๑

รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ ป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๕
วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ ห้ องประชุ มชั ยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
……………………………………………………….
ผู้เข้ าประชุ ม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี
องค์ประธานกรรมการ
นายไชยา
สะสมทรัพย์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
รองประธานกรรมการคนที่ ๑
พล.ตรี พฤณท์
สุ วรรณทัต
ผูช้ ่วยนายทหารฝ่ ายเสนาธิ การประจารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
รองประธานกรรมการคนที่ ๒
ม.ล.ปนัดดา
ดิศกุล
ที่ปรึ กษาด้านความมัน่ คง และโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
แทน รัฐมนตรี วา่ กระกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการคนที่ ๓
นายสุ รพล
นายบุรี
นายไพจิตร

เอกโยคยะ
แก้วเล็ก
เทียนไพฑูรย์

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การ กระทรวงยุติธรรม
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม

รองประธานกรรมการคนที่ ๔

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ

รองประธานกรรมการคนที่ ๕

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน

รองประธานกรรมการคนที่ ๖

๘

นายสุ ธา

ชันแสง

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
รองประธานกรรมการคนที่ ๗

๙

นายศัจธร

วัฒนะมงคล

ผูอ้ านวยการสานักงานกิจการพิเศษ
แทน รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ

กรรมการ

๑๐

นายชวรัตน์

ชาญวีรกูล

รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข

กรรมการ

๑๑

นพ. ปราชญ์

บุณยวงศ์วิโรจน์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

กรรมการ

๒

๑๒ พันเอกแรงภูมิ
๑๓ นางอุบล

เหมะทัพพะ
หลิมสกุล

ประจาสานักงานเลขานุการสานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

ผูต้ รวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรรมการ

๑๔ นายไพศาล
๑๕ นางอัมพร

วิเชียรเกื้อ
นิติสิริ

อธิบดีกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

ผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน

กรรมการ

๑๖ คุณกิตติ

ลิ้มชัยกิจ

เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด

กรรมการ

๑๗ พล.ต.ท.วุฒิ

ลิปตพัลลภ

ผูบ้ ญั ชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
ผูแ้ ทน ผูบ้ ญั ชาการสานักงานตารวจแห่งชาติ

กรรมการ

๑๘ นายสิ ทธิสัตย์
๑๙

พล.ตรี ภานุวชิ ญ์

๒๐ คุณวรานุช
๒๑ คุณบุษบา
๒๒ นายกีรติกา

๒๓ นายศุภกิจ
๒๔ นายวิชล

เจียมวงศ์แพทย์
พุม่ หิ รัญ
หงส์ประภาส
กรัยวิเชียร
จิตรายานนท์

บุญญฤทธิพงษ์
มนัสเอื้อศิริ

รองปลัดกรุ งเทพมหานคร
ผูแ้ ทน ปลัดกรุ งเทพมหานคร
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
ผูแ้ ทน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก

กรรมการ
กรรมการ

ที่ปรึ กษาสานักงบประมาณ
ผูแ้ ทน ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ

กรรมการ

ที่ปรึ กษาระบบราชการ
ผูแ้ ทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน

กรรมการ

ผูจ้ ดั รายการ ๘
ผูแ้ ทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผูแ้ ทน อธิบดีกรมการปกครอง

กรรมการ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูแ้ ทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

กรรมการ

๓

๒๕ นายศุทธิชยั

บุนนาค

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการสถานีโทรทัศน์ อ.ส.ม.ท.
ผูแ้ ทน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ อ.ส.ม.ท. จากัด มหาชน

กรรมการ
กรรมการ

๒๖ พันเอกจิรศักดิ์

เอี่ยมสมบุญ

ผูแ้ ทน ผูอ้ านวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

๒๗ นางปริ ยาภัสสร์

โพธิ์ เตียน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผูแ้ ทน กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั Thai PBS
ประธานกรรมการบริ ษทั เจ เอส แอล จากัด
ผูช้ ่วย กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ผูแ้ ทน ประธานกรรมการบริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่

๒๘ นางสาวจีระเกศ
๒๙ นางประภาวดี
๓๐ นายชาคริ ต

ศิริปรี ดาภักดิ์
ธานีรนานนท์
นากระโทก

ผูแ้ ทน ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกประชาสัมพันธ์
ผูแ้ ทน ประธานกรรมการบริ ษทั มีเดีย อ๊อฟ มีเดีย

๓๑ นพ.มล.สมชาย
๓๒ นพ. วชิระ
๓๓ มล.ยุพดี

จักรพันธุ์
เพ็งจันทร์
ศิริวรรณ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๓๔ นายอาภาพงศ์
๓๕ นายปราชญา
๓๖ นางฐิติมา

กฤตเวทิน
กระทรวงยุติธรรม
กรองแก้วอารยะ กระทรวงมหาดไทย
สุ ริยาพันธ์
กรุ งเทพมหานคร

๓๗ พ.ต.ท.หญิงรุ่ งนภา ประสานพานิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
กรรมการและเลขานุการ
รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ที่ปรึ กษาสานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

กระทรวงมหาดไทย

๓๘ นายวัลลภ

รุ่ งเรื อง

กระทรวงแรงงาน

๓๙ นางกัญญารัตน์

จิรจินดา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

๔๐ นพ. ชูวทิ ย์

กัญชนะ

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข

๔๑ นพ. สถาพร

วงษ์เจริ ญ

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๒

๔๒ นพ. พรเทพ

ศิริวนารังสรรค์

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๓

๔๓ นพ. นิทศั น์

รายยวา

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๑

๔๔ นพ. สมยศ

ดีรัศมี

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๔

๔

๔๕ นพ. ณรงค์

ฉายากุล

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๕,๑๗

๔๖ นพ. เรวัต

วิศรุ ตเวช

อธิบดีกรมการแพทย์

๔๗ นพ. ประพนธ์

ตั้งศรี เกียรติกุล

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔๘ นพ. เสรี

หงษ์หยก

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

๔๙ นพ. นรังสันต์

พีรกิจ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๕๐ นพ. ประพจน์

เภตรากาศ

รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๕๑ พญ. นันทา

อ่วมกุล

ผูแ้ ทนอธิบดีกรมอนามัย

๕๒ นางสาวโรจนา

โกวิทวัฒนพงศ์

ผูแ้ ทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕๓ นางสุ จิดา

ชุติมา

ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม

๕๔ นางอัญชลี

ศิริทรัพย์

๕๕ นายณัฐพงศ์

ศีตวรรัตน์

ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข

๕๕ นายสุ พจน์

ฤชพันธ์

เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข

๕๖ นายวัน

อยูบ่ ารุ ง

ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข

๕๗ นพ. วิวฒั น์

ยธาภูธานนท์

นายแพทย์ ๑๐ โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา

๕๘ นพ. วิเชียร

ดีเป็ นธรรม

ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต ๔ กรมสุ ขภาพจิต

๕๙ นายธนิต

วรมรรคไพสิ ฐ

เลขานุการกรม กรมสุ ขภาพจิต

๖๐ นางณัฏฐญา

พัฒนะวาณิ ชนันท์

ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต ๘ กรมสุ ขภาพจิต

๖๑ นางตติยา

ทุมเสน

ผูอ้ านวยการสานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุ ขภาพจิต

๖๒ นายสุ ทิน

ธราทิน

ผูจ้ ดั การแผนยาเสพติดสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

๖๓ น.ส. ดาริ น

กาแพงเพชร

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

๖๔ พ.ต.อ. ทักษ์ชยั

กาญจนเศรษฐ์

๖๕ นางเฉลา

หนูตุ่นศรี

ผูก้ ากับการฝ่ ายป้ องกันสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติด
ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิต ที่ ๑ กรมสุ ขภาพจิต

๕

๖๖ พ.อ.มหศักดิ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา กระทรวงกลาโหม

๖๗ นายปิ ติ

ณ สุ วรรณ

กระทรวงมหาดไทย

๖๘ นายกฤษดา

โสศิริ

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

๖๙ น.ส. ภาธิดา

สมิง

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

๗๐ พ.ต.ท.ยุทธนา

พฤกษ์รุ่งเรื อง

สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด

๗๑ พ.ต.ท.กิตติ

สตูร์

สถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

๗๒ พ.ต.ท.สิ ริกร

สิ งห์หล

สถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

๗๓ นายแสงมาศ

แป้ นนางรอง

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

๗๔ นายลักษณ์

กาญจนินทุ

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

๗๕ นายสมญา

เกี้ยวฝั้น

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

๗๖ นางฐิติมา

สุ ริยาพันธ์

สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม

๖

เริ่มประชุ ม เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑
ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ทรงเป็ นประธานการประชุม ตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข (นายไชยา สะสมทรัพย์) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด
ประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่
๕/๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) เพื่อกราบทูลรายงานผลการดาเนินโครงการ TO BE NUMEBR ONE ปี ๒๕๕๐ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานหลักและหน่วยงานเครื อข่ายต่อองค์ประธาน
๒) เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการโครงการ TO BE NUMEBR ONE จากทุกภาคส่ วนได้รับ
ทราบแนวทางการดาเนินงานในปี ๒๕๕๑ จากองค์ประธานโครงการฯ และนาไปปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓) เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการฯ แต่ละภาคส่ วนได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งความสาเร็ จ
ของการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนาไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีความเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๔) เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางพระดาริ
และพระประสงค์ ในปี ๒๕๕๑
๕) เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ แก่คณะกรรมการอานวยการโครงการฯ ที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความ
มุ่งมัน่ ไปสู่ ความสาเร็ จ
สมดังพระปณิ ธานขององค์ประธานโครงการที่ได้ทรงรับเป็ นองค์ประธานและเป็ นองค์นาในการ
รณรงค์ดว้ ยพระองค์เอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์) เบิกคณะกรรมการอานวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
อธิ บดีกรมสุ ขภาพจิต (นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์) กราบทูลรายงานกิจกรรมเด่นในโครงการ
ปี ๒๕๕๐ และเสนอการขยายผลต่อเนื่ องในปี ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชนเพิ่มขึ้นจานวนมาก ปั จจุบนั มีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
ทัว่ ประเทศ ๓,๙๒๘ แห่ง แยกเป็ นสถานศึกษา ๑,๕๙๐ แห่ง สถานประกอบการ ๑๘๒ แห่ง และชุมชน ๒,๐๓๓ แห่ง
๒) กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีเป้ าหมายเร่ งดาเนิ นการจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และศูนย์
ฝึ กอบรมในสังกัดทัว่ ประเทศ ปี ๒๕๕๐ ได้เปิ ดทดลองดาเนินงานไปแล้ว ๒ แห่ง ที่จงั หวัดราชบุรีและจังหวัดปทุมธานี

๗

๓) การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านจังหวัด เห็นสมควร
ขอความร่ วมมือกระทรวงที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลภาพรวมของการ
ดาเนินงานในระดับประเทศ
๔) การดาเนิ นงานทดลองหารู ปแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น ใน
สถานศึก ษา และการจัดค่ายเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันทางจิ ตให้แก่ เยาวชน ตามโครงการนาร่ อง ๑๕ จังหวัด ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ นับว่าประสบความสาเร็ จ และเป็ นที่พึงพอใจ
แก่เยาวชนผูร้ ับบริ การใน ๑๕ จังหวัดนาร่ อง จนมีการขยายผลการดาเนิ นงานทั้งการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นและการจัด
ค่าย TO BE NUMBER ONE เกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้จานวนมาก คาดว่าจะได้ผลสรุ ปการดาเนิ นงานโครงการนาร่ อง
ในภาพรวม ภายในปี ๒๕๕๑
๕) กิจกรรมเด่นในรอบปี ๒๕๕๐ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล ๕ ธันวามหามงคล
เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา องค์ราชัน หน่วยงานหลักที่ร่วมเป็ นเจ้าภาพได้ร่วมรณรงค์และดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือแก่
ผูเ้ สพและติดยา โดยการบาบัดรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ฝึ กอาชี พ พัฒนาอาชี พ และจัดหางานอย่างครบวงจร รวมจานวน
ผูส้ มัครเข้าร่ วมโครงการ ๑,๔๘๖ ราย เกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้จานวนมาก นาความปลื้มปิ ติแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทุก
คนเป็ นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ทาความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รวมทั้งได้รับพระกรุ ณาธิ คุณให้เข้าเฝ้ า
องค์ประธานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
๖) การเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาค ณ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ นับรวมได้ ๗๑ จังหวัด คงขาดเพียง จังหวัดพัทลุ ง สตูล พังงา และปั ตตานี ส่ วนเขต
พื้นที่ในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้กาหนดแผนเพื่อกราบทูลเชิญเสด็จ ในปี ๒๕๕๑ จึงขอพระราชทานอนุญาตกราบ
ทูลเชิญเสด็จเยีย่ มเพื่อพระราชทานขวัญและกาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป
๗) การพัฒนาแกนนาเยาวชนในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น กรมสุ ขภาพจิ ตได้สนับสนุ นการจัดอบรม
แก่เยาวชนกว่า ๓๐๐ คน พร้อมทั้งสื่ อเทคโนโลยีและคู่มือจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี
๘) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกจากการจัดกิจกรรม
และการประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่ งได้ดาเนิ นการตลอดปี รวมทั้งการจัดงานมหกรรมระดับภาคและระดับประเทศประจาปี
แล้ว ที่ได้รับกระแสตอบรับจนมี Rating อยู่ในอันดับสู งของสถานี โทรทัศน์ช่อง ๑๑ ณ ปั จจุบนั คือ รายการ TO BE
NUMBER ONE Variety โดยเฉพาะในช่วง Talk To The Princes เหล่าสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE ทุกรุ่ น
ทุกวัย จากทุกอาชี พ ได้เฝ้ าติดตามชมกันทัว่ ประเทศ โดยทางรายการได้รับ Feed Back ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์
และ Website จานวนมาก

๘

๙) ในปี ๒๕๕๐ โครงการ TO BE NUMBER ONE ขอขอบคุณหน่วยงานหลัก ซึ่ งได้แก่
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงมหาดไทย และกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งนอกจากจะให้ความ
ร่ วมมือในการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างเต็มที่แล้ว ยังให้การสนับสนุ นงบประมาณในส่ วนที่ขาด
ทาให้โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถดาเนินงานได้ตามแผน และประสบความสาเร็ จอย่างดียงิ่
วาระที่ ๒

อธิบดีกรมสุ ขภาพจิตกราบทูลเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐

วาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐

วาระที่ ๔

อธิ บดีกรมสุ ขภาพจิต เบิกผูแ้ ทน ๕ กระทรวงหลัก กราบทูลรายงานผลการดาเนิ นงาน ปี ๒๕๕๐ และ
แผนปฏิบตั ิการ ปี ๒๕๕๑ ตามลาดับ ดังนี้

หม่ อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ทีป่ รึกษาด้ านความมั่นคงและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กราบทูลรายงาน
ผลการสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดปี ๒๕๕๑ ของกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์์
เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษาองค์ราชัน โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจาก ๗๕ จังหวัด จานวน ๙๘๑ คน เป็ นชาย ๘๙๘ คน หญิง ๘๓ คน ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้มีโอกาสเข้าเฝ้ า
องค์ประธานโครงการฯ และถวายคามัน่ สัญญาจะเลิกยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
๒) การสนับสนุนการจัดประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่ งนับตั้งแต่มีการจัด
ประกวดตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็ นเจ้าภาพจัด
ประกวดกิจกรรม ๒ ประเภท คือ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ภูมิภาค ซึ่งการจัดประกวดได้มีการพัฒนารู ปแบบและกฎกติกา เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเป็ นการกระตุน้ ให้
เกิดการทางานด้วยความเข้มแข็ง ต่อเนื่ อง และขยายเครื อข่ายให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยมีการยกระดับ ประเภทจังหวัด TO BE
NUMBER ONE ดีเด่น เป็ นประเภทจังหวัดต้นแบบเพิ่มอีก ๑ รางวัล ซึ่งเริ่ มในการประกวดประจาปี ๒๕๕๑ นี้ เป็ นต้นไป

๙

๓) สาหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ดาเนิ นต่อเนื่ อง ได้แก่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการเสด็จเยีย่ มสมาชิกภูมิภาค การรับสมัครสมาชิก
การขยายเครื อข่ายจัดตั้งชมรม การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น การจัดค่ายเยาวชน การประกวดความสามารถต่างๆ และการสมัคร
เป็ นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะประธาน
คณะทางาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ถือเป็ นภารกิจสาคัญที่จะต้องให้การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ดาเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดไป
สาหรับแนวทางการดาเนินการด้านการป้ องกันและแก้ไขยาเสพติด ปี ๒๕๕๑
๑) ให้กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดทุกจังหวัด เร่ งรัดพัฒนาบทบาทของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล เข้ามาเป็ น
เจ้าภาพและสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่อย่างจริ งจัง
๒) การแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่ยงั่ ยืน ต้องอาศัยความร่ วมมือจากประชาชนทุกภาคส่ วนใน
พื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครอง ส่ งเสริ มบทบาทผูป้ ระสานพลังแผ่นดินในทุกหมู่บา้ น/ชุมชน เพื่อทา
หน้าที่ดา้ นการข่าว ติดตามช่วยเหลือผูเ้ สพ/ผูต้ ิด และบูรณาการการทางานกับพลังแผ่นดินของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาชิก
TO BE NUMBER ONE อสม.เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันให้พ้นื ที่ปลอดจากยาเสพติด
๓) กรมการพัฒนาชุมชน จะมีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาพื้นฐานของชุมชน/
หมู่บา้ น ควบคู่กบั การแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยเสริ มสร้างสถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็ง สร้างผูน้ าชุมชน ผูน้ าเยาวชน ผูน้ าสตรี และใช้เวทีประชาคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดจิตสานึกในการมีส่วนร่ วม
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง
๔) มาตรการจัดระเบียบสังคม กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสาคัญและดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการควบคุม จัดระเบียบสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็ นเงื่อนไขของปั ญหาการแพร่ ระบาดยาเสพติดไปสู่ กลุ่มเด็ก
และเยาวชนของชาติ โดยให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด/นายอาเภอทุกจังหวัด กากับดูแลให้เจ้าของสถานบริ การ สถานบันเทิง แหล่ง
มัว่ สุ มอื่นๆ ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งจะไม่อนุญาตให้เปิ ดสถานบริ การเพิ่มเติม มาตรการในการป้ องปรามเด็กรถ
ซิ่ ง/รถแว้น ขณะเดียวกัน ให้เพิ่มพื้นที่บวกให้แก่เด็กและเยาวชน สาหรับทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปพร้อมกันด้วย นอกจากนั้น
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านยา
เสพติด เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบด้วย
นางอัมพร นิติสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กราบทูลรายงานผลการดาเนินงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐ และเสนอแผน ปฏิบตั ิงาน ปี ๒๕๕๑ ดังนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐
กระทรวงแรงงานได้น้อมรั บโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดาริ ของ
ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรั ตน ราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ซึ่ งเป็ นโครงการสาคัญยิ่งของการขับเคลื่ อนในการป้ องกันและ

๑๐

แก้ไขปั ญหายาเสพติด การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นทุกปี และนอกจาก
ประชากรวัยทางานจะได้มีความรู ้ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติดแล้ว ยังพบว่าการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่ายิง่ อันเห็นได้ชดั คือ
๑) เกิ ดความสามัคคี และความรู ้ ความเข้าใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึ งเพื่อน
ร่ วมงาน ซึ่ งต่างร่ วมมื อกันทากิ จกรรมกันในสถานประกอบการ อันทาให้เกิ ดเกราะป้ องกันยาเสพติ ดที่ มีต่อตนเองและ
องค์กร นอกจากนี้กิจการของโครงการยังมีผลถึงการประกอบธุ รกิจอันทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
๒) เกิดการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์จากชมรม TO BE NUMBER ONE จาก
สถานประกอบการไปยังภาคส่ วนต่างๆ ได้แก่ โรงเรี ยน วัด องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งครอบครัวของ
สมาชิ กที่อยูใ่ นสถานประกอบการได้มีส่วนในการดาเนิ นกิจกรรม เกิดประโยชน์เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน และทาให้อตั ราการ
เข้าออกจากงานของลูกจ้างน้อยลงด้วย
๓) เกิ ดภาพของการแสดงความจงรั กภักดี ที่เป็ นรู ปธรรมสามารถจับ ต้องได้ กล่ า วคื อ
เหล่าสมาชิกต่างภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยในปี ๒๕๕๐ กระทรวงแรงงานได้นอ้ มนาพระดารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดมาดาเนิ นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการโดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกจ้างที่เป็ นเยาวชนเป็ นหลัก เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นกลุ่มเสี่ ยง ที่มีโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด โดยการป้ องกันเยาวชนในสถานประกอบการให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างค่านิ ยม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
สร้างกระแส “การเป็ นที่หนึ่งโดยไม่พ่ งึ ยาเสพติด” รวมทั้งสร้างความเข้าใจและปรับเจตคติ ของนายจ้าง ในการให้โอกาส
และยอมรับผูเ้ สพยาเสพติด โดยการให้ไปบาบัดรักษา และกลับมาเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ซึ่ งผลการดาเนินการ มีดงั นี้
๑) รณรงค์ให้สถานประกอบการทัว่ ประเทศ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้ า งกระแส สร้ างภูมิคุ้ม กันให้แก่ ลู กจ้างในสถานประกอบการ ไม่ใ ห้ยุ่ง เกี่ ย วกับยาเสพติ ด อันจะ
ก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยรอบ
๒) ดาเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการประจาปี
๒๕๕๐ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยทัว่ ประเทศมีชมรมเข้าร่ วมประกวดจานวน ๓๕ ชมรม ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่ วมประกวดในระดับประเทศ จานวน ๑๕ ชมรม และได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
จากองค์ประธานโครงการ ชมรมชนะเลิศที่ ๑ ได้แก่ บริ ษทั ซู มิโตโม่ อิเล็คตริ ก ไวริ่ ง ซิ สเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดระยอง รางวัลชนะเลิ ศที่ ๒ ได้แก่ บริ ษทั สุ พารา จากัด จังหวัดพังงา และรางวัลรองชนะเลิ ศที่ ๓ ได้แก่ บริ ษทั
บุรีรัมย์ยเู นี่ยน ชูส์ จากัด จังหวัดบุรีรัมย์
๓) การดาเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา องค์ราชันย์ โดยกระทรวงแรงงาน
ได้มีส่วนร่ วมดาเนิ นงานด้านฝึ กและพัฒนาอาชี พให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการซึ่ งติดยาเสพติดและเข้ารับการบาบัดรักษา ฟื้ นฟู

๑๑

สมรรถภาพตามขั้นตอนและกระบวนการดูแลช่วยเหลือผูเ้ สพและผูต้ ิดยาเสพติดให้สามารถกลับมาดาเนิ นชี วิตได้เป็ นปกติใน
สังคม โดยได้ดาเนินการฝึ กและพัฒนาอาชีพให้ผผู ้ า่ นการบาบัด จานวนทั้งสิ้ น ๑๕๒ คน
๔) รณรงค์ให้สถานประกอบการทัว่ ประเทศเป็ นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติดและไม่มีผทู ้ ี่เข้าไป
ยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู ้ความเข้าใจและร่ วมมือกันในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดทั้งใน
สถานประกอบการและชุมชนโดยรอบ
๕) การปรับเจตคตินายจ้างให้โอกาสผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดเข้ารับการบาบัด และฟื้ นฟู โดย
กระทรวงแรงงานได้ขอความร่ วมมือสถานประกอบการ หากตรวจพบพนักงานเป็ นผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยา ขอความร่ วมมือส่ งตัวเข้า
รับการบาบัด รักษา ฟื้ นฟู โดยไม่ถือเป็ นวันลา และจ่ายค่าจ้างตามปกติ และรับกลับเข้าทางานเมื่อพ้นสภาพการใช้ยาเสพติด
โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรื อได้ผา่ นการบาบัดรักษาของส่ วนราชการ หรื อสถานบาบัดที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากสถานประกอบการเป็ นอย่างดี
๖) ดาเนิ นการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในด้านยาเสพติด สังกัดกระทรวงแรงงานใน
ส่ วนภูมิภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คาปรึ กษาแนะนาการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งแนวทางการส่ งเสริ มให้สถานประกอบการดาเนิ นงานตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บนพื้นฐานขององค์ประกอบตาม
วัตถุประสงค์ ๓ ก คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม และสนับสนุ นการจัดตั้งมุมเพื่อนใจวัยทางาน (Friend Corner)
เพื่อเป็ นจุดศูนย์รวมของสมาชิกชมรม ตามหลักแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุ ข แก้ปัญหา พัฒนา EQ
๗) การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด “กระทรวงแรงงานรวมใจ ขจัดภัยยาเสพติด ร่ วม
เทิดไทองค์ราชัน” ในวันที่ ๒๖ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู ้เกี่ ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
โดยในงานได้มีการจัดนิ ทรรศการ และจัดกิจกรรมบทเวที ซึ่ งผูร้ ่ วมงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ผูใ้ ช้แรงงาน
นักเรี ยนโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์ และผูน้ าชุ มชนแฟตดินแดง ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้ผรู ้ ่ วมงานได้รับทราบและร่ วมขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ร่ วมกันด้วย
แผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑
กระทรวงแรงงานได้จ ัด ท าแผนการด าเนิ น งานในปี ๒๕๕๑ โดยเน้น ขยายผลการ
ดาเนินงานในปี ๒๕๕๐ ให้ขยายวงกว้างและเห็นผลเป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในปี นี้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
แรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ได้มอบนโยบายการทางาน โดยมุ่งเน้นนโยบายด้านยาเสพติดเป็ นนโยบายเร่ งด่วนที่ตอ้ ง
รี บดาเนินการ ซึ่งการดาเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีแผนการดาเนินงานดังนี้
๑) รณรงค์และสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
๒) จัดทาข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการให้เป็ นระบบและ
เป็ นปัจจุบนั
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๓) สนับสนุนให้มีการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ติดยาเสพติด เข้ารับ
การบาบัดรักษา ฟื้ นฟู และขอความร่ วมมือให้บริ ษทั รับสมาชิกกลับเข้าทางานภายหลังจากการบาบัดรักษาตามขั้นตอนแล้ว
๔) ดาเนินการฝึ กทักษะและพัฒนาอาชีพให้ผูผ้ า่ นการบาบัด เพื่อให้สามารถ มีทกั ษะฝี มือ
สามารถประกอบอาชีพหรื อพัฒนาฝี มือตนเองได้
๕) ดาเนิ นการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดี เด่นในสถานประกอบ
กิ จการระดับภาคและระดับ ประเทศประจาปี ๒๕๕๑ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประกวดระดับภาค เพื่ อคัดเลื อกเข้า สู่ ก าร
ประกวดระดับประเทศ ซึ่ งในปี นี้ได้กาหนดให้มีการประกวด ๒ ประเภท ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก และกลาง ซึ่ งมีลูกจ้างน้อยกว่า ๕๐๐ คน และสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่ งมีลูกจ้าง มากกว่า
๕๐๐ คนขึ้นไป โดยในปี นี้ มีสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางเข้าร่ วมการประกวด จานวน ๓๐ ชมรม และจานวน
สถานประกอบการขนาดใหญ่เข้าร่ วมประกวด จานวน ๑๘ ชมรม
นายบุรี แก้ วเล็ก รองปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ กราบทูลรายงานผลการดาเนิ นการโครงการ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๐ และแผนปฏิบตั ิงานปี ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๐
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาหนดนโยบายเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็ นอีกหนึ่ งนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิ การมาโดยตลอด และได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อสู ้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อดาเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาล โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าวซึ่ งมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายหลายกิจกรรมที่สร้าง
ความตระหนักและปลุ กจิตสานึ กให้เยาวชนห่ างไกลจากยาเสพติด เมื่อโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
หรื อ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ได้กาเนิ ดขึ้นเมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงศึ กษาธิ การซึ่ งเป็ นผูด้ ู แลเยาวชนทัว่ ประเทศจึ งได้น้อมรับโครงการ TO BE
NUMBER ONE มาเป็ นโครงการหลักในการขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยทา
หน้าที่ เผยแพร่ โครงการฯ รั บสมัครสมาชิ กเยาวชนทัว่ ประเทศ กาหนดแนวทางการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ สาคัญคื อ การ
สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ งจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้ยุทธศาสตร์ ของโครงการ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมี
หลักการดาเนิ นการ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นเครื อข่ายต่อต้านยาเสพติด
โดยมุ่งจัดกิจกรรมทุกรู ปแบบเพื่อเสริ มสร้ างความรู ้ ดา้ นยาเสพติดให้แก่ครู บุคลากร และนักเรี ยน เพื่อให้ครู และบุคลากร
สามารถเป็ นแกนนาในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้เป็ นนักเรี ยนแกนนา
และเป็ นนักเรี ยนเครื อข่ายต่อต้านยาเสพติด
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๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย พั ฒ นา
นักเรี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นกั เรี ยนเห็นบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมที่
พึ ง ประสงค์ เพื่ อให้นัก เรี ย นมี จิต ส านึ ก และทัก ษะในการป้ องกันยาเสพติ ด มี ค่ า นิ ย มที่ รัง เกี ย จยาเสพติ ด รวมทั้ง ดู แ ล
พฤติกรรมนักเรี ยน และแก้ไขปั ญหาให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
๓) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ งเสริ มความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายในการป้ องกันและบาบัดการติดยา
เสพติด โดยส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมด้านยาเสพติดทุ กรู ปแบบ เพื่อสนองนโยบายของรั ฐบาล รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผูป้ กครอง เพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการป้ องกันและบาบัดผูท้ ี่ติดยาเสพติด
๔) ยุท ธศาสตร์ ที่ ๔ ให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการป้ องกันยาเสพติ ด โดยการจัด
กิจกรรมกับสถานศึกษาต่างๆ และชุ มชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดสู่ ชุมชน
๕) ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ พัฒนาให้นกั เรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชนปลอดจากยาเสพติด โดย
ส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมตามนโยบายครบทุกขั้นตอนตามกระบวนการดาเนิ นงานที่วางไว้ดว้ ยการประสานความร่ วมมือทุก
ฝ่ าย ทั้งครู บุคลากร และนักเรี ยน สถานศึกษา เครื อข่ายและชุมชน
แผนการปฏิบตั ิงานดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
๑) จัดอบรมแกนนานักเรี ยนเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
๒) อบรมนักเรี ยนแกนนา เพื่อเพื่อสร้ างความรู ้ สาหรับจัดกิ จกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดร่ วมกับนักเรี ยน
๓) สร้างเครื อข่ายแกนนาเยาวชนนอกระบบโรงเรี ยน ในทุกพื้นที่เขตการศึกษา เพื่อการ
รณรงค์ร่วมกับเยาวชนในสถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดการแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างยัง่ ยืน
๔) การสร้างกิจกรรมทางเลือกใหม่ ๆ ให้กบั เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๕) การขยายศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นสู่ โรงเรี ยนให้ได้ทวั่ ถึงมากที่สุด
นายไพศาล วิเชี ยรเกือ้ อธิบดีกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กราบทูลรายงานผลและแผนการ
ดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี
๒๕๔๘ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการต่างๆโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมสุ ขภาพจิต และในปี งบประมาณ ปี ๒๕๔๙
กรมพินิจได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการจัดทา TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER สาหรับศูนย์การฝึ กอบรม
เด็กและเยาวชน ซึ่งรับผิดชอบควบคุมดูแลแก้ไขสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามคาพิพากษาของศาล ซึ่ งได้จดั ตั้งอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน ๖ แห่ง และในเขตภูมิภาคอีก ๑๑ แห่ง รวมเป็ น ๑๗ แห่ง โดยศูนย์ฝึกและอบรมเหล่านี้ได้จดั
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สถานที่ภายในเป็ นมุมร่ วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและผูท้ ี่สนใจ ด้วยแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุ ข พัฒนาอีคิว ทั้งจากเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และพัฒนากลุ่ม
รู ปแบบการดาเนินงานในปี ๒๕๕๐ ของกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
รู ปแบบที่ ๑ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ได้จดั ทารู ปแบบศูนย์ฝึกสาหรับเยาวชน
และนาร่ อง ที่ศูนย์ฝึกอบรมเขต ๒ ราชบุรี และสถานพินิจและคุมครองเด็กปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรเอดส์สหประชาชาติ โดยผ่านสานักงานองค์กรสหประชาชาติวา่ ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
รู ปแบบที่ ๒ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ได้จดั ทาคู่มือปฏิบตั ิงานของศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ที่ใช้ในศูนย์การฝึ กอบรมต่างๆ และระบุกิจกรรมประจาสัปดาห์
ที่ชดั เจนนาไปสู่ การขยายผลการดาเนินงานที่ชดั เจนในปี ๒๕๕๐ โดยขยายผลการดาเนิ นงานนี้ไปใช้ในสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กเยาวชน ในส่ วนของภูมิภาคอีก ๑๗ แห่ง
ผลการดาเนินการปี ๒๕๕๐ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในหมวดงบประมาณของปี ๒๕๕๐ ในหมวดรายจ่ายอื่นตามแผนการป้ องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติด ซึ่ งมีการ
ดาเนินการต่อไปนี้
๑) มีการพัฒนาในงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในศูนย์เด็ก
และการฝึ กอบรมจานวน 17 แห่งขั้นต้น
๒) มีการดาเนินงานโครงการนาร่ องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ขยายไปสู่ ในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จานวน ๑๑ แห่ง
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการและติดตามผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
FRIEND CORNER ของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบโครงการนี้
๔) จัดทาโครงการค่ายลูกเสื อจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจานวน ๑๗ แห่ง ซึ่ งมี
ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น ๗๕๐ คน
๕) จัดทาโครงการค่ายเยาวชนไม่พ่ งึ พายาเสพติด ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมจานวน ๑๐๙ คน เมื่อเดือน
สิ งหาคม ปี ๒๕๕๐ ที่จงั หวัดนครนายก
๖) จัดทาโครงการเป็ นหนึ่งด้วยกีฬาโดยไม่พ่ งึ พายาเสพติดโดยมีการจัดการแข่งขันฟุตซอล
ระหว่างเด็กและเยาวชนในสถานฝึ กอบรมและกรมพินิจทัว่ ประเทศรวม ๒,๖๐๐ คน ประจาเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๐ ที่
กองทัพอากาศดอนเมือง
๗) จากผลการดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ประจาปี
๒๕๕๐ ทาให้มีเด็กและเยาวชน ร่ วมเป็ นสมาชิกดังนี้ มีเยาวชนแกนนา จานวน 437 คน และสมาชิกโครงการ TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER จานวน ๓,๗๑๘ คน ส่ วนในสถานพินิจมีเยาวชนที่เป็ นแกนนาจานวน ๒๒๖ คน
และสมาชิก จานวน ๑,๖๙๑ คน รวมเป็ นแกนนาทั้งสิ้ น ๖๖๓ คน จานวนสมาชิกทั้งสิ้ น ๕,๔๐๙ คน
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แผนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามแผนปี ๒๕๕๑
ได้มีแผนการดาเนิ นงานดังต่อไปนี้
๑) พัฒนาการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNERในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๗ แห่ง ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งปัจจุบนั ได้ดาเนินการไปแล้ว ๒ ไตรมาส
๒) พัฒนาการดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถาน
พินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน จานวน ๑๑ แห่งให้ได้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั ได้ทาไปแล้ว ๒ ไตรมาส
๓) ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โครงการนาร่ อง TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ให้แก่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่กรุ งเทพฯเพื่อจะนาความรู้ขยายไปใช้ในสถานพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากเดิมที่นาไปใช้แล้ว ๑๑ แห่ง
๔) ดาเนินการจัดประชุมแผนการปฏิบตั ิการเพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานโครงการนี้ จาก
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ คาดว่าจะจัดการได้ในเดือนสิ งหาคม ปี ๒๕๕๑
๕) จากการที่กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ได้จดั ตั้งสถานพินิจทัว่ ประเทศครบ
ทั้ง ๗๖จังหวัดแล้ว แต่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพียง ๓๔ จังหวัดเท่านั้น ดังนั้นทางกรมพินิจจึงต้องการให้จงั หวัดที่
เหลือได้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ขึ้นมา ซึ่ งคาดว่าจะครบทั้ง ๓๔ แห่ ง ภายในปี
๒๕๕๒ และเมื่อสามารถจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNERครบหมดแล้ว คาดว่าจะมีแกนนาเยาวชน
จากกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศทั้งสิ้ น ๑,๕๐๐ คน สมาชิกโครงการทั้งสิ้ น ๗,๒๐๐ คน
นายแพทย์สมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูอ้ านวยการสานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร กราบทูลรายงานผลการ
ดาเนินโครงการTO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐ และแผนการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๑ โดยนาเสนอในรู ปแบบวีดีทศั น์เป็ น
เวลา ๘ นาที ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๐
กรุ งเทพมหานครได้ดาเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อต้องการสร้าง
ค่านิยมให้แก่คนกรุ งเทพมหานครที่สามารถเป็ นหนึ่งได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพายาเสพติด โดยในปี ๒๕๕๐ ได้ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ โดยมีหลักดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสานึกที่เอื้อต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด โดยทางกรุ งเทพมหานครได้ขบั เคลื่อนกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยมีการดาเนิ นงาน ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร สมัครเป็ นสมาชิกใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปัจจุบนั มีจานวนสมาชิกจานวน ๘๗๗,๔๘๒ คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE
รวม ๒,๓๔๘ ชมรม และมีการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อส่ งเสริ มและการเข้าร่ วมกิจกรรมของชมรม
ได้แก่ กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น ได้มีผเู ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพติด เข้ารับการบาบัดรักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพ จานวน ๗,๔๘๓ คน
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โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นผูช้ ายอายุ ๑๘-๒๔ ปี กิจกรรมเป็ นหนึ่งได้โดยไม่พ่ งึ พายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันงดสู บบุหรี่ โลก วันต่อต้านยาเสพติด เทศกาลเข้าพรรษา เป็ นต้น และที่สาคัญกรุ งเทพมหานคร
พร้อมประชาชนอีกจานวน ๑,๕๐๐ คน ได้ร่วมเข้าเฝ้ ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิ ริวฒั นาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่ น จานวน ๖๑ แห่ง และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ
โรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์ ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนนาร่ องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นของสถานศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ งเสริ มกิจกรรมสร้างสรรค์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ๔๓๖ โรงเรี ยน ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตา้ นภัยยาเสพติดทุกโรงเรี ยน ส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึ กทักษะการ
กีฬา พัฒนาอีคิว และสู่ ความเป็ นเลิศ จัดกิจกรรมระหว่างสภาเยาวชนในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดาเนินงานตามโครงการTO BE NUMBER ONE รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๙๘๐ เนื่อง
ในวโรกาสเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา องค์ราชัน ในการประชุมคณะอานวยการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๐ ผลการดาเนินงานมีผสู้ มัครเข้าร่ วมโครงการ ๕๐๕ ราย และมีผผู ้ า่ นการ
บาบัดฟื้ นฟู 330 ราย และผ่านการฝึ กอาชีพ ๑๕๕ ราย และผูม้ ีอาชีพกลับเข้าศึกษาต่อ ๒๖๗ ราย หลังจากที่ได้ผา่ นการบัดรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทักษะชีวติ และเครื อข่ายพัฒนาการช่วยเหลือปั ญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาโดยอบรมคุณครู และนักเรี ยน รวมทั้งกลุ่มเสี่ ยง และมีการเฝ้ าระวังพื้นที่พิเศษ ๒๔ โรงเรี ยน จานวน ๑๒๐ คน
และอบรมนักเรี ยนแกนนานอกพื้นที่เฝ้ าระวังพิเศษ ทั้งหมด ๔๙ โรงเรี ยน จานวน ๒๙๔ คน อบรมทักษะชีวติ ให้แก่เยาวชนใน
สถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน ๔๐๐ คน บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุ ข ตลอดจนบุคลากรในศูนย์เยาวชน
๑๐๐ คน เพื่อให้มีการใช้ทกั ษะชีวติ ในกลุ่มเป้ าหมาย ประสานเครื อข่ายความร่ วมมือในการปกป้ องคุม้ ครองเด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดอบรมข้าราชการจานวน ๑๑๐คนรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตจานวน ๕๐
เขต
กรุ งเทพมหานครเป็ นองค์กรที่พร้อมดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ หลักในทุกด้าน ทั้งนี้ กรุ งเทพมหานครได้ให้ความสาคัญในการบาบัด
แก่ผทู ้ ี่ติดยาเสพติดโดยได้เปิ ดให้บริ การตามโรงพยาบาล ๙ แห่ง และศูนย์บริ การสาธารณสุ ข อีก ๑๘ แห่ง ศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ขสาขาอีก ๗๖ แห่ง แนะนาแนวทางการดาเนิ นชีวติ และฝึ กอาชีพ ณ บ้านพิชิตใจเขตประเวศ เพื่อให้ผคู ้ นเหล่านี้
กลับไปใช้ชีวติ ได้อย่างเป็ นปกติสุข นอกจากนี้ยงั ได้เปิ ดบ้านอุ่นใจ ให้กบั เด็กเร่ ร่อนไร้ที่อยู่ ให้กลับสู่ ครอบครัวด้วยความ
อบอุ่น จัดกิจกรรมคนกรุ งเทพไม่เสพยาเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ยงั
สนับสนุนไม่ให้มีการสู บบุหรี่ ตามสถานที่ราชการ เพื่อให้เพื่อให้สถานที่ราชการไร้ควันบุหรี่ และบุคลากรในสถานที่ราชการ
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มีสุขภาพที่ดี จึงได้รับเลือกให้เป็ นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ ดีเด่นในวันงดสู บบุหรี่ โลก ปี ๒๕๕๐ อีกทั้งได้สนับสนุน
งบประมาณจานวน ๒๒ ล้านบาทให้กรมราชทัณฑ์ก่อสร้างสถานที่ควบคุมตัวผูเ้ สพผูต้ ิดยาเสพติด ที่เรื อนจาคลองเปรมอีกด้วย
แผนการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๑
สาหรับแผนการดาเนินงานปี ๒๕๕๑ กรุ งเทพมหานครได้ดาเนิ นการเพื่อสานต่อโครงการ
TO BE NUMBER ONE อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง อาทิ
- จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสถานประกอบการ
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนป้ องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุง่ เกี่ยวกับบุหรี่
- จัดตั้งมิวนิวไลฟ์ อิดูเคชัน่ เซ็นเตอร์ เป็ นศูนย์สุขภาพที่เซ็นทรัล พระราม ๓
เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อเรี ยนรู ้การทางานของร่ างกายและเรี ยนรู ้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ร่วมมือกับสานักงาน ปปส.
ในการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อร่ วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การแก้ไขปั ญหายาเสพติดในกรุ งเทพมหานครมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
วาระที่ ๕

ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์กราบทูลการดาเนิ นงานที่ ให้การสนับสนุ น
โครงการ TO BE NUMBER ONE และแผนการดาเนิ นงาน ปี ๒๕๕๑ และเลขาธิ การคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดกราบทูล เสนอแนวนโยบายการดาเนิ นงานยาเสพติดและแนวทางการ
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑ ตามลาดับ

นางอุบล หลิมสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบทูล
รายงานการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ที่ให้การสนับสนุ นโครงการ TO BE NUMBER ONE
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ดังนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้ดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ การรณรงค์ เพื่อปลุกจิตสานึ กและสร้ างกระแสนิ ยมที่เอื้อต่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติ ด ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันทางจิ ตใจให้แก่เยาวชนในชุ มชน และยุทธศาสตร์ การพัฒนาทักษะชี วิตและ
เครื อข่ายการป้ องกันและช่ วยเหลื อ โดยมี ผลและแผนการดาเนิ นงานของส่ วนราชการในสังกัด ประกอบด้วย สานักงาน
ปลัดกระทรวง สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและ
พิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ และการเคหะแห่งชาติ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ (ในช่วง ๖ เดือนแรก) มีดงั นี้
๑) การร่ วมเป็ นผูแ้ ทนในคณะกรรมการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
(คณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด คณะอนุ กรรมการบู รณาการโครงการรณรงค์
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และคณะอนุกรรมการตัดสิ นการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE)

๑๘

๒) แจ้งทุ กส่ วนราชการในส่ วนกลาง และสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พฒั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ เพื่อให้
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด ชี้ แจงเน้นย้ านโยบาย กรอบแนวทางการดาเนินงาน กาหนดเป้ าหมาย
และบูรณาการแผนการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๔) โครงการพลั ง ครอบครั ว ไทยต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ร ะบาด ๒๔ จัง หวัด
กลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จานวน ๑๙๒ คน มีความรู ้ ความเข้าใจในการดูแลครอบครัวและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน การใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการและส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายในการดาเนินการเพื่อเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติด
๕) โครงการศูนย์ฟ้ื นฟูผผู ้ า่ นการบาบัดยาเสพติด (บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี) เป็ นโครงการ
นาร่ องเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดื อนสิ งหาคม ๒๕๕๐ เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/ผูต้ ิดที่ผ่านการบาบัดรักษาแล้วจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เตรี ยมความพร้อมแก่ครอบครัว/ ชุมชน และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดแก่บุคคลใน
ครอบครัว/ชุมชน และประชาชนทัว่ ไป ปัจจุบนั มีผรู้ ับบริ การจานวน ๒๑ คน
๖) โครงการค่ายเฝ้ าระวังและพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูงในการป้ องกันปั ญหายาเสพติด ใน
พื้นที่ ความรั บผิดชอบของศูนย์พฒั นาสังคมที่ มีพ้ืนที่ ติดบริ เวณชายแดน และมีสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดแพร่ ระบาดทาง
ภาคเหนื อตอนบน ๕ จังหวัด ได้แก่ เชี ยงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา เพื่อให้เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
บนพื้นที่สูงมีศกั ยภาพ มีความรู้ เกิ ดความตระหนักถึ งปั ญหายาเสพติด และมีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังและป้ องกันปั ญหายา
เสพติด
๗) โครงการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยศูนย์
พัฒนาสังคมได้จดั กิ จรรมส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาป้ องกันยาเสพติด รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และจัดฝึ กวิชาชี พ เพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงการติดยาเสพติด ผูป้ กครอง แกนนา
เยาวชน ได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวทางการป้ องกัน สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน และมี
ภูมิคุม้ กันรู ้เท่าทันโทษยาเสพติด
๘) โครงการหอพักสี ขาว ซึ่ งได้จดั กิ จกรรมการเยี่ยมนักศึกษาเพื่อสร้ างมิตรผูป้ ระกอบการ
การสัม มนาเชิ ง วิช าการ เรื่ อง “ผูป้ ระกอบการหอพัก กับ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาหอพัก” การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิ บ ตั ิการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อการมี ส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนในการจัดระเบี ย บหอพักให้เอื้ อต่ อ
การศึกษาและพักอาศัยของเยาวชน และการสร้างความเข้าใจในภาพกว้าง โดยการผลิตสื่ อ โปสเตอร์ แผ่นพับ และวีซีดี

๑๙

๙) โครงการส่ งเสริ มการดาเนิ นกิ จการหอพักให้เป็ นไปตามกฎหมาย ได้แก่ กิจกรรมการ
ส่ งเสริ มให้หอพักดาเนิ นการถูกต้องตามกฎหมาย โดยการออกหน่ วยเคลื่ อนที่ต่ออายุใบอนุ ญาตหอพัก และออกหน่ วยรับจด
ทะเบี ยนหอพัก การจัดประชุ มหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเรื่ องการจัดระเบี ยบหอพัก และการออกตรวจและดาเนิ นคดี ก ับหอพัก ที่
ดาเนินการไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๐) โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด โครงการอบรมชุมชนสี ขาว โครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิต โครงการอบรมเยาวชน “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติ ด” เพื่อเป็ นการเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ในพื้ นที่ โครงการเคหะชุ มชน และโครงการบ้านเอื้ ออาทรเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล และส่ วนภูมิภาค
แผนการดาเนินงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกาลังพลปฏิบตั ิงานยาเสพติดโครงการพัฒนากลไกและ
การมีส่วนร่ วมภาคีเครื อข่ายในการเฝ้ าระวังป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และการอานวยการ กากับ ติดตาม และรายงานผล
การดาเนินงานเฝ้ าระวัง/ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงฯ กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ กาลังพลผูป้ ฏิบตั ิงานยาเสพติดใน
ส่ วนกลางและระดับพื้นที่ นักเฝ้ าระวัง และคณะทางานเฝ้ าระวังภาคีเครื อข่าย
๒) โครงการเรื่ องชี วิตคู่ตอ้ งรู ้กนั โครงการเสริ มทักษะในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชนต้นแบบ โครงการสายใย
รักครอบครัว โดยเป็ นแผนสร้ างภูมิคุม้ กันในการเฝ้ าระวังและป้ องกันปั ญหายาเสพติดที่เกิ ดกับครอบครัว ให้แก่เจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนตาบล และคณะทางานศูนย์พฒั นา
ครอบครัวในชุมชน
๓) โครงการดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในพื้นที่นิคมสร้ างตนเอง โดย
ศูนย์พฒั นาสังคมได้จดั กิจรรมส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด จัดแข่งขันกีฬาป้ องกันยาเสพติด รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด และจัดฝึ กวิชาชี พ เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันและรู ้เท่าทันโทษของยาเสพติด สาหรับเด็กและ
เยาวชน ผูป้ กครองของเด็ก และแกนนาชุมชน
๔) โครงการประชุ มปฏิ บตั ิ การพัฒนาศัก ยภาพสภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดเพื่ อสร้ าง
เครื อข่ายการเฝ้ าระวังและต้านภัยยาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดเพื่อสร้างเครื อข่ายการเฝ้ าระวังและต้านภัยยาเสพติด การสนับสนุ นการขยายเครื อข่ายการเฝ้ าระวังและต้านภัยยาเสพติด
การติดตามและประเมินผล โดยเน้นกลุ่มเป้ าหมายสภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง และโครงการหอพักสี ขาว
ได้จดั กิจกรรมพลังเยาวชนในหอพักตระหนักในสังคม และการสัมมนาให้ความรู ้แก่ผปู ้ ระกอบการหอพัก

๒๐

๕) การจัดกิ จกรรมออกกาลังกายวันขึ้นปี ใหม่และวันเด็ก การสนับสนุ นอุปกรณ์ กีฬาต่างๆ
และจัดแข่งขันกีฬา การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครและกลุ่มต่างๆ เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมระดับท้องถิ่นและจังหวัด
ด้านป้ องกันยาเสพติดและสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขชุมชนเข้มแข็ง และการจัดอบรม/จัดกิ จกรรมป้ องกันยาเสพติด จานวน
๑๐ รุ่ น จานวน ๒,๐๐๐ คนในพื้นที่โครงการเคหะชุ มชน และพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเขตกรุ งเทพมหานครปริ มณฑล
และส่ วนภูมิภาค
นายกิตติ ลิม้ ชัยกิจ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูล เสนอ
แนวนโยบายการดาเนิ นงานยาเสพติดและแนวทางการสนับสนุ นการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ปี ๒๕๕๑ ตามลาดับ
แนวนโยบายการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
การดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๑ ยังคงให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา
การแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดเป็ นหลัก ภายใต้มาตรการหลัก ๔ แนวทาง ประกอบด้วย มาตรการปราบปรามยาเสพติ ด
(Supply) มาตรการบ าบัดรั กษา (Demand) มาตรการด้านป้ องกันกลุ่ มเสี่ ยงมิ ให้ มี โอกาสเกี่ ย วข้อ งกับ ยาเสพติ ด (Potential
Demand) และมาตรการบริ หารจัดการ (Management)
การด าเนิ น งานตามมาตรการด้า นป้ องกันฯ เน้ นการด าเนิ นงานกับกลุ่ มเสี่ ย ง โดย
กลุ่มเป้ าหมายเยาวชนถื อเป็ นกลุ่มประชากรที่มีอตั ราเสี่ ยงสู งที่สุดต่อปั ญหายาเสพติด และเป็ นกลุ่มที่มีปัญหาสลับซับซ้อน
มากที่สุด ทาให้มิติการแก้ไขปั ญหาเยาวชนจาเป็ นต้องมีการบูรณาการหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจานวนมากในการดาเนิ นงาน
ดังกล่าว ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ส. ได้กาหนดกรอบกิจกรรมเพื่อดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ประกอบด้วย ๑)
การสร้างภูมิคุม้ กันยาเสพติด ๒) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์/ปรับเจตคติ ๓) การเพิ่มพื้นที่/ปั จจัยบวก ๔) การควบคุมพื้นที่/
ปัจจัยเสี่ ยง ๕) การพัฒนาแกนนา/เครื อข่ายเยาวชน ๖) การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้
การดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อ
จากทุกภาคส่ วนในการดาเนิ นงาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการ
ดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในเรื่ องการสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั เยาวชน การเพิ่มพื้นที่ บวกให้กบั
เยาวชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ซึ่ งผลการดาเนิ นงานในช่วงที่ผา่ นมาถือว่าประสบความสาเร็ จโดยเฉพาะการ
รณรงค์สร้างกระแส การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ชุ ม ชน ตลอดจนศู นย์เพื่ อนใจวัย รุ่ นซึ่ ง เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้กบั เยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่า งให้เป็ นประโยชน์ ซึ่ ง ขณะนี้
โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถสร้างกระแสให้เกิดความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่ นใหม่
ได้มีโอกาสและทางเลือกในการร่ วมกิจกรรมเชิงบวกเพื่อป้ องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด

๒๑

แนวทางการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ที่ผา่ นมา สานักงาน ป.ป.ส.
ได้ให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย
๑) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิ นการประกวดกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๐ ระดับภาคและระดับประเทศ
๒) กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับงบประมาณด้านยาเสพติดจาก สานัก
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จานวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิ บล้านบาทถ้วน)
๓) สานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดโครงการ TO BE
NUMBER ONE ให้กบั กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข จานวนทั้งสิ้ น ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บล้านห้าแสนบาทถ้วน) แบ่ง
กิจกรรมออกเป็ น
๓.๑ การประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๐ รวม ๕ ประเภท
จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๓.๒ กิจกรรมคอนเสิ ร์ต TO BE NUMBER ONE ตอน The Theater Of Love
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓.๓ สนับสนุนโครงการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทของชุมชน ในการ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ
(จัดสร้างภาพยนตร์
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ) ผ่านทางมูลนิธิคุณพุม่ จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
สาหรับ ปี ๒๕๕๑ สานักงาน ป.ป.ส. ให้การสนับสนุนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER
ONE ประกอบด้วย
๑) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิ นการประกวดกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ ระดับภาคและระดับประเทศ
๒) กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับงบประมาณด้านยาเสพติดจากสานัก
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จานวน ๘๘,๕๒๖,๒๐๐ บาท (แปดสิ บแปดล้านห้าแสนสอง
หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ จานวน ๘,๕๒๖,๒๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)
๓) ส านัก งาน ป.ป.ส. สนับสนุ นงบประมาณเพิ่ มเติ มในการจัดโครงการ TO BE
NUMBER ONE ให้กบั กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข จานวนทั้งสิ้ น ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ จานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการมหกรรม TO BE NUMBER ONE

๒๒

วาระที่ ๖

องค์ ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ปี ๒๕๕๑ ดังนี้
ขอให้ถื อเป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิ ที่ จะเชิ ญคณะกรรมการอานวยการฯ มาร่ ว มประชุ ม เพื่ อรั บทราบ
นโยบายและแนวทางดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี จากองค์ประธาน และกราบทูลรายงานผล
การดาเนิ นงานภาพรวมในระดับกระทรวง เพื่อหากการดาเนิ นงานมี ปัญหาและอุ ปสรรค ก็จะได้ร่วมปรึ กษาหารื อ เพื่อ
หาทางแก้ไขต่อไป
ปี ๒๕๕๑ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากรัฐบาล จานวน
๘๓,๕๒๙,๐๐๐ บาท จากที่ขอไปทั้งสิ้ น ๑๓๔,๘๕๖,๒๐๐ บาท กรมสุ ขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ ได้ปรับ
ลดแผนการด าเนิ น งานให้ ค งเหลื อ ที่ จ าเป็ นต้องใช้จ่ า ยตามแผนจ านวน ๑๐๘,๕๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่ งแสดงว่า ยัง ขาด
งบประมาณที่จะทางานให้ครบตามแผนในปี นี้ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจากรายงานงบประมาณโครงการ TO BE
NUMBER ONE ย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่ มต้น จะเห็นว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้องการงบประมาณสนับสนุน
แต่ละปี ไม่เกิ น ๑๒๐ ล้านบาท จึ งขอฝากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องโดยตรงทั้งกระทรวงสาธารณสุ ข สานักงบประมาณ และ
สานักงานปปส. ได้ช่วยพิ จารณาสนับสนุ นด้วย เพื่ อที่ แต่ละปี จะได้ไม่ ตอ้ งช่ วยกันหาทางแก้ไข โดยขอรั บ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในไตรมาสหลังของปี งบประมาณอีกต่อไป ซึ่ งงบประมาณปี ละ ๑๒๐ ล้านบาท สาหรับ
การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของประเทศ เพื่อสมาชิก TO B E NUMBER ONE กว่า ๓๐ ล้านคน
ใน ๗๕ จังหวัด และกรุ งเทพมหานคร คงเป็ นจานวนที่ไม่มากเกินไป จึงขอฝากและขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุก
ท่านล่วงหน้าสาหรับเรื่ องสาคัญนี้
สาหรับแนวทางการทางานร่ วมกันในปี ๒๕๕๑ มีเรื่ องที่จะฝากไว้ดงั นี้
๑. ให้ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ๙๘๐ ชีวติ ฯ เพื่อดูผลสาเร็ จของการให้บริ การ โดยเฉพาะ
ด้านการบาบัดรักษา ผูเ้ สพ และผูต้ ิดที่เข้าร่ วมโครงการ
๒. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอให้ทุกฝ่ ายร่ วมมือกัน
เช่นเดียวกับการบูรณาการ ในเรื่ องอื่นๆ เห็นว่า กระทรวงหลัก คือกระทรวงมหาดไทย เพราะผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ น
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ทุกอย่างต้องขึ้นอยูก่ บั ผูว้ า่ ฯอยูแ่ ล้ว และที่ผา่ นมาทุกจังหวัดก็มี
ความเข้มแข็งมาก
๓. ปี นี้จะเน้นการเยีย่ ม และติดตามผลการดาเนิ นงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาและชุมชน
โดยเฉพาะใน ๑๕ จังหวัดนาร่ องของโครงการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตแก่เยาวชน ซึ่ งปี ที่แล้ว ได้รับเงินสนับสนุนการ
ทางานใน ๑๕ จังหวัด จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๔.ในจังหวัดภูมิภาค การไปเยีย่ มศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นและชุมชน เนื่องมาจาก ได้ขอ้ มูลความพร้อม
ส่ วนกรุ งเทพมหานคร มีอีกหลายเขตที่ยงั ไม่ได้ไป จึงขอให้กรุ งเทพมหานครช่วยพิจารณาด้วย

๒๓

๕. เรื่ องนิตยสาร TO BE NUMBER ONE อยากให้แพร่ หลายกว่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มพวกเราเอง
หากกระทรวงหลักๆที่ทางานร่ วมกันเชิ ญชวนหน่วยงานในความรับผิดชอบ รับเป็ นสมาชิกโดยทัว่ กัน ก็จะเป็ นการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลงานให้แก่สมาชิกโดยตรง มีอะไรก็สามารถสื่ อสารถึงกันได้ ก็ขอให้รับไว้พิจารณาด้วย
๖. สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม อยูใ่ นแผนที่จะไปเยีย่ มเยียน และดูการดาเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น พร้อมเมื่อใดขอให้
รายงานด้วย ยินดีที่จะไปทาพิธีเปิ ดให้
๗. การจัดประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในมหกรรมระดับภาค และ
ระดับประเทศเป็ นประจาทุกปี เป็ นความประสงค์ที่ตอ้ งการให้ทุกจังหวัดภูมิภาคและทุกเขตในกรุ งเทพมหานคร ดาเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน จึงถือเอาวันยาเสพติดสากล คือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี
เป็ นวันรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจาปี สาหรับปี นี้ ระดับประเทศจะจัดในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ขอให้ทุกฝ่ าย
ได้ร่วมมือกันเหมือนเช่นเคย
๘. เรื่ องการรณรงค์ดว้ ยกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ยังคงต้องทาอย่างต่อเนื่ อง เน้นความ
ทันสมัย เพราะกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเยาวชนและวัยรุ่ น ปี นี้จึงให้เพิ่มการจัดรายการวิทยุ TO BE NUMBER ONE Variety On
Radio ขึ้นทางสถานี ๑๐๑ F.M. เพื่อการสื่ อสาร ๒ ทาง มีการเปิ ดสายเข้ามาคุยและปรึ กษาปัญหา มีการตอบ
จดหมาย และ Up-date ข่าวสารในโครงการ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๙. ขอสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๑ เพิ่มอีก ๒๕ ล้านบาท เพื่อดาเนินงานตามแผน
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบแนวทางและแผนฯพระราชทาน ในส่ วนที่แต่ ละหน่ วยงานเกีย่ วข้ อง

เลิกประชุ มเวลา

๑๗.๐๐ น.

(นางสาวเนตรชนก
บัวเล็ก)
นักวิชาการสาธารณสุ ข ๗ ว.

ผู้จดรายงานการประชุ ม

(หม่ อมหลวงยุพดี
ศิริวรรณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม

