๑
รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
ณ ห้ องประชุ มชั ยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
……………………………………………………….
ผู้เข้ าประชุ ม
๑
๒
๓
๔

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
นายวิทยา
แก้วภราดัย
นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค
นายอิสสระ
สมชัย

๕

น.ส. นริ ศรา

ชวาลตันพิพทั ธ์

๖

พล.ต.สุ ริยฉัตร

เผ่าบุญเสริ ม

๗

นายรุ่ งโรจน์

ทองศรี

๘

นายยุพ

นานา

๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายมานิต
นายวิชยั
นพ. ปราชญ์
นางกานดา

นพอมรบดี
ศรี ขวัญ
บุณยวงศ์วโิ รจน์
วัชราภัย

สิ ริวฒั นาพรรณวดี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
เลขานุการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
กรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจา
กระทรวงมหาดไทย
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงแรงงาน
แทน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

ประธาน
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๓

นายธวัชชัย

ไทยเขียว

๑๔

นายสมเกียรติ

ฉายะศรี วงศ์

๑๕ นายศัจธร

วัฒนะมงคล

๑๖ นพ. โกวิท

ยงวานิชกิจ

๑๗ พ.อ.กฤษฎา

อารี รัชชกุล

๑๘

นางบุษบา

กรัยวิเชียร

๑๙

นายวิศิษฎ์

ภูทตั โต

๒๐ นายวงศ์ศกั ดิ์

สวัสดิ์พาณิ ชย์

๒๑ นางกอบแก้ว

จันทร์ ดี

๒๒ นายพิทยา

จินาวัฒน์

๒๓ พล.ต.อ.จุมพล

มัน่ หมาย

๒๔ น.ส. ภัทนกฤษณ์

วิเศษสมิต

อธิบดีกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูอ้ านวยการสานักงานกิจการพิเศษ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองผูอ้ านวยการสานักอนามัย
แทน ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครและ
ปลัดกรุ งเทพมหานคร
รองเจ้ากรมกิจการพลเรื อนทหารบก
แทน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ที่ปรึ กษาระบบราชการ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
นักสื่ อสารมวลชนชานาญการพิเศษ
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ
ผูอ้ านวยการสถานี โทรทัศน์แห่ งประเทศไทย
อธิบดีกรมการปกครอง

กรรมการ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองเลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
แทน เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
รองผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
แทน ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่พฒั นารายการอาวุโส
แทน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
อ.ส.ม.ท. จากัด (มหาชน)

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

๓
๒๕ นางนิศารัตน์

นันทะศิริ

๒๖ น.ส. ภมรรัตน์

อินทมาตยกุล

๒๗ นางลาวัลย์

กันชาติ

๒๘ น.ส.ประภาวดี

ธานีรนานนท์

๒๙ นางกฤษณา

สุ นทรภัค

๓๐

นพ.ชาตรี

บานชื่น

๓๑

ม.ล.ยุพดี

ศิริวรรณ

พนักงาน
แทน ผูอ้ านวยการสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง ๗
เจ้าหน้าที่อาวุโสภาคียทุ ธศาสตร์
แทน กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ทีวไี ทย
(บริ ษทั ไอทีวี จากัด มหาชน)
ประธานกรรมการบริ ษทั เจ เอส แอล
โกบอล มีเดีย จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด มหาชน
แทน ประธานกรรมการ
บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด มหาชน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาดและ
ขายโฆษณา บริ ษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์
จากัด (มหาชน)
แทน ประธานกรรมการ
บริ ษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จากัด (มหาชน)
อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
ที่ปรึ กษาสานักงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

๔
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑

พล.ต.ท.วุฒิ

ลิปตพัลลภ

ผูบ้ ญั ชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด

๒

นพ. จักรธรรม

ธรรมศักดิ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

๓

นพ. สถาพร

วงษ์เจริ ญ

รองหัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข

๔

นพ. พรเทพ

ศิริวนารังสรรค์

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑

๕

นพ. ประเสริ ฐ

หลุยเจริ ญ

ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๒

๖

นพ. เกียรติภูมิ

วงศ์รจิต

รองอธิบดีกรมสุ ขภาพจิต

๗

นพ.พงศ์พนั ธ์

วงศ์มณี

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๘

นพ.วิวฒั น์

วิริยกิจจา

รองอธิบดีกรมการแพทย์

๙

นพ.สญชัย

วัฒนา

รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๑๐

นพ.นิพนธ์

โพธิ์ พฒั นชัย

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๑

นายพิชยั

บุณยเกียรติ

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม

๑๒ นายวีรชัย

พืชขุนทด

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน

๑๓

พ.ต.อ. นราธิป

ทรัพย์ทองพรรณ

๑๔

นายชาญวิทย์

ทระเทพ

๑๕ นพ.วิโรจน์

วีรชัย

ผูก้ ากับฝ่ ายอานวยการ ๖
กองบัญชาการตารวจปราบปราบยาเสพติด
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
ผูอ้ านวยการสถาบันธัญญารักษ์

๑๖

วรวสุ วสั

ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗

๑๗ น.ส. สุ รพันธ์

ปราบกรี

ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒

๑๘

นางสุ ภาวดี

เวติยานนท์

๑๙

นางภัทธมน

เพ็งส้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุ ข)
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม

วงศ์ผลวัต

เลขานุการกรมสุ ขภาพจิต

น.ส. นันทาวดี

๒๐ นายประกอบ

๕
๒๑ นางศิโรรัตน์

ชินอักษร

๒๒ น.ส.วรี พรรณ

วัชรางค์กลู

๒๓ นางพัฒนา

พันธุฟัก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักกิจการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิ การ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กระทรวงแรงงาน

๒๔ น.ส.สุ พตั รา

ทรายคา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ กระทรวงแรงงาน

๒๕ นายประพจน์

โพธิ์ ใต้

๒๖ นายปโยธร

พัทธรัตน์

นักส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นชานาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

๒๗ นางปรี ยานุช

เฉลิมชัย

๒๘ นางสิ ริพรรณ

โชติกมาศ

๒๙ นางพิชญาภา

เพชรพันธ์

๓๐

นางทัศนีย ์

ทองอ่อน

๓๑

นางกฤษฎา

ชลวิริยะกุล

๓๒ น.ส. จิดาภา

กนกสุ นทรรัตน์

๓๓ น.ส.วันริ ญา

โลหนันทน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
แทน ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๙
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทน ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต ๑๓
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการพิเศษ
แทนอธิบดีกรมอนามัย
นักจิตวิทยาคลินิก ชานาญการพิเศษ
ผูแ้ ทน ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
เภสัชกรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประชาสัมพันธ์ บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด มหาชน

๖
คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ
๑
๒
๓

นายปราชญา
นอ. หญิงสุ ภคั นาถ
ว่าที่เรื อตรี สุรชัย

กรองแก้วอารยะ
บุญสม ร.น.
เพชรกุล

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม

๔

นายชัยชาญ

ช่วยโพธิ์ กลาง

กระทรวงศึกษาธิการ

๕

นายวัลลภ

รุ่ งเรื อง

กระทรวงแรงงาน

๖

นางภัทราภรณ์

เจริ ญรักษ์

กระทรวงแรงงาน

๗

นางกัญญารัตน์

จิรจินดา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

๘

นางฐิติมา

สุ ริยาพันธ์

กรุ งเทพมหานคร

๙

นางอัญชลี

ศิริทรัพย์

สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๐

พ.ต.ท.หญิงธชกานต์

ปัทมะศิริ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๑

นายณรงค์ฤทธิ์

ลีดีศรี

สานักนายกรัฐมนตรี

๑๒ นางตติยา

ทุมเสน

๑๓

นางสุ ชาดา

สาครเสถียร

สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุ ขภาพจิต
สานักพัฒนาสุ ขภาพจิต กรมสุ ขภาพจิต

๑๔

นางอรวรรณ

สุ วรรณะบุณย์

๑๕ น.ส.เนตรชนก

บัวเล็ก

สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุ ขภาพจิต
สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุ ขภาพจิต

๗
เริ่มประชุ ม เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ทรงเป็ นองค์ประธานการประชุม ตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข (นายวิทยา แก้วภราดัย) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑) เพื่อกราบทูลรายงานผลการดาเนินโครงการ TO BE NUMEBR ONE ปี ๒๕๕๐
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักและหน่วยงานเครื อข่ายต่อองค์ประธาน
๒) เพื่อให้คณะกรรมการอานวยการโครงการ TO BE NUMEBR ONE จากทุกภาคส่ วน
ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานในปี ๒๕๕๒ จากองค์ประธานโครงการฯ และนาไปปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
๓) เพื่ อ กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตามแนวทางพระดาริ และพระประสงค์ ในปี ๒๕๕๒
๔) เพื่ อให้ค ณะกรรมการอานวยการฯ แต่ ละภาคส่ วนได้รับ ทราบปั ญหา อุ ป สรรค
รวมทั้งความสาเร็ จของการดาเนิ นงาน เพื่ อประโยชน์ในการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และนาไปพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๕) เพื่ อ กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการความร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ตามแนวทางพระดาริ และพระประสงค์ ในปี ๒๕๕๑
๖) เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจแก่คณะกรรมการอานวยการโครงการฯ ที่จะปฏิบตั ิงาน
ด้วยความมุ่ง มัน่ ไปสู่ ค วามส าเร็ จ สมดังพระปณิ ธ านขององค์ประธานโครงการที่ ไ ด้ทรงรั บเป็ นองค์ประธาน
และเป็ นองค์นาในการรณรงค์ดว้ ยพระองค์เอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์) เบิกคณะกรรมการอานวยการ
โครงการรณรงค์ ป้ องกันและและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ดและคณะอนุ ก รรมการบู รณาการโครงการฯที่ ไ ด้รั บ
ตาแหน่งใหม่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
อธิ บ ดี กรมสุ ข ภาพจิต (นายแพทย์ชาตรี บานชื่ น ) กราบทูลรายงานกิ จกรรมเด่ นในโครงการ
ปี ๒๕๕๑ และเสนอการขยายผลต่อเนื่องในปี ๒๕๕๒ ดังนี้

๘
๑. จัง หวัดภู มิ ภาคได้ร่วมสนองพระราชดาริ ข ยายผลการจัดตั้ง ศู นย์เพื่ อนใจวัยรุ่ น TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER เพิ่มขึ้นจานวนมาก โดยเฉพาะในสถานศึกษาทาให้ปัจจุบนั มีศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่ นทัว่ ประเทศ จานวน ๕, ๒๒๓ แห่ง
๒. ผลการดำาเนิ นงานศู นย์เพื่อนใจวัย รุ่ น ๔ แห่ ง ณ ศูนย์ก ารค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มาใช้บริ การต่อปี ดังนี้
- ซีคอนสแควร์

จานวน ๓๖,๘๗๐ คน

- แฟชัน่ ไอส์แลนด์

จานวน ๒๑,๔๑๔ คน

- ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิ ต

จานวน ๒๙,๓๗๙ คน

และเดอะมอลล์ บางแค จานวน ๒๔,๘๘๙ คน
รวมทั้ง ๔ แห่ง จานวน ๑๑๒,๕๕๒ คน
๓. โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ริเริ่ มจัดและพัฒนารู ปแบบค่ายพัฒนาสมาชิ ก
TO BE NUMBER ONE สู่ ความเป็ นหนึ่ ง หรื อ TO BE NUMBER ONE CAMP สาหรับพัฒนาศักยภาพสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ซำำ่งเป็ นเยาวชนจากสถานศึ กษาและชุ มชนทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดภูมิภาค รำุ ำ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ณ

เดอะไพน์ รี สอร์ ท จังหวัดปทุมธานี

จานวน ๑๙๕ คน ในการนี้ ได้รับพระกรุ ณาธิ คุณจากองค์ประธานเสด็จปิ ดค่า ยและพระราชทานเกี ยรติ บตั ร
ประจารุ่ นแก่เหล่าสมาชิกค่าย
๔. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเป็ นผูด้ าเนินการ
และรวบรวมข้อมูลโดยกรมสุ ขภาพจิต ทาให้ได้ขอ้ มูลภาพรวมของการดาเนินงานในระดับประเทศ ปี ๒๕๕๑
ดังนี้
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากเดิม ๒๙,๐๗๖,๙๗๗ คน เพิ่มขึ้นเป็ น ๓๗,๘๓๙,๐๐๗ คน
แยกเป็ น

นักเรี ยน/นักศึกษา
ผูใ้ ช้แรงงานในสถานประกอบการ
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น

๑๘,๔๒๘,๗๖๕

คน

๒,๓๕๗,๔๖๒

คน

๑๗,๐๕๒,๗๘๐

คน

๓๓๐,๓๒๒

คน

๙
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ ประเทศ จากเดิม ๓๑๒,๕๐๐ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็ น ๓๒๒,๐๐๔ แห่ง
แยกเป็ น

ในสถานศึกษา

๙๐,๖๔๐

แห่ง

สถานประกอบการ

๑๐๐,๓๖๐

แห่ง

ชุมชน

๑๓๐,๙๔๐

แห่ง

และจานวนวัยรุ่ นและเยาวชนอายุ ๑๐ – ๒๔ ปี เป็ นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ ประเทศ ในปี ๒๕๕๑
รวมทั้งสิ้ น ๑๐,๗๙๐,๔๙๓ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๘๒.๔)
๕. การด าเนิ น งานทดลองหารู ป แบบและพัฒ นาเทคโนโลยี ส าหรั บ ศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น
ในสถานศึ ก ษา และการจัด ค่ า ยเสริ มสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ทางจิ ต ใจให้ แ ก่ แ กนน าเยาวชนตามโครงการน าร่ อ ง
๑๕ จังหวัด จานวน ๑๙ แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ประสบความสาเร็ จและเป็ นที่พึงพอใจแก่เยาวชนผูร้ ับบริ การ จนมีการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่ นและการจัดค่าย TO BE NUMBER ONE เกิ นกว่าเป้ าหมายที่ กาหนดไว้จานวนมากในปี ๒๕๕๑
องค์ประธานทรงพระกรุ ณาเสด็จเยี่ยมติดตามผลการดาเนิ นงานและเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นนาร่ องดังกล่าวแล้ว
จานวน ๗ จังหวัด ๘ แห่ง
๖. กรมสุ ข ภาพจิ ต ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานกิ จ กรรม
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์เลิกยาเสพติด ๙๘๐
ชีวติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ถง เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ปรากฎผลดังนี้
- กลุ่มเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จานวน ๙๘๐ คน มีผสู ้ มัครเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด ๑,๘๙๙ คน
- ในจานวนนี้ มีผไู ้ ด้รับการบาบัดครบทุกขั้นตอน ๑,๗๑๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๐.๕
ของผูส้ มัครเข้าร่ วมโครงการ
- หลังการติดตามผลผูไ้ ด้รับการบาบัดครบทุกขั้นตอน ไม่กลับไปเสพซ้ า มีจานวน
๑,๔๔๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๗.๑ นับเป็ นความสาเร็ จสู งสุ ดของการดูแลผูต้ ิดยา
และสารเสพติดแบบครบวงจรในโครงการใครติดยายกมือข้ นภายใต้พระบารมีของ
ใต้ฝ่าพระบาท
๗. ปี ๒๕๕๑ องค์ ป ระธานทรงพระกรุ ณาเสด็ จ เยี่ ย มและติ ด ตามงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาค รวม ๑๐ จังหวัด และเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึ กษาเพิ่ม ๑๑ แห่ ง
ยกเว้นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร

๑๐
๘. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการจัดกิ จกรรมและ
การประกวดแข่งขันต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น การจัดงานประกวดผลงานระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดั บ ประเทศประจ าปี โดยปี ๒๕๕๑ มี จ ั ง หวั ด และชมรมเข้ า ร่ วมประกวดทั้ งสิ้ น ๒๙๓ แห่ ง
นับว่าสู งกว่าทุกปี ที่ผา่ นมา การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อที่สาคัญ คือ รายการ TO BE NUMBER ONE Variety
ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรื อ สถานีโทรทัศน์แห่ งชาติ โดยเฉพาะในช่วง Talk To The Princess
เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกรุ่ น ทุกวัย จากทุกอาชีพ ได้เฝ้ าติดตามชมกันทัว่ ประเทศ ทางรายการ
ได้รับ Feed Back ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ และ Website จานวนมากนอกจากนี้ ยงั ได้เพิ่มการผลิตและเผยแพร่
รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz Radio Report One ซึ่ งก็ได้รับการ
ตอบรับจากสมาชิกเป็ นจานวนมากเช่นกัน
๙. ในปี ๒๕๕๑ โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดและสานักงบประมาณที่ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ในปี ๒๕๕๑ ท าให้ โ ครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถด าเนิ นงานได้
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนและประสบความสาเร็ จอย่างดียงิ่
สาหรับแผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๒ กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ขในฐานะเลขานุการโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จานวน ๑๑๓,๗๓๗,๘๐๐ บาท
ยัง ขาดอยู่ ป ระมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ จัด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ จ านวนกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ พิ่ ม ข้ น
ทั้งนี้ทุกกิจกรรมมีความพร้อมที่จะ ดาเนินการภายใต้แนวทางพระราชดาริ ขององค์ประธานทุกประการ
วาระที่ ๒

อธิ บดี กรมสุ ขภาพจิตกราบทูลเชิ ญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุ ปผลการดาเนิ นงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑

วาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑

วาระที่ ๔

อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต เบิ ก ผู้แ ทน ๕ กระทรวงหลัก กราบทู ล รายงานผลการด าเนิ น งาน
ปี ๒๕๕๐ และแผนปฏิบตั ิการ ปี ๒๕๕๒ ตามลาดับ ดังนี้

๑๑
นายวิ ชั ย ศรี ข วั ญ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย กราบทู ล รายงานผลการสนับ สนุ น การ
ดาเนิ นงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา และแนวทางการดาเนิ นงาน
ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการอานวยการ
กากับติดตาม และบูรณาการการดาเนิ นงานด้านป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ การเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ หมู่บา้ น/ชุ มชนให้มีระบบเฝ้ าระวัง โดยพลังมวลชนทุกภาคส่ วนในชุ มชนเป็ นกลไกสาคัญและ
การส่ งเสริ มพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของศูนย์ประสานงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ให้เข้ามามี บทบาทและสนับสนุ นการดาเนิ นกิ จกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้เป็ นหนึ่งได้โดยไม่พ่ งึ ยาเสพติดอย่างจริ งจัง
การสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ที่สาคัญ
ดังนี้
๑) การสนับสนุ นการจัดกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์
เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา
องค์ราชัน ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๐ ใต้ฝ่าพระบาท
มีพระดาริ ให้หน่วยงานหลัก ร่ วมกันดาเนินโครงการดังกล่าวทุกจังหวัด ซึ่ งทุกหน่วยงานในพื้นที่ต่างผนึ กกาลัง
กันดาเนิ น งานสนองพระดาริ ข องใต้ฝ่ าพระบาทจนเกิ ด ผลในการปฏิ บ ตั ิ ส าเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย
ทุ ก ประการ ปั จ จุ บ ั น ผู ้เ ข้ า ร่ วมโครงการดั ง กล่ า วซึ่ งผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษา และฝึ กอาชี พ ตามขั้ น ตอน
และกระบวนการแล้ว และได้กลับมาดาเนิ นชี วิตได้เป็ นปกติในสังคม มีการศึกษา มีอาชี พ มีความสุ ขที่ได้
รั บ การยอมรั บ จากสั ง คม ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยได้เ ล็ง เห็ น ประโยชน์ข องโครงการฯ โดยให้ทุ ก จัง หวัด
สนับสนุนให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นตัวอย่างของผูก้ ลับตัว กลับใจเลิกยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป
๒) การสนับ สนุ นการจัดประกวด กิ จกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
ซึ่ งนับตั้งแต่มีการจัดประกวดตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบเป็ นเจ้าภาพจัดประกวดกิ จกรรม ๒ ประเภท คือ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ซึ่ งการจัดประกวดได้มีการพัฒนารู ปแบบและกฎกติกา
เพื่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรม และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง เป็ นการกระตุ ้นให้เกิ ดการท างานด้วยความเข้ม แข็ง
ต่อเนื่ อง และขยายเครื อข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น โดยในปี ๒๕๕๒ นี้ จังหวัดต่างๆ ได้ส่งกิ จกรรม TO BE
NUMBER ONE ประเภทต่างๆ เข้าร่ วมการประกวด และจากผลการตัดสิ นจะเห็ นได้ว่าจังหวัดต่างๆ ได้มีการ
พัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงาน มีพฒั นาการนวัตกรรมเชิ งสร้างสรรค์ มีการขยายเครื อข่าย และสมาชิ กเพิ่มขึ้น
มีจงั หวัดดีเด่น จังหวัดต้นแบบ รวมทั้งจังหวัดที่สามารถรักษามาตรฐานต้นแบบระดับประเทศเพิ่มขึ้น

๑๒
๓) สาหรับกิ จกรรมอื่นๆ ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ดาเนิ นต่อเนื่ อง ได้แก่
ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกัญ ญา สิ ริ ว ฒ
ั นาพรรณวดี องค์ป ระธานโครงการเยี่ย มสมาชิ ก ภู มิ ภ าค
การรั บ สมัค รสมาชิ ก การขยายเครื อข่ ายการจัดตั้งชมรม การจัดตั้งศู นย์เพื่ อนใจวัยรุ่ น การจัด ค่ า ยเยาวชน
การประกวดความสามารถต่ างๆ และการสมัครเป็ นสมาชิ กนิ ตยสาร TO BE NUMBER ONE ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ ผูว้ ่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะท างาน
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ถื อเป็ นภารกิ จสาคัญที่จะต้องให้การสนับสนุ น ให้เกิ ดการบูรณาการ
ดาเนินงานรวมทั้งแผนงานโครงการงบประมาณในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดไป
สาหรับแนวทางการดาเนินการด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๒
รั ฐบาลตระหนัก ถึ ง ความรุ นแรงของปั ญหายาเสพติ ดส่ ง ผลกระทบต่ อความสงบสุ ข
ของประชาชนและเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของประเทศ จึงกาหนดให้เป็ นนโยบายสาคัญและจาเป็ นเร่ งด่วน
ของรั ฐบาลที่ จะต้องเร่ ง ดาเนิ นการโดยก าหนดยุทธศาสตร์ ๕ รั้ วป้ องกัน กระทรวงมหาดไทยรั บผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ร้ ัวชุมชน และรั้วสังคม เพื่อลดจุดอ่อนทางด้านปั จจัยเสี่ ยงของสังคม ค่านิ ยมและพฤติการณ์ทางลบ
ของเยาวชน แหล่งมัว่ สุ มและสถานบันเทิง / สถานบริ การต่างๆ ซึ่ งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ให้กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดทุกจังหวัด ส่ งเสริ มบทบาทองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ล ะระดับ ให้มีบทบาทสนับสนุ นกิ จกรรมด้านยาเสพติ ดเพิ่ม ขึ้ น โดยให้ความสาคัญ
ในกิ จ กรรมป้ องกัน ยาเสพติ ด การเข้า มาเป็ นเจ้า ภาพและสนับ สนุ น การแก้ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ อ ย่า งจริ ง จัง
เพิ่ ม ขยายพื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมทางบวก ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ เปิ ดทางเลื อ กให้ ก ับ เยาวชนสามารถท ากิ จ กรรม
เชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
๒) การแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่ยงั่ ยืน ต้องอาศัยความร่ วมมือจากประชาชนทุกภาคส่ วน
ในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครอง จัดทาประชาคมหมู่บา้ น เพื่อค้นหา ผูเ้ สพ ผูต้ ิด และ
ผู ้จ าหน่ า ย ส่ งเสริ มบทบาทผู ้ป ระสานพลั ง แผ่ น ดิ น ในทุ ก หมู่ บ ้ า น/ชุ ม ชน เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ด้ า นการข่ า ว
ติดตามช่วยเหลือผูเ้ สพ / ผูต้ ิดและบูรณาการการทางานกับพลังแผ่นดินของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาชิก TO BE
NUMBER ONE อาสาสมัคร เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันให้พ้นื ที่ปลอดจากยาเสพติด
๓) กรมการพัฒ นาชุ ม ชนจะมี บ ทบาทในการพัฒ นาและแก้ไ ขปั ญ หาพื้ น ฐานของ
ชุมชน / หมู่บา้ น ควบคู่กบั การแก้ไขปั ญหายาเสพติด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยเสริ มสร้าง
สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมและภาคชุมชน สร้างผูน้ าชุ มชน
ผูน้ าเยาวชน ผูน้ าสตรี และใช้เวทีประชาคม ภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้เกิ ดจิตสานึ กในการมีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหา
และพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง

๑๓
๔) มาตรการจัดระเบี ยบสั งคม กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญและดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการควบคุม จัดระเบียบสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็ นเงื่อนไขของปั ญหาการแพร่ ระบาดยาเสพ
ติดไปสู่ กลุ่มเด็กและเยาวชนของชาติ โดยให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด / นายอาเภอ ลดพื้นที่เสี่ ยง / ปั จจัยลบ
ที่
ยังคงมีอยู่ กากับดูแลสถานบริ การ สถานบันเทิง แหล่งมัว่ สุ มอื่นๆ ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งจะไม่
อนุญาตให้เปิ ดสถานบริ การเพิ่มเติม เป็ นต้น
นายสมเกี ย รติ ฉายะศรี ว งศ์ รองปลั ด กระทรวงแรงงาน กราบทู ล รายงาน
ผลการดาเนินงานการสนับสนุ นโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๑ และแนวทางการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๒ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
กระทรวงแรงงาน โดยศู นย์ปฏิ บ ตั ิ ก ารต่อสู ้ เพื่อเอาชนะยาเสพติ ดกระทรวงแรงงาน
มีภารกิจในการอานวยการ กากับติดตาม และบูรณาการการดาเนินงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิ จการ โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถานประกอบกิ จการมีความเข้มแข็ง มีระบบ
เฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดให้เกิ ดผลในทางปฏิบตั ิ รวมทั้งให้ความรู ้และสร้างความตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพ
ติดให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน ผูอ้ ยูใ่ นวัยทางานและผูห้ างานทา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่ผา่ นการบาบัดให้ฝึกอาชี พให้มีงานทา มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้
และ
กลับสู่ สังคมได้อย่างปกติ
กระทรวงแรงงานได้น้อ มน าพระดารั ส ของทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ตนราชกัญญา
สิ ริวฒั นาพรรณวดี ในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดมาดาเนิ นการรณรงค์ส่งเสริ มป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิ จการ เพื่อไม่ให้ลูกจ้างโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นเยาวชน ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี โ อกาสเข้า ไป
เกี่ ย วข้อ งกับ ยาเสพติ ด โดยเฉพาะการดาเนิ น การป้ องกัน ให้ห่ า งไกลจากยาเสพติ ด ด้ว ยการสร้ า งค่า นิ ย ม
ปรับ เปลี่ ย นทัศ นคติ และสร้ า งกระแส “การเป็ นหนึ่ ง โดยไม่พ่ึ ง ยาเสพติ ด ” ให้เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ่ ม เยาวชน
ที่เ ป็ นลู ก จ้า งในสถานประกอบกิ จ การต่า ง ๆ รวมทั้ง การสร้ างความเข้าใจและการปรั บเจตคติ ของนายจ้า ง
ในการให้โอกาสและยอมรับผูเ้ สพยาเสพติด โดยเฉพาะการให้การบาบัดรักษาและส่ งกลับมาปฏิบตั ิงานตามเดิม
โดยมีการสนับสนุนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑ ที่สาคัญ ดังนี้
๑. การดาเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์เลิกยาเสพติด
๙๘๐ ชี วิต เพื่อถวายเป็ นพระราชกุ ศลในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล เฉลิ มพระชนม์ ๘๐ พรรษาองค์ราชัน
กระทรวงแรงงาน ได้สนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านฝึ กอาชี พและพัฒนาทักษะให้แก่ ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
ซึ่ งติ ดยาเสพติ ด และได้เข้า รั บการบาบัดรั กษาฟื้ นฟู สมรรถภาพตามขั้นตอนและกระบวนการดู แลช่ วยเหลื อ
และให้มีอาชีพมีงานทาสามารถกลับมาดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ขและยอมรับจากสังคม

๑๔
๒. การส่ งเสริ มการจัดตั้งและดาเนิ นกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
กระทรวงแรงงานได้รณรงค์ส่ งเสริ มสถานประกอบกิ จการทัว่ ประเทศ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
เพื่อสร้างกระแส สร้างภูมิคุม้ กันให้แก่สมาชิ กรวมทั้งลูกจ้างในสถานประกอบกิ จการไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยสนับสนุนให้จดั กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยรวม
๓. การสนับสนุ นการจัดประกวดกิ จกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
นับ ตั้ง แต่ มี ก ารจัด ประกวดในปี ๒๕๔๗ เป็ นต้น มาจนถึ ง ปั จ จุ บ นั กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมาย
ให้เป็ นเจ้าภาพหลักจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับ ประเทศ กระทรวงแรงงานได้ม อบหมายให้ เจ้า หน้ า ที่ ข องกระทรวงแรงงาน ทั้ง ส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมิภาคให้ร่วมกันดาเนิ นการประสานสถานประกอบกิ จการให้จดั ส่ งชมรม TO BE NUMBER ONE
เข้าร่ วมประกวดด้วย สาหรับในปี ๒๕๕๑ เป็ นปี แรกที่ มีการจัดประกวดชมรมในสถานประกอบกิ จการ
โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ขนาด คื อ ขนาดเล็ก ถึ ง กลาง ที่ มี ลู ก จ้า งน้อยกว่า ๕๐๐ คน และขนาดใหญ่ ที่ มี ลู ก จ้า ง
ตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป เพื่อให้มีการพัฒนารู ปแบบและหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็ นธรรม รวมทั้งเป็ นการกระตุน้
สถานประกอบกิจการทั้ง ๒ ขนาด ให้มีการดาเนิ นกิจกรรมที่เข้มแข็งต่อเนื่ องและขยายก่อเกิดชมรมกว้างขวาง
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งกระทรวงแรงงานได้ประสานให้มีการส่ งชมรมเข้าประกวดขนาดเล็กถึงกลาง จานวน ๓๐ ชมรม
และขนาดใหญ่ จานวน ๑๘ ชมรม
๔. การจัดประชุมให้ความรู้การดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
แก่เจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงานได้จ ดั ประชุ มเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บ ตั ิงานด้า นยาเสพติด ของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานทุก จัง หวัด และบุ ค ลากรของสถานประกอบกิ จ การทัว่ ประเทศ เพื่อ ให้เ กิ ด การประสาน
สอดรั บ และเข้า ใจแนวทางการด าเนิ น งานของโครงการTO BE NUMBER ONE
โดยได้ เ รี ยนเชิ ญ
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึ กษาสานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
บรรยายให้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ท ราบการพัฒ นารู ป แบบการจัด ตั้ง ชมรม การด าเนิ น การตามกระบวนการ
ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การมี นวตกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ตลอดจนวิธี ก ารขยายเครื อข่ า ยและเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก
รวมทั้งความเข้าใจในเรื่ องขั้นตอนการพัฒนาชมรมที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับประเทศ
สาหรับแนวทางการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒
ในปี ๒๕๕๒ กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งเน้นให้ความสาคัญ และสนับสนุนการ
ด าเนิ น การชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิ จ การให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มข้น สามารถขยายเครื อข่ายและเห็นผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยน้อมนาพระปณิ ธาน
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี องค์ประธานฯ มาดาเนินการตามแนวทางดังนี้

๑๕
๑. สนับสนุ นการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่ อง
โดยรณรงค์และขอความร่ วมมือสถานประกอบกิจการให้ส่งชมรมเข้าประกวดให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนให้แยกประเภทสถานประกอบกิจการเป็ น ๒ ขนาดแล้ว ซึ่ งในปี ๒๕๕๒ แม้จะเกิดปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ทาให้สถานประกอบกิจการจานวนมากต้องชะลอการผลิต และใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษากิจการให้คงอยูต่ ่อไป
ได้แต่ปรากฏว่ามีชมรมทั้ง ๒ ประเภท เข้าร่ วมประกวดมากขึ้น รวมจานวน ๖๘ ชมรม
๒. ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ ให้สถานประกอบกิ จการที่ได้จดั ตั้งชมรมดาเนิ น
กิจกรรมอย่างหลากหลายและเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีการขยายจัดตั้งชมรมเพิ่มขึ้นอีกในกรณี ที่มีสาขาอื่นในพื้นที่
ต่าง ๆ รวมทั้ง สนับสนุ นให้ส่ งชมรมเข้าร่ วมประกวดอย่างต่ อเนื่ องทุ กปี เพื่อพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นงานและ
เป็ นการรักษามาตรฐานต่อไป
๓. สนับ สนุ นการจัดตั้ง ศู นย์เรี ย นรู ้ ส าหรั บ ชมรมที่ ประสบผลส าเร็ จในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมดี เด่ นเพื่ อเป็ นแบบอย่า งในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แก่ ส ถานประกอบกิ จการอื่ น เป็ นการสร้ า ง
ความสามัคคีระหว่างเครื อข่ายชมรมและเกิดความภาคภูมิใจให้สถานประกอบกิจการตลอดจนสมาชิก
๔. รณรงค์การปรับเจตคตินายจ้างให้โอกาสผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดเข้ารับ การ
บาบัดและฟื้ นฟู โดยกระทรวงแรงงานขอความร่ วมมือเจ้าของสถานประกอบกิ จการ หากตรวจพบลูกจ้างเป็ น
ผูเ้ สพ / ผูต้ ิดยา ขอให้ส่งเข้ารับการบาบัดรักษาฟื้ นฟูโดยไม่ถือเป็ นวันลาและจ่ายค่าจ้างตามปกติ พร้อมทั้งรับกลับ
เข้าทางาน
๕. มอบหมายให้หน่ วยงานสั งกัดกระทรวงแรงงานทุ กหน่ วยในทุ กจังหวัด
ร่ วมสนับสนุ นการดาเนิ นโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง เช่น การประสานให้
สถานประกอบกิจการสมัครเป็ นสมาชิ กนิ ตยสาร TO BE NUMBER ONE การประชาสัมพันธ์ให้ชมรมติดตาม
รายการองค์ประธานฯ ทางสื่ อโทรทัศน์ การร่ วมกิจกรรมในวโรกาสเสด็จเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นและเยี่ยมสมาชิ ก
หรื อกิจการอื่น ๆ ในทุกกรณี
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อานวยการสานั กงานกิจการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
กราบทูลแผนการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE )
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ดาเนิ นการจัดตั้ง ศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ ก ารต่ อสู ้ เพื่ อเอาชนะยาเสพติ ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศกส.ศธ.) ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในฐานะเป็ นหน่ วยงานหลัก ในการด าเนิ น งานตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการป้ องกั น กลุ่ ม ผู ้ มี โ อกาสเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด (POTENTIAL DEMAND)
ซึ่ งมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุม้ กัน การเฝ้ าระวังและจัดการกับปั ญหายาเสพติด
โดยกาหนดกิ จกรรมพัฒนาโรงเรี ย นเข้ม แข็งเอาชนะยาเสพติ ดอย่า งยัง่ ยืน สถานศึ กษาทุ กแห่ ง จาเป็ นต้องจัด

๑๖
ระบบงานด้า นยาเสพติ ด เพื่ อ บู ร ณาการการท างานทั้ง หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ ผล
ศู น ย์ป ฏิ บ ัติก ารต่ อ สู ้ เ พื่ อเอาชนะยาเสพติ ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้จดั ท าบัน ทึ ก
ข้อตกลง ร่ วมกับกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ในการดาเนิ นงานการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติ ด (TO BE NUMBER ONE) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยทูลกระหม่อมหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี เสด็จเป็ นองค์ประธานเปิ ดงานการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษา ณ อินดอร์ สเตเดียม กรุ งเทพมหานคร จนถึงบัดนี้ รวมเป็ นระยะเวลา ๘ ปี ที่สถานศึกษา
ทุกแห่งได้ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปรากฏผล ดังนี้
๑. ดาเนินจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การรณรงค์เ พื่ อ ปลุ ก จิ ต ส านึ ก และสร้ า งกระแสนิ ย มที่ เ อื้ อ ต่ อ การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ซึ่งประกอบด้วย ๓ ก ได้แก่ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม
๒. ดาเนิ นการรับสมัครสมาชิ กชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปี
การศึกษาทั้ง ๒ ภาคเรี ยน เนื่ องจากมีนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา ที่จบการศึกษาและมีการย้ายสถานศึกษาในทุก
ระดับชั้น กาหนดเป้ าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในทุกสถานศึกษา
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้จดั ให้มีกิจกรรมด้านการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่ องตามยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเสริ มสร้ างภูมิคุม้ กันทาง
จิตใจกับเยาวชน ซึ่ งประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ โครงการที่ ๑ พัฒนาแกนนา และสนับสนุ นการจัดกิ จกรรม
การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตในชุมชน โครงการที่ ๒ จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น ตามแนวทางปรับทุกข์ สร้างสุ ข
แก้ปัญหา พัฒนา EQ จัดให้มีการบริ การกิจกรรมเสริ มสร้างทักษะสร้างสรรค์
๔. จัดให้มี ก ารประกวดกิ จกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ตามกลุ่ มสนใจของสมาชิ ก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อนาผลงานและส่ งตัวแทนของชมรมเข้าประกวดในระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ เช่น การประกวดร้ องเพลง TO BE NUMBER ONE การประกวด MR&MISS
TO BE NUMBER ONE การประกวด TEEN AROBIC AND DANCERSIZE เป็ นต้น
๕. สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาได้ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาเครื อข่ายการดูแลช่วยเหลื อ โดยการนาองค์ความรู้ และการให้ความช่ วยเหลื อเพื่อน
สมาชิ กในสถานศึ กษาที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบท และการมีจิตอาสาเข้าไปช่ วยเหลื อตามสถานที่ ต่างๆ
เช่ น โรงพยาบาล วัด มัสยิด โบสถ์ และศูนย์การเรี ยนรู้ในชุ มชน ผูป้ ระสบปั ญหาด้านภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ
เป็ นต้น

๑๗
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู่ เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๒ และต่อเนื่ องปี งบประมาณ
๒๕๕๓ ในสถานศึ ก ษาสั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย
โครงการหลักโดยได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา และสานักงานป.ป.ส.
ดังนี้
๑. โครงการอบรมนัก เรี ยนแกนน าการป้ องกัน ยาเสพติ ด (ชมรม TO BE
NUMBER ONE ) ในสถานศึกษา จัดอบรมทุกเขตพื้นที่การศึกษา
๒. โครงการอบรมครู แกนนาการป้ องกันยาเสพติด (ชมรม TO BE NUMBER
ONE ) ในสถานศึกษา จัดอบรมทุกเขตพื้นที่การศึกษา
๓. โครงการจัดประกวดกิ จกรรมเชิ งสร้ า งสรรค์ตามกลุ่ ม สนใจของสมาชิ ก
ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดประกวดในทุกสถานศึกษา
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น ทุ กเขตพื้นที่ การศึ กษา โดยจัดตั้งตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา ปี การศึกษาละ ๓๗๐ แห่ง
๕. โครงการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ ระดับประเทศ
๖. โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา วันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก จัดนิทรรศการในทุกสถานศึกษา
๗. โครงการอาสาสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครื อข่ายภายในชุมชน
ในการดาเนิ นงานของโครงการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในความรั บ ผิ ดชอบของศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ ก ารต่ อ สู ้ เพื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด กระทรวงศึ ก ษาที่ รั บผิด ชอบการ
ดาเนิ นงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา พบปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากสถานศึกษา ดังนี้
๑. ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู ้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหลายแห่ ง ไม่ได้ดาเนิ นงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ ก ษา ตามที่ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
เสนอแผนงาน / โครงการในแต่ ละปี ท าให้ ไม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ ส านักงาน ป.ป.ส. ตัดโอนไปให้
ศกส.จ.

๑๘
๒. สถานศึ ก ษายัง ขาดองค์ความรู้ ใ นการดาเนิ น งานจาเป็ นต้องได้รับความ
ร่ ว มมื อ จาก กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข จัด ท าหลัก สู ต รการอบรมครู นัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา
หรื ออบรมวิทยากรประจาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
๓. เอกสาร คู่ มื อ สื่ อ ที่ เ ป็ นองค์ ค วามรู ้ ย ัง ไม่ เ พี ย งพอกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี
จานวนมาก กิ จกรรมดี เด่ นในด้านต่ า งๆ เช่ น การร้ อง การเต้น การประกวด ที่ เป็ นตัวอย่า งที่ ดี ในรู ป VCD
เป็ นต้น
๔. สถานศึ กษาไม่มีงบประมาณในการดาเนิ นกิ จกรรม ทาให้คณะกรรมการ
ของชมรมต้องจัดหาทุน โดยการจัดกิ จกรรม แต่ยงั ไม่เพียงพอส่ งผลให้ก ารดาเนิ นงานของชมรมไม่ต่อเนื่ อง
และไม่เข้มแข็งตามหลักการ
๕. สถานศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สั ง กัด กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ส านั ก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร ยังไม่ได้เข้าร่ วมโครงการและสถานศึกษาที่เข้าร่ วมยังมีจานวนน้อย ยังไม่เป็ นเอกภาพ
แนวทางการด าเนิ น งานในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ม แข็ ง และ
ต่อเนื่ องของโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในส่ วนของการดาเนิ น
ของสถานศึกษาที่มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นเห็นสมควร
ดาเนินการดังนี้
๑. ส านัก งาน ป.ป.ส. จัดสรรงบประมาณให้ก ับ หน่ วยงานที่ มี ส ถานศึ ก ษา
ไปขับเคลื่อนการดาเนินงานในสถานศึกษาทุกแห่ง
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในกลุ่มสถานศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE
เพื่อทบทวนปั ญหาอุปสรรค และกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่เข้มแข็ง และยัง่ ยืนต่อไป
๓. จัดทาแผนงานบูรณาการของหน่ วยงานที่มีสถานศึ กษา เพื่อให้เกิ ดกลไก
การขับเคลื่ อนทั้งในส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค โดยมีกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ขให้การสนับสนุ น
และช่วยเหลือด้านองค์ความรู ้ และสานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณ
นายธวัชชั ย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กราบทูลรายงานผล
และแผนการดาเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังต่อไปนี้
กระทรวงยุติธรรม ได้ดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
มาตั้ง แต่ ปี ๒๕๔๘ โดยมอบหมายให้ ก รมพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชน เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
นาโครงการเข้า ไปดาเนิ นงานในหน่ ว ยงาน ภายใต้สั ง กัด กรมพิ นิจและคุ ้ม ครองเด็ก และเยาวชน ซึ่ งได้แ ก่
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต

๑๙
ในปี แรกที่ เริ่ มด าเนิ นโครงการได้ ก าหนดให้ ศู นย์ฝึ กและอบรมเด็ ก และเยาวชนเขต
จานวน ๑๗ แห่ ง ครอบคลุมทัว่ ประเทศนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ไปใช้
โดยเปิ ดเป็ นศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น มี ก ารรั บ สมัค รสมาชิ ก และอบรมแกนน าที่ เ ป็ นผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านประจ าศู น ย์
ซึ่ ง ได้รั บ ความสนใจจากเด็ ก และเยาวชน และถื อ ได้ว่า เป็ นกระบวนการส าคัญ ที่ ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพทางบวก
ตลอดจนนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์
จากนั้นปี ๒๕๕๐ ได้ขยายโครงการเข้าไปดาเนิ นงานในสถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก
และเยาวชน จานวน ๑๑ แห่ ง และปี ๒๕๕๑ ขยายเพิ่มอีก ๑๑ แห่ ง ในสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน
รวม ๓๙ แห่ง ทาให้กระทรวงยุติธรรมสามารถจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นได้แล้ว จานวน ๓๙ ศูนย์
ในปี ๒๕๕๑ นอกจากมี ก ารด าเนิ น การจัด ตั้ง ศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ นในสถานพิ นิ จ
และคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน จานวน ๓๙ ศูนย์แล้ว ยังมีการอบรมแกนนาประจาศูนย์และรับสมัครสมาชิ ก
ของศูนย์และมีการจัดส่ งงบประมาณเพื่อใช้ภายในศูนย์ท้ งั ๓๙ ศูนย์ ให้กบั ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขตและสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด รวมทั้งจัดโครงการประชุ มเชิ งปฏิ บ ัติการในการนา
โครงการนาร่ อง TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ไปใช้ในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพตลอดจนความรู้ ความเข้า ใจในการด าเนิ น การของศู น ย์ เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนั้น ก่อนสิ้ นปี งบประมาณ ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการติดตามผล
การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จานวน ๓๙ ศูนย์ เพื่อสรุ ปการดาเนิ นงานภายในปี ๒๕๕๑
และสรุ ป ปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางการแก้ไ ข เพื่ อ พัฒ นาการด าเนิ น โครงการในปี งบประมาณต่ อ ไป
และยังเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานตรงอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับในปี ๒๕๕๒ กระทรวงยุติธรรมมีแผนงานให้ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ให้ครบทุกแห่ ง ซึ่ งจะดาเนิ นในสถานพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อีก ๑๒ แห่ ง รวม เป็ น ๕๑ แห่ ง ซึ่ งครบตามจานวนของหน่วยงานกรมพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ ๕๑ แห่ งทัว่ ประเทศ และจะได้มีการติดตามการดาเนิ นในสิ้ นปี งบประมาณ
ต่อไป และในปี นี้ ได้กาหนดให้มีการเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
จานวน ๑ แห่ ง คือ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นของสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยได้กราบทูล
เชิ ญเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิ งอุ บลรั ตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เสด็จเป็ นองค์ประธานในการเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ผา่ นมา

๒๐
ผลการดาเนิ นโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตั้งแต่เดื อน
มกราคมปี ๒๕๔๘ โดยมีการจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการต่างๆโดยได้รับทุนสนับสนุ นจากกรมสุ ขภาพจิตและใน
ปี งบประมาณปี ๒๕๔๙ กรมพินิจได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการจัดทา TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER สาหรับศูนย์การฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน ซึ่ งรับผิดชอบควบคุมดูแลแก้ไขสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ตามคาพิพากษาของศาล ซึ่ งได้จดั ตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน ๖ แห่ ง และในเขตภูมิภาคอีก ๑๑ แห่ ง
รวมเป็ น ๑๗ แห่ง โดยศูนย์ฝึกและอบรมเหล่านี้ ได้จดั สถานที่ภายในเป็ นมุมร่ วมกิจกรรมเพื่อให้เด็กและผูท้ ี่สนใจ
ด้วยแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุ ข พัฒนาอีคิว ทั้งจากเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและพัฒนากลุ่ม
รู ป แบบการดาเนิ น งานในปี ๒๕๕๑ ของกรมพินิ จ และคุ ม้ ครองเด็ก และเยาวชน
ประกอบด้วย
รู ป แบบที่ ๑ กรมพิ นิจและคุ ้มครองเด็ กและเยาวชน ได้จดั ท ารู ปแบบศู นย์ฝึ ก
สาหรับเยาวชนและนาร่ อง ที่ศูนย์ฝึกอบรมเขต ๒ ราชบุรี และสถานพินิจและคุมครองเด็กปทุมธานี โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเอดส์ สหประชาชาติ โดยผ่านสานักงานองค์กรสหประชาชาติวา่ ด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรม (UNODC)
รู ปแบบที่ ๒ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ได้จดั ทาคู่มือปฏิ บตั ิงาน
ของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ที่ ใช้ในศูนย์การฝึ กอบรมต่างๆ และ
ระบุกิจกรรมประจาสัปดาห์ที่ชดั เจนนาไปสู่ การขยายผลการดาเนิ นงานที่ชดั เจนในปี ๒๕๕๑ โดยขยายผลการ
ดาเนินงานนี้ไปใช้ในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กเยาวชน ในส่ วนของภูมิภาคอีก ๑๗ แห่ง
ผลการดาเนิ นการปี ๒๕๕๑ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณในหมวดงบประมาณของปี ๒๕๕๑ ในหมวดรายจ่ ายอื่ นตามแผนการป้ องกันแก้ไขและปราบปราม
ยาเสพติด ซึ่ งมีการดาเนินการต่อไปนี้
๑) มีการพัฒนาในงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ในศูนย์เด็กและการฝึ กอบรมจานวน ๑๗ แห่งขั้นต้น
๒) มีการดาเนิ นงานโครงการนาร่ องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE
FRIEND CORNER ขยายไปสู่ ในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จานวน ๑๑ แห่ง
๓) จัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การและติ ดตามผลการดาเนิ นงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE FRIEND CORNER ของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการนี้
๔) จัดทาโครงการค่ายลู กเสื อจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจานวน ๑๗
แห่ง ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น ๗๕๐ คน
๕) จัดทาโครงการค่ายเยาวชนไม่พ่ ึงพายาเสพติด ซึ่ งมีผูเ้ ข้าร่ วมจานวน ๑๐๙
คน เมื่อเดือนสิ งหาคม ปี ๒๕๕๑ ที่จงั หวัดนครนายก

๒๑
๖) จัดทาโครงการเป็ นหนึ่ งด้วยกี ฬาโดยไม่พ่ ึงพายาเสพติ ดโดยมีการจัดการ
แข่งขันฟุตซอลระหว่างเด็กและเยาวชนในสถานฝึ กอบรมและกรมพินิจทัว่ ประเทศรวม ๒,๖๐๐ คน ประจาเดือน
พฤษภาคม ปี ๒๕๕๑ ที่กองทัพอากาศดอนเมือง
๗) จากผลการดาเนิ นการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ประจาปี ๒๕๕๑ ทาให้มีเด็กและเยาวชน ร่ วมเป็ นสมาชิ กดังนี้ มีเยาวชนแกนนา จานวน ๔๓๗ คน
และสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER จานวน ๓,๗๑๘ คน ส่ วนในสถานพินิจมี
เยาวชนที่เป็ นแกนนาจานวน ๒๒๖ คน และสมาชิ ก จานวน ๑,๖๙๑ คน รวมเป็ นแกนนาทั้งสิ้ น ๖๖๓ คน
จานวนสมาชิกทั้งสิ้ น ๕,๔๐๙ คน
แผนการดาเนิ นโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามแผนปี
๒๕๕๒ ได้มีแผนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑) พัฒนาการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๗ แห่ ง ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการไปแล้ว
๒ ไตรมาส
๒) พัฒนาการดาเนิ นการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ในสถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน จานวน ๑๑ แห่ งให้ได้ดียิ่งขึ้ น ซึ่ งปั จจุ บนั ได้ทาไปแล้ว
๒ ไตรมาส
๓) ดาเนิ นการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ โครงการนาร่ อง TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER ให้แก่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่กรุ งเทพฯเพื่อจะนาความรู้
ขยายไปใช้ในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากเดิมที่นาไปใช้แล้ว ๑๑ แห่ง
๔) ดาเนิ นการจัดประชุ มแผนการปฏิ บตั ิ ก ารเพื่ อ ติ ด ตามผลการดาเนิ น งาน
โครงการนี้จากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ คาดว่าจะจัดการได้ในเดือนสิ งหาคม ปี ๒๕๕๒
๕) จากการที่ ก รมพิ นิ จและคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชน ได้จ ัด ตั้ง สถานพิ นิ จ
ทัว่ ประเทศครบทั้ง ๗๖จังหวัดแล้ว แต่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพียง ๓๔ จังหวัดเท่านั้น ดังนั้นทางกรม
พินิจจึงต้องการให้จงั หวัดที่เหลือได้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ขึ้นมา ซึ่ งคาด
ว่าจะครบทั้ง ๓๔ แห่ ง ภายในปี ๒๕๕๒ และเมื่อสามารถจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
ครบหมดแล้ว คาดว่าจะมีแกนนาเยาวชนจากกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศทั้งสิ้ น ๑,๕๐๐ คน
สมาชิกโครงการทั้งสิ้ น ๗,๒๐๐ คน

๒๒
นายแพทย์ โกวิท ยงวานิช จิ ต รองผู้ อานวยการสานั กอนามัย กรุ งเทพมหานคร กราบทูล
รายงานผลการดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๑
ที่ผา่ นมา ดังนี้
จากการจัดตั้งคณะอนุ กรรมการ โครงการรณรงค์ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นที่ ปรึ กษา และปลัดกรุ งเทพมหานครเป็ นประธาน
มี คณะอนุ กรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยส่ วนราชการของกรุ ง เทพมหานครร่ ว มพิ จารณาแผนงาน โครงการที่
เกี่ ยวข้อง
พร้ อมทั้งขับเคลื่ อนและสนับสนุ นให้หน่ วยงานในพื้นที่ มีการดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุ กจิตสานึ กและสร้ างกระแสนิ ยมที่ เอื้อต่อการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
- จากการประชาสัมพันธ์ ใ ห้เยาวชนและประชาชนสมัครสมาชิ ก TO BE
NUMBER ONE จนถึงปั จจุบนั กรุ งเทพมหานครมีสมาชิ กจานวนทั้งสิ้ น ๑,๐๗๐,๕๙๕ คน โดยจัดตั้งเป็ นชมรม
TO BE NUMBER ONE ๒,๙๙๒ ชมรม ในการดาเนินกิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กรุ งเทพมหานครได้ส่งเสริ ม
และสนับสนุนการประกวดชมรมทั้งในประเภทชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยกรุ งเทพมหานคร
เป็ นเจ้าภาพการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุ มชนกรุ งเทพมหานคร ประจาปี ๒๕๕๑ มี
ชุมชนที่เข้าร่ วมประกวดจานวน ๔๙ ชุมชน จาก ๔๘ เขต
- การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ได้รับรางวัลดาวรุ่ ง ๒ ชมรม จากการตัดสิ นระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรี ยนมัธยมประชานิ เวศน์
เขตจตุจกั ร ได้รับรางวัลดาวรุ่ งลาดับที่ ๑ และโรงเรี ยนวัดยายร่ ม เขตจอมทอง ได้รับรางวัลดาวรุ่ งลาดับที่ ๓
- สาหรับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
กรุ งเทพมหานครได้ขบั เคลื่อนและผลักดันให้สถานประกอบการในพื้นที่เตรี ยมพร้อมสาหรับการเข้าร่ วมประกวด
จากการให้คาปรึ กษาแนะนาแก่สถานประกอบการในปี ๒๕๕๑ มีสถานประกอบการที่มีความเข้มแข็งและสนใจ
จะจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE จานวน ๒๐ แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทางจิตแก่เยาวชน
กรุ งเทพมหานคร ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษา
เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมตามแนวทางปรับทุกข์ สร้างสุ ข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ โดยได้มีการอบรม
นักเรี ยนอาสาสมัครแกนนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน ๔๕ โรงเรี ยน

๒๓
สาหรั บเยาวชนในสถานศึ กษา ได้จดั ทาโครงการโรงเรี ยนกรุ งเทพมหานคร
ปลอดยาเสพติ ด และส านึ ก รั ก พ่อหลวงขึ้ น เพื่ อส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมจริ ย ธรรมให้เยาวชนมี ค วามรั กและผูก พัน
ในสถาบันครอบครัว การศึกษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ สร้างภาวะผูน้ าแก่เยาวชน รวมทั้งให้เยาวชนรู ้ จกั
โทษภัยของยาเสพติดและรู ้หลักปฏิบตั ิให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนเป็ นคนดี คนเก่ง
และอยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างมีความสุ ข
นอกจากนั้นยังได้ส่ง เสริ ม และสนับ สนุ นการจัดกิ จกรรมสร้ างสรรค์สาหรั บ
เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึ งการเพิ่มพื้นที่ เชิ งบวก ให้เยาวชนได้พฒั นาทักษะ ความสามารถใน
ด้า นต่ า งๆ ซึ่ ง ในสโมสรกี ฬ าของกรุ ง เทพมหานครจ านวน ๕๐ แห่ ง ลานกี ฬ า ๑,๒๖๑ แห่ ง โรงเรี ย นกี ฬ า
กรุ งเทพมหานคร ๓ แห่ง และศูนย์กีฬากรุ งเทพมหานคร ๙ แห่ ง มีการสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ออกกาลัง กาย และสร้ า งสรรค์กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ให้สมาชิ กในครอบครั วมี โอกาสทากิ จกรรมร่ วมกัน
นาไปสู่ การมีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และมีสังคมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทักษะชีวติ และเครื อข่ายป้ องกันและช่วยเหลือ
กรุ งเทพมหานครจัดอบรมทักษะชีวติ เพื่อการป้ องกันยาเสพติดแก่นกั เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน ๘๐๐ คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
นาทักษะ ชีวติ ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และมีศกั ยภาพที่จะป้ องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
- ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ส ภ า เ ย า ว ช น
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนแนวความคิด และสะท้อนปั ญหาเยาวชนให้กบั สังคม
เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างเยาวชนกลุ่มต่างๆทั้งในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุ ณภาพชี วิตของเยาวชน อาทิเช่ น ฝึ กอบรมการจัดทาแผนงาน/โครงการ
จัดประชุม จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชน เป็ นต้น
- นอกจากนั้นยัง ได้ส่ ง เสริ ม เยาวชนดี เด่ น กรุ ง เทพมหานคร ประจาปี
๒๕๕๑ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนทั้งที่เป็ นรายบุคคล และกลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕- ๒๕ ปี มีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรม และเป็ นแบบอย่า งที่ เหมาะสม โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ผ่า นมามี เยาวชนที่ ไ ด้รับการคัด เลื อกและ
เชิ ดชู เ กี ย รติ เ ป็ นเยาวชนดี เด่ นของกรุ ง เทพมหานคร จานวน ๒๗ คน และกลุ่ ม เยาวชนที่ ผ่า นการคัดเลื อ ก
จานวน ๕ กลุ่ม เพื่อร่ วมเป็ นเครื อข่ายพลังเยาวชน ในการทากิจกรรม เป็ นตัวอย่างที่ดี และเป็ นแรงจูงใจให้กบั
เด็กอื่นๆในการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
สาหรับแนวทางการดาเนินงานในปี ๒๕๕๒ นี้ กรุ งเทพมหานครมุ่งดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เพื่อสร้างค่านิ ยมการเป็ นที่หนึ่ งโดยไม่พ่ ึงพายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ หลัก ให้ครอบคลุมทั้งในเชิ งพื้นที่
และกลุ่ ม เป้ าหมาย ไม่ว่า จะเป็ นการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ มชน สถานศึกษา สถาน

๒๔
ประกอบการ การอบรมอาสาสมัครแกนนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน
ทางจิ ต แก่ เ ยาวชนในสถานศึ ก ษา นอกจากนั้น ยัง ได้มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการพัฒ นาศู น ย์เ พื่ อ นใจวัย รุ่ น
ในสถานศึ ก ษาสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร จ านวน ๔๕ แห่ ง จาก ๓๖ เขต และขยายผลการด าเนิ น งานพัฒ นา
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมจานวน ๓๐ แห่ ง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
การดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุ มชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ แก่บุคลากร
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เพื่อร่ วมเป็ นเครื อข่ายและขับเคลื่อนการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วาระที่ ๕

ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์กราบทูลการดาเนิ นงานที่ ให้การ
สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และแผนการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๑ และเลขาธิ การ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบทูล เสนอแนวนโยบายการดาเนิ นงานยา
เสพติดและแนวทางการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๑
ตามลาดับ

นางกานดา วัช ราภัย รองปลัด กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย์
กราบทูลรายงานการดาเนิ นงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ซึ่ งสนับสนุ นโครงการ
TO BE NUMBER ONE ตามนโยบายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ดังนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้จดั ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู ้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย ส่ วนราชการระดับกรม ๕ กรม ๑ องค์การมหาชน และ ๒
รัฐวิสาหกิ จ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ สานักงานกิ จการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ สานักงาน
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ องค์การมหาชน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน รัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย สถานธนานุเคราะห์ และการเคหะแห่ งชาติ โดยมีสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
จังหวัด เป็ นหน่วยราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ทาหน้าที่เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและบูรณาการ
ภารกิจด้านสังคมให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาศัก ยภาพประชาชนโดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชน
การเสริ มสร้างบทบาทของครอบครัว และการพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความเข้มแข็ง

๒๕
ด้านการพัฒนาคน
โดยให้ความสาคัญกับการสร้ างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้โอกาสเด็ก
และเยาวชนได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง ได้แก่ โครงการปาฏิหารย์แห่ งชี วิต โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
โครงการคาราวานเสริ มสร้างเด็ก และโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน
ด้านการพัฒนาครอบครัว
โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้ า งบทบาทสถาบัน ครอบครั ว ร่ ว มกับ สถาบัน
ทางสังคมอื่น ๆ ได้แก่ โครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยให้ความสาคัญกับการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุ มชน
และสังคม เพื่อสร้ างโครงข่ายการคุ ม้ ครองทางสังคม ได้แก่ การจัดทาแผนชุ มชน การจัดตั้งสภาองค์กรชุ มชน
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และองค์กรสาธารณะประโยชน์
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ได้รับ
การสนับสนุ นงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อดาเนิ นโครงการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เป็ นจานวนเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่
โครงการขับเคลื่ อนนโยบายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด โครงการเฝ้ าระวังและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน โครงการหอพักสี ขาว
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้เป็ นเจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์ “รั้วครอบครัว” ในการดาเนิ นการเกี่ยวกับครอบครัวสี ขาว และครอบครัว
เข้มแข็ง เพื่อเป็ นกลไกกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน และการติดตามการดาเนิ นงานที่เกี่ยวกับครอบครัวได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยสานัก งานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ
ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่ งมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
เป็ นที่ ป รึ ก ษา ปลัด กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ เป็ นประธานคณะอนุ ก รรมการ
ร่ วมกับผูแ้ ทนส่ วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นายพิ ท ยา จิ น าวั ฒ น์ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
กราบทูลรายงานแนวนโยบายการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดและแนวทางการสนับสนุ น
การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
๑. แนวนโยบายการดาเนินงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
การดาเนินงานแก้ไขปั ญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๒ ยังคงให้ความสาคัญกับการ
แก้ไขปั ญหาพื้นที่และกลุ่มประชากรปั ญหา การแก้ไขจุ ดอ่อนของแต่ละมาตรการที่ ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดมี
แนวโน้ม เพิ่ ม มากขึ้ น และกระบวนการบริ หารจัด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ม าตรการหลัก ๔ แนวทาง

๒๖
ประกอบด้วย มาตรการปราบปรามยาเสพติด (Supply) มาตรการบาบัดรักษา (Demand) มาตรการด้านป้ องกัน
กลุ่มเสี่ ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand) และมาตรการบริ หารจัดการ (Management)
การดาเนิ นงานตามมาตรการด้านป้ องกันฯ เน้นการดาเนิ นงานกับ กลุ่ มเสี่ ย ง
ที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกลุ่มเป้ าหมายเยาวชนถือเป็ นกลุ่มประชากรที่มีอตั ราเสี่ ยงสู งต่อปั ญหา
ยาเสพติด จึงจาเป็ นต้องมีการสร้างแนวทางป้ องกันอย่างจริ งจัง เพื่อให้สามารถควบคุมปัญหาได้
จากการเฝ้ าระวังปั จจัยเสี่ ยงที่ ส่งผลต่อปั ญหายาเสพติ ดในพื้นที่ อย่างต่อเนื่ อง
ในช่ ว ง ๒ – ๓ ปี ที่ ผ่า นมา พบว่ า ปั จ จัย ลบในสั ง คมที่ ท าให้ เ ยาวชนเข้า ไปมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งและเกี่ ย วข้อ ง
กับยาเสพติ ด อันได้แก่ สถานบันเทิ งที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หอพักที่ ไม่ได้จดทะเบี ยนอย่างถู กต้อง
ร้านโต๊ะสนุ กเกอร์ โต๊ะพนันบอล ร้านเกม อินเตอร์ เน็ต แหล่งมัว่ สุ ม การปล่อยให้เยาวชนอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี
เที่ยวเตร่ เวลากลางคืนหลัง ๒๒.๐๐ น และปั ญหาเยาวชนติ ดเกม ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงในขณะที่ปัจจัยบวกหรื อ
พื้นที่บวกที่เป็ นทางเลือกให้กบั เยาวชนในการมีกิจกรรมสร้ างสรรค์ ห่ างไกลยาเสพติด กลับมีจานวนไม่มากนัก
ในแต่ละพื้นที่ ทาให้ไม่มีความสมดุลสาหรับทางเลือกให้กบั เยาวชนที่ดีเพียงพอ จึงเป็ นเหตุให้ภูมิคุม้ กันทางสังคม
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่สูงนัก ซึ่ งส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงของเยาวชนอย่างมากมาย
ดังนั้น สานักงาน ป.ป.ส. จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้ องกัน เพื่อเป็ นเกราะ
คุม้ กันภัยยาเสพติดในแต่ละระดับ อันประกอบด้วย
รั้วชายแดน คื อ การสร้ างกิ จกรรม กระบวนการทางานตามมาตรการ
เสริ มความเข้มแข็ง ป้ องกันการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนที่กาหนดเป็ นเป้ าหมายที่จะดาเนิ นการ
รั้ วชุ ม ชน คื อ การสร้ า งกิ จ กรรม กระบวนการท างานทุ ก มาตรการ
เสริ มความเข้มแข็ง มีภูมิคุม้ กันด้านยาเสพติดในระดับหมู่บา้ น/ชุมชนที่กาหนดเป็ นเป้ าหมาย
รั้วสังคม คือการสร้ างกิ จกรรม กระบวนการทางาน จัดระเบียบสังคม
แบบบู ร ณาการ ขจัด ปั จจัย เสี่ ย งที่ เ ป็ นเงื่ อนไขทางลบทุ ก ประเภท เสริ ม สร้ า งปั จ จัย บวกที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันต่อปั ญหายาเสพติด เพื่อให้ทุกสังคมในทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง
รั้ วโรงเรี ย น คื อ การสร้ า งกิ จกรรม กระบวนการท างาน เสริ มความ
เข้มแข็งในโรงเรี ยน สถานศึกษา และให้เยาวชนรุ่ นใหม่มีภูมิคุม้ กันต่อต้านยาเสพติด
รั้วครอบครั ว คื อ การสร้ างกิ จกรรม กระบวนการทางาน เสริ มความ
เข้มแข็งให้กบั สถาบันครอบครัว ให้มีภูมิคุม้ กันด้านยาเสพติดมากขึ้น เป็ นหน่วยพื้นฐานของสังคมที่ดี
การดาเนิ นงานด้า นการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ด จาเป็ นต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการดาเนิ นงาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นโครงการที่สอดคล้อง
กับกรอบนโยบายการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ยาเสพติดในเรื่ องการสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั
เยาวชน ครอบครั ว การเพิ่ ม พื้ น ที่ บ วกและการรณรงค์ป ระชาสั ม พัน ธ์ ซึ่ งผลการด าเนิ น งานที่ ผ่า นมาถื อ ว่ า

๒๗
ประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือ ในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติ ด ทั้งในสถานศึ กษา สถานประกอบการ และชุ มชน ตลอดจนศูนย์เพื่ อนใจวัยรุ่ นซึ่ ง เป็ นแหล่ ง
ให้คาปรึ กษาและแหล่ งเรี ยนรู ้ ใ ห้กบั เยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ได้มีโอกาสและทางเลื อก
ในการร่ วมกิจกรรมเชิงบวกเพื่อป้ องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด
๒. แนวทางการสนับสนุนการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในปี ๒๕๕๑ ส านัก งาน ป.ป.ส. ได้ใ ห้ก ารสนับ สนุ น การด าเนิ น โครงการ
TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย
๑. สนับสนุ นเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิ นการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ ระดับภาคและระดับประเทศ
๒. สนั บ สนุ น ค าขอตั้ งงบประมาณของกรมสุ ขภาพจิ ต ไปยัง
สานักงบประมาณ เพื่อสนับสนุ นกิ จกรรม TO BE NUMBER ONE จานวน ๘๓,๕๒๙,๐๐๐ บาท (แปดสิ บ
สามล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ส านั ก งาน ป.ป.ส. สนั บ สนุ นงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ั บ
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ในการดาเนิ นโครงการ TO BE NUMBER ONE จานวนทั้ง สิ้ น
๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิ บแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE
ส าหรั บ ในปี ๒๕๕๒ ส านัก งาน ป.ป.ส. ได้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น การด าเนิ น
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย
๑. สนับสนุ นเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิ นการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๒ ระดับภาคและระดับประเทศ
๒. สนั บ สนุ นค าขอตั้ งงบประมาณของกรมสุ ขภาพจิ ต ไปยัง
สานักงบประมาณ เพื่อสนับสนุ นกิ จกรรม TO BE NUMBER ONE จานวน ๑๑๓,๗๓๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อย
สิ บสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพิ่มจากงบประมาณในปี ๒๕๕๑ ถึง ๑๑.๕ %
๓. ส านั ก งาน ป.ป.ส. สนั บ สนุ นงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ั บ
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ในการดาเนิ นโครงการ TO BE NUMBER ONE จานวนทั้ง สิ้ น
๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE
ประจาปี ๒๕๕๒
เนื่ องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นโครงการที่ ส ามารถ
สร้ างกระแสให้เกิ ดความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่ นใหม่ได้มีโอกาสในการร่ วมกิ จกรรม
เชิ งบวกเพื่อป้ องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด ดังนั้น สานักงาน ป.ป.ส. จึงพร้ อมให้การสนับสนุ นการดาเนิ น
โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป

๒๘

วาระที่ ๖

- ขอพระราชทานพระอนุ ญาตปรับปรุ งแก้ไขคาสั่งคณะกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

วาระที่ ๗

องค์ ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ปี ๒๕๕๒ ดังนี้
การเชิ ญประชุุ มปี นี้ อาจจะล่ าช้าไปกว่าที่เคยเพราะติดภาระกิ จหลายประการแต่ขอให้ถือเป็ น
ธรรมนี ยมปฏิ บั ติ ที่ จะต้ อ งมี ก ารประชุ มคณะกรรมการอ าน วยการโครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็ นประจาทุกปี ๆ ละครั้ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดาเนิ นงานประจาปี จากองค์ประธานและได้รับทราบผลการดำาเนิ นงาน
ภาพรวมปี ที่ผา่ นมา รวมทั้งแผนงานและแนวทางการดาเนินงานปี ต่อไป
ปี ๒๕๕๒ โครงการ TO BE

NUMBER ONE

ได้รั บงบประมาณสนับสนุ นจากรั ฐบาล

จ านวน ๑๑๓,๗๓๗,๘๐๐ บาท จากที่ ขอไปทั้งสิ้ น ๑๔๐,๘๔๘,๘๐๐บาท เพื่ อรั กษางานเดิ มให้มี มารตรฐานและ
ริ เริ่ มพัฒนางานใหม่ เพื่อเน้นเรื่ องคุ ณภาพให้มากยิ่งข้ นโดยเฉพาะงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็ นงานเสริ มสร้ างภูมิคุ้มกันทางจิ ตใจให้แก่ เยาวชนกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่ งต้องใช้เวลาและความอดทนเพราะเป็ นเรื่ อง
ของการสร้างจิตสานกที่ดีให้กบั คนรุ่ นใหม่ ซ่ งจะเป็ นทรัพยากรของชาติในอนาคตการใช้งบประมาณประจาปี จึงอาจมี
จานวนเพิ่มขึ้นบ้างเพราะกลุ่ มเป้ าหมายหลักของโครงการอายุระหว่าง ๑๐ – ๒๔ ปี มีท้ งั สมาชิ กเก่าและสมาชิ กใหม่
ที่ เติ บโตข้ นและต้องการโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมในโครงการเช่ นกัน ในการสร้ างเยาวชนคนรุ่ นใหม่ ให้มีค่ านิ ยมที่
เ ป็ น ห น่ ง โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง พ่ ง ย า เ ส พ ติ ด ช่ ว ย เ ย า ว ช น ข อ ง ช า ติ ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ ก า ย สุ ข ภ า พ ใ จ ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี โ อกาสทางสั ง คมในการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมที่ มี ค วามสุ ข สนุ ก และเหมาะสมตามวัย
ซ่ งได้ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็ นเครื่ องมือเข้าถง เพื่อส่ งผ่านความรู้ ความเข้าใจ
และเสริ มสร้างทักษะสังคมให้เป็ นเกราะป้ องกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด มองในแง่การป้ องกันปั ญหายาเสพติด
ในกลุ่ มเสี่ ยง ซ่ งใช้งบประมาณปี ละไม่เกิ น ๑๒๕ ล้านบาท เชื่ อว่าจะคุ ้มค่า และช่ วยลดภาระด้านการปราบปราม
และการบาบัดรักษาได้ในระดับหน่ ง ดังนั้น หากได้รับการสนับสนุ นงบประมาณประจาปี ในจานวนที่เพียงพอให้
ดาเนิ นงานตามแผนโดยไม่ตอ้ งขอเพิ่มเติมระหว่างปี ก็จะเป็ นการดี ที่สุด ซึ่ งในการดาเนิ นงานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญายาเสพติดของประเทศ เพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE จานวนกว่า ๓๗ ล้านคนใน ๗๕ จังหวัด และ
๕๐ เขตกรุ งเทพมหานคร ด้ ว ยงบประมาณ ๑๒๕ ล้ า นบาท คงเป็ นจ านวนที่ ไ ม่ ม ากเกิ น ไปฝากให้

๒๙
กระทรวงสาธารณสุ ข สานักงบประมาณ และสานักงานปปส. ได้ช่วยกันพิจารณาให้การสนับสนุ นสาหรับการ
ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแผนในปี ๒๕๕๒ นี้ดว้ ย
แนวทางในการทางานร่ วมกันในปี ๒๕๕๒
๑. ให้จดั ท าสรุ ปผลการดาเนิ นงานโครงการรณรงค์เลิ กยาเสพติด ๙๘๐ ชี วิต เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในวโรกาสทรงพระชนมายุ ๘๐ พรรษาให้แล้วเสร็ จ
เพื่อนากราบบังคมทูล เพื่อทรงทราบถึงผลสาเร็ จภายในปี ๒๕๕๒ ต่อไป
๒. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง
ร่ วมมื อกันอย่างจริ งจัง สาหรั บจังหวัดภูมิภาคคงต้องให้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดในฐานะประธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ของจังหวัดรายงานต่ อ กระทรวงมหาดไทย ส่ วนเขตต่ าง ๆ ในกรุ งเทพมหานคร ขอให้ ท่ านผูว้ ่า
ราชการกรุ งเทพมหานคร และท่านปลัดกรุ งเทพมหานครช่วยจัดระบบด้วย เพื่อสามารถติดตามข้อมูลของโครงการใน
ภาพรวมผ่านกระทรวงสาธารณสุ ข
๓. ขอให้ขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศกษา ให้ครอบคลุ มทุกจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่ อง เพราะจากการเดิ นทางไปเยี่ยมและติดตามผลการดาเนิ นงานด้ วยตัวเอง ได้รับทราบว่ามีประโยชน์
และสมาชิกมีความพงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ มาก
๔. การติดตามผลการดาเนินงานและเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศกษาตามโครงการนาร่ อง
๑๕ จังหวัด จานวน ๑๙ แห่ง ตั้งใจจะไปเยีย่ มให้ครบอีก ๘ แห่ง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๒ รวมทั้งที่จงั หวัด
อื่น ๆได้เชิญมาด้วย
๕. ขอความร่ วมมือกรุ งเทพมหานคร ช่ วยจัดระบบการดาเนิ นงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ในเขตกรุ งเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต เพื่อการพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในจังหวัดภูมิภาค
และในเขตกรุ งเทพมหานครจะได้ เ ดิ นไปพร้ อม ๆ กั น แนะนาให้ พิ จ ารณารู ปแบบการบริ หารจั ด การ
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประสบความสาเร็ จด้วยดี เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
๖. ให้ก ระทรวงยุติ ธ รรม ซ่ ง ได้เข้า ร่ วมกิ จกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
พิจารณาขยายผลเรื่ องการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานพินิจและศูนย์ฝกอบรมของกรมพินิจตามความพร้อม
เพราะได้ไปเยี่ย มและเปิ ดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานพินิจ จังหวัดภูเก็ตแล้ว พบว่าได้ผลเป็ นที่น่าปลื้ มใจมาก
เยาวชนที่ทาผิดได้มีโอกาสร่ วมทากิจกรรมในนามสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE ได้รู้จกั หน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น มีความรู ้สกดีต่อตนเองและอยากเป็ นคนดี

๓๐
๗. เรื่ องการรณรงค์ ด้วยกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ในโครงการTO BE NUMBER ONE
ถื อ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ห ลัก ที่ ย ัง คงต้อ งท าต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะเป็ นการสร้ า งกระแสในกลุ่ ม วัย รุ่ น
เพื่อให้คงพลังและความเข้มแข็งไว้ตลอดเวลาและเพื่อรองรับคนรุ่ นใหม่ที่จะเติบโตเพิ่มจานวนข้ นอีกด้วย
๘. เรื่ องสุ ดท้ายเป็ นเรื่ องสาคัญ คือ เรื่ องงบประมาณ ขอเสนอเป็ นหลักการให้ทุกกระทรวงหลัก
ที่เกี่ ยวข้องได้มีส่วนบูรณาการความร่ วมมือ ด้วยการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อดาเนิ นงานในโครงการ TO BE
NUMBER ONE ร่ วมกัน โดยมอบกรมสุ ขภาพจิตในฐานะเลขานุ การโครงการฯ จัดตั้งงบประมาณหลักให้กบั
โครงการประมาณร้ อยละ ๖๕ ของวงเงิ น ๑๒๕ ล้านบาท อี ก ร้ อยละ ๓๕ ขอให้ส านัก งบประมาณ และ
ส านัก งานปปส.ช่ ว ยเป็ นเจ้า ภาพในการประชุ ม พิ จ ารณา เพื่ อ หาข้อ ตกลงระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษ ย์ กระทรวงยุติธ รรม กรุ ง เทพมหานคร และส านัก งานปปส.ในการสนับสนุ นงบประมาณส่ วนที่ เหลื อ
ให้กบั กรมสุ ขภาพจิต
มติทปี่ ระชุ ม

หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องรับทราบแนวทางพระราชทาน

เลิกประชุ มเวลา
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นางสาวเนตรชนก
บัวเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
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ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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