
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิTO BE NUMBER ONE คร้ังที ่๑๓ 

วนัพฤหัสบดทีี ่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๙ 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 

๑ ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวด ี องค์ประธาน 
๒ ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
๓ พล.อ.ศิริชัย ดษิฐกลุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 
๔ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๕ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๖ พล.อ.อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม  
๗ พล.ต.อ.สุวฒัน์ จนัทร์อทิธิกลุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพฒันา รองประธานกรรมการ 
   สังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันา  
    สังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
๘ พล.อ.รณชัย มญัชุสุนทรกลุ ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
๙ นพ.โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ ปลดักระทรวงยุตธิรรม กรรมการ 
๑๑ นายประทปี กรีตเิรขา รองปลดักระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงมหาดไทย  
 



 

๑๒ นางผานิตย์    มสุีนทร รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

๑๓ นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงแรงงาน  

๑๔ นางนภา เศรษฐกร อธิบดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงการพฒันาสังคม  
    และความมัน่คงของมนุษย์  

๑๕ นพ.ชวนิทร์ ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามยักรุงเทพมหานคร กรรมการ 
   แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
    และ  ปลดักรุงเทพมหานคร  
๑๖ พล.อ.ชนะพล   แก้ววาตะ หัวหน้าคณะนายทหาร  ฝ่ายเสนาธิการ กรรมการ 

   ประจ าผู้บังคบับัญชา  
   แทน ผู้บัญชาการทหารบก  

๑๗ พล.ต.ท.ค ารบ     ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ กรรมการ 
   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  

๑๘ พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม   กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงกลาโหม  
๑๙ นายพะโยม     ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรรมการ 

   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

๒๐ นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณชิย์ ทีป่รึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา กรรมการ 
   เกษตรกรรมและ ประมง  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๑ นายวติถวลัย์ สุนทรขจติ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั กรรมการ 
   และปราบปรามยาเสพตดิ  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั  
    และปราบปรามยาเสพตดิ  



 

๒๒ นายอภินันท์ จนัทรังษ ี อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
๒๓ ศ.(พเิศษ)วศิิษฏ์   วศิิษฏ์สรอรรถ อธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรรมการ 
๒๔ นายกอบเกยีรต ิ กสิววิฒัน์ อธิบดกีรมราชทณัฑ์ กรรมการ 
๒๕ ร.ต.ท.อาทติย์  บุญญะโสภัต อธิบดกีรมการปกครอง กรรมการ 
๒๖ นางสายพรุิณ น้อยศิริ รองอธิบดกีรมการพฒันาชุมชน กรรมการ 

   แทน อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน  
๒๗ นางอญัชล ี พฒันสาร รองอธิบดกีรมคุมประพฤต ิ กรรมการ 

   แทน อธิบดกีรมคุมประพฤต ิ  
๒๘ พล.ต.ถวลัย์ สิริวฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการ  ผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการ 

   สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก(กอญ.ททบ.๕)  
   แทน ผู้อ านวยการใหญ่สถานีวทิยโุทรทศัน์  
    กองทพับก(กอญ.ททบ.๕)  

๒๙ น.ส.ประนิอร เตยีวตรานนท์ ผู้อ านวยการส่วนกระทรวงสาธารณสุข ๓ กรรมการ 
   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

๓๐ นางชุตมิา หาญเผชิญ ทีป่รึกษาระบบราชการ กรรมการ 
    แทน เลขาธิการคณะกรรมการ 
    ข้าราชการพลเรือน  

๓๑ นายคณติ บุษบง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการ 
   บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
    บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  

๓๒ นายสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายข่าว กรรมการ 
   สถานโีทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๗     
   แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์สี  
    กองทพับกช่อง ๗     

 

 

 

 



 

๓๓ น.ส.อรอมุา ประทุมมณ ี หัวหน้าแผนกกจิการพเิศษ  กรรมการ 
   บริษทั จเีอม็เอม็  แกรมมี ่ จ ากดั (มหาชน)  
   แทน ประธานกรรมการ บริษทั จเีอม็เอม็  
    แกรมมี ่ จ ากดั (มหาชน)  

๓๔ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
    และเลขานุการ 

๓๕ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
๓๖ มล.ยุพด ี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กรรมการ 

   ทีป่รึกษาโครงการTO BE NUMBER ONE และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑ ผู้อ านวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
๒ ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส 
๓ กรรมการผู้จดัการ สถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง ๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

๑ นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ อธิบดกีรมอนามยั  
๒ นายปราชญา กรองแก้วอารยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ นาย วรีพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงภายใน 
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 
๒ น.ส.วรีพรรณ วชัรางค์กลุ หัวหน้ากลุ่มนโยบายพเิศษส านักส่งเสริมกจิการการศึกษา 
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
๓ นายธีร์ ภวงัคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเดก็นักเรียน  
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  



 

๔ นาง กฤตทิร สุขกมล ผู้อ านวยการศูนย์พฒันาส่งเสริมประสานงานกจิการ 
   นักศึกษาและกจิการพเิศษ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๕ นางอดุมลกัษณ์ สอนสารี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๖ น.ส.สราญภัทร อนุมตัริาชกจิ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
๗ นางเทพวลัย์ ภรณวลยั ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน 
   ผู้แทน กรมกจิการเดก็และเยาวชน  กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 
๘ นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักพฒันาระบบงานยุตธิรรมเดก็และเยาวชน 
   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
๙ ว่าทีเ่รือตรี สุรชัย เพช็รกลู นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
๑๐ น.ส.นุชนาถ ภู่ระย้า หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร และบ าบัดฟ้ืนฟู 

   กองบริการทางการแพทย์ 
   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
๑๑ นางจ าเรียง สวสัดวิฒัน์ ผู้อ านวยการกองพฒันาระบบงานพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

  ณอยุธยา ผู้ตดิยาเสพตดิ 
   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ

๑๒ นาย ชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤตชิ านาญการ 
   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ

๑๓ นายชลยัสิน โพธิเจริญ ผู้อ านวยการกองป้องกนัยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

๑๔ นางกฤตสุิดา โภควณชิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

 

 

 



 

๑๕ พ.ต.อ.สมเกยีรต ิ วรรณสิริวไิล รองผู้บังคบัการอ านวยการกองบัญชาการ 
   ต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๖ นพ.สุนทร สุนทรชาต ิ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและบ าบัดการตดิยาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
๑๗ นายโสภณ ค านึงเนตร ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 

   ผู้แทน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
๑๘ นายบรรลอื สุกใส ผู้อ านวยการกองการพฒันาชุมชน 

   ผู้แทน ส านักพฒันาสังคมกรุงเทพมหานคร 
๑๙ นาง พรอปัสร นิลจนิดา ผู้อ านวยการส่วนจดัและควบคุมรายการ 

   ผู้แทน สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
๒๐ นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

คณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ น.อ.หญงิสุภัคนาถ บุญสม  ประจ าส านักงานเลขานุการกระทรวงกลาโหม 
   ผู้แทน กระทรวงกลาโหม 
๒ นางชฎาพร    ร่มธรรมกลุ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 
๓ นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๔ น.ส.ประภาพรรณ   หาญวเิศษ   นักพฒันาสังคมช านาญการ   
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๕ นายวุธิ  เตชะนอก นักวชิาการศึกษาปฏิบัตกิาร  

 
  

ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
 
 



 

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

๑ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดกีรมการแพทย์ 
๒ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วโิรจน์ รองอธิบดกีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
๓ นพ.สมชาย ปรีชาทวกีจิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๔ พญ.วนัทนา ไทรงาม ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมนิผล 
๕ นพ.พูลสิทธ์ิ ศีตสิาร ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตบริการสุขภาพที ่ ๓ 
๖ นพ.ไชยนันท์ ทยาววิฒัน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตบริการสุขภาพที ่ ๒ 
๗ นพ.พศิิษฎ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตบริการสุขภาพที ่ ๘ 
๘ นพ.ศิริศักดิ์ ธิตดิลิกรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
๙ นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เช่ียวชาญพเิศษด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูและกจิกรรมชุมชน 
   กรมคุมประพฤต ิ
๑๐ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดนิแดน 

   กระทรวงมหาดไทย 
๑๑ นายประกอบ วงศ์ผลวตั เลขานุการกรม  กรมสุขภาพจติ 
๑๒ นายเสมอ นิ่มเงนิ เลขานุการกรม  กรมประชาสัมพนัธ์ 
๑๓ นางลดัดา ปิยเศรษฐ์ นักวชิาการสาธารณสุข (เช่ียวชาญ) 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๔ น.ส.ทศันา สุดเดยีวไกร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการพฒันา 

   กรมกจิการเดก็และเยาวชน   กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 
๑๕ น.ส.จนัทริา ทวพีลายนต์ ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและพทิกัษ์สิทธิเดก็ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๑๖ น.ส.วจิติรพร จนัทร์สุวรรณ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 

   กระทรวงแรงงาน 
๑๗ นางจติรมณ ี ศรีประเสริฐ นักพฒันาสังคมช านาญการพเิศษ 

   กรมกจิการเดก็และเยาวชน   กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 
    

 



 

๑๘ น.ส.ทพิวรรณ เหลีย่มสังขร นักพฒันาสังคมช านาญการ 
   กรมกจิการเดก็และเยาวชน   กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 
๑๙ นายกานต์ กล้าตลมุบอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
  
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร  อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม                  
ตามวาระดงันี ้

วาระที ่๑ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ. ปิยะสกล  สกลสัตยาทร) ขอพระราชทาน       
พระอนุญาต กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  คร้ังที ่๑๓ / ๒๕๕๙  วนัพฤหัสบดทีี ่ ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๙  

  จากพระกรุณาธิคุณทีท่รงรับเป็น องค์ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ได้ทรงมีพระด าริให้จัดการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการโครงการเป็นประจ า  ปีละ ๑ คร้ัง  เ ร่ิมตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๗ เป็นต้นมา   
โดยมวีตัถุประสงค์การประชุม  ดงันี ้

๑. เพื่อกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งนโยบายและ
แผนการด าเนินงาน ในปี ๒๕๕๙  เพือ่องค์ประธานโครงการฯ ทรงทราบ  และทรงมพีระวนิิจฉัย 

๒. เพื่อให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วน รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙                 
จากองค์ประธานโครงการฯ  และน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชด าริและพระราช
ประสงค์ต่อไป 

๓. เพือ่ให้เกดิการบูรณาการความร่วมมือ ในการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่างหน่วยงาน                 
ทีเ่กีย่วข้อง 

๔. เพือ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ การด าเนินงาน ของทุกภาคส่วน  ซ่ึงจะน าไปสู่การ
พฒันางาน ให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 



 

 

๕. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ แก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมัน่  เพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทาน  

  และในวโรกาสนี้ ขอพระราชทานพระอนุญาต   กราบทูลรายงานนโยบายการ
ด าเนินงาน และการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของ กระทรวงสาธารณสุข  
ดงันี ้

๑. มอบหมายให้หน่วยบริการในสังกัด  จัดระบบการลงทะเบียนสมาชิก “ใครติดยา
ยกมือขึน้”  ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข  เพือ่เอือ้ต่อการติดตาม
ประเมนิผล  

๒. จักได้ประสานกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  
และ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  เพือ่ร่วมพฒันาระบบรายงานการติดตาม และ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก “ใครติดยายกมือขึน้”  เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  
บ าบัดรักษาผู้ตดิยาและสารเสพตดิของประเทศ   

๓. ได้ก าชับให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ท าหน้าที่เลขานุการโครงการ              
TO BE NUMBER ONE  ในระดบัจงัหวดั สนองพระราชด าริและพระราชประสงค์อย่างเต็มความสามารถ   

  ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักด ีและด้วยความศรัทธา ในแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์ประธานโครงการฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย  ให้เติบใหญ่
เป็นอนาคตที่เก่ง และดีของชาติ  คณะกรรมการอ านวยการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จากทุก
หน่วยงาน  ขอถวายค ามัน่สัญญาว่า  จะร่วมสนับสนุน และร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
สนองพระปณธิานของใต้ฝ่าพระบาท  อย่างเตม็ก าลงัความสามารถตลอดไป 

วาระที ่๒ 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ  เมฆธน)  ขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก

คณะกรรมการที่ได้รับต าแหน่งใหม่  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอธิบดีกรมสุขภาพจิต             
ท าหน้าทีเ่ลขานุการการประชุม   

 
 
 



 

วาระที ่๓  
  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที ่๑๒ / ๒๕๕๘  วนัพุธที ่๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗   
  ทีป่ระชุมพจิารณา และรับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่๔ 
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นพ.เจษฎา  โชคด ารงสุข)  ขอพระราชทานพระอนุญาตรับรอง

รายงานการประชุม  คร้ังที ่๑๒  ประจ าปี ๒๕๕๘   และกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๘  ดงัต่อไปนี ้

  ด้านการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  สร้างกระแส  ค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
ผลงานเด่น  คอื 

  การผลิตและเผยแพร่รายการผ่านส่ือโทรทัศน์ ๒ รายการ  คือ รายการ TO BE 
NUMBER ONE VARIETY  ซ่ึงด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดย น าเสนอเนือ้หาในรูปแบบโดนใจ
คนรุ่นใหม่ และที่ส าคญั คอื การได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการฯ ทรงตอบจดหมายที่ส่ง
มาจากเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ในรายการด้วยพระองค์เอง ในช่วง TALK 
TO THE PRINCESS  อกีรายการหนึ่งที่เพิง่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา  คอื รายการแฮปป้ีโซไซตี ้“สู่แสง
สว่างด้วยพระเมตตา”  น าเสนอเนื้อหา  เร่ืองจริงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งกลุ่มปกต ิ          
กลุ่มเสพ และกลุ่มเส่ียง เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เป็นแบบอย่างทั้งในด้านบวกและลบ ให้แก่เด็กและเยาวชน            
โดยผ่านทางบทสัมภาษณ์ ทีเ่จาะลกึเร่ืองราวในหลายแง่มุม หลายแง่คดิ 

 ด้านการ พฒันา และ ขยายเครือข่าย  TO BE NUMBER ONE    

   จากการส ารวจ เมื่อ  เดือนกันยายน ๒๕๕๘  พบว่ามีจ านวนเครือข่าย TO BE 
NUMBER ONE  ทัว่ประเทศ ดงันี ้ 

   จ านวน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ทั้งส้ิน ๒๕,๐๕๓,๓๐๒ คน 
(ยี่สิบห้าล้านห้าหมื่นสามพันสามร้อยสองคน) ในจ านวนนี้เป็นเยาวชน วัยรุ่น อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ จ านวน ๑๔,๒๑๕,๐๗๙  คน (สิบส่ีล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบ
เก้าคน) อายุ ๖ - ๑๐ ปี จ านวน  ๕๘๗,๘๒๑  คน (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยยี่สิบเอด็คน) ที่เหลอื
เป็นกลุ่มอายุ อืน่ๆ  ๑๐,๒๕๐,๔๐๒  คน (สิบล้านสองแสนห้าหมืน่ส่ีร้อยสองคน) 



 

   จ านวนสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น ๓๐๒,๘๓๖ คน (สามแสนสองพันแปดร้อย
สามสิบหกคน) 

   จ านวนเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ๒๕,๙๓๒  แห่ง 
(สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสองแห่ง) ในจ านวนนี้  มีการพัฒนากิจกรรมของชมรมไปสู่รูปแบบ               
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ที่ให้บริการ และจัดกิจกรรม ครบ ๓ ด้าน คือ ให้ค าปรึกษา  
พฒันา EQ  และกจิกรรมสร้างสุข  จ านวน ๕,๔๒๕ แห่ง (ห้าพนัส่ีร้อยยีสิ่บห้าแห่ง) และได้พฒันาคุณภาพ
การด าเนินงานเป็นชมรมต้นแบบ เงนิ ทอง เพชร ทีผ่่านเกณฑ์ประเมนิในแต่ละระดบัแล้ว ๔๗ แห่ง    

   -  ชมรมในสถานประกอบการ  ๕,๐๙๕  แห่ง (ห้าพันเก้าสิบห้าแห่ง)  พัฒนา
กจิกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพือ่นใจฯ  ๖๙๔  แห่ง  ผ่านเกณฑ์ประเมนิ ต้นแบบ  ๔๐ แห่ง 

   -  ชมรมในชุมชน  ๓๔,๑๒๕  แห่ง (สามหมืน่ส่ีพนัหนึ่งร้อยยีสิ่บห้าแห่ง)  พัฒนา
กิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ  ๒,๗๕๑ แห่ง  ผ่านเกณฑ์ประเมนิต้นแบบ ๓๐  แห่ง 

   -  ชมรมในสถานพินิจฯ  ๕๐  แห่ง  พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ            
แล้ว ๓๖ แห่ง   

   -  ชมรมในเรือนจ า ทณัฑสถาน ๗๔ แห่ง พฒันากจิกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพือ่นใจฯ
แล้ว ๕๗ แห่ง   

   -  ชมรมในหน่วยงานส านักงานคุมประพฤต ิ ๒  แห่ง  ทุกแห่ง ได้พฒันากจิกรรม
สู่รูปแบบศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE แล้ว  โดยชมรมในสถานพนิิจฯ  ในเรือนจ า ทัณฑสถาน  
และในหน่วยงานส านักงานคุมประพฤต ิยงัไม่มกีารก าหนดเกณฑ์ประเมนิต้นแบบ 

 ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนา และขยายเครือข่าย  พบว่า  กิจกรรมการเสด็จเยี่ยมสมาชิก และ
ตดิตามงานในพืน้ทีต่่างๆ ขององค์ประธาน  เป็นการรณรงค์ กระตุ้นการด าเนินงาน  และขยายเครือข่ายที่
ได้ผลดมีากทีสุ่ด  โดยในปี ๒๕๕๘ ได้เสดจ็ในพืน้ที ่๑๘  จงัหวดัภูมภิาค  และ  ๕  เขตกรุงเทพมหานคร   

  การจัดประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE  และชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ประจ าปี  เป็นอกีรูปแบบหน่ึง ในการขบัเคลือ่น และ ขยายการด าเนินงานให้ครอบคลมุ  ทั้งในระดับ
นโยบาย การบริหารจัดการ และกลุ่มเยาวชน  ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้ง
เยาวชนกลุ่มเส่ียงในสถานพนิิจฯ   โดยการพฒันารูปแบบและเกณฑ์การประกวดมาโดยต่อเนื่อง  ในปี ๒๕๕๘ 



 

มีจังหวัด และชมรมเข้าร่วมประกวด ทั้งส้ิน ๕๓๖  แห่ง  เพิ่มจากปี ๒๕๕๗ ซ่ึงมีจ านวน ๔๙๖ แห่ง คดิเป็น
ร้อยละ ๘.๑ 

  ด้านการเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางด้านจติใจ  กจิกรรมเด่น  ได้แก่    

  ๑. การจดับริการศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ในห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง พบว่า  มีสมาชิกเข้ารับบริการ  ให้ค าปรึกษา พฒันา EQ และกจิกรรมสร้างสุข
เพิ่มมากขึน้ทุกปี  โดยในปี ๒๕๕๘ มีสมาชิกเข้ารับบริการ ๗๐,๓๒๕ คน  เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ซ่ึงมี
สมาชิกเข้ารับบริการ  จ านวน  ๖๖,๔๒๕  คดิเป็นร้อยละ ๕.๙๑  
  ๒.  การจัดค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง  ยังคงจัด
ขึน้เป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๐๐ คน  เพือ่เปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
จากทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมกจิกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ในช่วงปิดเทอม เดือนมีนาคม และ
เดอืนตุลาคม  ด าเนินการแล้ว ๑๖ รุ่น  จากการตดิตามผล  สมาชิกค่ายสามารถกลบัไปท าหน้าที่แกนน าของ
ชมรมได้เป็นอย่างด ีเป็นทีย่อมรับของเพือ่นสมาชิกทั้งในสถานศึกษา  ในชุมชน และในสถานประกอบการ
  ๓. การจัดกจิกรรม  TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  เพือ่เปิดพืน้ที่บวกให้
เยาวชนได้แสดงออก  ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่  ได้สานฝัน  เสริมสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์  
ความสามัคค ี ความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชน  ได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้เข้า
ค่ายปฏิบัติการสานฝัน ๓ วัน ๒ คืน  เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นที่ช่ืนชอบ  พร้อมกับการพัฒนาทักษะ            
ทางสังคม  และความฉลาดทางอารมณ์  โดยในปีทีผ่่านมามเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรม ทั้งส้ิน ๓,๔๙๗ คน  
  ๔. การจัดกจิกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL วัตถุประสงค์ เพือ่พฒันาต่อ
ยอดสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี  มีความสามารถ และมีความพร้อมที่
จะก้าวออกมายนือยู่แถวหน้า  เป็นต้นแบบให้กบัสมาชิกคนอืน่ๆ  ด าเนินงานมาแล้ว ๕ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน  

  ในส่วนการด าเนินงานสนองแนวทางพระราชทาน  ในการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการที่ผ่านมา  ทรงให้  กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการ
โครงการฯ  เร่งพัฒนาวิชาการ และส่ือเทคโนโลยี   สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายชมรม                 
TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  กรมสุขภาพจิต                          
ได้ด าเนินการแล้ว ดงันี ้



 

 ๑. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพฒันาวิชาการในโครงการ TO BE NUMBER ONE  
โดยให้มีบทบาทหน้าที่  พิจารณาให้ข้อคดิเห็น  ข้อเสนอแนะ ติดตาม ควบคุม ก ากบั ด้านการพฒันาองค์
ความรู้ ส่ือ เทคโนโลย ีรวมทั้งการศึกษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องในโครงการ TO BE NUMBER ONE   
 ๒. พัฒนาและผลิตส่ือเทคโนโลยี  แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่     
  กลุ่มแรกคอื ส าหรับสนับสนุนการท างาน ของแกนน าชมรม และ ศูนย์เพือ่น
ใจ TO BE NUMBER ONE ให้มีความรู้และมีแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งกับตัวเอง หรือ ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลอืเพือ่นๆตามบทบาทหน้าที่ มกีารพฒันาและผลติคู่มอื ๔ เร่ือง  คอื 
   - คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เร่ือง “การเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
   -  คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะของเยาวชน เร่ือง “ฝึกคดิ แก้ปัญหา 
พฒันา EQ” ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
   -  คู่มอืการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะของเยาวชน  เร่ือง “การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาเร่ืองเพศ และการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร” ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
   - และ คู่มือประสบการณ์การท างานของแกนน าโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
   กลุ่มที่ ๒ ส าหรับเผยแพร่ แก่ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วไป            
ผลติหนังสือ ๔ เร่ือง  คอื 
  - “รู้ทนัยาบ้า” 
  -  “เส้นทางรอดปลอดยาบ้า” 
  -  “ความรู้เพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง”   
  -  และ “เครียด..คลายเครียด” 

  ส าหรับความก้าวหน้าของ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘  
มียอดเงินในกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทั้งส้ิน ๗๐,๘๖๙,๕๑๕.๑๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสน             
หกหมืน่เก้าพนัห้าร้อยสิบห้าบาทสิบสตางค์) โดยในปี ๒๕๕๘ มียอดเงินบริจาค ทั้งส้ิน  ๕๐,๘๗๘,๗๗๓.๑๒ 
บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสองสตางค์)  ทั้งนี้ มูลนิธิ TO BE 
NUMBER ONE ยังคงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ TO BE NUMBER 
ONE  อย่างต่อเนื่องต่อไป   



 

  ด้านงบประมาณ  ในปี ๒๕๕๘  โครงการฯ ได้รับงบประมาณด าเนินงาน  จากการจัดสรร
ของ กรมสุขภาพจติ  ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) งบประมาณ
ที่ได้รับสนับสนุนจาก ๗  กระทรวงหลัก ๙๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบสองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) และ                 
งบที่ กรมสุขภาพจิต  สนับสนุนเพิ่มเติม ๗๑๕,๘๑๒ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัแปดร้อยสิบสองบาท
ถ้วน)  รวมงบประมาณด าเนินงาน ปี๒๕๕๘ ทั้งส้ิน  ๑๘๐,๖๓๐,๘๑๒ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสาม
หมืน่แปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

  ส่วนปี ๒๕๕๙ กรมสุขภาพจติ ได้จดัสรรงบประมาณประจ าปีเท่าเดิม คอื ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ 
บาท (แปดสิบเจด็ล้านแปดแสนสองหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) ขอสนับสนุนจากหน่วยงานหลกั  ๙๓,๓๔๐,๐๐๐ 
บาท (เก้าสิบสามล้านสามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณด าเนินโครงการในปี ๒๕๕๙ ทั้งส้ิน    
๑๘๑,๑๖๕,๐๐๐  บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอด็ล้านหนึ่งแสนหกหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) 

 
วาระที ่๕ น าเสนอวดีทีศัน์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEปี ๒๕๕๘ 
 
วาระที ่๖ ผู้บริหารระดบัสูงกระทรวงหลกั  กราบทูลรายงาน 

 ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๘ 

 แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ 

 นโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี  มากบุญ) ขอพระราชทานพระอนุญาต
กราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการ TO BE  NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย  ดงันี ้
  ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่  

๑. การเตรียมการ และการจัดกิจกรรมในวโรกาสองค์ประธานเสด็จเยี่ยมและ
ติดตามงานในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ด้วยความเรียบร้อย  โดยมี ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นผู้น าด าเนินงาน  

๒. ขยายเครือข่ายการด าเนินงาน ตามเกณฑ์การประเมินจังหวัด  TO BE 
NUMBER  ONE และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค เพิม่มากขึน้   



 

๓. กระทรวงมหาดไทย ยังคงสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 
๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรร่วมด าเนินงานใน
โครงการ  ทั้งในคณะอนุกรรมการบูรณาการ และคณะอนุกรรมการตดิตามประเมนิผลงาน อย่างต่อเน่ือง  

  นอกจากการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ในปี ๒๕๕๙ กระทรวงมหาดไทย  
มนีโยบาย และ แผนการด าเนินการ ดงันี ้ 
   ๑.  ก าชับและมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการในฐานะประธาน คณะกรรมการโครงการ    
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด  ให้ความส าคญัในการสนับสนุน  การด าเนินงานโครงการฯ           
เป็นล าดับแรก  รวมทั้ง ให้น้อมน าแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลกัในการ
ปฏิบัติงานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพืน้ที่ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และมคีวามยัง่ยนืสืบไป 
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง  และขยายเครือข่ายชมรมทั้งในระดับชุมชน 
องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาประเภทต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓. บูรณาการการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE กบัแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกนักลุ่มผู้มีโอกาสเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินการ จ านวน 
๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้สนับสนุน จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  

  ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นาย ชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ)  ขอพระราชทานพระอนุญาต    
กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนของ
กระทรวงยุตธิรรม  ดงันี ้
   กระทรวงยุตธิรรม ได้ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ๓ หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ   โดยได้น าแนวทาง
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแล เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด นักโทษ ผู้ถูกคุม            
ความประพฤต ิและผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคบับ าบัด ให้มีพืน้ที่ในการท า
กจิกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สร้างเสริมให้ได้รับความรู้ในเร่ืองพษิภัยของยาเสพติด ซ่ึงจะส่งให้
เกิดความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย  จิตใจ และสติปัญญา ของพวกเขา และรวมถึงได้บูรณาการการดูแล



 

ช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวกับชุมชนอันจะน ามาซ่ึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน  เพื่อพวกเขาเหล่านี ้           
เมือ่ได้รับการปล่อยตวัไปแล้วจะได้กลบัไปเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาตต่ิอไป  
  ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่  
 ๑. การพฒันาและการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
  -  ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ปัจจุบันมชีมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน ๕๑ แห่ง 
  -  ในเรือนจ าและทณัฑสถาน จ านวน ๕๐ แห่ง 
  - ในส านักงานคุมประพฤต ิและในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ (ลาดหลมุแก้ว) 
รวม ๑๑ แห่ง 
  โดยชมรม  TO BE NUMBER ONE  เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  สามารถท าให้
สมาชิกเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกต่อตนเองจาก  
ความรู้สึกว่าเป็น NO BODY เป็น SOME BODY ได้ 
               ๒. พัฒนาแกนน าเยาวชนในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึก        
และอบรมเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ในเรือนจ า ทัณฑสถาน                             
ในส านักงานคุมประพฤติ และในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ               
จดักจิกรรมให้แก่สมาชิกอย่างมคุีณภาพ 
 ๓. สร้างวิทยากรตัวคูณในหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานชมรม            
TO BE NUMBER ONE  เพือ่ขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึน้ 
 ๔. เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม  มีลกัษณะเฉพาะและมีความพเิศษ
กว่าสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ไป  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  กรมราชทัณฑ์ 
และกรมคุมประพฤต ิ  จงึได้ร่วมกนับูรณาการโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิของกระทรวงยุตธิรรม
ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE  รวมทั้งได้พฒันาคู่มือ และเกณฑ์ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าสู่งานประจ าของแต่ละกรมฯ 
 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๙  กระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้กรมพนิิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน  กรมราชทัณฑ์  และกรมคุมประพฤติ บูรณาการงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ให้เข้าสู่งานประจ าตามแผนการด าเนินงานดงันี ้



 

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ออก
นิเทศ  เพือ่ส่งเสริมและประเมินผลการด าเนินงาน 

๒. ก าหนดเป้าหมายการขยายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพิม่เติมไว้ 
ดงันี ้ 
                  - ในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่เปิดสถานแรกรับใหม่ ก าหนดเพิม่
อกี ๑๗ แห่ง จากเดมิ ๕๑ แห่ง รวมเป็น ๖๘ แห่ง  
 -  ในเรือนจ า และทัณฑสถาน ก าหนดเพิ่มอีก ๕ แห่ง จากเดิม ๕๐ แห่ง รวมเป็น 
๕๕ แห่ง และจะเปิดให้ครอบคลมุทุกเรือนจ าในปี พ.ศ.๒๕๖๐  เพือ่ร่วมฉลองในโอกาสที่โครงการ TO BE 
NUMBER ONE ด าเนินงานครบรอบ ๑๕ ปี  
 -  ในส านักงานคุมประพฤติ ก าหนดจัดตั้งเพิม่อีก ๒๖ แห่ง จากเดิม ๑๑ แห่ง รวม
เป็น ๓๗ แห่ง  
  ทั้งนี ้กระทรวงยุตธิรรม จะเร่งพฒันาการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 
ของ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  กรมราชทณัฑ์ และกรมคุมประพฤต ิ ให้มมีาตรฐานพร้อมรับ
การประเมิน เพื่อเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างน้อยสอง
ประเภท  คอื  ในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และในเรือนจ าและทณัฑสถาน ส่วนในส านักงาน
คุมประพฤต ิ และในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ จะได้เร่งรัดการพฒันาในโอกาสต่อไป 
 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ. สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ขอพระราชทาน                 
พระอนุญาตกราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในส่วนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดงันี ้
   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลัก และหน่วยงานใน
สังกัดที่มีสถานศึกษา  คือ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการเป็น ๒ ส่วน คือ แผนของส่วนกลาง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
นโยบาย และแผนส่วนพืน้ที่  เพื่อด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีสถานศึกษาเป็น
เป้าหมาย  
 



 

  ผลงานเด่นในปี  ๒๕๕๘  ได้แก่ 
 ๑. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ ภาค 
 ๒. จัดตั้ งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา               
ทุกจงัหวดั  เพือ่ขบัเคลือ่นและตดิตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 ๓. มอบหมายให้องค์กรหลกัจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพื่อ
จดัสรรงบประมาณให้ กรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานในพืน้ทีใ่นการขบัเคลือ่นงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 ๔. จัดตั้งเครือข่ายชมรมTOBENUMBERONEในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้
องค์กรหลกัเป็นกลไกการขบัเคลือ่น 

  ส าหรับปี  ๒๕๕๙  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน ดงันี ้
 ๑. ให้ผู้บริหารองค์กรหลกัจัดท าแผนปฏิบัติการตลอดจนอ านวยการก ากบั  ติดตาม  
ผลการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ ครอบคลมุทุกภาค 
 ๒. ก าหนดเป้าหมายการขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา และจัดท าแผนงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
๖๐,๐๐๐ แห่ง และพฒันากจิกรรมตามรูปแบบศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ๔๐,๐๐๐  แห่ง 
 ๓. จดัอบรมนักเรียนนักศึกษาแกนน า  เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลือ่น
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกจงัหวดั  จงัหวดัละ ๒๐,๐๐๐  คน 
 ๔. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ในกลุ่มผู้บริหาร  ครู
อาจารย์  ผู้ปกครอง และสถานศึกษา  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงในการสร้างนวัตกรรม                     
องค์ความรู้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิสถานศึกษา ๑  แห่ง  สร้างเครือข่าย  ๑๐  แห่ง 
 ๕. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ได้แก่  การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ               
ในระดบัสูงขึน้  ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาจนถึงอดุมศึกษา  
 
 
 



 

 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.อ.ศิริชัย  ดิษฐกุล) ขอพระราชทานพระอนุญาต
กราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงแรงงาน  ดงันี ้

 ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ 
 ๑. สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  โดยโอนเงนิสนับสนุนการด าเนินงานให้ส านักงานแรงงานจงัหวดั
ทุกจงัหวดัๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมืน่บาทถ้วน)  
 ๒. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ และคณะอนุกรรมการตัดสิน
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ   ทั้งการคดัเลอืกในระดบัภาค  การลง
ตรวจเยีย่มในพืน้ที ่และการตดัสินการประกวดระดบัประเทศ   
 ๓. สนับสนุนกจิกรรมภายใต้โครงการ ทุกกจิกรรม   
 ๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด และประเมินผลการด าเนินงานจังหวัด และ
ชมรม TO BE NUMBER ONE  

 ส าหรับปี ๒๕๕๙  กระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน ดงันี ้
 ๑. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ให้กรมสุขภาพจิต จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และส านักงานแรงงานจังหวัด 
จงัหวดัละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิ ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมืน่บาทถ้วน) 
 ๒. มอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ  สนับสนุนการจัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
ให้ครอบคลมุทัว่ทุกพืน้ที ่
 ๓. บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับการด าเนินงานด้าน    
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิ เพือ่ขบัเคลือ่นการป้องกนัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
 
 
 



 

  ผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร (นายชวินทร์  ศิรินาค) ขอพระราชทาน           
พระอนุญาตกราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
ดงันี ้

 ผลงานเด่นในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ 
๑. สนับสนุนการจดัตั้งชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  
 -  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจ านวน  ๔๓๘ ชมรม ครบทุก

โรงเรียน และมศูีนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน  ๙  แห่ง 
 -  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีจ านวน ๑๕๓ ชมรม  ครอบคลุม ๕๐ 

ส านักงานเขต และมศูีนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน  ๑  แห่ง 
 -  ในสถานประกอบการ มีจ านวน ๖ ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE จ านวน ๔ แห่ง 
๒. การจัดกิจกรรมในวโรกาสองค์ประธานเสด็จเยี่ยม และติดตามงานในพืน้ที ่  

๕  เขต ได้แก่  เขตหลกัส่ี  เขตคนันายาว  เขตสัมพนัธวงศ์  เขตบางกอกน้อย และเขตภาษเีจริญ  
๓. จัดสรรงบประมาณให้ ส านักงานเขต ๕๐ เขตๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น

บาทถ้วน) รวมเป็นเงนิ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพือ่ขับเคลือ่นการด าเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และจัดสรรงบประมาณ  เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์เพือ่นใจ 
TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ๗  แห่ง 

๔. ส านักอนามัย และส านักการแพทย์  จัดบริการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูจิตใจ 
สมาชิก “ใครตดิยายกมอืขึน้” ในปีทีผ่่านมา มจี านวน  ๑,๗๘๘  คน  

  ส าหรับปี  ๒๕๕๙  กรุงเทพมหานคร  ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน  ดงันี ้ 
๑.  ก าหนดตัวช้ีวัดในการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  คือ  

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา  มกีารจดักจิกรรมตามแนวทางศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 
 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ด าเนินงานโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE  กรุงเทพมหานครดเีด่น  เพือ่รับบ าเหน็จความชอบประจ าปี เป็นกรณพีเิศษ 
 
 



 

 
 ๓. ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBERONE กรุงเทพมหานคร ปีละ ๒  คร้ัง  เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน โดยมปีลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 
 ๔.  ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ไว้ในแผน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๕.  ก าหนดแผนขยายการพัฒนากิจกรรมของชมรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ              
TO BE NUMBER ONE กลุ่มเขตละ  ๑  โรงเรียน รวม  ๖ แห่ง รวมทั้งขยายการจัดตั้งชมรม และศูนย์
เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ไปยงัศูนย์เยาวชนน าร่อง  ๖  แห่ง  
 
วาระที ่๗ ผู้บริหารกระทรวงหลกั  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE  
  NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๙ 
 

  ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพ ัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษ ย์                 
(พล.ต.อ.สุวฒัน์  จันทร์อทิธิกลุ)  ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๙ ดงันี ้

 ด้านแนวนโยบายได้น ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึก และสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสร้าง
และพฒันาเครือข่าย  เพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิขบัเคลือ่นสู่การปฏิบัต ิ 

 ด้านแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนในกจิกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 

ประกวดผลการด าเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE   เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตดัสินการประกวดกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัพืน้ที ่ ระดบัภาค  และระดบัประเทศ 

 
 



 

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในระดับ
พืน้ที่  ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน และกลุ่มเครือข่าย พม.  อาทิ  สภาเด็ก
และเยาวชน  สถานสงเคราะห์  พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน          
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 ๓. สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้           
กรมสุขภาพจติ เป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

 

  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต)    
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานแนวนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้

 ด้านแนวนโยบาย 
   ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กเยาวชนและ             
ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน  เพื่อลดจ านวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ             
ยาเสพติดรายใหม่  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน ให้บรรจุเป็น
แผนงานหลกัด้านการป้องกนัยาเสพตดิ ปี ๒๕๕๙  โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป้าหมายทุกแห่ง 
ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในสถาน
ประกอบการและในหมู่บ้านชุมชน 

 ด้านแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน 
   ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ตัดโอนงบประมาณให้กับ                
กรมสุขภาพจิต จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กบัโครงการ           
/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดต่างๆ ที่ส่งโครงการมาขอรับการสนับสนุนรวม  ๖ โครงการ  
เป็นเงิน ๓๕๐,๙๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ให้การสนับสนุนในปี            
พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวนทั้งส้ิน ๑๐,๓๕๐,๙๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมืน่เก้าร้อยบาทถ้วน)    



 

 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ส านักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการสนับสนุนโครงการ          
TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้
 ๑. ก าลังด า เ นินการตัดโอนงบประมาณให้แก่  กรมสุขภาพจิต จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และจัดท าค าของบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 ๒. สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ/ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โดยพจิารณาข้อเสนอรายโครงการตามระเบียบเงนิอดุหนุน ส านักงาน ป.ป.ส. 
 ๓. มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน และร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจงั และต่อเนื่อง 
 

วาระที ่๘ อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์  กราบทูลรายงานการจดักจิกรรม และการประชาสัมพนัธ์  
  โครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านส่ือโทรทศัน์ และวทิยุในสังกดั  
  

  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินันท์  จันทรังษี) ขอพระราชทานพระอนุญาต              
กราบทูลรายงานการจัดกจิกรรมและการประชาสัมพนัธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE  ผ่านส่ือ
โทรทศัน์ และวทิยุในสังกดักรมประชาสัมพนัธ์ดงันี ้

๑. ผลติและเผยแพร่ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่าง
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๙  จ านวน ๗๒ คร้ัง  รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ข่าวการเสด็จ            
ไปทรงงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ช่วงข่าวพระราชส านักทุกคร้ัง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT)  

๒. การประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ได้แก่           
การผลติรายการ TO BE NUMBER ONE  ในลกัษณะนิตยสารทางอากาศ  เช่น  การทรงตอบจดหมาย
สมาชิกขององค์ประธาน, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัวัยรุ่นและยาเสพติด  เผยแพร่  ๘ คร้ัง/เดือน  
ทาง เอฟ.เอ็ม. ๑๐๕  มฮ.   นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การจัดกจิกรรม TO BE NUMBER 
ONE  ในรายการข่าว ๑๐ ภาษา   คือ  ภาษาไทย  อังกฤษ  พม่า  ลาว  เวียดนาม  จีน กัมพูชา มาเลเซีย 
เยอรมัน  ญี่ปุ่น  ทาง เอฟ.เอ็ม.  ๘๘  มฮ.  และเอ.เอ็ม.  ๙๑๘ มฮ.  อีกรูปแบบหน่ึง  คือ  การพูดแทรก              



 

ในรายการ และคลื่นๆ ต่างๆ   เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผู้ฟังทราบถึงผลร้ายของยาเสพติด  แนะน ากจิกรรม
ของ TO BENUMBER ONE  ทีส่่งเสริมเยาวชนในด้านต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนผู้ฟังร่วมเป็นสมาชิก 
  นอกจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือในสังกดั  ที่ด าเนินการโดยต่อเนื่องแล้ว 
ในปี ๒๕๕๙  กรมประชาสัมพนัธ์  ยังได้จัดท าโครงการ PRD TO BE NUMBER ONE  โดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดตั้งชมรม PRD TO BE NUMBER ONE 
รวมทั้งจดัตั้งศูนย์เพือ่นใจวยัท างานทีส่่วนกลาง  กรมประชาสัมพนัธ์  ซอยอารีย์สัมพนัธ์  ถนนพระราม  ๖ 
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  และส่วนภูมิภาคที่  ส านักประชาสัมพันธ์ เขต ๑ - ๘ รวม  ๙  แห่ง                       
มสีมาชิกชมรมฯ  ประกอบไปด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพนัธ์  ตลอดจนผู้ที่เป็นเครือข่าย
ด้านส่ือมวลชนกับกรมประชาสัมพันธ์  จ านวน ๕,๐๐๐ คน  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย   
ของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์  และเครือข่ายด้านส่ือมวลชน และเพื่อนบ้านใกล้เคียง การให้ความรู้            
เท่าทนัยาเสพติด  ณ  ที่ตั้งส่วนกลาง  และภูมิภาค รวม  ๙  แห่ง  ซ่ึงมีกจิกรรมประกอบด้วยการออกก าลงั
กาย สัปดาห์ละ ๑ - ๒ คร้ัง  กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์            
ต่อสังคม รวม ๙ คร้ัง และกจิกรรมการประกวด PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE ในภาพรวม
ของกรมประชาสัมพนัธ์ 
 
วาระที ่๙ องค์ประธานโครงการพระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
  ปี ๒๕๕๙  และทรงตดิตามงานทีไ่ด้พระราชทานพระด าริในปีทีผ่่านมา  

๑. โครงการใครติดยายกมือขึ้น  กระทรวงสาธารณสุข ดูเหมือนจะรับไปแล้ว     
แต่อยากให้ทบทวน  เพราะสนใจเร่ืองนี้ที่สุด  จะปลื้มเป็นพิเศษ  ถ้ากระทรวงสาธารณสุข สามารถ
รวบรวมข้อมูลและรายงานได้ 

๒. ให้จ้างองค์กรมอือาชีพตดิตาม ประเมนิผล สถานภาพสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ทั่วประเทศ   โดยการสุ่มตัวอย่างจากที่เรามี  ๓๐ ล้านคน  เพราะส่ิงส าคัญต้องการรู้ว่าโครงการ                 
TO BE NUMBER ONE  สามารถป้องกนัและลดปัญหายาเสพติดลงได้หรือไม่  และการจ้างหน่วยงานนอก  
จะช่วยให้เกดิความน่าเช่ือถือ  เพราะเป็นหน่วยงานกลาง และมผีลต่อการประชาสัมพนัธ์โครงการ               



 

๓. แกนน าระดับจังหวัด มีความเป็นไปได้สูงที่จังหวัดจะส ารวจให้ได้ข้อมูล 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพปัจจุบันของแกนน า  ที่พูดอย่างนี้ เพราะเช่ือมั่นในศักยภาพ 
ของ กระทรวงมหาดไทย ๑๕  ปีมานี ้  สร้างแกนน ามาเท่าไร ทั้งประเทศสถานการณ์ข้อมูลเป็นอย่างไร 

๔. ส าหรับแกนน าระดับโครงการ  ซ่ึงปัจจุบัน มี ๖,๘๐๐ คน  ต้องคดิว่าจะท า
ทั้งหมด หรือแค่ ๑๐ รุ่น  เร่ืองนีเ้ห็นชัดเจนว่า  กรมสุขภาพจิต  ต้องรับเป็นเจ้าภาพ  เพราะรับลงทะเบียน
จากจังหวัด  แต่การติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  คิดว่าต้องให้กระทรวงมหาดไทย  หรือผู้ว่าราชการ
จงัหวดัช่วย  เพราะจังหวัดส่งตัวมาในนามสถานศึกษา  ชุมชน  และสถานประกอบการ จบแล้ว กลบัไปก็
ไปเป็นแกนน าระดบัโครงการของจงัหวดั 

๕. ส่วนการศึกษาติดตามข้อมูล และสถานะของเด็ก TO BE NUMBER ONE 
IDOL จ านวน ๒๐๐ คน  ขอมอบให้ กรมสุขภาพจิต และต้องขอช่ืนชม ที่ได้แต่งตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบ 
การพฒันาข้อมูลเชิงวชิาการออกมาแล้ว  เพราะลกัษณะงานเชิงวิชาการ ที่อยากให้ กรมสุขภาพจิต  หันมา
ดูแล  ควรมีคณะกรรมการด าเนินการเป็นการเฉพาะ  เป็นลกัษณะของการใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
ซ่ึง กรมสุขภาพจิต  มีนักวิชาการและองค์ความรู้ด้านนีอ้ยู่แล้ว  และในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ควรมคี าตอบ 

๖. ท างานมา ๑๔ ปี  แน่ใจว่าได้ผลดี  แต่ก็อาจเห็นผลไม่ชัดในงานป้องกัน            
ทุกเร่ือง  เป็นงานที่ประมวลผลยาก  เพราะคนท าจะเข้าใจ  ความส าเร็จจะออกมาในรูปแบบต่างๆกัน            
ต้องศึกษา และใช้ข้อมูลทางวชิาการมาช่วยอธิบาย 

มตทิีป่ระชุม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 

เลกิประชุม ๑๘.๓๐  น 

     นางอรวรรณ   สุวรรณะบุณย์      ผู้จดรายงานการประชุม 
     ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

     มล.ยุพด ี   ศิริวรรณ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 
     ทีป่รึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE 


