
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่ ๗ 

วนัจันทร์ที ่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

--------------------------------------- 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ประธาน 

๒ นายจุรินทร์  ลกัษณวศิิษฏ ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 

๓ นายอิสสระ สมชยั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคม รองประธานกรรมการ 

   และความมัน่คงของมนุษย ์  

๔ นายบุญจง  วงศไ์ตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 

    แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  

๕ น.ส.นริศรา ชวาลตนัพิพทัธ์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 

   แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

๖ นายยพุ นานา ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 

   แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  

๗ นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๘ นายวลัลภ พลอยทบัทิม ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ กรรมการ 

   ความมัน่คงของมนุษย ์  

๙ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๑๐ พล.ต.ชยัพฤกษ ์ พนูสวสัด์ิ เลขานุการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กรรมการ 

   แทน  ปลดักระทรวงกลาโหม  

๑๑ นายขวญัชยั วงศนิ์ติกร รองปลดักระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

   แทน  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

๑๒ นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กรรมการ 

   แทน  ปลดักระทรวงยติุธรรม  

๑๓ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ ์ รองปลดักระทรวงแรงงาน กรรมการ 

   แทน  ปลดักระทรวงแรงงาน  
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๑๔ นายสายณัห์ รุ่งป่าสัก ท่ีปรึกษากระทรวงศึกษาธิการดา้นการประเมิน กรรมการ 

   คุณภาพการศึกษา  

   แทน  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

๑๕ นพ.โกวทิ   ยงวานิชจิต รองผูอ้  านวยการส านกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 

   แทน  ปลดักรุงเทพมหานคร  

๑๖ พล.ท.สุรศกัด์ิ กาญจนรัตน์ ผูช่้วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน กรรมการ 

   แทน  ผูบ้ญัชาการทหารบก  

๑๗ นางจุฑาทิพย ์ เตชชาติวนิช ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ กรรมการ 

   แทน  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ  

๑๘ นางสุชาดา รังสินนัท ์ ท่ีปรึกษาระบบราชการส านกังานคณะกรรมการ กรรมการ 

   ขา้ราชการพลเรือน  

   แทน  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  

๑๙ นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 

๒๐ นายวเิชียร ชวลิต อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ 

๒๑ นายพิทยา จินาวฒัน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ กรรมการ 

   ปราบปรามยาเสพติด  

   แทน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ  

   ปราบปรามยาเสพติด  

๒๒ พล.ต.ต.อาชวนัต ์ โชติกเสถียร ผูบ้งัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการ กรรมการ 

   ต ารวจปราบปรามยาเสพติด  

   แทน  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  

๒๓ นายสุมนชาติ คุปตะวาทิน ผูต้รวจการอาวุโส บริษทั อ.ส.ม.ท.จ ากดั(มหาชน) กรรมการ 

   แทน  ประธานกรรมการ บริษทั อ.ส.ม.ท. จ  ากดั (มหาชน)  

๒๔ นายบริสุทธ์ิ บูรณะสัมฤทธ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  กรรมการ 

   
แทน  กรรมการผูจ้ดัการสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีี  
ช่อง  ๓ 

 

๒๕ พ.อ.ชยัณภนท ์ อเนกเวยีง ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก  กรรมการ 

   แทน  ผูอ้  านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก  
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๒๖ น.ส.มนสัชนก ปานป้ัน รักษาการหวัหนา้งานวางแผนภาพลกัษณ์องคก์รฝ่ายรายการ กรรมการ 

   แทน  กรรมการผูจ้ดัการสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก  ช่อง  ๗  

๒๗ นางกีรติกา จิตรายานนท ์ หวัหนา้กลุ่มออกแบบและสร้างสรรคก์ารผลิตรายการ ๑,๔ กรรมการ 

   แทน  ผูอ้  านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย             

๒๘ นายจรุงศกัด์ิ ชา้งสุวฒัน์ เจา้หนา้ท่ีผงัรายการอาวุโส  กรรมการ 

   แทน  ผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ทีวไีทย  

๒๙ น.ส.จิระเกศ ศิริปรีดาภกัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ า กดั กรรมการ 

   แทน  ประธานกรรมการบริษทั  เจ เอส แอล โกบอล  มีเดีย จ  ากดั  

๓๐ น.ส.ประภาวดี ธานิรนานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี   กรรมการ 

   จ ากดั (มหาชน)  

   แทน  ประธานกรรมการบริษทั จีเอม็เอม็  แกรมม่ี  

   จ ากดั (มหาชน)  

๓๑ นพ.ปราชญ ์ บุณยวงศว์โิรจน์ คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงคป้์องกนัและ กรรมการ 

   แกไ้ขปัญหายาเสพติด  

๓๒ นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทณัฑ์  กรรมการ 

๓๓ นพ.ชาตรี บานช่ืน อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและ 

    เลขานุการ 

๓๔ นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและ 

    ผูช่้วยเลขานุการ 

๓๕ ม.ล.ยพุดี ศิริวรรณ ท่ีปรึกษาส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรรมการและ 

    ผูช่้วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ นายสุนิต์ิ ทีวะเวช ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข 

๒ นายบุณยธี์ร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

๓ นพ.ค ารณ ไชยศิริ คณะท างานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

๔ นางประนอม จนัทรภกัดี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
๕ นายธนกร วงับุญคงชนะ ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

๖ นพ.สถาพร วงษเ์จริญ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข  

๗ นพ.สมชยั ภิญโญพรพาณิชย ์ หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (เขต ๙ และเขต ๑๑) 

๘ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑ 
๙ นพ.ทวเีกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๓ 

๑๐ นพ.สมชยั นิจพานิช ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔ 

๑๑ นพ.จกัรกฤษณ์ ภูมิสวสัด์ิ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๖ 

๑๒ นพ.วรัิช เกียรติเมธา ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๗ 
๑๓ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๒ 

๑๔ นพ.ชูวทิย ์ ลิขิตยิง่วรา ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔ 

๑๕ นพ.บุญชยั สมบูรณ์สุข ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๖ 

๑๖ นพ.โสภณ เมฆธน ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๗ และเขต ๑๘ 
๑๗ พญ.วลิาวณัย ์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

๑๘ นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามยั 

๑๙ นพ.ววิฒัน์ วริิยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย ์

   แทน  อธิบดีกรมการแพทย ์
๒๐ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

   แทน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

๒๑ นางประนอม ค าเท่ียง รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

   แทน  อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
๒๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศร์จิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

๒๓ นพ.ศกัดา กาญจนาวโิรจน์กุล ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีธญัญา 

๒๔ พญ.รัชนี ฉลองเก้ือกลู ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี  ๑ กรมสุขภาพจิต 
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๒๕ นพ.วเิชียร ดีเป็นธรรม ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี  ๔ กรมสุขภาพจิต 

๒๖ นางสุวรรณา มญัยานนท ์ ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี กรมสุขภาพจิต 

๒๗ นายผดุงกิจ สงวนวฒันา รักษาการผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

   
ผลิตภณัฑด์า้นสาธารณสุข  
แทน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๘ น.ส.โสมศิริ ประทีปจิตติ เภสัชกรช านาญการพิเศษ    
   แทน  อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ 
 

๑ นายปราชญา กรองแกว้อารยะ กระทรวงมหาดไทย 

๒ นอ.หญิงสุภคันาถ บุญสม ร.น. กระทรวงกลาโหม 

๓ วา่ท่ีเรือตรีสุรชยั เพชรกุล กระทรวงยติุธรรม 

๔ น.ส.สุดา ศิลากุล ส านกันายกรัฐมนตรี 
๕ พ.ต.ท.หญิงธชกานต ์ ปัทมะศิริ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

๖ นายชยัชาญ ช่วยโพธ์ิกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 

๗ นายวลัลภ รุ่งเรือง กระทรวงแรงงาน 

๘ นางกญัญารัตน์ จิรจินดา กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
๙ พญ.ป่านฤดี มโนมยัพิบูลย ์ กรุงเทพมหานคร 

๑๐ นางอญัชลี ศิริทรัพย ์ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

๑๑ นายสมศกัด์ิ เกียรติดานุสรณ์ กรมราชทณัฑ์ 

๑๒ นายนเรศ แกว้เฉย กรมราชทณัฑ์ 

๑๓ นางตติยา ทุมเสน ผูอ้  านวยการส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   กรมสุขภาพจิต 

๑๔ นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย ์ ส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

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

   กรมสุขภาพจิต 
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คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกจิกรรมในโครงการ ฯ 
 

๑ นายปิติ จนัทระ กระทรวงมหาดไทย 

๒ นายชยัวฒัน์      จิตตเมตตากุล         กระทรวงมหาดไทย 

๓ นายสฤษดิเดช ข าปัญญา กระทรวงแรงงาน 

๔ นางอญัชลี ปะดุกา กระทรวงแรงงาน 
๕ นางภทัราภรณ์ เจริญรักษ ์ กระทรวงแรงงาน 

๖ นายเฉลิมพล ชาญศิลป์ กรุงเทพมหานคร 

๗ น.ส.พยงุ ลาวณิห์ กรุงเทพมหานคร 

๘ นางธนิกา เจียระนยัปรีเปรม กรุงเทพมหานคร 
๙ น.ส.ปนสัยา ชะเอม กรุงเทพมหานคร 

๑๐ นายสุวชิาญ รักษร์ตนากร ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

๑๑ นางธนิมา เจริญสุข ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๒ ผศ.อรวรรณ ชลวาสิน ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๓ นางปาริชา พรหมจนัทร์ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๔ นายสมชาย วทิยด์ ารงค ์ กรมการพฒันาชุมชน 

๑๕ นางกาญจนาวรรณ ช่วยมัน่คง กรมการพฒันาชุมชน 

๑๖ พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา     ประสานพานิช ภาคเอกชน 
๑๗ นายบลัลงัก ์   นุชนิยม   กรมการปกครอง 

๑๘ นางกฤษณา จนัทร์ตรี กรมสุขภาพจิต 

๑๙ น.ส.สุรพนัธ์ ปราบกรี กรมสุขภาพจิต 

๒๐ นางธิดา จุลินทร กรมสุขภาพจิต 
๒๑ น.ส.บงัอร ศรีเนตรพฒัน์ กรมสุขภาพจิต 

๒๒ นางอุษา พึ่งธรรม กรมสุขภาพจิต 

๒๓ น.ส.สตรีรัตน์ รุจิระชาคร กรมสุขภาพจิต 
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เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวฒันาพรรณวดี  เสด็จยงัห้องประชุมชัยนาทนเรนทร                    
อาคาร  ๑   ชั้น  ๒    ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองคป์ระธานการประชุม  ตามวาระ  ดงัน้ี 
 
วาระที ่๑ 
  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์   ลกัษณวิศิษฏ์) กราบทูลรายงานวตัถุประสงคข์อง
การจดัประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๓  วนัจนัทร์ท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ดงัน้ี 

  ๑.   เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  จากหน่วยงานหลักกราบทูลรายงานผล                
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMEBR ONE ในความรับผิดชอบในรอบปีท่ีผ่านมาต่อองค์ประธานโครงการ              
เพื่อทรงทราบ   

  ๒.  เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  จากทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทาง                  
การด าเนินงานปี ๒๕๕๓ จากองคป์ระธานโครงการ และน าไปปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

  ๓. เพื่ อกระตุ้นให้ เ กิดการบู รณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี เ ก่ี ยวข้อง   
ตามแนวทางพระด าริและพระประสงค ์ ในปี ๒๕๕๓  

  ๔.  เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  แต่ละภาคส่วนไดรั้บทราบปัญหา อุปสรรค  
รวมทั้งความส าเร็จของการด าเนินงาน  เพื่อประโยชน์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และน าไปพฒันางานในความ
รับผดิชอบใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  ๕.  เพื่อเป็นขวญัและก าลังใจแก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ท่ีจะปฏิบติังานด้วย
ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ  สมดงัพระปณิธานขององคป์ระธานโครงการท่ีไดท้รงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองคป์ระธาน
และเป็นองคน์ าในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ดว้ยพระองคเ์อง   

 การด าเนินโครงการภายใต ้ ๓  ยทุธศาสตร์  ตลอดระยะเวลากวา่  ๗  ปีท่ีผา่นมา  มีพฒันาการดงัน้ี 
  ระยะที่  ๑ ช่วง ๓ ปีแรกของการด าเนินโครงการ ได้มุ่งเน้น การสร้างกระแส   ด้วยการ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือและจัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ  เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นท่ีรู้จักโดยกวา้งขวาง                    
สร้างกระแสให้เกิดค่านิยมการเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด   สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และสร้าง
กระแสการใหโ้อกาสผูห้ลงผดิกลบัคืนเป็นคนดีของสังคมภายใตโ้ครงการ “ใครติดยายกมือข้ึน” 

 ระยะที่  ๒  ช่วง  ๓ ปีต่อมา  การด าเนินงานได ้มุ่งสู่คุณภาพ โดยการสนบัสนุนและผลกัดนั
การจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาและพฒันาแกนน าอาสาสมคัรประจ าศูนย ์ เพื่อให้บริการเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ทางจิตแก่เยาวชนภายใตก้รอบ  ปรับทุกข ์ สร้างสุข  แกปั้ญหา  และพฒันา  EQ   
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  ระยะที่  ๓  คือ ระยะปัจจุบนัไดมุ้่งการด าเนินงานสู่การพัฒนาเครือข่าย   โดยการสนบัสนุนและ

ผลกัดนัการพฒันาฐานขอ้มูลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  พฒันาจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งใน
ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ  สู่การเป็นจงัหวดั และชมรม TO BE NUMBER ONE ตน้แบบ เพื่อการศึกษา  
เรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์  

ส าหรับระยะต่อไปของแผนการด าเนินโครงการ  คือ  การมุ่งขยายผล  สู่การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทยอยา่งย ัง่ยนื 
 

  ปลดักระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต) เบิกคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  คณะผูบ้ริหารระดบัสูงทีีี ่สนบัสนุนการด าเนินโครงการและคณะอนุกรรมการ           
บูรณาการโครงการฯ ท่ีไดรั้บต าแหน่งใหม่เขา้รับพระราชทานเขม็ท่ีระลึก 
 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต  (นายแพทย์ชาตรี  บานช่ืน)   กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี  ๒๕๕๒  ดงัต่อไปน้ี 

๑. จงัหวดัภูมิภาคได้ร่วมสนองพระด าริขยายผล และพฒันาเครือข่ายการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  
TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER  เพิ่มข้ึนจ านวนมาก  โดยเฉพาะในสถานศึกษา  ท าให้ปัจจุบนัมีศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในจงัหวดัภูมิภาค จ านวน ๘,๙๔๖ แห่ง ศูนย์เพ่ือนใจวยัรุ่น TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CORNER  ของสถานพินิจ  ๕๑  แห่ง และศูนยเ์พ่ือนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER ของกรุงเทพมหานคร อีก  ๗๖  แห่ง     

๒. ผลการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ๔ แห่ง 
ณ  ศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  นบัตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งศูนยใ์นปี  ๒๕๔๗
ส าหรับปี  ๒๕๕๒  มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มาใชบ้ริการ  ดงัน้ี 
  - ซีคอนสแควร์   จ านวน    ๓๑,๗๖๒   คน 

 - แฟชัน่ไอส์แลนด ์  จ านวน    ๒๘,๔๑๗   คน 
 - ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  จ านวน    ๒๓,๕๒๐   คน 
 และเดอะมอลล ์บางแค    จ านวน    ๒๕,๓๑๕   คน 

๓. โครงการค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง  ซ่ึงก าหนดจดัข้ึน 
เป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ คร้ัง  มีเยาวชนสมาชิก  TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ ๓๐๐ คน  รวมทั้ งมีเจ้าหน้าท่ี ครู อาจารย์ และผู ้ปกครองขอสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์  
เพิ่มเติมรุ่นละกว่า ๕๐ คน  นับเป็นค่ายในฝันท่ีเยาวชนรอคอยให้ได้รับการคดัเลือก  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย  
และมีโอกาสเขา้รับพระราชทานเกียรติบตัรจากใตฝ่้าพระบาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวติสืบไป   
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๔. จ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ มีรายละเอียดดงัน้ี  

      นกัเรียน/นกัศึกษา   ๑๘,๖๗๘,๙๓๓ คน   
ผูใ้ชแ้รงงานในสถานประกอบการ       ๒,๔๑๑,๔๖๒ คน   
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป  ๑๗,๒๐๒,๗๘๐ คน   
สมาชิกใครติดยายกมือข้ึน        ๓๓๐,๓๒๒ คน   
รวมทั้งส้ิน    ๓๘,๖๒๓,๔๙๗ คน   

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ จากเดิม  ๓๒๒,๐๐๔  แห่ง  เพิ่มเป็น
๓๒๘,๔๔๐  แห่ง  แยกเป็น 

 ในสถานศึกษา   ๙๒,๔๕๒ แห่ง      
 ในสถานประกอบการ ๑๐๒,๓๖๗   แห่ง      
 ในชุมชน ๑๓๓,๖๒๑ แห่ง       

จ านวนเยาวชนวยัรุ่นอายุ  ๑๐ - ๒๔ ปี ทัว่ประเทศ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
รวมทั้งส้ิน ๑๑,๐๘๑,๒๐๘  คน  (คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๖) 

๕. ปี  ๒๕๕๒ ใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงพระกรุณาธิ คุณเสด็จเยี่ยมติดตามงานโครงการ                   
TO BE NUMBER ONE และพระราชทานขวญัและก  าลงัใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  
จ านวน ๑๖ คร้ัง แยกเป็น จงัหวดัภูมิภาค  ๑๕  จงัหวดั  ๒๖  แห่ง และกรุงเทพมหานคร  ๑  เขต  ๒  แห่ง 

๖. การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ด าเนินการเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะการจดัประกวดผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ระดบัจงัหวดั  ระดับภาค  
และระดับประเทศ  ปี  ๒๕๕๒ มีจังหวัดและชมรมในสถานศึกษ า  สถานประกอบการ และในชุมชนเข้า ร่วม 
การประกวดจ านวน  ๒๗๖  แห่ง เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๑  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๔  

ส าหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทศัน์ NBT  โดยเฉพาะช่วง 
Talk To The Princess ท่ีองค์ประธานโครงการทรงพระกรุณาธิคุณตอบจดหมายสมาชิกด้วยพระองค์เองได้รับความสนใจ 
และติดตามชมจากผูช้มทัว่ประเทศอย่างกวา้งขวาง และครอบคลุมทุกกลุ่มอายุมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง   ปัจจุบนัโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ไดป้รับปรุงรายการ  โดยเชิญกลุ่มสมาชิกท่ีสนใจเขา้ร่วมรายการ  เพ่ือกราบทูลถามปัญหาจากองค์ประธาน
โครงการโดยตรงท าใหก้ระแสตอบรับเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

๗. ด้านการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานหลกั ซ่ึงเป็นเจา้ภาพร่วมในการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ไดแ้ก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร  และส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนส่งผลให้การด าเนินงาน
โครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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๘. ประม าณปล า ย ปี  ๒๕๕๒ ก รม ร า ชทัณฑ์  กระท รว ง ยุ ติ ธ ร รม  ไ ด้ป ระส าน 

ความร่วมมือมายงักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  
เพ่ือขอน าแนวทางการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และการจดัตั้ งศูนย์เพ่ือนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER 
ONE FRIEND CORNER เขา้ไปด าเนินการส าหรับกลุ่มผูต้อ้งขงัในเรือนจ าทัว่ประเทศ  โดยมุ่งหวงัให้ผูต้อ้งขงัส่วนหน่ึง
ได้มีโอกาสเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และได้เข้า ร่วมกิจกรรมในชมรมและในศูนย์เพื่อนใจวัย รุ่น    
เพื่อต่อไปเม่ือมีโอกาสกลบัสู่สังคม  กรมราชทณัฑ์เช่ือว่าประสบการณ์ท่ีได้จากการเป็นสมาชิกหรือแกนน า TO BE 
NUMBER ONE ในเ รือนจำ าจะ ช่วย เส ริมสร้างความ รู้ สึก มี คุณค่ า ในตนเองให้มาก ข้ึน  ซ่ึ งความ รู้ สึก น้ี 
สามารถก่อเกิดข้ึนได้ภายใต้พระบารมีและพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการ  ท่ีจะติดตวัสมาชิกเรือนจ า
เม่ือกลบัสู่ชุมชนของตนเองไม่มากก็นอ้ย   

๙. แผนการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๓ 
กรมสุขภาพจิต ไดรั้บงบประมาณจ านวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานเจา้ภาพหลกัอีก    
๗ หน่วยงานๆ ละ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  ซ่ึงขณะน้ีหน่วยงานต่างๆ  อยู่ระหวา่งการโอนเงินให้แก่โครงการเพื่อ
ด าเนินการตามแผนต่อไป 

๑๐. แผนงานใหม ่ในโครงการ ซึ่ งจะ เริ่มปลายปี  ๒๕๕๓ ได แ้ก ำ่  โครงการ TO BE  
NUMBER ONE IDOL กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  อยูร่ะหวา่งประสานขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานเจา้ภาพหลกั  เพื่อขอเพิ่มงบประมาณในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  ในอนัท่ีจะสร้าง
และ ส่ ง เส ริมให้ก ลุ่ม เยาวชนวัย รุ่น  ซ่ึงเป็นสมาชิกโครงการได้เ กิดแรงบันดาลใจ ท่ีจะประพฤติปฏิบัติตน  
ในการศึกษาหาความรู้และด าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของสังคม  ในฐานะตน้แบบของคนรุ่นใหม่ 
TO BE NUMBER ONE ท่ีเป็นทั้ งคนเก่งและคนดี   ซ่ึงจะน าไปสู่ความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองย่ิงข้ึนและ                 
เพื่อเตรียมการในเร่ืองน้ี  กระทรวงสาธารณสุข โดยนายจุรินทร์  ลกัษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ได้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปยงัหน่วยงานเจ้าภาพหลักอีกหน่วยงานละ  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท                        
ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนในปี ๒๕๕๔ ต่อไป 

๑๑. ส าหรับเร่ืองสุดท้าย ท่ีจะน าความภาคภูมิใจมาสู่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ทัว่ประเทศ  คือ  การท่ีรัฐบาลเม็กซิโก  โดยสถานฑูตเม็กซิโกประจ าประเทศไทย ได้มีหนังสือกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท  
ในฐานะองคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ เสด็จเป็นองคป์าฐกพิเศษในพิธีเปิดการ
ป ร ะ ชุ ม มหกรรมเยาวชนโลก World Youth Conference 2010 ท่ี เ มื อ ง  Leon รั ฐ  Guanjuato ประเทศเ ม็ ก ซิ โ ก  
และกราบทูลเชิญเสด็จเยี่ยมหน่วยงานยาเสพติดของประเทศเม็กซิโก   ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาล  ระหว่างวนัท่ี     
๒๕– ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  พร้อมน้ีไดแ้จง้เชิญผูแ้ทนจากประเทศไทยซ่ึงประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขและคณะ  และผ ูแ้ทนเยาวชนสมาชิก  TO BE NUMBER ONE จ  านวนหนึ่ ง เข า้ร่วมการประชุม 



 -๑๑- 
ในระดบัผูบ้ริหารและระดบัเยาวชน  เพื่อน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
เยาวชน ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ดว้ย 
 การด าเนินเร่ืองดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตจะเป็นผู ้เตรียมการ 
และจัดท าค าของบประมาณในส่วนของงบกลางประจ าปี  ๒๕๕๓ จากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ  ขณะ น้ี 
เร่ืองอยูร่ะหวา่งการประสานขอ้มูลและด าเนินการ  ซ่ึงจะไดก้ราบทูลความกา้วหนา้เพื่อทรงทราบและทรงมีพระวินิจฉยั
ต่อไป 
 
วาระที ่๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกราบทูลเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุปผลการด าเนินงาน
  โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ปี ๒๕๕๒ 
 
วาระที ่๓ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๒ วนัพฤหสับดีท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๒ 
  ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม    
 
 วาระที ่๔ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เบิกผูแ้ทน ๕ กระทรวงหลักกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ              

TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ และแผนปฏิบติัการ ปี  ๒๕๕๓  ตามล าดบั ดงัน้ี 
  
  นายขวญัชัย  วงศ์นิติกร  รองปลดักระทรวงมหาดไทย  กราบทูลรายงานผลการสนบัสนุนด าเนินงานตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ และแนวทางการด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด               
ปี ๒๕๕๓  ของกระทรวงมหาดไทย  ดงัน้ี 
  กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อ สู้ เพื่อ เอาชนะยา เสพติดกระทรวงมหาดไทย                     
กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีบทบาทหน้าท่ีในการอ านวยการ                 
ก ากบัติดตามการบูรณาการในการด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี  โดยจงัหวดั อ าเภอและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีบทบาทสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้ปลอดภยัจากยาเสพติด  ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบันโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 
  การสนบัสนุนกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ 

  กระทรวงมหาดไทย ไดส้นบัสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕   
เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั  โดยมอบหมายให้ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ เป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
โครงการ  TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบติัระดบัพื้นท่ี เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน                 
ให้มีจิตส านึก มีภูมิคุม้กนั และมีการพฒันาทกัษะชีวิตให้พน้ภยัยาเสพติด  เน่ืองจากจุดแตกหักของปัญหายาเสพติดอยู่ท่ี  
กลุ่มเยาวชน  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดยการบริหารจดัการการบูรณาการแผนงานงบประมาณ  การขยายเครือข่าย



 -๑๒- 
การรณรงค์สมาชิก  การจดัตั้งศูนยเ์พื ่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ  การจดัค่ายเยาวชน                   
การประกวดกิจกรรมต่างๆ  และการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษา และในสถาน
ประกอบการ  รวมทั้งสนับสนุนนวตักรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  ชุมชนและสังคมให้เป็น
รูปธรรมยิง่ข้ึน 
  การสนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓ 
   กระทรวงมหาดไทย ตระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเป็นภยัร้ายแรงต่อสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน  จึงก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ  โดยในปี ๒๕๕๓                
ไดก้  าหนดให้ทุกจงัหวดัด าเนินการตามปฏิบติัการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ท าความดีเพื่อแผน่ดินกวาดลา้งให้ส้ิน
ยาเสพติด”  ตามปฏิบติัการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดย ัง่ยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ร้ัวป้องกัน ระยะท่ี ๒               
ของรัฐบาล  โดยการ CLEAN ท าประชาคมวิธีลบั  เพื่อคน้หาผูเ้สพ  ผูค้า้ในหมู่บา้นชุมชนและ SEAL คือป้องกนัสกดั    
มิให้ยาเสพติดเขา้สู่หมู่บา้นชุมชนได้อีก  เม่ือคน้พบผูค้า้ยาเสพติดมอบให้ต ารวจด าเนินการตามกระบวนการของ
กฎหมายและผูเ้สพ  ผูติ้ด  มอบให้กระทรวงสาธารณสุข น าเขา้สู่การบ าบดั รักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ตามกระบวนการ    
ระบบสมคัรใจ หรือระบบบงัคบับ าบดั  นอกจากน้ี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สนบัสนุนงบประมาณ  
และสถานท่ีกองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั  เป็นสถานท่ีบ าบดั  ฟ้ืนฟูผูเ้สพ  ผูติ้ด ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน               
ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส่งเสริมอาชีพผูผ้า่นการบ าบดั  ฟ้ืนฟู และติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
   ในการด าเนินการดังกล่าว ผูว้่าราชการจังหวดั นายอ าเภอ ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน                
เขา้ร่วมด าเนินการ  โดยการน ายุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือน                    
การปฏิบติั ก าหนดเป็นวาระของจงัหวดัและอ าเภอในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  
นอกจากน้ี สนับสนุนให้มีการจัดตั้ งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ในสถานศึกษา ในสถาน
ประกอบการ และศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา ในสถานประกอบการเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี  ทั้ งน้ีได้สนับสนุนให้                
ผู ้ว่าราชการจังหวดัทุกจังหวัด  ส่งจังหวดั TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมทุกๆประเภท                   
เป็นประจ าทุกปี  ทั้งระดบัภาคและประเทศ   นอกจากน้ีไดข้อความร่วมมือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุน
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น ศูนยกิ์จกรรมเยาวชน 
และลานกีฬา  เป็นตน้  
 
 นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์   รองปลัดกระทรวงแรงงาน   กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด และการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี  ๒๕๕๒  และแนวทางการด าเนินงาน
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ในปี  ๒๕๕๓ ของกระทรวงแรงงาน   ดงัน้ี 
  การด าเนินงานโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   ปี  ๒๕๕๒ 
   ในปี ๒๕๕๒  กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE)  ดงัน้ี 



 -๑๓- 
๑.   การสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  กระทรวงแรงงานไดจ้ดัให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการคณะอนุกรรมการ 
การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางและเล็ก                             
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  เกณฑ์พิจารณาการตัดสิน  ตลอดจนระดมสมองหาแนวทางการพัฒนา                         
สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ  มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ในระหว่างวนัท่ี ๕ – ๖ กนัยายน  
๒๕๕๒   ณ  จงัหวดันครราชสีมา 

๒. การจัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(โครงการ TO BE NUMBER ONE) กระทรวงแรงงานไดจ้ดัท าคู่มือการด าเนินงานโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด  โดยการพฒันากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบับริบทการด าเนินงานของสถานประกอบการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง              
ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

๓.   การประกวดผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                
(TO BE NUMBER ONE) ในปี ๒๕๕๒ กระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจา้ภาพ โดยจดับุคลากรของกระทรวงเขา้ร่วม           
ในคณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่และ            
สถานประกอบการขนาดกลางและเล็กและร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการตัดสินการประกวดฯระดับภาคกลางและ                      
ภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัชลบุรี 

๔.  การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ส านักงานแรงงานจังหวดั  ซ่ึงเป็นหน่วยงานในพื้นท่ีของ
กระทรวงแรงงานได้จดัให้มีการอบรมประชุมช้ีแจงนายจา้ง ลูกจ้าง ท่ีเป็นผูแ้ทนของสถานประกอบการเร่ืองการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองส าหรับสถานประกอบการ                     
ท่ีด าเนินงานอยู่แล้ว  เน้นเร่ืองการขยายผลไปสู่สถานประกอบการอ่ืนเพื่อสร้างเครือข่ายในการจดัตั้งชมรม TO BE  
NUMBER ONE  โดยในปี  ๒๕๕๒  ไดด้ าเนินการ  จ  านวน  ๓๐๘  แห่ง   
  แนวทางการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   ปี  ๒๕๕๓   
  ในปี  ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานยงัคงให้ความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวทางและภารกิจของกระทรวงเช่นเดิม แต่จะมุ่งเนน้ใหมี้ความเขม้ขน้มากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะดา้นการสนบัสนุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  กระทรวงแรงงานจะน้อมน าพระปณิธานขององค์ประธานโครงการมาด าเนินการ
โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
  ๑) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  กระทรวงแรงงาน                
ไดโ้อนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด        
(TO BE NUMBER ONE) จ  านวน ๖,๒๕๐,๐๐๐  บาท (หกลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 
  ๒)   สนบัสนุนการจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการอยา่งต่อเน่ือง  
โดยในปี ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพ  โดยจดับุคลากรของกระทรวงเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการตดัสิน               
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกประเภท ทั้งการคดัเลือกในระดับภาค และการลงตรวจเยี่ยมในพื้นท่ี            



 -๑๔- 
และการตดัสินการประกวดระดบัประเทศ  โดยในปี ๒๕๕๓ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเขา้ร่วม                
การประกวด จ านวน ๗๙ ชมรม 
  ๓) สนับสนุนให้สถานประกอบการท่ีเคยเขา้ร่วมการประกวดให้เขา้ร่วมประกวดต่อเน่ือง  
ทุกปี   เพื่อรักษามาตรฐานของชมรมและน าไปสู่การเป็นชมรมตน้แบบ 
  ๔)   ส่งเสริมให้สถานประกอบการท่ีจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ด าเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง   
  ๕) สน ับสนุนให ้เ ก ิดการขยาย เค รือข่า ยการจ ัดตั้ ง ชมรม  TO BE NUMBER ONE                
ในสถานประกอบการอ่ืน ๆ ใหเ้พิ่มมากข้ึน     
  ๖) ส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์  ส าหรับชมรมท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื ่อให ้เ ป็นแบบอย ่างแก่สถานประกอบการอื ่นๆ สร้างความภาคภูมิใจให้              
สถานประกอบการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกคน 
  ๗)   น านโยบายไปสู่การปฏิบติั โดยมอบหมายให้ส านักงานแรงงานจงัหวดัทัว่ประเทศ  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานในพื้นท่ีให้ร่วมด าเนินกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกกิจกรรม  
 
  นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก    ทีป่รึกษากระทรวงศึกษาธิการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา กราบทูลรายงาน
การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒               
ท่ีผ่านมาและแนวทางการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ดงัน้ี 
  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ร้ัวโรงเรียน  โดยการสร้าง
กิจกรรม กระบวนการท างานเสริมสร้างความเขม้แขง็ในสถานศึกษา  ใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุม้กนัทางดา้นจิตใจต่อตา้น
ยาเสพติด  ภายใต้การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)                
โดยมีสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการน านโยบายปรับขยายไปสู่การปฏิบติั  ดงัน้ี 
 ๑.   จดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส
นิยม  ท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ตามองคป์ระกอบหลกั  ๓  ก.  คือ  กรรมการ  กองทุน  และกิจกรรม 
 ๒. รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปีการศึกษาก าหนดเป้าหมาย            
๑๐๐ เปอร์เซ็นตใ์นทุกสถานศึกษา 
 ๓.  จดัให้มีกิจกรรมดา้นการรณรงค ์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย ่างเขม้แข็ง              
และต่อเนื่อง  เพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน โดยพฒันาแกนน าและสนับสนุนการจดักิจกรรม
เสริมสร้างทกัษะชีวติ  รวมทั้งจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นภายใตแ้นวคิด  “ปรับทุกข ์ สร้างสุข  แกปั้ญหา  พฒันา EQ” 
 ๔.  จดัให้มีการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความสนใจ  เพื่อน าผลงานและส่งตวัแทน
ของชมรมเขา้น าเสนอผลงานการประกวดในระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค และระดบัประเทศ 



 -๑๕- 
 ๕. พฒันาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลใน
ชนบท และการมีจิตอาสาเขา้ไปช่วยพฒันาสถานท่ีต่าง ๆ 
 

 แผนปฏิบติัการโครงการ TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ
ต่อเน่ืองปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบดว้ยโครงการหลกั ดงัน้ี 
   ๑.  โครงการอบรมนกัเรียนแกนน าและครูแกนน าการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๒.  โครงการจดัประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความสนใจของสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา 
   ๓.  โครงการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาตามความพร้อม
ของสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๔  จ านวน ๕๐๐ แห่ง 
   ๔.  การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   ดงัน้ี 
  ๔.๑ จดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา ระดบัพื้นท่ีการศึกษา 
และระดบัจงัหวดั 
  ๔.๒  จดักิจกรรมและจดันิทรรศการในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลกทุกสถานศึกษา 
   ๕.  โครงการจิตอาสาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจดักิจกรรมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายในชุมชน 
  ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ ไดส้นบัสนุนงบประมาณให้กบักรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจ านวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (หกลา้น
สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อ เป็นค่าใช้ จ่ายในการด า เ นินงาน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดท า                            
ค  าของบประมาณเป็นจ านวนเงิน  ๖,๕๕๒,๕๐๐.-บาท  (หกลา้นห้าแสนห้าหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาทถว้น) เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 
  ในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดบัภาค ประจ าปี ๒๕๕๓ ไดมี้สถานศึกษา              
เขา้ร่วมประกวดในกลุ่มตน้แบบและกลุ่มดีเด่นเป็นจ านวนมาก  จากการน าเสนอของคณะกรรมการชมรม TO BE 
NUMBER ONEในสถานศึกษา  พบวา่มวลสมาชิกไดมี้การน ากิจกรรมท่ีหลากหลายไปประยุกตใ์ชแ้ละสร้างนวตักรรม
ใหม่ภายใตย้ทุธศาสตร์ของโครงการได ้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่มีผูเ้สพยาเสพติดรายใหม่สามารถควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดไดใ้นระดบัหน่ึง และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะไดส่้งเสริม สนบัสนุนการประกวดกิจกรรมใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน  โดยขอความ
อนุเคราะห์จากกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข ในการจ าแนกประเภทการของการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาเป็น  ๒ ระดบั คือ  ระดบัมาตรฐาน และระดบัอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ต่อไป 
 



 -๑๖- 

นายสุนทร   เพงิมาก   รองอธิบดีกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงยุติธรรม   กราบทูล 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และแผนการปฏิบติังาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ดงัน้ี 
  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ไดด้ าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
โดยน าโครงการเขา้ไปด าเนินงานในหน่วยงานสังกดักรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ซ่ึงไดแ้ก่ สถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัทุกจงัหวดั และศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศ 
  เม่ือเร่ิมด าเนินโครงการ  ไดก้ าหนดให้ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จ านวน  ๑๗  แห่ง  ครอบคลุม   
ทัว่ประเทศ น ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE ไปใชด้ว้ยการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 
TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER รับสมคัรสมาชิก อบรมแกนน าประจ าศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  ซ่ึงไดรั้บความสนใจ
จากเด็กและเยาวชน  ถือไดว้่าเป็นกระบวนการส าคญัท่ีส่งเสริมศกัยภาพเชิงบวก   ตลอดจนน าไปสู่การปรับเปล่ียน     
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
  ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ไดข้ยายการด าเนินงานเพิ่มข้ึน  ๒๒  แห่งรวมเป็น๓๙ แห่ง  โดยจดัอบรม
แกนน าประจ าศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นรับสมัครสมาชิกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE                     
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ  พฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก              
และเยาวชน  ให้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  รวมทั้งจดัประชุมเชิงปฏิบติัการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ  จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์  หาแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเพื่อพฒันา  
การด าเนินโครงการในปีต่อไป 
  ส าหรับในปี  ๒๕๕๒ มีการขยายการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  
เพิ่มอีก ๑๒ แห่ง รวมปัจจุบนัมีจ านวนทั้งส้ิน ๕๑ แห่ง ครบตามจ านวนหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  มีการจัด
อบรมแกนน าและจ ัดกิจกรรมภาย ใต ้ชมรม  TO BE NUMBER  ONE อย ่า งต่อ เ นื่อ ง  มีต ารางกิจกรรม             
อย่างน้อย  ๓  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  รวมทั้ งจ ัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนและบ าบ ัดแก้ไขเด็กและเยาวชน โดยใช้
กระบวนการท างานแบบสหวิชาชีพ ในการช่วย เหลือ เด็กและ เยาวชนให้ได้เ รี ยนรู้ท ักษะชีวิต สามารถ
ถ่ายทอดให้กลุ่มเพื่อนมีการจัดมุมเรียนรู้  ๓  มุม  ได้แก่ 
 ๑)  มุมปรับทุกข์  บริการให้ค  าปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเยาวชน                 
แกนน าท่ีผา่นการอบรมแลว้   โดยมีการเปิดให้บริการเป็นเวลา  เม่ือเด็กและเยาวชนมีปัญหา  เกิดความไม่สบายใจตอ้งการ
ระบาย  หรือมีความทุกข์ หรือความสุขก็ตาม   สามารถเขา้ใช้บริการในมุมปรับทุกข์ กบัเจา้หน้าท่ีหรือเพื่อนเยาวชน
ดว้ยกนัได ้ 
 ๒)  มุมสร้างสุข   มีการจดักิจกรรมในรูปแบบชมรม โดยเปิดชมรมท่ีเด็กมีความสนใจ และ
ตอ้งการเขา้ร่วม  มีครูท่ีปรึกษา และเยาวชนแกนน าเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมในชมรม   มีการตั้งคณะกรรมการบริหาร
ชมรมโดยเด็กและเยาวชนเอง  มีการจัดกิจกรรมตามตารางทุกสัปดาห์  และรายงานผลการจัดกิจกรรม       



 -๑๗- 
ใหค้ณะกรรมการศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE  FRIEND CORNER ทราบอีกคร้ังหน่ึงเพราะเด็กและเยาวชน
ท่ีเป็นคณะกรรมการศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น TO  BE  NUMBER  ONE  FRIEND  CORNER  จะเป็นผูดู้แลโครงการในภาพรวม 
 ๓)  มุมแกปั้ญหา และมุมพฒันา E.Q. แบ่งส่วนศึกษาด้วยตนเองและส่วนท่ีเป็นกิจกรรมกลุ่ม  
โดยส่วนท่ีศึกษาด้วยตนเองจะมีหนังสือและคู่มือให้ความรู้ในด้านต่างๆ จดัให้กบัเยาวชนท่ีเขา้รับบริการทั้งสาระ           
และบนัเทิงส่วนกิจกรรมกลุ่ม  ได้จดัเตรียมเกมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหาให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สมองในการพฒันา
กระบวนการคิด  การใชส้มาธิ และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  ลดความตึงเครียดใหก้บัเด็กและเยาวชน 
  จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการในศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนแกนน าในชมรม สามารถใช้ศกัยภาพในเชิงสร้างสรรค์และน ากลุ่มกิจกรรม              
ในการพฒันาตนเองทั้งในดา้นความคิด สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์  รู้จกัใช้เวลาว่างในทางท่ีเหมาะสม   
เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีแรงจูงใจในการพฒันาตนเองเพิ่มมากข้ึน  
ตลอดจนเขา้มามีส่วนร่วมในการริเร่ิม คิดและตดัสินใจในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และ
ความตอ้งการของตนเอง  รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นและมีลกัษณะการเป็น
ผูน้ ามีการท างานเป็นทีม  โดยเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะท่ีสร้างสรรค์และสร้างสุขให้กบัตนเอง เช่น กีฬา  ศิลปะ 
ดนตรี อาชีพ และการบ าเพ็ญประโยชน์  ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้งส้ิน 
๘,๓๙๔  คน แกนน า จ านวน ๙๗๑ คน  รวม ๙,๓๖๕ คน 
  งบประมาณ ในปี ๒๕๕๒ ทั้งส้ิน ๑,๗๐๔,๘๔๕ บาท(หน่ึงลา้นเจ็ดแสนส่ีพนัแปดร้อยส่ีสิบห้าบาท) 
สนบัสนุนแก่หน่วยงานในสังกดั  ดงัน้ี 

  -  ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๗ แห่ง แห่งละ  ๕๒,๖๘๕ บาท (ห้าหม่ืนสอง
พนัหกร้อยแปดสิบหา้บาทถว้น) รวม ๘๙๕,๖๔๕ บาท (แปดแสนเกา้หม่ืนหา้พนัหกร้อยส่ีสิบหา้บาทถว้น)   

  -  สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จ านวน ๓๔ แห่ง แห่งละ ๒๓,๘๐๐ บาท (สอง
หม่ืนสามพนัแปดร้อยบาทถว้น) รวม ๘๐๙,๒๐๐ บาท (แปดแสนเกา้พนัสองร้อยบาทถว้น) 

ในปี ๒๕๕๓ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER 
ONE  อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างย ัง่ยืน สมดังพระปณิธานของ                    
องคป์ระธานโครงการ ท่ีทรงตั้งพระทยัมุ่งเห็นปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย 

 
นายชาติชาย    สุทธิกลม   อธิบดีกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  กราบทูลรายงานแผนการ

ปฏิบติังานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ดงัน้ี 
กรมราชทณัฑ ์ มีภารกิจท่ีส าคญัในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา  โดยปัจจุบนัมี

ผูต้อ้งราชทณัฑ์  (ณ  วนัที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) จ านวน  ๒๑๘,๕๖๖  คน เป็นผูต้อ้งราชทณัฑ์ตาม  พ.ร.บ.  
ยาเสพติด จ านวน  ๑๒๔,๐๗๑  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ คน ท าใหมี้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจ า
อยา่งต่อเน่ือง    ซ่ึงกรมราชทณัฑไ์ดด้ าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  โดยมีการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 



 -๑๘- 
ผูต้อ้งขงัติดยาเสพติดมาอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงเกิดผลสัมฤทธ์ิไดใ้นระดบัหน่ึงเพื่อให้การแกไ้ขปัญหายา

เสพติดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จ  าเป็นจะตอ้งเน้นการป้องกนัและเสริมสร้างจิตส านึก
ใหก้บัผูต้อ้งขงัในการท่ีจะเห็นคุณค่าของตนเองต่อไป   กรมราชทณัฑ์ จึงไดเ้ห็นความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
น ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE มาใชใ้นเรือนจ า/ทณัฑสถาน  โดยไดป้ระสานงานกบัส านกังานโครงการ                
TO BE NUMBER ONE  เพื่อน ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE  มาใชก้บัผูต้อ้งขงัในเรือนจ าต่อไป 

ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  การด าเนินงานจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในเรือนจ า / ทณัฑสถาน  ไดมี้การด าเนินการ  ดงัน้ี 
   ๑.  จดัตั้งคณะท างานเตรียมการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 
(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในกรมราชทณัฑ์  ซ่ึงไดมี้การประชุมเตรียมการจดัตั้งไปแลว้เม่ือวนัท่ี  
๑๔  มกราคม  ๒๕๕๓ 
   ๒.  ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรอบรมอาสาสมคัรศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั  เม่ือวนัท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เพื่อจะก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อไป  คือ   
   ๒.๑  จดัท าคู่มือการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น
ในเรือนจ า / ทณัฑสถาน 
   ๒.๒  คดัเลือกเรือนจ า / ทณัฑสถาน  ทัว่ประเทศท่ีจะน าร่อง  จ  านวน  ๙  แห่ง (เขตละ  
๑  แห่ง) 
   ๒.๓  ประชุมช้ีแจงและท าความเขา้ใจโครงการ TO BE NUMBER O NE  ส าหรับ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบท่ีจะด าเนินกิจกรรมดงักล่าวในเรือนจ า / ทณัฑสถาน 
   ๒.๔  ด าเนินการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นใน
เรือนจ า / ทณัฑสถาน  น าร่อง  ๙  แห่ง  โดยมีการด าเนินการรับสมคัรและอบรมอาสาสมคัรแกนน าชมรม TO BE 
NUMBER ONE  และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  
   ๒.๕  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของชมรมฯ และปรับปรุงกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นต่อไป 
   ๒.๖  ก าหนดแผนการน ากิจกรรมการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์
เพื่อนใจวยัรุ่นไปขยายผลในเรือนจ า / ทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป  เพื่อให้ผูต้ ้องขังได้มีจิตส านึกท่ีดี  มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและพน้โทษกลบัไปสู่สังคมได้อย่างย ัง่ยืน  สมดงัพระปณิธานขององค์ประธาน
โครงการท่ีทรงตั้งพระทยัท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหห้มดไป 
 
  นายแพทย์โกวิท    ยงวานิชจิต    รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  กราบทูลรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ
กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๒ โดยสอดคลอ้งกบั ๓ ยทุธศาสตร์หลกัของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดงัน้ี 



 -๑๙- 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การรณรงค์เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม ท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
  -   กรุงเทพมหานครไดรั้บเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี เม่ือวนัท่ี                 

๒ มีนาคม ๒๕๕๒  ณ โรงเรียนวดัยายร่ม  เขตจอมทอง  ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัชมเชยจากการประกวดชมรม    
TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ ปี ๒๕๕๒ 

  -   การประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานครไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการ
ประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE ทั้งในประเภทชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยเป็นเจา้ภาพการ
ประกวดชมรมฯ ประเภทชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๕๒  มีชุมชน ท่ีเขา้ร่วมประกวดจ านวน ๓๘ ชุมชน             
ในพื้นท่ีเขต ๓๘ เขต  

  -  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา  กรุงเทพมหานคร ไดส่้งโรงเรียน
วดัยายร่ม เขตจอมทอง เขา้ร่วมประกวด และไดรั้บรางวลัชมเชยระดบัประเทศ 

  -  และการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้คดัเลือก บริษทั ซีพี
ออลล ์จ ากดั (มหาชน) เขตลาดกระบงั เขา้ร่วมประกวด  ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดบัประเทศ 
  นอกจากนั้น  กรุงเทพมหานครยงัไดจ้ดักิจกรรมรณรงคส์ร้างกระแสการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด  โดยประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ  ทั้ง ๕๐ เขต จ านวน ๔,๐๐๐ คน ร่วมแสดงพลงัเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ณ อาคารลุมพินีสถาน  สวนลุมพินี 
  ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจใหแ้ก่เยาวชนในชุมชน 

 - กรุงเทพมหานครไดจ้ดัอบรมครู และนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานครจ านวน 
๓๐ แห่ง เพื่อเป็นแกนน าในการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา 

 - และจดักิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนในสถานศึกษา โดยอบรมนักเรียน                 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าในตนเอง ตามโครงการรู้ทันชีวิต ด้วยจิตวิทยา และโครงการฝึกทักษะชีวิต                       
พิชิตยาเสพติด 

 ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด ได้จัดสรร
งบประมาณให้ตามขนาดของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครจ านวน ๔๓๕ โรงเรียน ซ่ึงมีการจดักิจกรรม ๓ ดา้น 
ไดแ้ก่   การส ารวจสภาพการใชส้ารเสพติดในสถานศึกษา การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และ กิจกรรม
สร้างสรรคต์า้นภยัยาเสพติด 

  ส่วนการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตแก่เยาวชนนอกสถานศึกษา  มีการจดักิจกรรมเน่ืองใน
วนัเด็กแห่งชาติ  ณ  สวนวชิรเบญจทศั และกิจกรรมป้องกนัยาเสพติดตามแนวศูนยศึ์กษาชีวิต ณ ศูนยรั์กษ์สุขภาพ 
หา้งเซ็นทรัลพระราม ๓ เขตยานนาวา อยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 

 
 



 -๒๐- 
  ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
   การรับสมคัรสมาชิก และจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  

 - กรุงเทพมหานคร  ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้เยาวชนและประชาชนสมคัรเป็นสมาชิก 
ชมรม  TO BE NUMBER ONE   อยา่งต่อเน่ือง  ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีสมาชิกจ านวนทั้งส้ิน ๑,๐๗๙,๒๖๓ คน 
จดัตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE  ๒,๐๕๙ ชมรม  
   การจดัประชุมเครือข่าย 
 -   กรุงเทพมหานคร ได้จดัสัมมนาเพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานโครงการ              
TO BE NUMBER ONE จากส านกังานเขต ๕๐ เขต และผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อน าหลกัการ
ด าเนินงานไปขบัเคล่ือนสร้างและพฒันาเครือข่ายเพื่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา   
สถานประกอบการ  
 - นอกจากนั้นมีการจัดประชุมบูรณาการเครือข่ายติดตามช่วยเหลือผูผ้่านการบ าบัด 
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการเขต ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งและผูน้ าชุมชน จ านวน ๔๔๑ ชุมชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ ในการ
คน้หาผูติ้ดยาเสพติดน าเขา้สู่ระบบการบ าบดัแบบสมคัรใจและติดตามผลการบ าบดัต่อไป 
 - ได้จดัประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหา ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมาย ๑๐๑ 
ชุมชน  โดยมุ่งหวงัให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยมีองคก์รเครือข่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่  
ส านกังาน ปปส.กทม.  กรมคุมประพฤติ  ทหาร  ต ารวจ และภาคประชาชน 

ส าหรับการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น 
 -  กรุงเทพมหานคร ได้ขยายการจัดตั้ งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา                

สังกดักรุงเทพมหานคร จากเดิม ๔๖ แห่ง เพิ่มข้ึนเป็น  ๗๖ แห่ง 
 - และการจัดอบรมอาสาสมัครประจ าศูนย์เพื่อนใจวยัท างานในสถานประกอบการ        

เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสุขภาพของคนวัยท างานกับศูนย์เพื่อนใจวยัท างาน                         
ภายใตก้ารด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 
    ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓ 

  กรุงเทพมหานครมีแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างค่านิยมการเป็นหน่ึง    
โดยไม่พึ่งยาเสพติดใหค้รอบคลุมทั้งในเชิงพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงไดก้ าหนดแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
     ในสถานศึกษามีแผนการด าเนินงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนใน
สถานศึกษาโดย 
   - การจัดอบรมครูและนักเรียนแกนน าศูนย์เพื่ อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษา ระดับ
มธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๖ แห่ง  เพื่อให้สามารถจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาไดค้รบ 
๑๐๒ แห่ง 



 -๒๑- 
   - การจดัประชุมติดตามผลการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาท่ีเขา้รับ
การอบรมใน ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๓๐ แห่ง 
   - การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร                
ตามโครงการรู้ทนัชีวติ ดว้ยจิตวทิยา และโครงการทกัษะชีวติ พิชิตยาเสพติด 
   -  การจดัอบรมครู/อาจารย ์แกนน าการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อขบัเคล่ือน
การด าเนินงานในการจดัท าแผนงานและโครงการต่อตา้นยาเสพติด และสามารถอบรมนกัเรียนแกนน าการป้องกนัยาเสพ
ติด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ TO BE NUMBER ONE  
   -  และการจดัท าโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด อย่างต่อเน่ือง   
เพื่อสนบัสนุนใหน้กัเรียนแกนน าจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นการดูแลเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ภายใตช้มรม 
TO BE NUMBER ONE และสนบัสนุนการจดักิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONEเพื่อเสริมสร้างสถานะสถานศึกษา
ใหเ้ขม้แขง็และมีนกัเรียนแกนน าในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
    ในชุมชนมีการสร้างกระแสและปลุกจิตส านึกการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดย 
   - การจดังานมหกรรมรวมพลคนกรุงเทพฯไม่เสพยาในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อรณรงค์
ปลุกจิตส านึกในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
   - การจดัสัมมนาศึกษาดูงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                
ณ ชุมชนต าบลวดัแก้ว อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ              
TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานและผูแ้ทนชมรม TO  BE  NUMBER ONE ในชุมชน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และก าหนดทิศทางการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
   - และการจดัประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมาย 
๑๙๐ ชุมชน 
    ในสถานประกอบการ 
   -   การประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูบ้ริหารสถานประกอบการในพื้นท่ี  เพื่อจดัตั้งชมรม           
TO BE NUMBER ONE     
   - และพิจารณาคดัเลือกสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ 
 
    การบริหารจดัการ 
   -   ก าหนดให้มีการจดัประชุมทบทวนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
แก่ผูอ้  านวยการเขต ๕๐ เขต และเจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ  



 -๒๒- 
   - นอกจากนั้น จะมีการปรับปรุงองคป์ระกอบคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารจดัการโครงการ  TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วาระที ่๕ - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  กราบทูลแนวทางการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี  ๒๕๕๓ 

- ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กราบทูลแนวทางการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๓ 

    
นายพิทยา   จินาวัฒน์   รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  กราบทูลรายงานแนวนโยบายการด าเนินงานยาเสพติดและแนวทางการ
สนบัสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  
  ๑. แนวนโยบายการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 การด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก    
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน  ซ่ึงโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบาย                 
การด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ในเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใหก้บัเยาวชน ชุมชน  สถาน
ประกอบกิจการ  ครอบครัว  การเพิ่มปัจจยับวกและการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์  โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ถือเป็นโครงการท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างความตระหนักในเร่ืองยาเสพติด  โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายเด็กและ
เยาวชน รวมถึงประชาชนทัว่ไปในชุมชนและสถานประกอบกิจการ ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหโ้ครงการฯ ประสบความส าเร็จ คือ             
 ๑)  การใชห้ลกัจิตวทิยาท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยค าขวญัโครงการ “เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพ
ติด” หรือ “TO BE NUMBER ONE” เพราะทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนตอ้งการเป็นท่ียอมรับ  ตอ้งการแสดงคุณค่าของ
ตนเอง และตอ้งการเป็นท่ีหน่ึง 
 ๒) presenter ของโครงการเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อสังคม โดยเฉพาะองคป์ระธาน
โครงการ เน่ืองจากคนไทยรักและเทิดทูนในสถาบนัพระมหากษตัริย ์นอกจากน้ียงัมีเหล่าศิลปินดาราท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ
เยาวชนและประชาชนทัว่ไปเป็นก าลงัสนบัสนุนท่ีส าคญั   
 ๓) การประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อแสดงความเคล่ือนไหวของโครงการฯ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียงทุกคร้ังในช่วงเวลาข่าวในพระราชส านกั  
 ๔)  มีช่องทางให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองจากสถานะของ              
องค์ประธานฯ ท าให้สามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการฯ ได้เป็นอย่างดีส่งผลให้
โครงการขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศ  คือ  นอกจากเด็กและเยาวชนแลว้ยงัขยายไปสู่



 -๒๓- 
ชุมชน  สถานประกอบกิจการ ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน               
ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการซ่ึงเป็นการเสริมคุณค่าในตนเอง   
 ๕)  มีความหลากหลายของกิจกรรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนนิยม               
เช่น ดนตรี แอโรบิค ส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้  ทั้งน้ี จากการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีผ่านมาแสดงให้
เห็นถึงการสร้างความตระหนักและเรียกความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้การด าเนินงาน               
ประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน   ควรจะตอ้งมีกิจกรรมอ่ืนเขา้มาเสริมสร้างอยา่งต่อเน่ือง เช่น  กระตุน้และส่งเสริมให้ช่วยกนั
เพิ่มปัจจยับวก และลดปัจจยัเส่ียงในพื้นท่ีช่วยกนัเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาเสพติด เป็นตน้ 
  ๒. แนวทางการสนบัสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   การสนับสนุนการด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE ตั้ งแต่ปี๒๕๕๐ – ปัจจุบัน  
ส านกังาน ป.ป.ส. ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการฯ อยา่งต่อเน่ืองประกอบดว้ย 
 ๑)  สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
 ๒)  สนับส นุนงบประมาณเพิ่ ม เ ติมให้กับกรมสุขภาพ จิต  กระทรวงสาธารณสุข                          
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบนั เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัมหกรรม TO BE NUMBER ONE จ  านวนรวม
ประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ น้ี สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
มหกรรม  TO BE NUMBER ONE จ  านวนทั้งส้ิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)  
 นอกจากน้ีในแต่ละปีท่ีผ่านมา ส านักงาน ป.ป.ส. ยงัได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน               
การจดักิจกรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  รวมถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัพื้นท่ีใน
จงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศอีกดว้ย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ท่ีผ่านมาไดใ้ห้การสนบัสนุนไปแลว้จ านวนประมาณ  
๒๓  ลา้นบาท   
  
 นายวลัลภ  พลอยทบัทมิ  ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กราบทูลรายงาน
แนวทางการสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER 
ONE  ประจ าปี ๒๕๕๓ โดยกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยมี์การด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 ๑. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ร้ัวครอบครัว” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วม และ           
มีความเขม้แขง็ในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
   ๑)  การพฒันาและเสริมสร้างกลไกการปฏิบติัในระดบัพื้นท่ีดว้ยการส่งเสริมและพฒันาศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชน ใหมี้บทบาทในการช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบปัญหา  การผลกัดนัให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม ตลอดจนการส่งเสริมให้องค์กรประชาสังคม ภาคเอกชน อาสาสมคัรมีศกัยภาพ และเป็น
เครือข่ายในการด าเนินงานป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดบัหมู่บา้นและชุมชน 
 



 -๒๔- 
   ๒)  การพฒันาและช่วยเหลือดูแลครอบครัว ๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ 
     - ครอบครัวผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือ การพฒันาทกัษะ และสนบัสนุนการประกอบอาชีพ การท าความเขา้ใจและสร้างเจตคติแก่บุคคลในพื้นท่ี 
เพื่อใหโ้อกาสผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการกลบัสู่สังคมไดอ้ยา่งปกติ 
     - ครอบครัวท่ีมีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด โดยเน้นในเร่ืองการส ารวจ คดัเลือก           
และจ าแนกครอบครัวท่ีสมาชิกมีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือโดยการให้ค  าปรึกษา 
การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด                    
ด้วยกระบวนการให้ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายครอบครัวในแต่ละพื้นท่ี                        
เพื่อช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนัและกนั 
     - และกลุ่มครอบครัวทัว่ไป โดยเน้นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนและครอบครัว 
การบูรณาการส่งเสริมและพฒันาสถาบนัครอบครัวใหเ้ขม้แขง็ 
   ๓)  การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ โดยเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง                
ในครอบครัว เพื่อสร้างกระแสความต่ืนตวัเร่ืองความส าคญัของครอบครัว  ดว้ยการจดัมหกรรมป้องกนัยาเสพติดตาม
ยทุธศาสตร์ร้ัวครอบครัว กิจกรรมการเดินรณรงค ์“พลงัแม่ พลงัครอบครัว เป็นร้ัวป้องกนัยาเสพติด” 
 ทั้งน้ี การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เป็นการด าเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในระดบัจงัหวดัมีส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั เป็นหน่วยงาน
รับผดิชอบหลกัในการบูรณาการ และประสานการด าเนินงานในภาพรวม ส่วนในระดบัอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น โดยท่ี
ท าการปกครองอ าเภอเป็นหน่วยรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนแนวปฏิบติัในภาพรวม 
 ๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ                        
เพื่อด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจ านวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกลา้นสองแสนห้าหม่ืนบาท
ถว้น) และสนบัสนุนให้เจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
ประจ าปี ๒๕๕๓ ในระดบัพื้นท่ี ระดบัภาค และระดบัประเทศ 
 นอกจากน้ี   กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ไดด้ าเนินโครงการท่ีสนบัสนุนการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยการฟ้ืนฟูผูผ้่านการบ าบดัยาเสพติดและกลุ่มเส่ียงในบา้นพกัใจ จงัหวดัสระบุรี 
การพัฒนาสังคมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดบนพื้นท่ีสูง และโครงการหอพักสีขาว โดยได้มอบนโยบายและ                      
แนวทางการด าเนินงานด้านยาเสพติด แก่ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นยาเสพติดของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
วาระที ่๖ องคป์ระธานพระราชทานแนวทางและแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๓ 
  และทรงติดตามงานท่ีไดพ้ระราชทานพระด าริ  ในปีท่ีผา่นมา  ดงัน้ี 
 



 -๒๕- 
ขา้พเจา้รอคอยวนัท่ีจะมาประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE  NUMBER ONE ในปีน้ี

เป็นพิเศษ  เพราะตอ้งเล่ือนมาหลายคร้ัง การประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๒ แผนการด าเนินงานปี 
๒๕๕๓ และการมอบแนวทางใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส าหรับปีน้ีจึงล่าชา้ไปค่อนขา้งมาก  
  ปี  ๒๕๕๒  เคยแจง้ในท่ีประชุมเพื่อทราบว่าได้พยายามท างานโครงการน้ีด้วยความตั้งใจจริงและ               
มีความประสงค์จะท าอย่างต่อเน่ือง   เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ                  
ซ่ึงหวงัวา่จะไดช่้วยรัฐบาลดูแลกลุ่มเป้าหมายหลกั  ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนเป็นส าคญั 
  ในกลุ่มเยาวชนวยัรุ่นมีทั้งกลุ่มเสพ  กลุ่มเส่ียง  และกลุ่มทัว่ไป ซ่ึงสมาชิกของเราในกลุ่มน้ี ตามรายงาน
ปี ๒๕๕๒ ก็มีประมาณ ๑๑,๐๘๑,๒๐๘ คน ไดเ้คยให้นโยบายวา่ตอ้งรักษางานเดิมให้มีมาตรฐานและให้คิดริเร่ิมพฒันา
งานใหม่อยู่เสมอ  โดยเน้นเร่ืองคุณภาพให้มากข้ึนเพราะกลุ่มเยาวชนวยัรุ่นเป็นกลุ่มท่ีเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติ                
ความสนใจและความตอ้งการ  ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของเขา ถา้เราไม่คิด ไม่ท าอะไรใหม่ๆ ให้ทนัสมยั เราก็ตาม
เขาไม่ทนั   เม่ือตามไม่ทนัก็จะพูดกนัไม่เขา้ใจ   บางกิจกรรมบางเร่ืองเราจึงตอ้งเอา Trend ใหม่ๆ มาใช้เพราะจะท าให้
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน  ท่ีส าคญัถา้เป็นพวกเดียวกนัแลว้จะพูดจะบอกให้ท าอะไรยอ่มไดผ้ลกวา่  ฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีตอ้ง
สร้างใหเ้กิดข้ึนและคงไวอ้ยูเ่สมอ  เพราะเด็กรุ่นใหม่จะเกิดและเขา้มาอยูใ่นวงจรเพิ่มข้ึนตลอดเวลา    
  ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพื่อสร้างกระแส “ เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”  เป็นยุทธศาสตร์ส าคญั   
สมาชิกรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตอ้งสืบสานถ่ายทอดต่อๆกนั ถา้ท าได ้ขา้พเจา้ก็อยากจะไปให้ถึงระดบัท่ีเราสามารถสร้างสังคม  
TO  BE NUMBER  ONE ให้เกิดข้ึนให้ได ้  เพราะถา้เกิดสังคมน้ีได ้  คนในสังคมก็จะช่วยดูแลซ่ึงกนัและกนัต่อไป  
เท่ากบัเราสร้างหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ใหก้บัคนในสังคมไดใ้นระดบัหน่ึง   
  ส่วนยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจให้กบัเยาวชน  รวมทั้งการสร้างและพฒันาเครือข่าย  
ก็เป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการสร้างและพฒันาเยาวชนให้มีคุณภาพ   เป็นยุทธศาสตร์ท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และย ัง่ยนืต่อไป  

การท างานกบัเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีค่านิยมท่ีเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด  
ตอ้งอยู่บนพื้นฐานความเขา้ใจและเขา้ถึง  ซ่ึงขา้พเจา้ใช้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE                      
เป็นเคร่ืองมือ เพื่อส่งผา่นความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างทกัษะทางอารมณ์  สังคม ให้แก่สมาชิก งบประมาณท่ีใช ้            
ส่วนใหญ่ จึงเพื่อใหโ้อกาสทางสังคมแก่เยาวชนจดัใหมี้เวทีส าหรับการแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามวยั 

ปัจจุบนั  ยงัมีหลายคนไม่ค่อยเขา้ใจงานท่ีตอ้งท ากบัเยาวชนวยัรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงวา่จะ
มีโอกาสไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ส่ิงแรกท่ีตอ้งคิดและท าคือ   ดึงเขาออกมาจากความเส่ียง  นอกเหนือจากน้ี ก็เป็นเร่ือง
ท่ีเราตอ้งคิดเพิ่ม  เพื่อปรับปรุง  แก้ไข  และพฒันาเขาไปสู่คุณภาพ  ให้เป็นคนมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง   มีความฉลาดทาง
อารมณ์  เพื่อท่ีเขาจะสามารถเป็นไดท้ั้งคนดีและคนเก่งต่อไป 

พดูถึงเร่ืองน้ี  ก็ตอ้งพดูถึง โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL อยากใหโ้ครงการของเราสร้าง 
IDOL ส าหรับสมาชิกของเราข้ึนเอง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งไปเอาดารา ศิลปิน หรือคนอ่ืนมาเป็น IDOL ก็ไดแ้ละการสร้าง  
TO BE  NUMBER  ONE  IDOL เพื่อใหต้น้แบบของเหล่าสมาชิกทัว่ประเทศ  จะช่วยแสดงให้เห็นวา่ทุกคนมีดีอยูใ่นตวั   



 -๒๖- 
หากไดรั้บโอกาส  ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน  ประกอบกบัความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงของตวัเอง  ตามกรอบแนวทางซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับ  จะช่วยให้เยาวชนวยัรุ่นพฒันาตนเอง  ทั้งดา้นการเรียน และความประพฤติ  จนสามารถเป็น IDOL ของ
เพื่อนๆได ้ ซ่ึงถา้กระแส TO BE NUMBER ONE IDOL ประสบความส าเร็จ  เช่ือวา่จะเป็นแรงจูงใจ   ให้เยาวชนสมาชิก   
TO    BE   NUMBER   ONE   หนัมาเอาใจใส่และรับผิดชอบดา้นการเรียน  และดูแลตนเอง ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ยิ่งข้ึน  ส าหรับการพิจารณาคดัเลือก  อยากให้มี IDOL จ านวนหน่ึงในแต่ละปี  เพื่อให้ไดต้น้แบบท่ีมีความหลากหลาย   
เพราะคนเก่งและดีย่อมต้องมีได้หลายคน และส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในสถานศึกษาทั้ งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา                  
และอาชีวศึกษา  ก็ขอฝากไปทางกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมให้การสนับสนุนด้วย                
ส่วนงบประมาณประจ าปีท่ีว่าตอ้งเพิ่มข้ึนอีกนั้น  ขา้พเจา้  ขอให้ปรึกษากบัท่านผูแ้ทนส านกังบประมาณ ซ่ึงวนัน้ีท่าน
ไดม้าร่วมประชุมกบัพวกเราดว้ย 
  อีกเร่ืองหน่ึง ท่ีท าให้ดีใจมากก็คือ การท่ีกรมราชทณัฑ์เห็นความส าคัญของกิจกรรมในโครงการ                        
TO BE NUMBER ONE และตอ้งการน าไปเป็นแนวทาง  ในการดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจ าทัว่ประเทศ  เพื่อให้โอกาสพวก
เขาไดเ้ป็นสมาชิกTO BE NUMBER ONE และไดฝึ้กเป็นแกนน า ในการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ภายใตก้ฎระเบียบ
ของเรือนจ า ตอ้งของชมเชย  ทั้งกรมราชทณัฑ์  และกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ท่ีริเร่ิมการด าเนินกิจกรรมน้ี 
ในเรือนจ า ในสถานพินิจฯ และในศูนยฝึ์กอบรมฯ ขา้พเจา้จะขอเป็นก าลงัใจ หากมีส่ิงใดท่ีขา้พเจา้ช่วยได ้ขา้พเจา้ยินดีให้
ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี และเม่ือด าเนินการแลว้ ในฐานะท่ีกรมราชทณัฑ์เป็นกรรมการใหม่ก็ขอให้รายงานความกา้วหน้า
ในการประชุมดว้ย 
  ส าหรับแนวทางในการด าเนินงานปี ๒๕๕๓ แมจ้ะผา่นมาเกือบคร่ึงปีแลว้ขา้พเจา้ก็มีเร่ืองท่ีจะฝากไวด้งัน้ี  

เร่ืองท่ี    ๑   ขอให้เร่งส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการรณรงคเ์ลิกยาเสพติด  ๙๘๐ ชีวิต ท่ีหน่วยงาน
หลกัไดร่้วมกนัท า เพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาน าข้ึนกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเพื่อทรงพระกรุณาทราบถึง
ผลส าเร็จต่อไป 

เร่ืองท่ี   ๒  ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร รายงานความกา้วหน้า  เร่ืองการจดัเก็บ
และรวบรวมขอ้มูลส าคญัๆ  ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดัภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมปีหนา้ดว้ย 

เร่ืองท่ี  ๓   ขอให้กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  และกระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาขยาย
ผลการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกจงัหวดั โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
แรงงาน จากการติดตามงาน ขา้พเจา้ไดพ้บวา่ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น และศูนยเ์พื่อนใจวยัท างาน เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมาก  
หากส่งเสริมใหเ้ป็นนโยบายก็จะช่วยขยายผลไดเ้ช่นกนั 

เร่ืองท่ี  ๔ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร ติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ใน ๕๐ เขต เพื่อประเมินความเข้มแข็งและพฒันาการ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหากมีนโยบายไปถึงระดับเขตทุกเขต                
หรือมีการกระตุ้นด้วยตัวช้ีว ัดของกรุงเทพมหานคร การท างาน TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร                     
คงจะชดัเจนข้ึน เพราะมีชุมชนโสณมยัอร่ามดวง และชุมชนสุวรรณประสิทธ์   เป็นตน้แบบท่ีดีอยูแ่ลว้ 



 -๒๗- 
เร่ืองท่ี   ๕   การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนและกรมราชทณัฑ์  กระทรวงยุติธรรม เป็นเร่ืองใหม่และน่าสนบัสนุน เพราะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัจึงอยาก
ใหบู้รณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อผลส าเร็จของการด าเนินงาน  

เร่ืองท่ี   ๖   การรณรงค์ดว้ยกิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์   ถือเป็นยุทธศาสตร์หลกั และมีความส าคญั
ในเชิงจิตวทิยาความเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และความรู้สึกเป็นหน่ึงโดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติด ตอ้งคงกระแส
ท่ีมีพลังอย่างต่อเน่ือง เพราะจ านวนสมาชิกอายุระหว่าง ๑๐-๒๔ ปี มีทั้ งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ท่ีเติบโตข้ึน                  
และตอ้งการโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม เช่นกนั  

เร่ืองท่ี   ๗   การไปเยี่ยมติดตามผลงานและให้ก าลังใจสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจงัหวดั
ภูมิภาคและในเขตกรุงเทพมหานคร ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีตอ้งท างานตลอดปี 

เร่ืองท่ี    ๘ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตเป็นผู ้ประสานการเข้าร่วมประชุม             
ท่ีประเทศเมก็ซิโก รวมทั้งการขอสนบัสนุนงบกลางจากคณะรัฐมนตรี ตามท่ีไดร้ายงาน 

แมว้่าการประชุมในปีน้ีจะล่าช้าไปค่อนขา้งมาก แต่ขา้พเจา้ยงัคงเช่ือมัน่ว่าพวกเรามีความพร้อมและ               
มีแผนด าเนินงานท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ ในโอกาสน้ี ขอตอ้นรับท่านคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่
ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบใจทุกๆท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือ และช่วยสนับสนุนข้าพเจ้าในการท างาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จนมีพฒันาการและประสบความส าเร็จ ระลึกอยูเ่สมอว่า ไม่อาจท างานน้ีไดส้ าเร็จ
โดยล าพงั ถา้ไม่มีท่านทั้งหลาย รวมทั้งสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทัว่ประเทศ คอยเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือ             
และร่วมท างานดว้ยความเขม้แขง็ตลอดมา 

 
มติที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 
 
เลกิประชุม ๑๗.๐๐ น.  
 

นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก ผู้จดรายงานการประชุม 
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
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