
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้เข้าประชุม 

๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ประธาน 

๒ นายจุรินทร์    ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 

๓ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ 

๔ นายบุญจง   วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 

      แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

๕ น.ส.นริศรา   ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 

   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

๖ พล.ต.ชัยพฤกษ์    พูนสวัสดิ์ เลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ 

   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

๗ นายวุฒิกร   อินทรภูวศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพัฒนาสังคมและ รองประธานกรรมการ 

   ความม่ันคงของมนุษย์  

   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  

   ความม่ันคงของมนุษย์  

๘ นายสุนันท์          โพธิ์ทอง  รองปลัดกระทรวงแรงงาน   รองประธานกรรมการ 

   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

๙ ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๑๐ นพ.ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

 

 



๑๑ นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 

   แทน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๑๒ นางศิริรัตน ์   อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง กรรมการ 

   ของมนุษย์  

   แทน  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง  

   ของมนุษย์  

๑๓ นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

       แทน  ปลัดกรุงเทพมหานคร  

๑๔ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

   แทน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๕ นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรรมการ 

   แทน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๑๖ พล.ท. สุรศักดิ์    กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน กรรมการ 

   แทน  ผู้บัญชาการทหารบก  

๑๗ นายประสิทธิ์    นาวิกพล ผู้อ านวยการส านักจัดท างบประมาณ ด้านสังคม ๒ กรรมการ 

   แทน  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

๑๘ นางชลิดา    โชติยกุล ที่ปรึกษาระบบราชการ กรรมการ 

   แทน  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

๑๙ น.ส.รัตนา    เจริญศักดิ์ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรรมการ 

   แทน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  

๒๐ นายนิรันดร ์   กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 

   แทน  อธิบดีกรมการปกครอง  

๒๑ นายนิสิต    จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 

   แทน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

 



๒๒ นายพิทยา    จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กรรมการ 

   แทน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ  

   ปราบปรามยาเสพติด  

๒๓ พล.ต.ต. สรศักดิ ์   เย็นเปรม รองผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด กรรมการ 

   แทน  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

๒๔ นายคณิต บุษบง ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

   แทน  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท อ.ส.ม.ท.  

   จ ากัด (มหาชน)  

๒๕ นายบริสุทธิ์    บูรณะสัมฤทธิ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

   แทน  กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 

๒๖ พล.อ.วีระยุทธ    จิตต์ศิริ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรรมการ 

   แทน  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  

๒๗ นายชาญชัย    กรรณสูต ผู้ช่วยผู้จัดการส านักกรรมการผู้จัดการ กรรมการ 

   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗  

   แทน  กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สี 

   กองทัพบก ช่อง ๗  

๒๘ นางชนิดา    จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ านวยการอาวุโส  ฝ่ายบริหารการตลาด กรรมการ 

   แทน  ประธานกรรมการบริษัท เจ เอส แอล  

   โกลบอล มีเดีย จ ากัด  

๒๙ น.ส.ธันว์วดี มิศกะเสวตร์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

   แทน  ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) 

๓๐ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน กรรมการ 

   และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 

 

 



๓๑ ผศ.อรวรรณ ชลวาสิน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน กรรมการ 

   กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

   แทน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๓๒ นายชาติชาย    สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการ 

๓๓ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและ 

    เลขานุการ 

๓๔ นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและ 

    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๕ ม.ล.ยุพดี    ศิริวรรณ ที่ปรึกษาส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรรมการและ 

    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นางทยา    ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

๒ นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

๓ นางประนอม จันทรภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

๔ นางมนทิรา  ทองสาริ ผู้อ านวยการส านักอนามัย   กรุงเทพมหานคร  

๕ น.ส.อุษา      นิลารักษ์ หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ   ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๖ พ.อ.อภิรเดช หม่ันวิชาชัย ฝ่ายเสนาธิการประจ ากรมกิจการพลเรือน   ทหารบก  

๗ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑  

๘ นพ.สมชัย นิจพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔  

๙ นพ.ธงชัย ซึงถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๗  

๑๐ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  

๑๑ นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์  

๑๒ นพ.ศิริศักดิ ์ วรินทราวาท  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  

๑๓ นพ.นิพนธ ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  



๑๔ นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  

๑๕ นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  

๑๖ นพ.ศักดา กาญจนาวิโรจน์กุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  

๑๗ พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑   

๑๘ นพ.วิเชียร ดีเป็นธรรม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  ๔  

๑๙ พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑๓  

๒๐ นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา แทน อธิบดีกรมอนามัย  

๒๑ น.ส.ภาพร วิทิตภัทรภาคย์ แทน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๖  

๒๒ น.ส.อัญชลี ภุมมา แทน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔  

๒๓ นายสุนทร พุทธศรีจารุ แทน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

๒๔ นางอิศยาภรณ์ ใจดี แทน  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๒๕ นายประภาพร สังข์ประไพ แทน  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓  

๒๖ ภญ.สุขศรี อ้ึงบริบูรณ์ไพศาล ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒๗ ร.ต.ท.ศุภฤกษ ์ เพ็ชรสงฆ์ พนักงานสอบสวน (สบ๑)   ส านักงานตรวจแห่งชาติ  

๒๘ ร.อ.หญิงจิราพร ธีระเดชพงศ์ นายทหารคนสนิท ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก  ฝ่ายกิจการพลเรือน  ทหารบก 

๒๙ นายฐิติมา สุริยาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด  

     ส านักอนามัย   กรุงเทพมาหนคร 

๓๐ น.ส.อุมารัฐ พงศ์จิตภักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์  ๕    

     ส านักอนามัย   กรุงเทพมหานคร  

๓๑ นางเตือนใจ คงสมบัติ นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ  

     กระทรงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

๓๒ น.ส.จันทรา สุยสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

     ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

๓๓ น.ส.ทัชชกร อ่อนน้อม นักวิชาการศึกษา ๗  

     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  



๓๔ นายณัฐพงษ์ พวงปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ นายปราชญา    กรองแก้วอารยะ กระทรวงมหาดไทย  

๒ นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ กรมราชทัณฑ์  

๓ พ.ญ.ป่านฤดี   มโนมัยพิบูลย์ กรุงเทพมหานคร  

๔ นางอัญชลี ศิริทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

๕ นอ.หญิงสุภัคนาถ   บุญสม ร.น. กระทรวงกลาโหม  

๖ ว่าที่เรือตรีสุรชัย   เพ็ชรกูล กระทรวงยุติธรรม  

๗ น.ส.อัญชลี   ปะดุกา กระทรวงแรงงาน  

๘ นางกัญญารัตน์   จิรจินดา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

๙ นางสุพัตรา    ดวงภุมเมศ ส านักนายกรัฐมนตรี  

๑๐ น.ส.วิไลรัตน์ สมเพราะ ส านักนายกรัฐมนตรี  

๑๑ นางตติยา ทุมเสน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

   กรมสุขภาพจิต  

๑๒ นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

   กรมสุขภาพจิต  

๑๓ น.ส.เนตรชนก บัวเล็ก ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

    กรมสุขภาพจิต  
 

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ นายอรุณ พ่วงสมบัติ กรุงเทพมหานคร 

๒ นางลักขณา บุญสนอง กระทรวงแรงงาน 

๓ น.ส.สุวรรณี ชมภูจันทร์ กระทรวงแรงงาน 

๔ นายชนินทร์ สืบสาย กระทรวงมหาดไทย 



๕ นางชฎาพร ร่มธรรมกุล กระทรวงมหาดไทย 

๖ นายบัลลังก์    นุชนิยม กระทรวงมหาดไทย 

๗ นางปาจรีย ์ สุจริตพงศ์ กรุงเทพมหานคร 

๘ น.ส.สตรีรัตน ์ รุจิระชาคร กรมสุขภาพจิต 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร ๑ 

ชัน้ ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม  ตามวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ

การจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 

  วัตถุประสงค์ของการประชุม  คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE ส าหรับปี ๒๕๕๔ 

 ประการที่ ๑   เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานหลัก  

กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบในปี ๒๕๕๓และกราบทูล

แผนการด าเนินงานในปี ๒๕๕๔  เพื่อองค์ประธานโครงการทรงทราบและทรงมีพระวินิจฉัย 

 ประการที่ ๒  เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากทุกภาคส่วนได้รับ

ทราบแนวทางการด าเนินงานปี ๒๕๕๔ จากองค์ประธานโครงการ และน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนอง

พระด าริและพระประสงค์ต่อไป  

 ประการที่ ๓ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตามแนวทางที่ได้รับพระราชทานจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ประจ าปี 

๒๕๕๔ 



 ประการที่ ๔ เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั ้ง

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

น าไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 ประการที่ ๕  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ แก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ที่จะปฏิบัติงานด้วย

ความมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ  สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ  ที่ได้ทรงพระกรุณาธิคุณ  รับเป็นองค์ประธานและ

เป็นองค์น าในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระองค์เอง 

 การด าเนินโครงการ ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า ๘ ปีท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าดังนี้ 

 ระยะที่ ๑  ปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘  การด าเนินโครงการ  ได้มุ่งเน้น การสร้างกระแสภาพกว้าง ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ  เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักในทุกกลุ่มเป้าหมาย  

รวมทั้งประชาชนทั่วไป สร้างกระแสให้เกิดค่านิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  ซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลัก  สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

ผู้เกี่ยวข้อง และปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของประเทศ และที่ส าคัญได้มุ่งเน้นการสร้างกระแสเพื่อให้โอกาสผู้หลงผิดกลับคืนเป็นคนดีของสังคม  ภายใต้

โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” 

  ระยะที่ ๒  ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  การด าเนินงานได้  มุ่งสู่คุณภาพ  โดยการสนับสนุนและผลักดันการ

จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน  ในสถานศึกษา และสถานประกอบการทั่วประเทศ  เพื่อให้สมาชิกได้ท า

กิจกรรมร่วมกันได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเพื่อชมรม TO BE NUMBER 

ONE เข้มแข็ง  สามารถขยายผลด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  โดยการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและ

พัฒนาแกนน าอาสาสมัครประจ าศูนย์  เพื่อให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่สมาชิกของชมรม  ภายใต้กรอบ  

ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาและพัฒนา EQ  ซึ่งการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

FRIEND CORNER ยังคงมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

  ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้มุ่งการด าเนินงานสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่าย            

โดยมุ่งพัฒนาจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ทั้งในชุมชน  สถานศึกษา และสถานประกอบการ สู่การเป็น

จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก

ทั่วประเทศ  ขณะนี้โครงการ TO BE NUMBER ONE  อยู่ระหว่างการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล



เครือข่าย TO BE NUMBER ONE  ให้มีความชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการ

เก็บและรวบรวมข้อมูลคงต้องอาศัยความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ

หน่วยงานหลัก  เช่น  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  และกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 

  ส าหรับแผนระยะยาว  สิ่งที่ต้องด าเนินงาน คือ การมุ่งขยายผลสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในกลุ่มเยาวชนไทยอย่างย่ังยืน  ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก และแนวทางพระราชทานในแต่ละปี  

อธิบดีกรมสุขภาพจิต  (นายแพทย์อภิชัย  มงคล) กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม

ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขยายผลและพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND 

CORNER เพิ่มจ านวนขึ้น  โดยเฉพาะในสถานศึกษา ท าให้ปัจจุบันมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND 

CORNER ในจังหวัดภูมิภาค จ านวน ๙,๐๓๒ แห่ง ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ของ

สถานพินิจ ๕๑ แห่ง และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER  ของกรุงเทพมหานครอีก ๘๙ แห่ง 

๒. ผลการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER             

๔ แห่ง ณ ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความส าเร็จได้รับความสนใจจากสมาชิกมาใช้บริการ                   

อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗ 

โดยป ี ๒๕๕๓ มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มาใช้บริการ  ดังนี้ 

ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ จ านวน ๒๔,๒๗๘   คน 

ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  จ านวน ๒๑,๓๖๗   คน 

ศูนยซ์ีคอนสแควร์ จ านวน ๒๙,๗๒๒   คน 

และศูนย์เดอะมอลล์ บางแค จ านวน   ๒๓,๐๔๖   คน 

                  ปี ๒๕๕๓ สมาชิกมาใช้บริการจ านวนน้อยลง  เนื่องจากมีการย้ายห้องศูนย์ FRIEND CORNER              

และปิดด าเนินการชั่วคราว  เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหม่ที่ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์และศูนย์ซีคอนสแควร์ แห่งละประมาณ 

๒ เดือน  

๓. โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ซึ่งก าหนด            

จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง มีเยาวชนสมาชิก TO BE  NUMBER ONE จากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัคร

เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละกว่า ๓๐๐ คน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ขอสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์



เพิ่มเติม รุ่นละประมาณ ๔๐ คน  นับเป็นค่ายที่เยาวชนรอคอยให้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และมีโอกาส

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากองค์ประธานโครงการ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้วยความมุ่งม่ันต่อไป 

๔.  ความก้าวหน้าของจ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 นักเรียน/นักศึกษา ๑๘,๘๑๐,๓๒๗  คน   

ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ   ๒,๖๓๗,๔๕๗  คน   

เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ๑๗,๗๗๗,๔๘๖  คน   

สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น                                   ๓๓๑,๗๖๙  คน   

รวมทั้งสิ้น   ๓๙,๕๕๗,๐๓๙  คน   

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จากเดิม ๓๒๘,๔๔๐ แห่ง เพิ่มเป็น ๓๒๘,๗๔๐ แห่ง 

แยกเป็น 

 ในสถานศึกษา ๙๒,๖๙๔   แห่ง      

 ในสถานประกอบการ  ๑๐๒,๓๗๕   แห่ง      

ในชุมชน  ๑๓๓,๖๗๑   แห่ง  

๕. ปี ๒๕๕๓ องค์ประธานโครงการได้ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมติดตามงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE และพระราชทานขวัญและก าลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จ านวน 

๑๖ ครั้ง แยกเป็น จังหวัดภูมิภาค ๑๒ จังหวัด ๑๗ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ๔ เขต ๕ แห่ง 

๖. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีและตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะการจัดประกวดผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER 

ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓ มีจังหวัดและชมรมในสถานศึกษา  สถานประกอบการ 

และในชุมชน เข้าร่วมการประกวด จ านวน  ๓๐๕ แห่ง  เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕  

ส าหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT โดยเฉพาะช่วง 

Talk To The Princess ที่องค์ประธานโครงการทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จบันทึกเทปและทรงตอบจดหมายสมาชิก

ด้วยพระองค์เอง  ได้รับความสนใจและติดตามชมจากผู้ชมทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ



มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ปรับปรุงรายการ  โดยเชิญกลุ่มสมาชิกที่สนใจเข้า

ร่วมรายการจากหลากหลายองค์กรและสถาบัน  เพื่อกราบทูลถามปัญหาจากองค์ประธานโครงการโดยตรง ท าให้

กระแสตอบรับเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

๗. ด้านการบูรณาการความร่วมมือในปี ๒๕๕๓ หน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ส่งผลให้การด าเนินงาน

โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. งานและกิจกรรมในปี ๒๕๕๓  ที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การที่            

กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม ได้น าแนวทางการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ เข้าไป

ด าเนินการส าหรับกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า  โดยเริ่มโครงการน าร่องในเรือนจ าและทัณฑสถาน ๑๓ แห่ง จาก ๙ ภาค 

และมีเป้าหมายขยายผลให้ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ ส าหรับรายละเอียดอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะกราบทูล

รายงานองค์ประธานโครงการ  เพื่อทรงทราบในวาระการประชุมล าดับต่อไป   

๙. ส าหรับผลงานดีเด่น และสร้างความประทับใจในเวทีโลก ประจ าปี ๒๕๕๓ ได้แก่ การที่

รัฐบาลสาธารณรัฐเม็กซิโก  ได้ทราบถึงผลงาน และความส าเร็จของการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา        

ยาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จึงได้กราบทูลเชิญในฐานะองค์ประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเป็นองค์ปาฐกพิเศษ เรื่องการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ในพระราชด าริ  ในการประชุมมหกรรมเยาวชนโลก World Youth Conference 2010 ที่เมือง Leon รัฐ Guanajuato 

(กัวนาจูอาโต) สาธารณรัฐประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการนี้ได้ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้          

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ชาตรี  บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต                

น าคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไปร่วมการประชุม และจัดแสดง

นิทรรศการผลงานความส าเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เยาวชน และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ 

ทั้งภาครัฐ และเอกชนจากทั่วโลก ได้ประจักษ์ในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นองค์น าด าเนินกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ด้วยพระองค์เอง อย่างแท้จริง 



 การเสด็จไปเป็นองค์ปาฐกพิเศษ และร่วมการประชุมมหกรรมเยาวชนโลกที่สาธารณรัฐเม็กซิโก

ครั้งนี้  ถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความส าเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเวทีโลก           

เป็นครั้งแรก  แต่ผลที่ได้รับนับว่าคุ้มค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ทูลกระหม่อมฯ ทรงได้รับค ายกย่อง และชื่นชมในพระปรีชา

สามารถ และพระวิริยะอุตสาหะ  ทั้งจากผู้เข้าร่วมฟังการปาฐกถา และจากสื่อของสาธารณรัฐเม็กซิโก  ในฐานะที่ทรงเป็น

เจ้าหญิงที่ทรงงาน ที่ยากล าบากด้วยพระองค์เอง และด้วยความมุ่งม่ันตั้งพระทัยจริง จนเป็นที่ยอมรับจากทุกคนที่ได้ฟัง 

และรับรู้เรื่องราว TO BE NUMBER ONE จากพระองค์ในหอประชุม Polifurum ในวันนั้นด้วยความปลื้มปิติ และด้วย

ความจงรักภักดีคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ทุกคน จักขอถวายงานรับใช้องค์ประธานโครงการ เพื่อสนอง

พระราชด าริในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดไป 

๑๐. แผนงานใหม่ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับหน่วยงานหลักอีก ๗ แห่ง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และกรุงเทพมหานคร  ได้เริ่มจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

IDOL ในระดับจังหวัด และระดับภาคเรียบร้อยแล้ว ได้คัดเลือกตัวแทนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณสมบัติ

ตามแนวทางพระราชด าริ รวมทั่วประเทศ จ านวน ๔๐ คน เป็นหญิง ๒๐ คนและชาย ๒๐ คน การจุดประกายเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ได้รับความสนใจ และเกิดกระแสตอบรับอย่างรวดเร็ว จากเยาวชน

สมาชิก ครู อาจารย ์ผู้ปกครองตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานคร จนเป็นที่เชื่อม่ัน

ได้ว่าในเดือนเมษายน ตลอดระยะเวลา ๕ สัปดาห์  สมาชิก TO BE NUMBER ONE จะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ 

และหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว  โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ทางวิชาการ และเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถอย่าง

เหมาะสม พร้อมที่จะออกมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา เป็นที่ชื่นชอบและยอมรับ สามารถเป็นตัวแทนโครงการ              

TO BE NUMBER ONE  เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระประสงค์ขององค์ประธานโครงการในโอกาสต่อไป 

๑๑. แผนการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี๒๕๕๔  

กรมสุขภาพจิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี จ านวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจากแนวทางพระราชทานใน

ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ เม่ือวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มจาก

หน่วยงานเจ้าภาพหลักอีก ๗ หน่วยงานๆละ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ  

TO BE NUMBER ONE ประจ าปีทั่วประเทศ ทั้งใน ๗๕ จังหวัดภูมิภาค และ ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัด



กิจกรรมการประกวด  เพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

สมาชิกทั่วประเทศ ตามแนวทางพระราชด ารินั้น ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างด าเนินการโอนเงินงบประมาณ

ให้แก่โครงการ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ส าหรับหน่วยงานทั้ง ๗ แห่ง ทั้งใน ปีนี้และปีต่อๆไป  กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการ

โครงการ จึงขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล เพื่อทรงมีพระวินิจฉัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๗ แห่ง  

กระทรวงสาธารณสุข และส านักงบประมาณ มีการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางท่ีชัดเจน  เพื่อถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป  
 

วาระท่ี ๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบทูลเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓   
 

วาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันจันทร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๓   

  ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม    
 

วาระท่ี ๔ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เบิกรัฐมนตรี กราบทูลนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ตามล าดับ ดังนี้ 
 

  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กราบทูลรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้ 

กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมอบหมายให้

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลักในการน าโครงการเข้าไปด าเนินงานในหน่วยงานภายใต้

สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีจ านวน ๕๑ แห่ง 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้น าแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการ มาใช้ในหน่วยงานภายใต้สังกัด  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์

และเป็นประโยชน์ และได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย 



จิตใจ สติปัญญา สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และเม่ือเด็กและเยาวชนได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว ก็จะเป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จ านวน ๘,๙๖๙ คน 

  ส าหรับ กรมราชทัณฑ์ ได้น ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE มาใช้ในเรือนจ า/ทัณฑ์สถาน       

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ า และสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ต้องขังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

เป็นต้นมา โดยได้ด าเนินการในเรือนจ า/ทัณฑสถานน าร่อง จ านวน ๑๓ แห่ง โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 

ONE มีสมาชิกจ านวน ๗,๓๗๘ คน และได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑ์

สถาน มีสมาชิก จ านวน ๑,๗๑๖ คน 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดให้มีการ

ด าเนินการดังนี้ 

๑.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าน า

ร่อง  เพื่อน าผลที่ได้ด าเนินการจัดรูปแบบของการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มี

ลักษณะเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง 

๒.  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/

ทัณฑสถาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมสุขภาพจิต 

๓.  ด าเนินการขยายผลการด าเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยังเรือนจ า/             

ทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป   
 

  นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กราบทูลนโยบายในการ

สนับสนุนด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

 ๑. กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระด าริขององค์ประธานโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา และ          

ในปี ๒๕๕๔ ได้ตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กรมสุขภาพจิตแล้ว ส าหรับในปี ๒๕๕๕            

ได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ๒. ขอพระราชทานพระอนุญาต น้อมน านโยบายโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็น

แนวทางการด าเนินงานในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 



สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓. กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน

คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ต้องเป็นประธานประชุมคณะกรรมการด้วยตนเอง  

เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ 
 

นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลนโยบายใน

การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด า เนินการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติ การต่อสู้ เพื่ อ เอาชน ะยาเสพติ ด 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก  ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์            

รั้วโรงเรียน ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์เยาวชนในสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวังและจัดการกับปัญหา     ยา

เสพติด  โดยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงานตามโครงการ

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงบัดนี้รวมเป็นระยะเวลา 

๙ ปี  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ ของโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

 ๒. ให้สถานศึกษารับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปีการศึกษาให้ครบ

ทุกแห่ง 

 ๓. ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนใน

สถานศึกษาที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ให้ได้รับค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 

หรือจากเพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม 

 ๔. กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เพื่อให้สถานศึกษา

ได้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิต             



กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ตัดโอนงบประมาณปี ๒๕๕๔ และได้จัดท าค าขอในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เพื่อการ

ด าเนินการตามพระด าริขององค์ประธานโครงการ  
 

  นางทยา  ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบทูลนโยบายของกรุงเทพมหานคร  

ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ให้เป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่องและยั่งยืนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร                 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานโครงการ สนับสนุนและประสานงานทุกภาคส่วนใน

กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามพระราชด าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานที่ปรึกษา                      

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการและรองผู้อ านวยการส านักอนามัย (ฝ่ายวิชาการ) เป็นเลขานุการ 

  ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในชุมชน สถานศึกษา

และสถานประกอบการ ได้มอบนโยบายในการด าเนินการให้มีการขยายผลและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย 

 ในส่วนของชุมชน  ได้มอบหมายส านักพัฒนาสังคมและส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ด าเนินการพัฒนา

ความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนให้ถูกต้องตรงตามหลัก ๓ ก (กรรมการ กิจกรรม และ

กองทุน) และเพิ่มจ านวนชมรมให้มากขึ้น 

 ในส่วนของสถานศึกษา  ได้มอบหมายส านักการศึกษาร่วมกับส านักงานเขต ๕๐ เขต ในการพัฒนา

ความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๔๓๖ แห่ง และจะขยาย

ผลให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระดับมัธยมศึกษาให้ครบ ๑๐๑ แห่ง 

ภายใน ปี ๒๕๕๔ 

 ส าหรับสถานประกอบการ ได้มอบหมายส านักงานเขต ๕๐ เขต สนับสนุนองค์ความรู้  เพื่อ

จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  



  ในด้านการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  ได้มอบหมายผู้ตรวจราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดตามการด าเนินงานและได้น าผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาก าหนด

เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดส าหรับส านักงานเขต 

  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

มาโดยตลอด อาทิ เช่น 

 - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

ชุมชน  สถานศึกษา และสถานประกอบการ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE  

ในโอกาสต่าง ๆ 

 - การสนับสนุนการตอบรับเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE และจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE เป็นประจ าทุกปี 
 

  นายวุฒิกร  อินทรภูวศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ กราบทูลนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

   ประการแรก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการตาม

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยให้ความส าคัญกับการวางรากฐานสู่สังคมการเรียนรู้และการสร้างโอกาสในอนาคต  

โดยการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ คนพิการ การเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย 

การคุ้มครองเด็ก การพัฒนาศักยภาพเยาวชน การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว  การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ด้วยการรณรงค์โครงการแม่วัยใส และจัดท ายุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม          

ซึ่งการด าเนินงานของกระทรวงฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสังคม ที่ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย           

มีความม่ันคงในชีวิตและสังคมสงบสุข 

   ประการที่สอง  สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็น

เจ้าภาพหลักยุทธศาสตร์รั้วครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งพ้นภัยยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนด         



แนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๔ ตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง                   

ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานรั้วครอบครัว                    

โดยการก าหนดพื้นที่เป้าหมายส าคัญเป็นต าบลในพื้นที่ ๑๗๕ อ าเภอเน้นหนักและก าหนดจุดส าคัญ (Critical Point) 

เป้าหมายหลักเป็นครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด ที่จะต้องป้องกันโดยเร่งด่วน ครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มี

แนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด และครอบครัวทั่วไปเป็นเป้าหมายรอง ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน การสร้างกลไกดูแลครอบครัวในชุมชนให้เข้มแข็งและการบูรณาการงานรั้วครอบครัว ภายใต้

โครงการบ้านล้อมรัก  เพื่อขับเคลื่อนงานรั้วครอบครัวอย่างเป็นเอกภาพ กระทรวงฯ ได้มอบหมายส านักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.) รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก และเป็นกลไกขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นที่ 

   ประการที่สาม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุน

โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

โครงการ TO BE NUMBER ONE เน้นการด าเนินงานรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสที่เอ้ือต่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน และการสร้างและการพัฒนา

เครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงฯ ท าให้การด าเนินงานของกระทรวงฯ              

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กระทรวงฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยการ

เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในส่วนราชการของกระทรวงและในชุมชน การสนับสนุนบุคลากร

เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

วาระท่ี ๕ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เบิกปลัดกระทรวง กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓ และเสนอแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๔ ตามล าดับ ดังนี้ 
 

  นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   กราบทูลรายงานผลการสนับสนุน

ด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓ และแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด ปี ๒๕๕๔ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

 



  การด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓ 

   กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน     

ให้มีจิตส านึก มีภูมิคุ้มกัน และมีการพัฒนาทักษะชีวิตให้พ้นภัยยาเสพติด  เนื่องจากจุดแตกหักของปัญหายาเสพติด 

อยู่ท่ีกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดยให้มีการบูรณาการแผนงาน งบประมาณจากทุกภาคส่วน การรณรงค์

รับสมัครสมาชิก  การสนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา                

การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยท างานในสถานประกอบการ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประกวดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE ,TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2010,TO BE 

NUMBER ONE IDOL และสนับสนุนสมาชิกเข้า“TO BE NUMBER ONE CAMP” รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม

สร้างสรรค์ใหม่ๆ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสมาชิก  จัดท า website ของจังหวัด ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้เป็น

รูปธรรม 

  ส าหรับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้ขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การ

สนับสนุนกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมก็ขอให้เข้าร่วมการ

ประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

และประเทศ โดยพร้อมเพรียงกัน  

 ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  การด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ 

   กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อ

ชุมชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ครอบครัว และความเป็นอยู่ของประชาชน จึงก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญและ

เร่งด่วนในการด าเนินการ  

 ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดมาตรการให้ทุกจังหวัดด าเนินการตามปฏิบัติการ 

“มหาดไทย CLEAN & SEAL ท าความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายปฏิบัติการ “ประเทศ



ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ของรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมาย โดย

ด าเนินการดังนี้ 

  -  CLEANING หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวซ้ าอีกครั้งเพื่อความย่ังยืน  

 -  SEALING จัดระบบป้องกันสกัดกั้น มิให้ยาเสพติดเข้าไปในหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว  

 - CONTROL ปฏิบัติการโอบล้อมหมู่บ้าน/ชุมชนรอบข้างพื้นที่สีขาวเดิม เพื่อป้องกัน 

อีกชั้นหนึ่งน าไปสู่ต าบลสีขาว  

 -  เฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชนที่เหลืออย่างจริงจังสม่ าเสมอ 

 -  เม่ือพบผู้ค้ามอบให้ต ารวจด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ส่วนผู้เสพ ผู้ติดยา

เสพติด มอบให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด  น าเข้าบ าบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพตาม

กระบวนการระบบสมัครใจ  หรือระบบบังคับบ าบัด  นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้สนับสนุนงบประมาณและสถานที่

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นสถานที่บ าบัดฟื้นฟู กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ           ผู้

ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูแล้ว  ต่อจากนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหางานให้ประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ ให้มีการติดตาม

ประเมินผลอย่างตอ่เนื่อง  

 ในการด าเนินการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ได้มีการบูรณาการทุก ภาคส่วน  

เข้าร่วมด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการน ายุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE 

มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ  โดยก าหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นวาระของจังหวัดและ

อ าเภอ  ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  

 ในการนี้  ได้เน้นย้ าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งจังหวัด TO BE NUMBER ONE ให้ครบ              

ทุกจังหวัดและอ าเภอทุกอ าเภอ  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในสถานศึกษา 

ในสถานประกอบการ และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ในสถานประกอบการให้เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้                 

ได้สนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ส่งจังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรม

รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและประเทศเป็นประจ าทุกปีอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ์ และสถานที่จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สมาชิก 

ได้ท ากิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 



   การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก   

TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจ าปี ๒๕๕๔ มีจังหวัดเข้าร่วมการประกวด และผ่านการคัดเลือกในกลุ่ม

มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบและดีเด่น รวม ๒๙ จังหวัด  เพื่อเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๔ ได้แก่ 

 -  ระดับเพชร ๓ จังหวัด (ภูเก็ต ขอนแก่น ยโสธร) 

 -  ระดับทอง ๔ จังหวัด (ก าแพงเพชร สระบุรี อุบลราชธานี พังงา) 

 -  ระดับเงิน ๑๐ จังหวัด และระดับดีเด่น ๑๒ จังหวัด 

   ในปี ๒๕๕๔ นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี 

๒๕๕๔ จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) และในปี ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย         

ได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนโครงการ ไว้ด้วยแล้ว  

   การด าเนินงานตามพระราชทานพระด าริขององค์ประธานโครงการในการประชุม

คณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑.  การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต  

 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ TO BE NUMBER ONE ก าหนดแนวทาง เพื่อร่วมเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์เลิกยาเสพติด ๙๘๐ 

ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๐ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลล่าสุดในปี ๒๕๕๒ มีผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งสิ้น ๑,๘๙๙ ราย จ าแนกเป็นอยู่ในพื้นที่ ๗๕ จังหวัดภูมิภาค ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

๑,๓๙๔ ราย  ในจ านวนนี้ พบมีผู้ผ่านการบ าบัดและฝึกอาชีพตามขั้นตอนแล้วไม่กลับไปเสพซ้ าอีก ๑,๓๒๗ ราย มีงาน

ท าแล้ว ๙๒๑ ราย ศึกษาต่อ ๒๗๗ ราย อยู่ในสมณะเพศ ๘ ราย  ถูกต้องขังคุมประพฤติ ๖๔ ราย และอยู่ระหว่างการ

ช่วยเหลือจัดหางาน ๕๗ ราย  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย จะเร่งรัดติดตามและรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าเป็นปัจจุบัน  

ถวายองค์ประธานโครงการ เพื่อทรงมีพระวินิจฉัยในการขอพระราชทานวโรกาสน าคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบบังคมทูลถึงความส าเร็จต่อไป 

 

 



 ๒.  การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส าคัญๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด  

    กระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด จัดท าทะเบียนสมาชิกให้เป็นระบบจ าแนกเป็นสมาชิกในชุมชน 

สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยรายงานให้ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และกระทรวงมหาดไทย 

ทราบทุก ๖ เดือน  

 ๓. การขยายผลการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด  

   กระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

โครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

 ๓.๑ การจัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” ให้ครบทุกจังหวัด และได้

ด าเนินการจัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” ครบ  ๗๕ จังหวัด นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง“อ าเภอ TO BE 

NUMBER ONE” ครบทุกอ าเภอ จ านวน ๘๗๘ อ าเภอ 

 ๓.๒ สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

และสถานศึกษา  โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ และ

งบประมาณในการด าเนินงาน ตามหลัก “เด็กท าผู้ใหญ่สนับสนุน” รวมทั้งการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในสถานประกอบการ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานประกอบการ  สนับสนุนการด าเนินงานให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

   ทั้งนี้ ให้จัดท าทะเบียนชมรมจ าแนกประเภท  ให้เป็นระบบ และรายงานให้ส านักงาน

โครงการTO BE NUMBER ONE และกระทรวงมหาดไทย ทราบทุก ๖ เดือน 
 

  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  ที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา กราบทูลรายงาน    

ผลการสนับสนุนด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓ และแนวทางการด าเนินงานการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  รั้วโรงเรียน             

โดยการสร้างกิจกรรม กระบวนการท างาน เสริมสร้างความเข้มแข็งในส ถานศึกษา ให้เยาวชนรุ่นใหม่                   

มีภูมิคุ้มกันทาง ด้านจิตใจต่อต้านยาเสพติด  ภายใต้การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา          



ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายปรับขยายไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อปลุกจิตส านึก และสร้าง

กระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก. คือ กรรมการ กองทุน และ

กิจกรรม 

 ๒. รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปีการศึกษาก าหนดเป้าหมาย 

๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ในทุกสถานศึกษา 

 ๓. จัดให้มีกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน  โดยพัฒนาแกนน าและสนับสนุนการจัด กิจกรรม

เสริมสร้างทักษะชีวิต  รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ภายใต้แนวคิด“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ”  

 ๔. จัดให้มีการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามความสนใจ  เพื่อน าผลงานและส่ง

ตัวแทนของชมรม เข้าน าเสนอผลงานการประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 ๕. พัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือสมาชิกในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลใน

ชนบท และการมีจิตอาสาเข้าไปช่วยพัฒนาสถานที่ต่างๆ 

  แผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ

ต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วยโครงการหลัก ดังนี้ 

 ๑. โครงการอบรมนักเรียนแกนน า และครูแกนน าการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายา

เสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๒. โครงการจัดประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามความสนใจของสมาชิกชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา 

 ๓. โ ค ร งการจั ดตั้ ง ศู นย์ เพื่ อน ใจ วั ยรุ่ น ในสถานศึ กษาทุ ก เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา                 

ตามความพร้อมของสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ จ านวน ๕๐๐ แห่ง 

 ๔. การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ดังนี้ 

  ๔.๑ จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับพื้นที่การศึกษา

และระดับจังหวัด 



  ๔.๒ จัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกสถานศึกษา 

 ๕. โครงการจิตอาสาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายในชุมชน 

  ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจ านวนเงิน ๘,๕๕๐,๐๐๐ บาท (แปด

ล้านห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้ในการด าเนินงานและในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดท าค าของบประมาณ 

เป็นจ านวนเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไป 

  ในการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคประจ าปี ๒๕๕๔ ได้มีสถานศึกษาเข้า

ร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเด่นเป็นจ านวนมาก จากการน าเสนอของคณะกรรมการชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษาพบว่า มวลสมาชิกได้มีการน ากิจกรรมที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมใหม่  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของโครงการได้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผู้เสพติดรายใหม่สามารถควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะได้ส่งเสริม สนับสนุนการประกวดกิจกรรม

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพิ่มมากขึ้น  โดยขอความ

อนุเคราะห์จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในการจ าแนกประเภทการของการประกวดชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับข้ันอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ต่อไป 
 

  ผศ.อรวรรณ  ชลวาสิน  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและ          

กิจการพิเศษ กราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา และแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๔ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ            

ทีด่ าเนินงานตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน  โดยการสร้างกิจกรรม  กระบวนการท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาให้

เยาวชนรุ่นใหม่  มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจต่อต้านยาเสพติด  ภายใต้การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         

น านโยบายปรับขยายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 



 ๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส

นิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก. คือ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม 

 ๒. รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปีการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในทุกสถานศึกษา 

 ๓. จัดให้มีกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  โดยพัฒนาแกนน าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ทักษะชีวิต  รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 

 ๔. จัดให้มีการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามความสนใจ  เพื่อน าผลงานกิจกรรม

ต่างๆ  โดยการส่งตัวแทนของชมรมเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 ๕. ให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่

ในพื้นที่ห่างไกลในชนบท  เพื่อพัฒนาซ่อมสร้างชุมชน 

  จากการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจ าปี ๒๕๕๓  ได้มีสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น พบว่า สมาชิกได้มีการน ากิจกรรม ที่หลากหลาย

ไปประยุกต์ใช้ และสร้างนวัตกรรมใหม่  ภายใต้ยุทธศาสตร์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          

ไม่มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่  สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

จะได้ส่งเสริม สนับสนุนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

เพิ่มมากขึ้น  

  แผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ

ต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประกอบด้วยโครงการหลัก ดังนี้ 

 ๑. ประชุมชี้แจงผู้บริหารระดับสูง , ผู้บริหารสถานศึกษา  

 ๒. โครงการอบรมนักเรียนแกนน า และครูแกนน า การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

 ๓. โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ตามความพร้อมของสถานศึกษา 

ก าหนดเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๗๗ แห่ง 

 



 ๔. การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ดังนี้ 

 ๔.๑ จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับจังหวัด 

 ๔.๒ จัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกสถานศึกษา 

 ๕. โครงการจิตอาสาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมทั้งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายในชุมชน 

  ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอตั้งงบประมาณเป็น

จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมสุขภาพจิต  กระทรวง

สาธารณสุข ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท

ถ้วน) และด าเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนน า และครูแกนน าการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดท าค าของบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ใน

การด าเนินงานในปีต่อไป 
 

  นายสุนันท์  โพธิ์ทอง  รองปลัดกระทรวงแรงงาน กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด และการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๓ และแนวทางการ

ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี ๒๕๕๔ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 

  การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๓ 

   ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

  ๑)  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน โดยกระทรวงแรงงานได้โอน

งบประมาณให้กรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จ านวน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

  ๒)  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 



สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัลแก่ทีมชนะการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

และกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อองค์ประธานฯ   

  ๓) จัดส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการ

ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค และการลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ และ

การตัดสินการประกวดระดับประเทศ   

  ๔) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE ทุกโครงการ เช่น ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUNBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO 

BE NUNBER ONE CAMP) การแข่งขัน TO BE NUNBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2010  

  ๕) จัดท าสื่อสนับสนุนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ  โดยจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยท างาน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อให้หน่วยงาน 

สังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานประกอบการ  

  ๖) แจ้งแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER 

ONE  ในสถานประกอบการ ให้ส านักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา

แนะน าแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานประกอบการ เข้าร่วมการประกวด และน าเสนอผลการด าเนินงานของชมรม ปรากฏว่าในปี ๒๕๕๓           

มีสถานประกอบการส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดจ านวน ๗๙ แห่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ 

ซึ่งมีจ านวน ๖๗ แห่ง      

  แนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๔  

   ในปี ๒๕๕๔ กระทรวงแรงงานยังคงให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา        ยา

เสพติดภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ดังเช่นเดิม แต่จะมุ่งเน้นให้

มีความเข้มข้นมากขึ้น และจะน้อมน าพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มา

ด าเนินการโดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 



  ๑) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   

  ๒)  ก าหนดมาตรการยกย่องชมเชยชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอ่ืนๆ เพื่อสร้างความ

ภาคภูมิใจให้สถานประกอบการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE   

  ๓) ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการให้เพิ่ม

มากขึ้น ครอบคลุมทั่วประเทศ     

  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการที่จัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE 

ให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยเฉพาะการจัดตั้งและด าเนินงานในศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

  ๕) สนับสนุนบุคลากรของกระทรวงเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ส่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ   

  ๖) สนับสนุนการจัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

อย่างต่อเนื่อง   

  ๗) สนับสนุนให้สถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมประกวดให้เข้าร่วมประกวด

ต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานของชมรม และน าไปสู่การเป็นชมรมต้นแบบระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ต่อไป  

  ๘) สนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 

NUMBER ONE IDOL) โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ร่วมงานแถลงข่าว และส่งผู้บริหารเป็นประธานมอบ

รางวัลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 

ระดับภาคเหนือ  
 

  นายสุนทร  เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กราบทูลรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนี้ 



  กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมอบหมายให้

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลักในการน าโครงการเข้าไปด าเนินงานในหน่วยงาน  ภายใต้

สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 

  เม่ือเริ่มด าเนินโครงการ ได้ก าหนดให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๗ แห่ง           

ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ น ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE ไปใช้ โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER มีการรับสมัครสมาชิกและอบรมแกนน าที่เป็น

ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนและถือได้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่

ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวก  ตลอดจนน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์ 

  จากนั้นได้ขยายโครงการเข้าไปด าเนินการในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๓๔ แห่ง           

รวมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๗ แห่ง สรุปยอดรวมทั้งสิ้น ๕๑ แห่ง 

  การจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

FRIEND CORNER เป็นกิจกรรมที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด  เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่ก้าวพลาด หากไม่มีกิจกรรมการบ าบัด ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมก็จะท าให้

พวกเขากลับไปกระท าความผิดซ้ าได้อีก และเข้าไปสู่กระบวนการของยาเสพติดอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ตั้งแต่เป็นผู้เสพ 

ผู้ค้า และผู้จ าหน่ายรายใหญ่ นอกจากนี้จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาดังกล่าวได้เข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ประเทศ  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติด 

จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด แก้ไข และฟื้นฟู ให้เหมาะสมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไปในทางท่ีดีขึ้น  

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึงได้น าแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธาน

โครงการ มาใช้ในหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็น

ประโยชน์และได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ 



สติปัญญา สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และเม่ือเด็กและเยาวชนได้รับการ ปล่อยตัวไปแล้ว  ก็จะเป็นก าลังส าคัญ

ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 

ส าหรับในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้ง ๕๑ แห่ง ได้มีการจัด

กิจกรรมอบรมแกนน า และจัดกิจกรรมภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง มีตารางกิจกรรม อย่าง

น้อย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  รวมทั้งจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนและบ าบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการท างาน

แบบสหวิชาชีพ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และถ่ายทอดให้กลุ่มเพื่อนได้

มีการจัดมุมเรียนรู้ ๓ มุม ได้แก่ 

 ๑.  มุมปรับทุกข์ บริการให้ค าปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และเยาวชนที่

เป็นแกนน าของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่ได้รับการอบรมแล้ว 

 ๒. มุมสร้างสุข มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบชมรม โดยเปิดชมรม ที่เด็กมีความสนใจ และ

ต้องการเข้าร่วม มีครูที่ปรึกษาชมรม และเยาวชนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมในชมรม มีการตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม

โดยเด็กและเยาวชนเอง และมีการจัดกิจกรรมตามตารางทุกสัปดาห์ 

 ๓. มุมแก้ปัญหา และมุมพัฒนา E.Q. แบ่งส่วนต่างๆ ภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE 

NUMBER ONE FRIEND CORNER เป็นส่วนศึกษาด้วยตนเอง และส่วนที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม  

  จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND 

CORNER ส่งผลให้เด็กและเยาวชนแกนน าในแต่ละชมรม สามารถใช้ศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ และน ากลุ่มชมรม

ของตนเองในการท ากิจกรรมได้อย่างดี ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และความฉลาดทาง

อารมณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในทางท่ีเหมาะสม 

  เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเองเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มและการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเด็กและ

เยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยใหเ้ด็กและเยาวชนอาสาสมัคร / แกนน า

เยาวชน TO BE NUMBER ONE  ด าเนินงานด้านให้การปรึกษา การดูแลช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน ส่งผลต่อการ

ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการ

รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์



โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองโดยการฝึกทักษะด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี อาชีพ 

บ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นแกนน าในการท างานให้เป็นทีม รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน และมีลักษณะการเป็นผู้น า 

  ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้งสิ้น จ านวน ๘,๙๖๙ คน             

ในปี ๒๕๕๔ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีแผนเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มอีก ๑ แห่ง คือที่

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และมีนโยบายด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างย่ังยืน   
 

  นายชาติชาย  สุทธิกลม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และแผนปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUBER ONE ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกรมราชทัณฑ์ ดังนี้  

  ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องน ากิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

มาใช้ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ า และสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ต้องขังที่จะ

เห็นคุณค่าของตนเองต่อไป  จึงได้น าโครงการ TO BE NUBER ONE มาด าเนินการในเรือนจ าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยได้ด าเนินการดังนี้  

 ๑. คัดเลือกเรือนจ า/ทัณฑสถานน าร่อง จ านวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 

เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี เรือนจ ากลางชลบุรี เรือนจ ากลางเชียงราย  เรือนจ าจังหวัดสระบุรี  เรือนจ าจังหวัด

สุพรรณบุรี  เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  ทัณฑสถาน

บ าบัดพิเศษจังหวัดขอนแก่น ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และทัณฑสถานหญิงสงขลา  

 ๒. จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจโครงการ TO BE NUBER ONE แก่ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมีหม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ เป็นที่ปรึกษา (วิทยากร) 

 ๓. ด าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน

น าร่องดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 ๓.๑  ชมรม TO BE NUBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถานมีสมาชิก จ านวน ๗,๓๗๘ คน 

 ๓.๒  สมาชิกของชมรม TO BE NUBER ONE มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 



 ๑)  กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้าง

กระแสที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การจัดรายการเสียงตามสาย การแจกแผ่นพับ และการ

ประชุมกลุ่มสัมมนา เป็นต้น 

 ๒) กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่

ผู้ต้องขัง คือ  การจัดการความเครียด  การจัดกลุ่มสัมพันธ์  ทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง และจัดกิจกรรมกลุ่มโดยเน้นกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

 ๓)  กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การจัดตั้ง มุมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE ได้แก่ มุมปรับทุกข์ สร้างสุข 

แก้ปัญหา และมุมพัฒนา EQ  

      ๓.๓  เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั้ง ๑๓ แห่ง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีสมาชิก จ านวน ๑,๐๑๖ คน  มีกิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 

           ๑)  การให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก โดยสมาชิกแกนน าและเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ  

  ๒) การจัดกลุ่ มแก้ ไขปัญหา โดยสมาชิกแกนน า และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ  

  ๓) การจัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ ดนตรี ร้องเพลง และเล่นละคร  

  ๔)  การจัดกิจกรรมออกก าลังกายและกีฬา 

  ๕)  การจัดชมรมต่างๆ ให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชมรม

นวดแผนโบราณ ชมรมโยคะ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนักร้องประสานเสียง ชมรมศิลปะ ชมรมเลี้ยงปลาสวยงาม  

และชมรมเกษตรพอเพียง เป็นต้น  

   ส าหรับแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUBER ONE ใน

เรือนจ าน าร่อง เพื่อน าผลที่ได้มาด าเนินการจัดท ารูปแบบของการด าเนินงาน TO BE NUBER ONE ในเรือนจ า/ 

ทัณฑสถาน ที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง 



 ๒. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินการ TO BE NUBER ONE           

ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมสุขภาพจิต 

 ๓.  ด าเนินการขยายผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUBER ONE ไปยังเรือนจ า/

ทัณฑสถานทั้งประเทศต่อไป 

     การด าเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUBER ONE และศูนย์เพื่อนใจใน

เรือนจ า/ทัณฑสถาน นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ต้องขัง  เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีในการที่

จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมองเห็นคุณค่าของตนเองในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม และ

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้ภายหลังพ้นโทษ สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหายา

เสพติด   
 

  นายพีระพงษ์  สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๓ และแผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๔ ของ

กรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ส าคัญ มดีังนี้ 

   ๑  กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ 

  -  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชมุชน มีจ านวน ๒๕๐ ชมรม เพิ่มขึ้น

จากปี ๒๕๕๒ จ านวน ๔๗ ชมรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของชุมชนทั้งหมด ๒,๐๐๗ ชุมชน  

  -  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวน ๔๓๕ ชมรม และมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ได้จ านวน ๗๖ ศูนย ์

  -  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน  ๒๗ 

ชมรม และมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยท างานได้จ านวน ๑๔ ศูนย ์

 ๒ กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี ๒๕๕๓ มีชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมประกวดจ านวน ๔๒ ชมรม จาก ๔๑ เขต  

   ๓ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  มีโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร คือ  โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดระดับประเทศ 



   ๔  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ มีสถานประกอบการ

ประเภทขนาดเล็กถึงกลาง คือ บริษัทเนสเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดระดับประเทศ 

   ๕ การจัดกิจกรรมสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานครได้จัด

มหกรรม “รวมพลคนกรุงเทพฯ ไม่เสพยา” โดยมีการรวมพลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน จ านวน  

๓,๕๐๐ คน  เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

   ๖ โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” กรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้

เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา เข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาแบบสมัครใจในสถานบ าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานเครือข่าย จ านวน ๑,๗๗๘ ราย  ผ่านการ

บ าบัดรักษาครบก าหนด จ านวน ๗๘๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๘ 

   ๗ กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE แก่เจ้าหน้าที่จากส านักอนามัย ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานเขต ๕๐ เขต จ านวน ๒๗๐ คน  

   ๘ กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔๓๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท 

  ส าหรับการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๓ ตามแนวทางที่ทูลกระหม่อมหญิง              

อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการฯ ได้พระราชทานไว้นั้น กรุงเทพมหานครได้สรุปผล

การด าเนินงาน ดังนี้ 

   ๑.  กรุงเทพมหานคร ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการฯ ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในพื้นที่เขต 

๕ เขต  

  ๒. การด าเนินงานโครงการรณรงค์เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เสพ / ผู้ติด

ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เป็นผู้มีงานท า จ านวน ๑๒๐ คน และเป็นผู้ว่างงาน ๓๐ คน โดยทั้งหมดนี้

ผ่านการบ าบัดรักษาจนสามารถเลิกเสพได้ มีจ านวน ๑๐๒ คน และได้กลับสู่ภูมิล าเนาเดิมจ านวน ๕๖ คน อีก ๔๖ คน 

พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่กลับไปเสพซ้ า มีจ านวน ๒๘ คน โดยอยู่ในระหว่างการบ าบัดรักษา จ านวน 

๒๒ คน และไม่เข้ารับการบ าบัดรักษา จ านวน ๖ คน  



  ๓. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส าคัญในโครงการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร 

ได้มอบหมายหน่วยงานจ านวน ๓ หน่วยงาน รวบรวมผลการด าเนินงาน โดยในชุมชน มอบหมาย ส านักพัฒนาสังคม           

ในสถานศึกษา มอบหมาย ส านักการศึกษา และในสถานประกอบการ มอบหมาย ส านักอนามัย โดยส านักอนามัย          

ในฐานะเลขานุการฯ รวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

  ๔. การติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ใน ๕๐ เขต เพื่อประเมิน

ความเข้มแข็งและพัฒนาการ  โดยกรุงเทพมหานครได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบายแก่ส านักพัฒนา

สังคม  ส านักการศึกษา ส านักงานเขต ๕๐ เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น าแนวทางที่องค์ประธานโครงการ 

พระราชทานไว้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน รวมถึงพิจารณาให้การด าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินความดีความชอบระดับส านักงานเขต  เพื่อกระตุ้น

การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  อย่างเข้มแข็ง 

  ๕. กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  

TO BE NUMBER ONE เป็นจ านวนเงิน ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  ส าหรับแผนปฏิบั ติ การ โครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๔ 

กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ๑.  เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์

ประธานโครงการฯ จ านวน ๕ ครั้ง 

 ๒. การจัดตั้งและติดตามผลการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร  ได้ก าหนดเป้าหมายการอบรมอาสาสมัครแกนน าศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ๒๖ แห่ง  

ซึ่งจะด าเนินการได้ครอบคลุมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๐๑ แห่ง 

 ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดในชุมชน ให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน สมัครใจ 

เข้ารับการบ าบัดรักษาในโครงการใครติดยายกมือขึ้น โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานในชุมชน ๒๙๑ ชุมชน                   

ซึ่งสามารถด าเนินการได้ครบ ๕๘๗ ชุมชนเป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด 

  กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการการท างานร่วมกันทุกหน่วยงานและภาคส่วนเพื่อให้โครงการ TO BE 

NUMBER ONE บรรลุผลส าเร็จตารมแนวทางท่ีองค์ประธานโครงการพระราชทานไว้  

 



วาระท่ี ๖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กราบทูลแนวทางสนับสนุนการด าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ 

 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูลแนวทางสนับสนุนการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ 
 

  นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบทูล

รายงานแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่สนับสนุนโครงการ           

TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๔ โดยกระทรวงฯ ได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวให้

เข้มแข็งและสร้างกลไกดูแลครอบครัวในชุมชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง  โดยมีการด าเนินงาน 

ดังนี้ 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญ

การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมี

ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยกระทรวงฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

ระดับกระทรวง ในการท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และบูรณาการการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ศูนย์พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว 

สถานสงเคราะห์ และศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ 

  นอกจากนี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ยังได้ให้ความส าคัญการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามความตั้งพระทัยขององค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ได้แก่ 

 ๑. การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามนโยบายรัฐบาล 

และภารกิจของกระทรวงด้วยการป้องกันเด็ก/เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ



บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี โครงการหอพักสีขาว โครงการถนนเด็กเดิน โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบัน

ครอบครัวและชุมชน ด้วยการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เป็นต้น  

 ๒. การสนับสนุนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนิน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 ๓. การสนับสนุนบุคลากรของกระทรวงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 

  นายพิทยา  จินาวัฒน์  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กราบทูลแนวทางการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้  

   ๑. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนดให้โครงการ TO BE 

NUMBER ONE เป็นโครงการตัวอย่างในยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว ประกอบด้วย ๑) รั้วโรงเรียน ๒) รั้วครอบครัว ๓) รั้วชุมชน       

๔) รั้วสังคม  ๕) โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด   

   ๒. แนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ โดย

ผ่านส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคทั้ง ๑๐ แห่ง โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐ ล้านบาท รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม 

TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและประเทศ 

 ๓. ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ด

แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE และโครงการ TO BE NUMBER 

ONE IDOL  

  ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และองค์ประธานโครงการ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย 

ที่จะได้รับภัยจากปัญหายาเสพติด และทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวคิดและโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง



ต่อเนื่องมานับตั้งแต่ โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการ TO 

BE NUMBER ONE ซึ่งองค์ประธานทรงริเริ่มโครงการนี้ จนมีความเจริญก้าวหน้า ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ

เป็นที่ยอมรับชื่นชมในต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอตั้งปณิธาน              

ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยความจงรักภักดี  
 

วาระท่ี ๗ องค์ประธานโครงการพระราชทานแนวทางและแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                       

ปี ๒๕๕๔ และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระด าริในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 
 

  ก่อนอ่ืน  ข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบใจท่านรัฐมนตรี  และคณะกรรมการอ านวยการโครงการ            

TO BE NUMBER ONE ทุกคน ที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมกับข้าพเจ้าในวันนี้   

  ข้าพเจ้าขอแจ้งเพื่อทราบว่า  ข้าพเจ้าจะให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้เป็นประจ าทุกปี ปีละครั้ง  

เพื่อท่ีจะได้รับทราบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและทราบแนวทางการท างาน ที่ต่อเนื่องของกระทรวงหลักๆ ในปี

ต่อไป 

  การประชุมประจ าปีของคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีความส าคัญ

ต่อข้าพเจ้ามาก  ที่จะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับท่านทั้งหลาย ทั้งระดับนโยบายและระดับบริหารพร้อมๆ กัน              

  ส าหรับปีนี้  เป็นปีแรก ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบาย จากท่านรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอ

ขอบใจเป็นพิเศษ  เพราะการท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE จะได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกๆ ระดับ              

นับจากปีนี้เป็นต้นไป                

  สิ่งส าคัญที่สุดของการท างานในโครงการนี้ คือ การบูรณาการความร่วมมือ และข้าพเจ้าได้ให้

แนวทางนี้มาตั้งแต่เริ่มโครงการ  ข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  จะไม่มี

ทางประสบความส าเร็จได้ถ้าต่างคนต่างท า  แล้วยึดถือเอาเป็นหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะตัว  ซึ่งความจริงที่ข้าพเจ้า 

เข้ามาท าโครงการนี้  ก็เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้าพเจ้าเป็นศูนย์กลาง อยากให้ 

ทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกัน  มีส่วนในการท างานด้านยาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE             

ไม่มากก็น้อย 



 การบูรณาการความร่วมมือ ก็ต้องหมายถึง การสนับสนุนด้านงบประมาณประจ าปีด้วย ซึ่งปีนี้ทราบว่า 

มีปัญหา ข้าพเจ้าเคยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อท ากิจกรรมใหม่ในโครงการ            

TO BE NUMBER ONE 

  โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ข้าพเจ้าริเริ่มขึ้น แต่ไม่มีงบประมาณของตัวเอง

โดยตรงและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ผ่านมาจึงมีปัญหาทุกปี ความจริงกระทรวงสาธารณสุข                 

โดยกรมสุขภาพจิต  ได้ใช้งบประมาณประจ าปีรับงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ 

เป็นต้นมา  ปีนี้ก็จัดสรรให้ ๘๗ ล้านบาท  โดยเป็นงบประมาณ CEALING เดิมที่ตัดมาจากเนื้องานสุขภาพจิตในความ

รับผิดชอบ 

  ข้าพเจ้าจึงเห็นควรอย่างยิ่ง หากทุกท่านที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมอยู่ด้วย  

จะได้จัดประชุมหารือ  โดยมีส านักงบประมาณเป็นที่ปรึกษา  เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี

ส าหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีความชัดเจน  และไม่เกิดปัญหาในปีต่อๆ ไป 

  อย่างไรก็ตาม  หากกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือ จากที่ข้าพเจ้าพูดถึง มีศรัทธาและเห็น

ความส าคัญ  ข้าพเจ้าก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมมือกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย 

  ส าหรับปีนี้  ทั้งๆ ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กรุณาช่วยเป็นกรณีพิเศษ

มาแล้ว ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ข้าพเจ้าก็ยังเห็นตัวเลขงบประมาณขาดอยู่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นไปได้

หรือไม่ที่จะขอสนับสนุนจากส านักงานกองสลาก  หรือจากที่ใด  เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เรื่องนี้ฝากท่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้เป็นธุระให้ด้วย 

  ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นและจะท าให้การ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE บรรลุเป้าหมายครบวงจร   

ข้าพเจ้าคิดว่า ยุทธศาสตร์การรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้เกิดพลังทางสังคม  ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ยังมีความส าคัญที่ต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้สมาชิกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ได้ม่ันใจและมุ่งม่ันท างานต่อไป  ด้วยความ

เข้มแข็ง 



  เมื่อเร็วๆ นี้  ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้แทนกระทรวงแรงงาน  มีข่าวลือว่าข้าพเจ้าจะเลิกท าโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ท าให้สมาชิก  โดยเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการเกิดความท้อแท้ หมดก าลังใจที่จะ

ท างานต่อไป  หรือแม้แต่เยาวชนรุ่นใหม่  ที่เติบโตขึ้นมาและทยอยเข้ามาเป็นแกนน าอาสาสมัคร TO BE NUMBER 

ONE  ก็ให้ความสนใจและต้องการความชัดเจน  โครงการของเราจึงต้องมีความเข้มแข็งในการท ากิจกรรมต่างๆ 

อย่างสม่ าเสมอ  และพัฒนาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งไม่หยุดนิ่งที่จะคิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ                    

เพื่อกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นวัยรุ่นและเยาวชน 

  อย่างไรก็ตาม  มาถึงปีท่ี ๙  โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ก้าวสู่ระยะของการพัฒนาคุณภาพ

สมาชิกและเครือข่ายอย่างจริงจัง ด้วยกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน  โดยเน้นการพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่สามารถเห็นผลได้เป็นรูปธรรม จากการประกวดชมรม TO BE 

NUMBER ONE ประจ าปีทั่วประเทศ  ซึ่งปีนี้เราก าหนดจัดในวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ที่ศูนย์การประชุม IMPACT 

เมืองทองธานี  เช่นเดิม 

  ปีนี้ก็ต้องขอต้อนรับ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ               

กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  ที่ได้เข้าร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็ง                 

ขอขอบใจและช่ืนชมที่ท่านได้จัดเตรียมแผนด าเนินงานที่ชัดเจน  มีความพร้อมและมีความก้าวหน้าไปมาก 

  ปีหน้าก็ขอให้ติดตาม  ผลการด าเนินงานโครงการน าร่องของกรมราชทัณฑ์ ใน ๑๓ เรือนจ าและ          

การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งในที่

ประชุมทราบด้วย 

  ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ข้าพเจ้าให้ความสนใจมาก เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงและ          

เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโครงการใครติดยายกมือขึ้น ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยมและ          

พบกับสมาชิกโครงการนี้ในหลายจังหวัด ทุกคนขอสมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งข้าพเจ้าก็อนุญาต  

เพื่อให้โอกาสและให้ก าลังใจทุกคนในการกลับสู่สังคมต่อไป 

  ภารกิจของข้าพเจ้าที่จะเดินทางไปเยี่ยมเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 

๒๕๕๔  เป็นต้นไป  ข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะไปใหก้ าลังใจแก่สมาชิกใหม่ในสถาบันอาชีวศึกษาในสถานพินิจ หรือ

แม้แต่ในเรือนจ า  ซ่ึงท่ีผ่านมาก็ได้พบกันบ้างแล้ว  ข้าพเจ้าก็ประทับใจในความตั้งใจจริงของทุกๆ คน 



  เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  ข้าพเจ้าได้ไปเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

FRIEND CORNER ของเทศบาลนคร จังหวัดอุดรธานี ข้าพเจ้าบอกกับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีว่า ข้าพเจ้าดีใจ

มากที่มีองค์กรส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญ และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER 

ส าหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน  เพราะเป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน ที่ไม่มีศูนย์นี้ในโรงเรียนของ

พวกเขา  ข้าพเจ้าหวังว่าจะมีการขยายผลการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของเทศบาลนครในจังหวัดต่างๆ ต่อไป 

  ส าหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิต เลิกยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล                

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันท าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐และจะติดตาม

ข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกจ านวน ๑,๘๙๙ คน  เพื่อจัดท าสรุปรายงานสถานภาพปัจจุบันของสมาชิก

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ นั้น  ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติ             

และยินดีมาก  เพราะหากผลปรากฏยืนยันว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงมีสถานภาพไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก             

ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความศรัทธาและยึดม่ันของเหล่าสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ที่ตั้งใจ

ร่วมกันท าความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นความส าเร็จประการหนึ่งของโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการสมควร หากจะน าขึ้นทูลเกล้าถวายรายงาน เพื่อทรงทราบและ                  

ขอพระราชทานวโรกาสน าผู้แทนคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเฝ้าต่อไป 

  เรื่องการไปร่วมประชุมมหกรรมเยาวชนโลก ๒๐๑๐ ทีส่าธารณรัฐเม็กซิโกเม่ือเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว  

ได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง  เยาวชนเม็กซิกันและบางประเทศได้สมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE กว่า 

๑,๐๐๐ คน  หลังจากมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง E – MAIL กันแล้ว ต่อไปอาจมีการจัดตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสาธารณรัฐเม็กซิโกก็เป็นไปได้  ข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกปลื้มใจกับผลตอบ

รับปาฐกถาพิเศษ  และการแสดงนิทรรศการโครงการของเรา ที่ท าได้ดีที่สุด และมีผู้สนใจเข้ามาฟังและมาชมมากที่สุด  

โอกาสหน้า ข้าพเจ้าคิดไว้ว่าจะน าผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเวทีโลกที่

ประเทศอื่นๆ ต่อไป 

  เรื่องสุดท้าย ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมือจากพวกเราสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมบริจาคเงิน

คนละ ๑ บาท  เพื่อรวบรวมน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น แนวทางก็คือ “๑ คน ๑ บาท ภายใน ๑ เดือน  

เพื่อช่วยเพื่อนชาวอาทิตย์ อุทัยให้ มีก าลังใจเข้มแข็ง”ส่วนภู มิภาคอาจรบกวนผู้ ว่าราชการจังหวัดของ



กระทรวงมหาดไทย  และผู้อ านวยการเขตของกรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔  

โดยหลักการให้โอนเงินเข้าบัญชีโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยตรง 

  ส าหรับแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๕๔  ข้าพเจ้าขอสรุปเป็นข้อๆ  ตามล าดับ  คือ 

 ๑.  ให้มีการติดตามรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิต  

เลิกยาเสพติดต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๐  เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาส 

พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๔  โดยข้าพเจ้าจะขอพระราชทานวโรกาสน าคณะผู้แทนเข้าเฝ้าเพื่อ

ทูลเกล้าถวายรายงาน  เพื่อทรงทราบต่อไป 

 ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและส านักงบประมาณ ประชุม   

หาแนวทางที่ชัดเจน  ในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และขอทราบผล

การประชุมด้วย 

 ๓. ให้ติดตามผลการด าเนินงานโครงการน าร่องของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมและ          

การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถาบันอาชีวศึกษา 

 ๔. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ TO BE NUMBER 

ONE จึงขอทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

 ๕. การเดินทางไปเยี่ยมและให้ก าลังใจเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท  

ถือเป็นภารกิจหลักท่ีจะท าต่อเนื่องทุกๆ ปี 

 ๖. ขอให้กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาเรื่องการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE 

NUMBER ONE FRIEND CORNER  ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครจังหวัดภูมิภาค ตามความพร้อม 

 ๗. ขอให้กรุงเทพมหานคร รับโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปด าเนินการให้เป็น

รูปธรรม  มีความชัดเจน  โดยจัดระบบการบริหารจัดการ  ตามรูปแบบท่ีเห็นสมควร 

 ๘. ปี ๒๕๕๕ โครงการ TO BE NUMBER ONE จะมีอายุครบ ๑๐ ปี ขอให้หน่วยงาน            

ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความส าเร็จ  โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานการด าเนินงาน 

พวกเราช่วยกันท างานมามาก  ข้าพเจ้าก็มีเรื่องพูดมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี  อย่างไรก็ตาม  ข้าพเจ้าก็

ต้องขอขอบใจท่านรัฐมนตรี  และท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าคงไม่

สามารถท างาน TO BE NUMBER ONE ได้ส าเร็จ หากพวกท่านทั้งหลายไม่ช่วยสนับสนุน ก็ขอให้กุศลจิตที่ท่าน           



มีต่อข้าพเจ้า และต่อเยาวชนไทย จงน้อมน าความสุข ความส าเร็จมาสู่ชีวิตท่านทุกๆ คน  ขอขอบใจทุกท่านอีกครั้ง

และขอปิดการประชุม 
 

มติที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 
 

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.  
 

นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก ผู้จดรายงานการประชุม 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 

 หม่อมหลวงยุพดี   ศิริวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ที่ปรึกษาส านักงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE 

          


