรสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปี
การศึกษาทั้ง  ๒  ภาคเรียน  เน่ืองจากมีนักเรียน นิสิต นกัศึกษา ท่ีจบการศึกษาและมีการยา้ยสถานศึกษาในทุก
ระดบัชั้น ก าหนดเป้าหมาย ๑๐๐  เปอร์เซ็นตใ์นทุกสถานศึกษา  
 ๓. ชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งสร้างสรรค ์และต่อเน่ืองตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทาง
จิตใจกบัเยาวชน  ซ่ึงประกอบดว้ย  ๒ โครงการ คือ โครงการท่ี ๑ พฒันาแกนน า และสนบัสนุนการจดักิจกรรม 
การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตในชุมชน  โครงการท่ี ๒ จดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น ตามแนวทางปรับทุกข ์ สร้างสุข
แกปั้ญหา พฒันา EQ จดัใหมี้การบริการกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะสร้างสรรค ์ 
 ๔. จดัให้มีการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจของสมาชิก
ชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในสถานศึกษา เพื่อน าผลงานและส่งตวัแทนของชมรมเขา้ประกวดในระดบั
จงัหวดั และระดบัประเทศ เช่น การประกวดร้องเพลง TO  BE  NUMBER ONE การประกวด MR&MISS               
TO  BE  NUMBER ONE  การประกวด  TEEN AROBIC AND DANCERSIZE  เป็นตน้  
 ๕. สมาชิกชมรม TO BE  NUMBER ONE ในสถานศึกษาไดด้ าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   การพฒันาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือ โดยการน าองค์ความรู้และการให้ความช่วยเหลือเพื่อน
สมาชิกในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลในชนบท และการมีจิตอาสาเขา้ไปช่วยเหลือตามสถานท่ีต่างๆ            
เช่น  โรงพยาบาล  วดั  มสัยิด  โบสถ์   และศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน ผูป้ระสบปัญหาดา้นภยัพิบติัตามธรรมชาติ 
เป็นตน้  
 



 ๑๗ 

   ศูนยป์ฏิบติัการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการ
โครงการ TO BE  NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และต่อเน่ืองปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ประกอบดว้ย
โครงการหลกัโดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษา และส านกังานป.ป.ส. 
ดงัน้ี   
    ๑. โครงการอบรมนักเรียนแกนน าการป้องกันยาเสพติด (ชมรม TO BE  
NUMBER ONE ) ในสถานศึกษา จดัอบรมทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๒.  โครงการอบรมครูแกนน าการป้องกนัยาเสพติด (ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ) ในสถานศึกษา จดัอบรมทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๓. โครงการจดัประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจของสมาชิก 
ชมรม  TO BE  NUMBER ONE จดัประกวดในทุกสถานศึกษา  
    ๔.  โครงการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยจดัตั้งตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ ๓๗๐ แห่ง 
    ๕. โครงการจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา           
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัจงัหวดั  ระดบัเขตตรวจราชการ  ระดบัประเทศ  
    ๖. โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา วนัต่อตา้นยาเสพ
ติดโลก จดันิทรรศการในทุกสถานศึกษา  
    ๗. โครงการอาสาสมาชิก TO BE  NUMBER ONE จดักิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายภายในชุมชน 
   ในการด าเนินงานของโครงการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE  NUMBER 
ONE  ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาท่ีรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของชมรม TO  BE  NUMBER ONE ในสถานศึกษา พบปัญหา อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ                
จากสถานศึกษา ดงัน้ี  
    ๑. ศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัหลายแห่ง ไม่ไดด้ าเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา                      
เสนอแผนงาน / โครงการในแต่ละปีท าให้ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณตามท่ีส านักงาน ป.ป.ส. ตดัโอนไปให ้           
ศกส.จ.   



 ๑๘ 

    ๒. สถานศึกษายงัขาดองค์ความรู้ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าหลักสูตรการอบรมครู  นักเรียน นิสิต นักศึกษา                     
หรืออบรมวทิยากรประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต 
    ๓. เอกสาร คู่ มือ ส่ือท่ีเป็นองค์ความรู้ย ังไม่ เพียงพอกับสถานศึกษาท่ีมี              
จ  านวนมาก กิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ  เช่น การร้อง  การเต้น การประกวด ท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดี ในรูป VCD              
เป็นตน้ 
    ๔. สถานศึกษาไม่มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ท าให้คณะกรรมการ 
ของชมรมตอ้งจดัหาทุน  โดยการจดักิจกรรม แต่ยงัไม่เพียงพอส่งผลให้การด าเนินงานของชมรมไม่ต่อเน่ือง            
และไม่เขม้แขง็ตามหลกัการ 
    ๕. สถานศึกษาท่ีไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดกรมส่งเสริม                 
การปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  กระทรวงว ัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมยงัมีจ านวนนอ้ย ยงัไม่เป็นเอกภาพ  
   แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและ               
ต่อเน่ืองของโครงการรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE  NUMBER ONE  ในส่วนของการด าเนิน           
ของสถานศึกษาท่ีมีการจดัตั้งชมรม TO  BE  NUMBER ONE ในสถานศึกษา และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นเห็นสมควร
ด าเนินการดงัน้ี 
 ๑. ส านักงาน ป.ป.ส. จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีมีสถานศึกษา               
ไปขบัเคล่ือนการด าเนินงานในสถานศึกษาทุกแห่ง 
 ๒.  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในกลุ่มสถานศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE   
เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรค และก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีเขม้แขง็ และย ัง่ยนืต่อไป  
 ๓.  จดัท าแผนงานบูรณาการของหน่วยงานท่ีมีสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดกลไก
การขบัเคล่ือนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  โดยมีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขให้การสนบัสนุน           
และช่วยเหลือดา้นองคค์วามรู้ และส านกังาน ป.ป.ส. สนบัสนุนงบประมาณ 
 

  นายธวัชชัย    ไทยเขียว     อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   กราบทูลรายงานผล
และแผนการด าเนินการโครงการ  TO BE NUMBER ONE   ดงัต่อไปน้ี  

  กระทรวงยุติธรรม ไดด้ าเนินโครงการ TO BE  NUMBER  ONE  FRIEND  CORNER                       
มาตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๘   โดยมอบหมายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลักในการ                     
น าโครงการเข้าไปด าเนินงานในหน่วยงาน   ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงได้แก่               
สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั และศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  



 ๑๙ 

ในปีแรกท่ีเร่ิมด าเนินโครงการได้ก าหนดให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต                  
จ  านวน ๑๗  แห่ง  ครอบคลุมทัว่ประเทศน ากิจกรรม TO BE  NUMBER  ONE  FRIEND  CORNER  ไปใช ้            
โดยเปิดเป็นศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น มีการรับสมัครสมาชิก และอบรมแกนน าท่ีเป็นผู ้ปฏิบัติงานประจ าศูนย ์                     
ซ่ึงได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน และถือได้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญท่ีส่งเสริมศกัยภาพทางบวก         
ตลอดจนน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

จากนั้นปี  ๒๕๕๐ ได้ขยายโครงการเขา้ไปด าเนินงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน  จ านวน ๑๑ แห่ง  และปี ๒๕๕๑ ขยายเพิ่มอีก ๑๑ แห่ง ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
รวม ๓๙ แห่ง  ท าใหก้ระทรวงยติุธรรมสามารถจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นไดแ้ลว้ จ  านวน ๓๙ ศูนย ์

ในปี ๒๕๕๑ นอกจากมีการด าเนินการจัดตั้ งศูนย์เพื่อนใจวัย รุ่นในสถานพินิจ                    
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน จ านวน ๓๙ ศูนยแ์ล้ว  ยงัมีการอบรมแกนน าประจ าศูนยแ์ละรับสมคัรสมาชิก              
ของศูนยแ์ละมีการจดัส่งงบประมาณเพื่อใช้ภายในศูนยท์ั้ง ๓๙ ศูนย ์  ให้กบัศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน              
เขตและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั   รวมทั้งจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการน า
โครงการน าร่อง TO BE NUMBER  ONE  FRIEND CORNER  ไปใชใ้นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน   
เพื่อพัฒนาศักยภาพตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในการด า เนินการของศูนย์เพื่อนใจวัย รุ่น ให้ถูกต้อง                  
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากนั้น ก่อนส้ินปีงบประมาณ ไดมี้การจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการติดตามผล
การด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER  ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน และศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จ านวน ๓๙ ศูนย ์ เพื่อสรุปการด าเนินงานภายในปี ๒๕๕๑               
และสรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข   เพื่อพัฒนาการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป                  
และยงัเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานตรงอีกทางหน่ึงดว้ย 

ส าหรับในปี ๒๕๕๒  กระทรวงยุติธรรมมีแผนงานให้กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ให้ครบทุกแห่ง ซ่ึงจะด าเนินในสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั อีก ๑๒ แห่ง รวม เป็น ๕๑ แห่ง ซ่ึงครบตามจ านวนของหน่วยงานกรมพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน ท่ีมีอยู่ ๕๑ แห่งทัว่ประเทศ และจะไดมี้การติดตามการด าเนินในส้ินปีงบประมาณ
ต่อไป และในปีน้ีไดก้ าหนดให้มีการเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) 
จ  านวน ๑ แห่ง คือ ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นของสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัภูเก็ต  โดยไดก้ราบทูล
เชิญเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวฒันาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน           
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น                
ไปแลว้เม่ือวนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ท่ีผา่นมา  



 ๒๐ 

   ผลการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตั้งแต่เดือน
มกราคมปี ๒๕๔๘  โดยมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการต่างๆโดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากกรมสุขภาพจิตและใน
ปีงบประมาณปี ๒๕๔๙  กรมพินิจไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากการจดัท า TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER ส าหรับศูนยก์ารฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  ซ่ึงรับผิดชอบควบคุมดูแลแกไ้ขสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ตามค าพิพากษาของศาล ซ่ึงไดจ้ดัตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๖  แห่ง และในเขตภูมิภาคอีก ๑๑  แห่ง 
รวมเป็น ๑๗  แห่ง โดยศูนยฝึ์กและอบรมเหล่าน้ีไดจ้ดัสถานท่ีภายในเป็นมุมร่วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและผูท่ี้สนใจ 
ดว้ยแนวคิด ปรับทุกข ์สร้างสุข พฒันาอีคิว ทั้งจากเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันากลุ่ม 

  รูปแบบการด าเนินงานในปี ๒๕๕๑ ของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
ประกอบดว้ย  

รูปแบบท่ี ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จดัท ารูปแบบศูนย์ฝึก
ส าหรับเยาวชนและน าร่อง ท่ีศูนยฝึ์กอบรมเขต  ๒ ราชบุรี และสถานพินิจและคุมครองเด็กปทุมธานี โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณจากองคก์รเอดส์สหประชาชาติ โดยผา่นส านกังานองคก์รสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติด
และอาชญากรรม (UNODC)  

รูปแบบท่ี ๒  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ไดจ้ดัท าคู่มือปฏิบติังาน
ของศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ท่ีใช้ในศูนยก์ารฝึกอบรมต่างๆ และ                 
ระบุกิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ีชดัเจนน าไปสู่การขยายผลการด าเนินงานท่ีชดัเจนในปี ๒๕๕๑ โดยขยายผลการ
ด าเนินงานน้ีไปใชใ้นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กเยาวชน ในส่วนของภูมิภาคอีก ๑๗  แห่ง  

ผลการด าเนินการปี  ๒๕๕๑  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณในหมวดงบประมาณของปี   ๒๕๕๑ ในหมวดรายจ่ายอ่ืนตามแผนการป้องกันแก้ไขและปราบปราม              
ยาเสพติด ซ่ึงมีการด าเนินการต่อไปน้ี  

๑) มีการพฒันาในงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER 
ในศูนยเ์ด็กและการฝึกอบรมจ านวน ๑๗ แห่งขั้นตน้  

๒) มีการด าเนินงานโครงการน าร่องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE 
FRIEND CORNER ขยายไปสู่ในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ านวน ๑๑  แห่ง 

๓) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CORNER ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการน้ี 

๔) จดัท าโครงการค่ายลูกเสือจากศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนจ านวน  ๑๗  
แห่ง  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน  ๗๕๐  คน  

๕) จดัท าโครงการค่ายเยาวชนไม่พึ่งพายาเสพติด ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน ๑๐๙ 
คน  เม่ือเดือนสิงหาคม ปี  ๒๕๕๑  ท่ีจงัหวดันครนายก  



 ๒๑ 

๖) จดัท าโครงการเป็นหน่ึงดว้ยกีฬาโดยไม่พึ่งพายาเสพติดโดยมีการจดัการ
แข่งขนัฟุตซอลระหวา่งเด็กและเยาวชนในสถานฝึกอบรมและกรมพินิจทัว่ประเทศรวม  ๒,๖๐๐ คน ประจ าเดือน
พฤษภาคม  ปี ๒๕๕๑  ท่ีกองทพัอากาศดอนเมือง 

๗) จากผลการด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER ประจ าปี  ๒๕๕๑ ท าให้มีเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นสมาชิกดงัน้ี มีเยาวชนแกนน า จ  านวน ๔๓๗ คน 
และสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER จ  านวน  ๓,๗๑๘   คน  ส่วนในสถานพินิจมี
เยาวชนท่ีเป็นแกนน าจ านวน   ๒๒๖  คน และสมาชิก จ านวน  ๑,๖๙๑  คน รวมเป็นแกนน าทั้งส้ิน ๖๖๓   คน 
จ านวนสมาชิกทั้งส้ิน   ๕,๔๐๙  คน 

  แผนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามแผนปี 
๒๕๕๒ ไดมี้แผนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  

๑) พฒันาการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน  ทั้ง  ๑๗  แห่ง ให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัได้ด าเนินการไปแล้ว            
๒ ไตรมาส 

๒) พฒันาการด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๑ แห่งให้ได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัได้ท าไปแล้ว         
๒ ไตรมาส 

๓)  ด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการน าร่อง TO BE NUMBER 
ONE FRIEND CORNER ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ในเดือน กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๒ ท่ีกรุงเทพฯเพื่อจะน าความรู้
ขยายไปใชใ้นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากเดิมท่ีน าไปใชแ้ลว้  ๑๑  แห่ง  

๔) ด าเนินการจดัประชุมแผนการปฏิบติัการเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการน้ีจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ คาดวา่จะจดัการไดใ้นเดือนสิงหาคม ปี  ๒๕๕๒   

๕)  จากการท่ีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ได้จัดตั้ งสถานพินิจ              
ทัว่ประเทศครบทั้ง  ๗๖จงัหวดัแลว้ แต่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพียง ๓๔ จงัหวดัเท่านั้น ดงันั้นทางกรม
พินิจจึงตอ้งการใหจ้งัหวดัท่ีเหลือไดมี้การจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ข้ึนมา ซ่ึงคาด
วา่จะครบทั้ง  ๓๔  แห่ง ภายในปี ๒๕๕๒  และเม่ือสามารถจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ครบหมดแลว้ คาดวา่จะมีแกนน าเยาวชนจากกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศทั้งส้ิน ๑,๕๐๐ คน 
สมาชิกโครงการทั้งส้ิน ๗,๒๐๐  คน 

 
 
 



 ๒๒ 

นายแพทย์โกวิท      ยงวานิชจิต รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร กราบทูล
รายงานผลการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๑ 
ท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
   จากการจัดตั้ งคณะอนุกรรมการ  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นท่ีปรึกษา และปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน                                     
มีคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยส่วนราชการของกรุงเทพมหานครร่วมพิจารณาแผนงาน โครงการท่ี
เก่ียวขอ้ง               พร้อมทั้งขบัเคล่ือนและสนบัสนุนให้หน่วยงานในพื้นท่ีมีการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์หลกัของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การรณรงค์เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 - จากการประชาสัมพนัธ์ให้เยาวชนและประชาชนสมคัรสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE   จนถึงปัจจุบนั กรุงเทพมหานครมีสมาชิกจ านวนทั้งส้ิน ๑,๐๗๐,๕๙๕ คน โดยจดัตั้งเป็นชมรม 
TO BE NUMBER ONE  ๒,๙๙๒ ชมรม ในการด าเนินกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 -  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  กรุงเทพมหานครไดส่้งเสริม
และสนบัสนุนการประกวดชมรมทั้งในประเภทชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยกรุงเทพมหานคร
เป็นเจา้ภาพการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๕๑ มี
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมประกวดจ านวน ๔๙ ชุมชน จาก ๔๘ เขต 
 - การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ไดรั้บรางวลัดาวรุ่ง ๒ ชมรม จากการตดัสินระดบัประเทศ ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 
เขตจตุจกัร ไดรั้บรางวลัดาวรุ่งล าดบัท่ี ๑ และโรงเรียนวดัยายร่ม เขตจอมทอง ไดรั้บรางวลัดาวรุ่งล าดบัท่ี ๓ 
 - ส าหรับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
กรุงเทพมหานครไดข้บัเคล่ือนและผลกัดนัใหส้ถานประกอบการในพื้นท่ีเตรียมพร้อมส าหรับการเขา้ร่วมประกวด 
จากการให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่สถานประกอบการในปี ๒๕๕๑ มีสถานประกอบการท่ีมีความเขม้แข็งและสนใจ
จะจดัตั้งชมรม         TO BE NUMBER ONE จ านวน ๒๐ แห่ง 
 

  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตแก่เยาวชน 
    กรุงเทพมหานคร ไดส้นบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา 
เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมตามแนวทางปรับทุกข ์สร้างสุข แกปั้ญหา และพฒันา EQ โดยไดมี้การอบรม
นกัเรียนอาสาสมคัรแกนน าศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๕ โรงเรียน  



 ๒๓ 

ส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา ได้จดัท าโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานคร                     
ปลอดยาเสพติด  และส านึกรักพ่อหลวงข้ึน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนมีความรักและผูกพนั               
ในสถาบนัครอบครัว การศึกษา ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์สร้างภาวะผูน้ าแก่เยาวชน รวมทั้งให้เยาวชนรู้จกั
โทษภยัของยาเสพติดและรู้หลกัปฏิบติัใหห่้างไกลยาเสพติด  โดยมีเป้าหมายเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง 
และอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
    นอกจากนั้นยงัได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับ
เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึงการเพิ่มพื้นท่ีเชิงบวก ให้เยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะ ความสามารถใน              
ด้านต่างๆ   ซ่ึงในสโมสรกีฬาของกรุงเทพมหานครจ านวน ๕๐ แห่ง ลานกีฬา ๑,๒๖๑ แห่ง โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร  ๓ แห่ง และศูนยกี์ฬากรุงเทพมหานคร ๙ แห่ง มีการสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ออกก าลงักาย และสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน 
น าไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และมีสังคมท่ีดี 
 

  ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาทกัษะชีวติและเครือข่ายป้องกนัและช่วยเหลือ 
กรุงเทพมหานครจดัอบรมทกัษะชีวติเพื่อการป้องกนัยาเสพติดแก่นกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน ๘๐๐ คน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถ
น าทกัษะ ชีวติไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีคุณภาพชีวติท่ีดี และมีศกัยภาพท่ีจะป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติด  
 - ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ สนับส นุ นก า ร จัด กิ จ ก ร รม ขอ ง สภ า เ ย า ว ชน
กรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เป็นเวทีแลกเปล่ียนแนวความคิด และสะทอ้นปัญหาเยาวชนให้กบัสังคม 
เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานระหวา่งเยาวชนกลุ่มต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพ และคุณภาพชีวิตของเยาวชน อาทิเช่น ฝึกอบรมการจดัท าแผนงาน/โครงการ              
จดัประชุม จดักิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นตน้ 
 - นอกจากนั้นยงัได้ส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
๒๕๕๑   เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทั้งท่ีเป็นรายบุคคล และกลุ่มเยาวชน ท่ีมีอายรุะหวา่ง ๑๕- ๒๕ ปี มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม  โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีผ่านมามีเยาวชนท่ีได้รับการคดัเลือกและ                    
เชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๗ คน และกลุ่มเยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือก                 
จ  านวน ๕ กลุ่ม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายพลงัเยาวชน   ในการท ากิจกรรม เป็นตวัอย่างท่ีดี และเป็นแรงจูงใจให้กบั  
เด็กอ่ืนๆในการปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
     ส าหรับแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๕๒ น้ี กรุงเทพมหานครมุ่งด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างค่านิยมการเป็นท่ีหน่ึงโดยไม่พึ่งพายาเสพติดตามยุทธศาสตร์หลกั ให้ครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นท่ี
และกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้ งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา สถาน



 ๒๔ 

ประกอบการ การอบรมอาสาสมคัรแกนน าศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา การจดักิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ทางจิตแก่เยาวชนในสถานศึกษา นอกจากนั้นยงัได้มีการติดตามประเมินผลการพฒันาศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น                     
ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๕ แห่ง จาก ๓๖ เขต และขยายผลการด าเนินงานพฒันา                    
ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีความพร้อมจ านวน ๓๐ แห่ง ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ แก่บุคลากร               
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายและขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วาระที ่๕ ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยก์ราบทูลการด าเนินงานท่ีให้การ

สนบัสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และแผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๑ และเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกราบทูล เสนอแนวนโยบายการด าเนินงานยา
เสพติดและแนวทางการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑  
ตามล าดบั  

 

 นางกานดา  ว ัชราภัย   รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์                 
กราบทูลรายงานการด าเนินงานของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงสนบัสนุนโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ตามนโยบายการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ดงัน้ี 
   กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ไดจ้ดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด   โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย  ส่วนราชการระดบักรม ๕ กรม ๑ องค์การมหาชน และ ๒ 
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ส านกังานปลดักระทรวง  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว  ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ ส านกังาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ องคก์ารมหาชน ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบดว้ย สถานธนานุเคราะห์ และการเคหะแห่งชาติ โดยมีส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดั เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ท าหนา้ท่ีเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายและบูรณาการ
ภารกิจดา้นสังคมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน                        
การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัว และการพฒันาชุมชน สังคมใหมี้ความเขม้แขง็  
 
 



 ๒๕ 

  ดา้นการพฒันาคน  
   โดยให้ความส าคญักบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อให้โอกาสเด็ก
และเยาวชนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง ไดแ้ก่ โครงการปาฏิหารยแ์ห่งชีวิต โครงการจดัตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และโครงการพื้นท่ีสร้างสรรคส์ าหรับเด็กและเยาวชน 
  ดา้นการพฒันาครอบครัว 
   โดยให้ความส าคัญกับการสร้างบทบาทสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบัน               
ทางสังคมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน  
  ดา้นการพฒันาชุมชนและสังคม 
   โดยให้ความส าคญักบัการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน
และสังคม เพื่อสร้างโครงข่ายการคุม้ครองทางสังคม ได้แก่ การจดัท าแผนชุมชน การจดัตั้งสภาองค์กรชุมชน               
การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร และองคก์รสาธารณะประโยชน์ 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณ  จากส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  เพื่อด าเนินโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เป็นจ านวนเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สองลา้นห้าแสนหกหม่ืนบาทถว้น) ไดแ้ก่ 
โครงการขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการเฝ้าระวงัและพฒันาศกัยภาพเด็ก           
และเยาวชน โครงการหอพกัสีขาว 
  นอกจากน้ี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดรั้บมอบหมายจาก
รัฐบาลให้เป็นเจา้ภาพหลกัยุทธศาสตร์ “ร้ัวครอบครัว” ในการด าเนินการเก่ียวกบัครอบครัวสีขาว และครอบครัว
เขม้แขง็ เพื่อเป็นกลไกก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และการติดตามการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัครอบครัวไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ   โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมความเขม้แข็งของครอบครัว  ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
เป็นท่ีปรึกษา ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ                 
ร่วมกบัผูแ้ทนส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  นายพิทยา   จินาวัฒน์   รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                  

กราบทูลรายงานแนวนโยบายการด าเนินงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแนวทางการสนับสนุน               

การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
๑. แนวนโยบายการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

การด าเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๒ ยงัคงให้ความส าคญักบัการ
แกไ้ขปัญหาพื้นท่ีและกลุ่มประชากรปัญหา การแกไ้ขจุดอ่อนของแต่ละมาตรการท่ีส่งผลให้ปัญหายาเสพติดมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน และกระบวนการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการหลัก ๔ แนวทาง 



 ๒๖ 

ประกอบดว้ย มาตรการปราบปรามยาเสพติด (Supply)  มาตรการบ าบดัรักษา (Demand)  มาตรการดา้นป้องกนั
กลุ่มเส่ียงมิใหมี้โอกาสเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (Potential Demand) และมาตรการบริหารจดัการ (Management) 

การด าเนินงานตามมาตรการด้านป้องกันฯ เน้นการด าเนินงานกบักลุ่มเส่ียง                 
ท่ีมีโอกาสเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด   โดยกลุ่มเป้าหมายเยาวชนถือเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอตัราเส่ียงสูงต่อปัญหา
ยาเสพติด  จึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างแนวทางป้องกนัอยา่งจริงจงั เพื่อใหส้ามารถควบคุมปัญหาได ้ 

จากการเฝ้าระวงัปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง
ในช่วง ๒ – ๓  ปีท่ีผ่านมา พบว่าปัจจัยลบในสังคมท่ีท าให้เยาวชนเข้าไปมีพฤติกรรมเส่ียงและเก่ียวข้อง                  
กบัยาเสพติด   อนัได้แก่   สถานบนัเทิงท่ีผิดกฎหมายและกฎระเบียบ   หอพกัท่ีไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกตอ้ง            
ร้านโต๊ะสนุกเกอร์   โต๊ะพนนับอล   ร้านเกม  อินเตอร์เน็ต แหล่งมัว่สุม  การปล่อยให้เยาวชนอายุต ่ากว่า ๑๘ ปี 
เท่ียวเตร่เวลากลางคืนหลงั  ๒๒.๐๐ น และปัญหาเยาวชนติดเกม ยงัคงอยู่ในเกณฑ์สูงในขณะท่ีปัจจยับวกหรือ
พื้นท่ีบวกท่ีเป็นทางเลือกให้กบัเยาวชนในการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติด กลบัมีจ านวนไม่มากนกั 
ในแต่ละพื้นท่ี ท าใหไ้ม่มีความสมดุลส าหรับทางเลือกใหก้บัเยาวชนท่ีดีเพียงพอ จึงเป็นเหตุให้ภูมิคุม้กนัทางสังคม
อยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่สูงนกั ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงของเยาวชนอยา่งมากมาย  
    ดงันั้น ส านกังาน ป.ป.ส. จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ ๕ ร้ัวป้องกนั เพื่อเป็นเกราะ 
คุม้กนัภยัยาเสพติดในแต่ละระดบั อนัประกอบดว้ย 
     ร้ัวชายแดน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการท างานตามมาตรการ                 
เสริมความเขม้แขง็ ป้องกนัการลกัลอบน าเขา้ยาเสพติดตามแนวชายแดนท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายท่ีจะด าเนินการ  
     ร้ัวชุมชน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการท างานทุกมาตรการ    
เสริมความเขม้แขง็ มีภูมิคุม้กนัดา้นยาเสพติดในระดบัหมู่บา้น/ชุมชนท่ีก าหนดเป็นเป้าหมาย 
     ร้ัวสังคม คือการสร้างกิจกรรม กระบวนการท างาน จดัระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ ขจดัปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นเง่ือนไขทางลบทุกประเภท เสริมสร้างปัจจยับวกท่ีส่งผลต่อการสร้าง
ภูมิคุม้กนัต่อปัญหายาเสพติด เพื่อใหทุ้กสังคมในทุกจงัหวดัมีความเขม้แขง็ 
     ร้ัวโรงเรียน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการท างาน เสริมความ
เขม้แขง็ในโรงเรียน สถานศึกษา และใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุม้กนัต่อตา้นยาเสพติด 
     ร้ัวครอบครัว คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการท างาน เสริมความ
เขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัครอบครัว ใหมี้ภูมิคุม้กนัดา้นยาเสพติดมากข้ึน เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมท่ีดี  
    การด าเนินงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ าเป็นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบนโยบายการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบั
เยาวชน ครอบครัว การเพิ่มพื้นท่ีบวกและการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาถือว่า               



 ๒๗ 

ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะการรณรงคส์ร้างกระแสการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ตลอดจนศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นซ่ึงเป็นแหล่ง               
ให้ค  าปรึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีโอกาสและทางเลือก               
ในการร่วมกิจกรรมเชิงบวกเพื่อป้องกนัตนเองจากภยัของยาเสพติด 

๒. แนวทางการสนบัสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 
    ในปี ๒๕๕๑ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการ                
TO BE NUMBER ONE ประกอบดว้ย 
 ๑. สนบัสนุนเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๑ ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
 ๒.  สนับสนุนค าขอตั้ งงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ไปย ัง               
ส านักงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จ  านวน ๘๓,๕๒๙,๐๐๐ บาท (แปดสิบ               
สามลา้นหา้แสนสองหม่ืนเกา้พนับาทถว้น)  
 ๓.  ส านักงาน ป .ป.ส .  สนับสนุนงบประมาณเพิ่ ม เ ติมให้กับ                    
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จ  านวนทั้งส้ิน   
๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดลา้นหา้แสนบาทถว้น)  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรม TO BE NUMBER ONE 
    ส าหรับในปี ๒๕๕๒ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ประกอบดว้ย  
 ๑.  สนบัสนุนเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๒ ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
 ๒.  สนับสนุนค าขอตั้ ง งบประมาณของกรมสุขภาพจิตไปยัง              
ส านกังบประมาณ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จ  านวน  ๑๑๓,๗๓๗,๘๐๐ บาท (หน่ึงร้อย           
สิบสามลา้นเจด็แสนสามหม่ืนเจด็พนัแปดร้อยบาทถว้น) เพิ่มจากงบประมาณในปี ๒๕๕๑ ถึง  ๑๑.๕ % 
 ๓.  ส านักงาน ป .ป.ส .  สนับสนุนงบประมาณเพิ่ ม เ ติมให้กับ                    
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จ  านวนทั้งส้ิน      
๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าลา้นหกแสนบาทถว้น) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรม  TO  BE  NUMBER  ONE 
ประจ าปี ๒๕๕๒ 
    เน่ืองจากโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการท่ีสามารถ                    
สร้างกระแสให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ไดมี้โอกาสในการร่วมกิจกรรม              
เชิงบวกเพื่อป้องกนัตนเองจากภยัของยาเสพติด ดงันั้น ส านกังาน ป.ป.ส.  จึงพร้อมให้การสนบัสนุนการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ต่อไป 



 ๒๘ 

 
วาระที ่๖ -     ขอพระราชทานพระอนุญาตปรับปรุงแกไ้ขค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค ์

       ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  (TO  BE NUMBER ONE) 
 
วาระที ่๗ องค์ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการด าเนินงานโครงการ TO  BE   NUMBER  ONE 
   ปี  ๒๕๕๒  ดังนี้ 
  การเชิญประชุุมปีน้ีอาจจะล่าช้าไปกว่าท่ีเคยเพราะติดภาระกิจหลายประการแต่ขอให้ถือเป็น
ธรรมนียมปฏิบั ติ ท่ีจะต้อง มีก ารประ ชุมคณะกรรมการอ าน วยการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เป็นประจ าทุกปี ๆ ละคร้ัง  เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานประจ าปีจากองค์ประธานและได้รับทราบผลการดำ าเนินงาน
ภาพรวมปีท่ีผา่นมา รวมทั้งแผนงานและแนวทางการด าเนินงานปีต่อไป     

  ปี   ๒๕๕๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล                

จ  านวน  ๑๑๓,๗๓๗,๘๐๐ บาท จากท่ีขอไปทั้ งส้ิน ๑๔๐,๘๔๘,๘๐๐บาท เพื่อรักษางานเดิมให้มีมารตรฐานและ

ริเร่ิมพฒันางานใหม่ เพ่ือเน้นเร่ืองคุณภาพให้มากย่ิงข ้ นโดยเฉพาะงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

เป็นงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางจิตใจให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย   ซ่ึงตอ้งใช้เวลาและความอดทนเพราะเป็นเร่ือง              

ของการสร้างจิตส าน กท่ีดีให้กบัคนรุ่นใหม่    ซ ่ งจะเป็นทรัพยากรของชาติในอนาคตการใชง้บประมาณประจ าปี   จึงอาจมี

จ านวนเพิ่มข้ึนบา้งเพราะกลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการอายุระหว่าง ๑๐ – ๒๔ ปี  มีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่

ท่ีเติบโตข ้นและตอ้งการโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเช่นกนั  ในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมท่ี

เ ป็ นหน ่ ง โดย ไ ม่ ต้ อ งพ ่ ง ย า เ สพ ติด ช่ ว ย เ ย า วชนของช า ติ ใ ห้ มี สุ ขภ าพก า ย สุ ขภ าพ ใ จ ท่ี เ ข้ ม แ ข็ ง

ในขณะเดียวกันก็ มีโอกาสทางสังคมในการเข้า ร่วมกิจกรรม ท่ี มีความสุข สนุกและเหมาะสมตามวัย    

ซ ่ งไดใ้ชกิ้จกรรมต่าง ๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นเคร่ืองมือเขา้ถ ง  เพื่อส่งผา่นความรู้  ความเขา้ใจ

และเสริมสร้างทกัษะสังคมให้เป็นเกราะป้องกนัเยาวชนจากภยัยาเสพติด  มองในแง่การป้องกนัปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มเส่ียง ซ ่ งใช้งบประมาณปีละไม่เกิน ๑๒๕ ล้านบาท  เช่ือว่าจะคุ้มค่า และช่วยลดภาระด้านการปราบปราม 

และการบ าบดัรักษาไดใ้นระดบัหน ่ ง   ดงัน้ัน   หากไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณประจ าปีในจ านวนท่ีเพียงพอให้

ด าเนินงานตามแผนโดยไม่ตอ้งขอเพิ่มเติมระหวา่งปีก็จะเป็นการดีท่ีสุด   ซ่ึงในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปัญายาเสพติดของประเทศ  เพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE  จ านวนกวา่  ๓๗ ลา้นคนใน ๗๕ จงัหวดั และ 

๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยงบประมาณ  ๑๒๕ ล้านบาท  คงเป็นจ านวนท่ีไม่มากเกินไปฝากให ้                    



 ๒๙ 

กระทรวงสาธารณสุข  ส านกังบประมาณ  และส านกังานปปส.  ไดช่้วยกนัพิจารณาให้การสนบัสนุนส าหรับการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตามแผนในปี  ๒๕๕๒  น้ีดว้ย 

  
 แนวทางในการท างานร่วมกันในปี  ๒๕๕๒     
   ๑. ให้จดัท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์เลิกยาเสพติด  ๙๘๐  ชีวิต  เพื่อถวายเป็น             
พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   เน่ืองในวโรกาสทรงพระชนมายุ  ๘๐  พรรษาให้แล้วเสร็จ             
เพื่อน ากราบบงัคมทูล   เพื่อทรงทราบถึงผลส าเร็จภายในปี  ๒๕๕๒  ต่อไป 
   ๒. การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ขอให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง    
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ส าหรับจงัหวดัภูมิภาคคงต้องให้ผูว่้าราชการจังหวดัในฐานะประธานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของจังหวดัรายงานต่อ กระทรวงมหาดไทย  ส่วนเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ขอให้ท่านผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และท่านปลดักรุงเทพมหานครช่วยจดัระบบดว้ย  เพื่อสามารถติดตามขอ้มูลของโครงการใน
ภาพรวมผ่านกระทรวงสาธารณสุข    
   ๓. ขอให้ขยายผลการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศ กษา  ให้ครอบคลุมทุกจงัหวดัอย่าง
ต่อเน่ือง   เพราะจากการเดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้วยตวัเอง  ได้รับทราบว่ามีประโยชน์    
และสมาชิกมีความพ งพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ มาก   
   ๔. การติดตามผลการด าเนินงานและเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศ กษาตามโครงการน าร่อง 
๑๕ จงัหวดั  จ  านวน ๑๙ แห่ง  ตั้งใจจะไปเยีย่มใหค้รบอีก ๘ แห่ง   ภายในเดือนกนัยายน ๒๕๕๒  รวมทั้งท่ีจงัหวดั                
อ่ืน ๆไดเ้ชิญมาดว้ย   
   ๕. ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร ช่วยจดัระบบการด าเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER 
ONE ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต  เพ่ือการพฒันางานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทั้งในจงัหวดัภูมิภาค 
และในเขตกรุงเทพมหานครจะได้ เ ดินไปพร้อม ๆ กันแนะน าให้พิ จารณารูปแบบการบริหารจัดการ 
ของกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงประสบความส าเร็จดว้ยดี    เป็นแนวทางในการด าเนินงาน   
   ๖. ให้กระทรวงยุติธรรม ซ ่ งได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE    
พิจารณาขยายผลเร่ืองการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานพินิจและศูนยฝ์ กอบรมของกรมพินิจตามความพร้อม    
เพราะไดไ้ปเยี่ยมและเปิดศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานพินิจ จงัหวดัภูเก็ตแลว้  พบว่าไดผ้ลเป็นท่ีน่าปล้ืมใจมาก    
เยาวชนท่ีท าผดิไดมี้โอกาสร่วมท ากิจกรรมในนามสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไดรู้้จกัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ    
ต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น    มีความรู้ส กดีต่อตนเองและอยากเป็นคนดี   



 ๓๐ 

   ๗. เร่ืองการรณรงค ์ ดว้ยกิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ ในโครงการTO BE NUMBER ONE    
ถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก ท่ีย ังคงต้องท าต่อไปอย่างต่อเน่ือง  เพราะเป็นการสร้างกระแสในกลุ่มวัย รุ่น  
เพื่อใหค้งพลงัและความเขม้แขง็ไวต้ลอดเวลาและเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ท่ีจะเติบโตเพิ่มจ านวนข ้นอีกดว้ย   
   ๘. เร่ืองสุดทา้ยเป็นเร่ืองส าคญั คือ  เร่ืองงบประมาณ ขอเสนอเป็นหลกัการให้ทุกกระทรวงหลกั
ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนบูรณาการความร่วมมือ  ด้วยการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินงานในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ร่วมกนั  โดยมอบกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการฯ  จดัตั้งงบประมาณหลกัให้กบั
โครงการประมาณร้อยละ  ๖๕  ของวงเงิน  ๑๒๕  ล้านบาท  อีกร้อยละ ๓๕  ขอให้ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานปปส.ช่วยเป็นเจ้าภาพในการประชุมพิจารณา   เพื่อหาข้อตกลงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข   
กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์  กระทรวงยุติธรรม   กรุงเทพมหานคร และส านักงานปปส.ในการสนับสนุนงบประมาณส่วนท่ีเหลือ                                  
ใหก้บักรมสุขภาพจิต   
  
มติทีป่ระชุม หน่วยงานที่เกีย่วข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน   
 

เลกิประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
      
 
    นางสาวเนตรชนก บัวเลก็  ผู้จดรายงานการประชุม 
                นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

       หม่อมหลวงยุพดี         ศิริวรรณ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      ทีป่รึกษาส านักงานโครงการ TO BE  NUMBER ONE 


