
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่๑๒ 

วนัพธุที ่ ๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 

๑ ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี  องค์ประธาน 
๒ นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
๓ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม รองประธานกรรมการ 
๔ พล.ร.อ.ณรงค์ พพิฒันาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 
๕ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม รองประธานกรรมการ 
   และความมัน่คงของมนุษย์  
๖ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๗ พล.ท.รณชัย มญัชุสุนทรกลุ ฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ รองประธานกรรมการ 
   กระทรวงกลาโหม  
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
๘ นายนคร ศิลปอาชา ปลดักระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
๙ นายวบูิลย์ สงวนพงศ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑๐ นางผานิตย์ มสุีนทร รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
๑๑ ว่าที ่ร.ต.ศรัณย์ สมานพนัธ์ รองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ กรรมการ 

   ความมัน่คงของมนุษย์  
   แทน ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ  
    ความมัน่คงของมนุษย์  

 



 

๑๒ นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงสาธารณสุข  

๑๓ นพ.พรีะพงษ์ สายเช้ือ รองปลดักรุงเทพมหานคร กรรมการ 
   แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
    ปลดักรุงเทพมหานคร  

๑๔ นายวรีะยุทธ สุขเจริญ อธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงยุตธิรรม  

๑๕ พล.ต.ณภัทร สุขจติต์ เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงกลาโหม  
๑๖ นายเพิม่พงษ์ เชาวลติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ กรรมการ 

   ปราบปรามยาเสพตดิ  
๑๗ นางกรรณกิาร์ แสงทอง อธิบดกีรมคุมประพฤต ิ กรรมการ 
๑๘ นายอภินันท์ จนัทรังษ ี อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
๑๙ พล.ต.ท.ค ารบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ กรรมการ 

   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  
๒๐ พล.ต.ชาญชัย นพวงศ์ ผู้อ านวยการส านักกจิการพลเรือน กรรมการ 

   กรมกจิการพลเรือนทหารบก  
   แทน ผู้บัญชาการทหารบก  

๒๑ ดร.ชาญเวช บุญประเดมิ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๒๒ นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ทีป่รึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการ 
   ขั้นพืน้ฐาน  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
    ขั้นพืน้ฐาน  

๒๓ นายประดษิฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดกีรมการปกครอง กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการปกครอง  

 

 



 

๒๔ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  กรรมการ 
   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

๒๕ นายธงชัย เจริญพานิชย์กลุ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพฒันาชุมชน  กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน  

๒๖ พล.ท.ตฤณ กาญจนานันท์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏบิัตกิาร  กรรมการ 
   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
    สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก  

๒๗ นายจ าลอง สิงห์โตงาม ผู้อ านวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  กรรมการ 
๒๘ นายสุเมตต์ รัตนา ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกนัและปราบปราม  กรรมการ 

   ยาเสพตดิ      
   แทน อธิบดกีรมราชทณัฑ์  

๒๙ นางพรพมิล เสนผดุง ผู้เช่ียวชาญสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส  กรรมการ 
   แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  

๓๐ น.ส.ธันว์วดี มศิกะเสวตร์ ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  กรรมการ 
   บริษทั จเีอม็เอม็  แกรมมี ่ จ ากดั (มหาชน)  
   แทน ประธานกรรมการ บริษทั จเีอม็เอม็  
    แกรมมี ่ จ ากดั (มหาชน)  

๓๑ นางจารุวลัย์ นวาวตัน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสายงานประชาสัมพนัธ์  กรรมการ 
   สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก  ช่อง ๗  
   แทน กรรมการผู้จดัการสถานีโทรทศัน์สี  
    กองทพับก  ช่อง ๗  

๓๒ น.ส.จริกญัญา นภัตะภัฎ เจ้าหน้าทีอ่าวุโสแผนกประชาสัมพนัธ์  กรรมการ 
   บริษทั  ทรู วช่ัินส์  กรุ๊ป  จ ากดั  
   แทน กรรมการผู้จดัการใหญ่  
     บริษทั  ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 

 



 

๓๓ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิรจน์ คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ กรรมการ 
   ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

๓๔ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
    และเลขานุการ 

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

   ทีป่รึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๒   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั  (มหาชน) 
๓   ประธานกรรมการบริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มเีดยี  จ ากดั 
๔   กรรมการผู้จดัการ สถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีี ช่อง ๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

๑  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดกีรมอนามยั 
๒  นายปราชญา    กรองแก้วอารยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑  น.ส.ประนิอร เตยีวตรานนท์ ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ๓ 
   ผู้แทน ส านักงบประมาณ 
 ๒  นายปิต ิ จนัทระ ผู้อ านวยการส่วนกจิการพเิศษ 

   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 
๓   นายชัยชาญ ช่วยโพธ์ิกลาง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกจิการการศึกษา 
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
๔   นายธีร์ ภวงัคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเดก็นักเรียน 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 

 

๕   นางกฤตทิร สุขกมล นักวชิาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๖  นางอรุณ ี จติรปฎมิา ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๗ นายวลัลภ รุ่งเรือง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
 ๘ นางกญัญารัตน์ จริจนิดา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
๙ นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อ านวยการกองพฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 
   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ
๑๐  นายชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤตชิ านาญการ 

   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ
๑๑ ว่าทีเ่รือตรีสุรชัย เพช็รกลู นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
๑๒  นางอญัชล ี ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
๑๓ น.ส.จนัทรา สุยสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
๑๔ พ.ต.อ.หญงิธชกานต์ ปัทมะศิริ ผู้ก ากบัการ  ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรม กองบังคบัการอ านวยการ 

   กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ผู้บังคบัการอ านวยการ  กองบัญชาการ 
    ต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

๑๕ พญ.ป่านฤดี มโนมยัพบูิลย์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและบ าบัดการตดิยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ส านักอนามยั  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



 

 

๑๖  น.ส.ประภาพรรณ หาญวเิศษ  นักพฒันาสังคมช านาญการ   กองการพฒันาชุมชน 
    ผู้แทน ส านักพฒันาสังคม  กรุงเทพมหานคร 

๑๗  นางธนิกา เจยีระนัยปรีเปรม นักวชิาการศึกษาช านาญการ  ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา 
   ผู้แทน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๑๘  นางพรอปัสร นิลจนิดา ผู้อ านวยการส่วนจดัและควบคุมรายการ 
   ผู้แทน สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
๑๙   น.ส.เนตรชนก บัวเลก็ ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    
๒๐   นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
 

คณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ น.อ.หญงิสุภัคนาถ  บุญสม   ประจ าส านักงานเลขานุการ   
   ผู้แทน กระทรวงกลาโหม 
๒ นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๓ น.ส.พยุง ลาวณิห์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๔ นางกฤษณา จนัทร์ตรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
   ผู้แทน กรมสุขภาพจติ 

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

๑ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามยั รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๒ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๓ ดร.นพ.พศิิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศ  เขตบริการสุขภาพที ่ ๘ 
 ๔ นายประสาร มหาลีต้ระกลู รองอธิบดกีรมคุมประพฤต ิ
๕ นพ.โอภาส การ์กวนิพงศ์ รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 



 

 

๖ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดกีรมการแพทย์ 
๗ นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วโิรจน์ รองอธิบดกีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
๘ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลศิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๙ นพ.พงษ์สวสัดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ  เขตบริการสาธารณสุขที ่๕ 
๑๐ ดร.นพ.พศิิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศ  เขตบริการสาธารณสุขที ่๘ 
๑๑ พญ.พรรณพมิล วปุิลากร รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ 
๑๒ พญ.บุญศิริ จนัศิริมงคล ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติที ่ ๑ 
๑๓ นพ.ทวศัีกดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติที ่๑๓ 
๑๔ นพ.วรตม์ โชตพิทิยสุนนท์ รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจติ 
๑๕ นางจ าเรียง สวสัดวิฒัน์  ณ  อยุธยา หัวหน้ากลุ่มพฒันาระบบงานพฒันาการฟ้ืนฟู 

   สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ    กรมคุมประพฤต ิ
๑๖ นางฐิตมิา สุริยาพนัธ์ หัวหน้ากลุ่มป้องกนัการตดิยาเสพตดิ   

   ส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร 
 

  
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร  อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม                 
ตามวาระดงันี ้
 
วาระที ่๑ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ขอพระราชทานพระอนุญาต 
กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE  
คร้ังที ่๑๒ / ๒๕๕๘  วนัพธุที ่ ๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ ดงันี ้

  จากพระกรุณาธิคุณทีท่รงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ได้ทรงมีพระด าริให้จัดการประชุม



 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการเป็นประจ า  ปีละ ๑ ค ร้ัง  เ ร่ิมตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๗ เ ป็นต้นมา   
โดยมวีตัถุประสงค์การประชุม  ดงันี ้

๑. เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานหลัก  
กราบทูลรายงานการสนับสนุนและผลการด าเนินงานโครงการ ในปี ๒๕๕๗   รวมทั้งนโยบายและแผนการ
ด าเนินงาน ในปี ๒๕๕๘  เพือ่องค์ประธานโครงการฯ ทรงทราบและทรงมพีระวนิิจฉัย 

๒. เพือ่ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากทุกภาคส่วน  
ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๘  จากองค์ประธานโครงการฯ  และน าไปด าเนินการในส่วน             
ทีเ่กีย่วข้อง  เพือ่สนองพระราชด าริและพระราชประสงค์ต่อไป 

๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ  ในการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

๔. เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการฯ จากทุกภาคส่วน  อนัจะน าไปสู่การพฒันางานในความรับผดิชอบ  ให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

๕. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  ที่จะร่วมมือ
ปฏิบัตงิานด้วยความมุ่งมัน่  เพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทานในแต่ละปี 

 โครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕                
มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน  อายุ ๖ - ๒๕ ปี  ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  มียุทธศาสตร์และวิธีการ
ด าเนินโครงการทีย่ดึเยาวชนเป็นศูนย์กลาง  มุ่งเสริมสร้างและพฒันาให้เยาวชน  มภูีมิคุ้มกนัทางด้านจิตใจ  
มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพื่อให้เยาวชนเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ  
การด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  ครอบคลุม
ทั้ งงานส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่ มเยาวชนปกติ งานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ มเ ส่ียงและ                        
งานบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูในเยาวชนกลุ่มเสพและติดยา  โดยมีกลยุทธ์ส าคัญคือ  การใช้สโลแกน“เป็นหนึ่ง           
โดยไม่พึ่งยาเสพติด”  ก่อให้เกดิความท้าทายและจูงใจเยาวชน  ไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด  แต่มุ่งค้นหาความ
เป็นหนึ่งของตนเอง  แนวคดิและกจิกรรมในโครงการ  เน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม  โดยเพิม่
โอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนา  และแสดงความสามารถที่หลากหลาย  ในลกัษณะส่งเสริมการแข่งกัน
ท าความด ี เป็นส่ิงจูงใจให้เยาวชน  อยากเข้าร่วมกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง  การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้  
เป็นลกัษณะ Play and Learn  ใช้กจิกรรมเป็นส่ือ  ให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และสนุกกบัการ
เรียนรู้  โดยการประยุกต์กบัองค์ความรู้สุขภาพจติ 



 

วัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการฯ  มุ่ งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม   
ให้กบัเยาวชน  อายุระหว่าง ๙ - ๒๒ ปี  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั  เครือข่ายการด าเนินงาน  ครอบคลุมทั้ง
สถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพินิจ  ทัณฑสถาน/เรือนจ า  และส านักงานคุมประพฤต ิ          
ทัว่ประเทศ   

โครงสร้างของการด าเนินงานประกอบด้วย  คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯและ
คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ ในส่วนกลาง   คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด
ในส่วนภูมภิาค  และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  ระดบัเขตในกรุงเทพมหานคร  รัฐบาลที่ผ่านมา  
รวมทั้งรัฐบาลปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นโครงการส าคญัระดับชาต ิ 
เพื่อการพัฒนาเยาวชน  ให้เป็นได้ทั้งคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  สามารถเป็นหน่ึงได้อย่างเต็มศักยภาพ    
โดยให้หน่วยงาน  และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง  สนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจงั  และต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทรงพระกรุณาธิคุณมอบหมายให้
รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม  ได้ก าหนดแนวทางสนับสนุน  
การด าเนินงานโครงการฯ ในปี ๒๕๕๘  โดย 

๑. ยังคงนโยบายจัดให้มีช่องทางเฉพาะ  ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพือ่รับสมาชิก“ใครตดิยายกมอืขึน้”  เข้าบ าบัดรักษาตามระบบของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง 

๒. ให้ความส าคัญในการเร่งรัดปรับปรุง  และพัฒนาระบบรายงาน  ระบบติดตามและ 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ในกลุ่มสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น  เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  
บ าบัดรักษาผู้ตดิยาและสารเสพตดิของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ   

๓. ก าหนดโยบายและแนวทาง  แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประ เทศใ ห้ท า
หน้าที่ เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูมิภาคอย่างเต็มความสามารถ                    
เพือ่สนองโครงการในพระราชด าริ  ให้มคีวามเข้มแขง็  และมพีฒันาการอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
    ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณ  ด้วยความจงรักภักดี  และด้วยความศรัทธาใน
แนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์ประธานโครงการฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย               
ให้เตบิใหญ่เป็นอนาคตที่เก่งและดีของชาติ  คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE               
จากทุกหน่วยงาน  ขอถวายค ามั่นสัญญาว่าจะร่วมสนับสนุน และร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  สนองพระปณธิานขององค์ประธานโครงการฯ  อย่างเตม็ก าลงัความสามารถตลอดไป  
        



 

วาระที ่๒ 
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.วชิระ  เพ็งจันทร์)  ขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก
คณะกรรมการที่ได้รับต าแหน่งใหม่  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอธิบดีกรมสุขภาพจิต             
ท าหน้าทีเ่ลขานุการการประชุม   

วาระที ่๓ 
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นพ.เจษฎา  โชคด ารงสุข) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล
รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๗  ดงัต่อไปนี ้
 ๑.  การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE   
มกีารขยายผลและการพฒันาเครือข่าย  ดงันี ้ 

o ปัจจุบันจังหวัดภูมิภาคมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ชุมชน  
สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทัณฑสถานและเรือนจ า รวมทั้งส้ิน  
๓๔๙,๘๒๙ แห่ง  และในปี ๒๕๕๗  กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี
แผนจะจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในส านักงานคุมประพฤตทิัว่ประเทศ 

o สนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิค  เพือ่พฒันา การด าเนินงาน
ให้แก่เครือข่ายตลอดทั้งปี 

o จงัหวดัภูมภิาค  ร่วมกนัจัดสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้  และศึกษาดูงานซ่ึงกนัและกนั  
เพือ่พฒันาการด าเนินงานภายในกลุ่มเครือข่ายของแต่ละภาค 
 ๒. การด าเนินงานศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ๔ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗    
  ภายหลงัการพฒันาระบบบริหารจดัการให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ ปี  ๒๕๕๗  มสีมาชิก  
TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง  ๙ - ๒๒ ปี มาใช้บริการปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา และพฒันา
EQ ทั้ง  ๔ ศูนย์ เพิม่ขึน้จาก  ๓๖,๙๖๓  คน  เป็น  ๖๖,๔๐๕  คน   
 ๓. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง            
ซ่ึงจัดขึน้เป็นประจ าทุกปี  ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม และตุลาคม  ด าเนินการไปแล้ว ๑๔ รุ่น จากการ
ติดตามผล  สมาชิกค่ายสามารถกลบัไปท าหน้าที่แกนน าของชมรมได้เป็นอย่างดี  เป็นที่ยอมรับของเพือ่น
สมาชิกในสถานศึกษา  ในชุมชน  และในสถานประกอบการ 



 

 ๔. ในปี ๒๕๕๗ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ และสมาชิกใครติดยา  
ยกมอืขึน้ รวมทั้งส้ิน  ๔๐,๙๔๘,๙๔๖  คน 
  ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  ทั้งในสถานศึกษาในสถานประกอบการ  
ในชุมชน  ในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ในเรือนจ าและทณัฑสถาน รวมทั้งส้ิน  ๓๔๙,๘๒๙  แห่ง                               
  เยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ทั่วประเทศ  เป็นสมาชิก  TO BE NUMBER ONE   
รวมทั้งส้ิน  ๑๓,๓๑๔,๒๖๕  คน  (คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๘) 
 ๕. องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมสมาชิกจังหวัดภูมิภาค  
๑๖ จงัหวดั   และเสดจ็เขตกรุงเทพมหานคร  ๕  เขต   
 ๖. กรมสุขภาพจติ  ในฐานะเลขานุการโครงการ  ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้  และประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  การเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ของใต้ฝ่าพระบาท  นับเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการท างาน  ที่ประสบความส าเร็จ
มากที่ สุด  รวมทั้ งการจัดประกวดผลงาน  TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  การจัดประกวด 
DANCERCISE  การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  การผลติรายการ
วิทยุ  และการผลิตรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY  ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
NBT  ซ่ึ ง ใ ต้ ฝ่ าพระบาททรงพระก รุณา ธิ คุณ   ตอบจดหมายและ ใ ห้ค าป รึกษาแ ก่สมา ชิก 
ด้วยพระองค์เอง  ท าให้รายการมสีมาชิกตดิตามชมมากขึน้ในทุกๆ ปี 
 ๗. คู่มือองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิกและพัฒนามาตรฐานการท างานที่ผลิต
เพิ่มขึน้ในปี ๒๕๕๗  ได้แก่  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะของเยาวชน  เร่ือง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเร่ือง  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส าหรับอาสาสมคัรและแกนน า  ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไข คู่มือการ
ด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  คู่มือการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE   และคู่มือการประกวดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นปัจจุบัน  นอกจากนี้
ยังได้จัดพิมพ์ความรู้และประสบการณ์ของจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ  ในการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE  เผยแพร่สู่เครือข่ายทัว่ประเทศด้วย 
 ๘. ปี ๒๕๕๗  ซ่ึงเป็นปีเฉลมิฉลองครบรอบ ๑๒ ปี TO BE NUMBER ONE  โครงการฯ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพิม่เติม  จากส านักงาน ปปส.  กรมอนามัย  กรมสุขภาพจิต  และกระทรวง
สาธารณสุข  ท าให้สามารถด าเนินงานจนบรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทาน 



 

 ๙. มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในพระราชด าริ  ปัจจุบันมีกองทุน  เป็นจ านวนเงิน  
ทั้งส้ิน ๑๔,๒๒๐,๖๐๔.๗๔ บาท (สิบส่ีล้านสองแสนสองหมืน่หกร้อยส่ีบาทเจด็สิบส่ีสตางค์)  และยงัคงเชิญ
ชวนผู้มจีติศรัทธาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐.  ส าห รับ ค่ ายอบรม ฟ้ืนฟูจิต ใจสมา ชิกใครติดยายกมือขึ้น ในพระราชด า ริ               
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมเตรียมการ  เพือ่วางแผนจัดอบรมกระจายทั้ง  ๔  ภาค  ทั่วประเทศ  ได้แก่  
ภาคกลางและตะวันออก  ภาคใต้   ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมได้ใน
งบประมาณปี  ๒๕๕๙  โดยแต่ละภาคยังคงด าเนินการในกลุ่มเป้าหมายผู้เสพ  ผู้ติด  จากสถานศึกษาและ
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  แต่ละภาคแยกการอบรม  เป็น ๒ กลุ่ม  ทั้ งนี้เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเร่ืองการเดินทาง  การดูแลความปลอดภัย  และการอยู่ร่วมกันตลอด
ระยะเวลาอบรม ๕ วนั 
 ๑๑. การจัดท ารายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE  
ตามแนวทางพระราชด าริ    กรมสุขภาพจิตได้ประชุมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์  เพื่อเตรียมการ
ด าเนินงานร่วมกนัในเบือ้งต้นแล้ว  ส าหรับรายละ เอียด   ขอพระราชทานพระอนุญาตใ ห้อธิบดี
กรมประชา สัมพัน ธ์ เ ป็น ผู้กราบทูลรายงาน  ตามวาระการประชุมล าดบัต่อไป 

 การวางแผนงบประมาณเพือ่การด าเนินงานในปี ๒๕๕๘   

  กรมสุขภาพจิต  ได้รับงบประมาณประจ าปี  ๘๗,๘๒๕,๐๐๐  บาท (แปดสิบเจ็ดล้าน
แปดแสนสองหมืน่ห้าพนับาท)      
  งบที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานหลัก ๙ หน่วย หน่วยละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบล้านบาท)  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรุงเทพมหานคร  ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  และกระทรวงสาธารณสุข                      
รวมทั้งส้ิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (เก้าสิบล้านบาท) 

  รวมงบประมาณได้รับทั้งส้ิน  ๑๗๗,๘๒๕,๐๐๐  บาท 

 (หนึ่งร้อยเจด็สิบเจด็ล้านแปดแสนสองหมืน่ห้าพนับาท) 



 

งบประมาณจ านวนนี้ไม่รวมการจัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  การจัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการบูรณาการ  การจัดท า ส่ือสัญลักษณ์และส่ือส่ิงพิมพ์  ซ่ึงหาก  
จะด าเนินการต้องขอสนับสนุนงบประมาณในภายหลงั 

 ปี ๒๕๕๘  นับเป็นปีที่ ๑๓  ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  ภายใต้ พระบารมี                         
และพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการฯ  กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนาม
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
ขอถวายค ามั่นสัญญา  ด้วยความจงรักภักดีว่า  จะร่วมแรงร่วมใจกนั  ด าเนินงานสนองพระราชด าริ และ
พระปณิธาน ขององค์ประธานอย่างสุดความสามารถ  เพื่อให้งานโครงการ TO BE NUMBER ONE                   
ในพระราชด าริ  ประสบความส าเร็จ  มคีวามยัง่ยนื  และมัน่คงตลอดไป 

วาระที ่๔ น าเสนอวดีทีศัน์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ 

วาระที ่๕ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที ่๑๑ / ๒๕๕๗  วนัจนัทร์ที ่ ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๗ 
  ทีป่ระชุมพจิารณา และรับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลกั  กราบทูลนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
  TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๘  ตามล าดบั   

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายสุธี  มากบุญ) ขอพระราชทานพระอนุญาต
กราบทูลนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้        

 ประการแรก กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการประสานงาน
การด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับพืน้ที่ จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้านการสร้างภูมิคุ้มกนัให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่เส่ียงและปัจจัยเส่ียงให้ครอบคลุม              
ในทุกพื้นที่จังหวัดและอ าเภอ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยร้ายของยาเสพติด รวมทั้งมีทักษะในการด ารงสถานะของตนอย่างเหมาะสม                  



 

และปลอดภัย ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เห็นและรู้คุณค่าของตนเอง กล้าคิด 
กล้าแสดงออก และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด  จึงได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด          
ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั ด าเนินการ ดงันี ้

 ๑. บูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่ เพือ่สนับสนุน
การด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระด ารัสขององค์ประธาน ที่ได้
พระราชทานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยัง่ยนื 

 ๒. บูรณาการและสนับสนุนงบประมาณในการประกวดกิจกรรมทุกประเภท          
ทีอ่ยู่ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยพร้อมเพรียงกนัและต่อเนื่อง 

 ๓. ก าชับและเน้นย ้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ความส าคัญและ             
ต้องเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดด้วยตนเอง           
ทุกคร้ัง  เพือ่ให้การบูรณาการและขบัเคลือ่นภารกจิงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทุกภาคส่วน
เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง 
 ประการที ่๒ กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งขอความร่วมมอืให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวัดได้พจิารณาจัดสรรงบประมาณของแต่ละจังหวัด  
เพือ่สนับสนุนกจิกรรมและการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยแล้ว 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา) ขอพระราชทานพระอนุญาต
กราบทูลรายงานนโยบายแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘           
โดยมอบหมายให้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลักในการน าโครงการเข้าไป
ด าเนินงานในหน่วยงานภายใต้สังกดักรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  ได้แก่ สถานพนิิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ  
  ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์  
ได้แก่  เรือนจ า และทัณฑสถาน และในปี ๒๕๕๗ ได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังหน่วยงานในสังกัด                     
กรมคุมประพฤต ิได้แก่ ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัต่างๆ 



 

  กระทรวงยุติธรรม ได้น าแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
TO BE NUMBER ONE มาใช้เพือ่ให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด รวมถึงนักโทษและผู้ถูกคุมความประพฤต ิ                
มีพื้นที่ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และได้รับความรู้ในเร่ืองยาเสพติดอย่างถูกต้อง  
ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน              
และเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว  เด็ก  เยาวชน  ผู้พ้นโทษ และผู้ถูกคุมความประพฤติ  เหล่าน้ันจะเป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป  โดยได้ก าหนดแนวทางให้ กรมพนิิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน  กรมราชทณัฑ์ และกรมคุมประพฤต ิ ด าเนินงานดงันี ้
  ๑.  จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในหน่วยงานภายใต้สังกัด กรมพินิจและ
คุ้มครองเดก็และเยาวชน  กรมราชทณัฑ์  และกรมคุมประพฤต ิ
  ๒. ด าเนินการรับสมาชิกชมรมและอบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน
ภายใต้สังกดั กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรมราชทณัฑ์ และกรมคุมประพฤต ิ
  ๓. จัดกจิกรรมภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE  เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหา 
ยาเสพตดิอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. สนับสนุนงบประมาณให้กบัโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE เป็นประจ าทุกปี 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย)  ขอพระราชทาน               
พระอนุญาตกราบทูลนโยบายแนวทางการสนับสนุนและรายงานการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้
  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด า เนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE มาตั้ งแต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖ โดยมอบหมายให้องค์กรหลกัทีม่สีถานศึกษา จดัท าแผนปฏิบัตกิารในการขบัเคลือ่น
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์และจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นักเรียน  
นักศึกษา  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมกลุ่มตามความสนใจ  เช่น  การเล่นดนตรี  กีฬา        
การร้องเพลง  การเต้นและการเรียนรู้ด้านวิชาการ  เพือ่ไม่ให้นักเรียน  นักศึกษา ไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพติด  
ตลอดทั้งให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องในกลุ่มเพือ่นที่มีปัญหา  ตามหลกัคดิเพื่อนเตือนเพือ่น เด็กคดิ ผู้ใหญ่หนุน  



 

มคีรู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุน  โดยได้ก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ด าเนินงาน  ดงันี ้
 ๑. จัดประชุมและมอบนโยบายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ให้ผู้บริหารองค์กรหลกัจดัท าแผนปฏิบตักิารอ านวยการ ก ากบั ตดิตามผลการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ 
จ านวน ๔ คร้ัง  ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางและภาคตะวนัออก 
 ๒. มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา น านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
จดัท าค าส่ังมอบหมายผู้รับผดิชอบ  เพือ่ให้เกดิความต่อเนื่อง เข้มแขง็และยัง่ยนื 
 ๓. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และจัดท าแผนงานการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการจัดตั้งชมรมในสถานศึกษา              
ทุกระดบั จ านวน  ๔๐,๐๐๐ แห่ง 
 ๔. จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนน า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
ชมรม  TO BE NUMBER ONE และรับสมัครสมาชิกทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ทุกจังหวัด 
จงัหวดัละ ๒๐,๐๐๐ คน 
 ๕. จัดตั้ งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา มาท ากจิกรรมร่วมกนัภายใต้หลกัคดิ “ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา พฒันา  EQ” มสีถานศึกษา
จดัตั้งศูนย์เพือ่นใจ จ านวน ๓๔,๐๐๐ แห่ง    
 ๖. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเป็นกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้
นักเรียน นักศึกษาในสังกดัมคีวามรู้และมภูีมคุ้ิมกนัด้านยาเสพติด ผ่านกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE และกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ              
ยาเสพตดิภายในสถานศึกษา   
 ๗. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มผู้บริหาร ครู  
อาจารย์  ผู้ปกครองและสถานศึกษา  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  สถานศึกษา  ๑  แห่ง  สร้างเครือข่าย  ๑๐  แห่ง 
 ๘. จัดให้มีมาตรการเสริมแรง ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  
ทั้งบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าเรียนต่อระดับสูงขึน้  
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาถึงปริญญาตรี 



 

 ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร ศิลปะอาชา) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล 
นโยบายแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๘  ดงันี ้
  ๑. กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   เพื่อสนับสนุน                
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน  ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) แบ่งเป็น 
  ๑.๑ โอนให้ กรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  ๑.๒ โอนให้ ส านักงานแรงงานจังหวัด ๗๖ จังหวัดๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินจ านวน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการจัดตั้ งชมรม TO BE NUMBER ONE และ            
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
 ๒. มอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค  สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ                             
ให้ครอบคลมุทัว่ทุกพืน้ที ่ ปัจจุบันมสีถานประกอบการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 
รวม ๑๐๔,๓๒๙ แห่ง และจดัตั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE รวม ๗๙๒ แห่ง 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.อดุลย์      
แสงสิงแก้ว) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ             
ความมัน่คงของมนุษย์ ดงันี ้

๑. การน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขบัเคลือ่นสู่การปฏิบัต ิ โดยการสร้างภูมคุ้ิมกนัแก่กลุ่มเป้าหมาย เดก็ เยาวชน การเสริมสร้างความเข้มแขง็ 
แก่ครอบครัว ชุมชนปลอดยาเสพตดิและการจดัระเบียบสังคม  

๒. การส่งเสริมสนับสนุน ประสานการปฏิบัติและบูรณาการการด าเนินงานกับ

หน่วยงานในระดับพืน้ที่  ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรม TO BE 

NUMBER ONE  อาท ิ สถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น 



 

๓. การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ 

กรมสุขภาพจิต เป็นประจ าทุกปี และส่งเสริมกลไกการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน

ระดับพื้นที่ โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนส่งเสริมการจัด

สวสัดกิารสังคม 

 รองปลดักรุงเทพมหานคร (นพ.พรีะพงษ์  สายเช้ือ) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล
นโยบายแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๘  ดงันี ้ 
  ๑. กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ได้สนับสนุน 
เป็นจ านวนเงนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้าน บาทถ้วน) 
  ๒. กรุงเทพมหานคร ก าหนดตวัช้ีวดัในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ดงันี ้
   ๒.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนสมคัรเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE   
   ๒.๒  ร้อยละ ๘๐  ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE   
  ๓. กรุงเทพมหานคร มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครติดตาม                     
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ด า เนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรุงเทพมหานครดเีด่น เพือ่รับบ าเหน็จความชอบประจ าปี  เป็นกรณพีเิศษ 
  ๔. กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร  เพือ่ร่วมก าหนดนโยบาย วางแผน
บูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักการศึกษา  ส านักพัฒนาสังคม  ส านักอนามัย  และส านักงานเขต             
ทั้ง ๕๐ เขต  โดยม ีปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  ทั้งนี้  เพือ่ขับเคลือ่นการด าเนินกจิกรรมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  ให้เกดิความต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 
 
 



 

วาระที ่๗ ปลดักระทรวงหลกั  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
  ปี ๒๕๕๗ และ แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๘  ตามล าดบั  ดงันี ้

  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.วชิระ  เพ็งจันทร์)  ขอพระราชทานพระอนุญาต   
กราบทูลผลการด าเนินงานตามแนวทางพระราชทานในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ดงันี ้

การรายงานการติดตามผลการบ าบัดรักษาโครงการใครติดยายกมือขึ้น ของหน่วยงาน
บริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  เน่ืองจากที่ผ่านมามีการส่งผู้ป่วยยาเสพติดจากโครงการใครติดยา
ยกมอืขึน้  เข้ารับการบ าบัดในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นจ านวนมาก  แต่มิได้มีการบันทึก 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าบ าบัดไว้ในระบบรายงาน  ระบบตดิตามและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ (บสต.)  
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข  ได้เห็นความส าคัญของโครงการใครติดยายกมือขึ้น และมีความพยายาม                
ทีห่าช่องทางจดัเกบ็ข้อมูล  จงึเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบ บสต. ในการประชุมคณะกรรมการพฒันา
ระบบรายงานระบบข้อมูล และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ  ณ  ส านักงาน ป.ป.ส. 
 โดยเสนอให้มีการระบุสาเหตุที่เข้ารับการบ าบัดในส่วนของ บสต. ๓  ให้ระบุเป็นผู้เข้ารับ
การบ าบัดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE  ซ่ึงจะท าให้สามารถติดตาม และรายงานผลการบ าบัด   
รักษาสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึน้ได้  ซ่ึงระบบนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข 
จะได้ตดิตามผลเพือ่กราบทูลรายงานในการประชุมคร้ังต่อไป 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในปี  ๒๕๕๗ แผนการด าเนินงาน
โครงการ  TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๘ และสรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย  ตามพระด าริของใต้ฝ่าพระบาททีไ่ด้พระราชทาน ในการประชุม ปี ๒๕๕๗ 
 ๑.  ผลการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ประการแรก  สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานตามโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง  

 ประการที ่๒ เป็นหน่วยงานหลกัเกีย่วกบัการประสานงานการแจ้งแนวทาง
ในการประกวดจังหวัด/ชมรม  TO BE NUMBER ONE ในระดับภูมิภาค และได้ก าชับให้ทุกจังหวัด              



 

ส่งรายช่ือจังหวัดและพจิารณาคัดเลือกชมรม  เข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี ๒๕๕๗ ในทุกประเภท  รวมทั้งงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ใน
วาระพิเศษ (ครบรอบ ๑๒ ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE) ประจ าปี ๒๕๕๗ และกิจกรรมอื่นๆ 
 ประการที ่๓ สนับสนุนโครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจของเยาวชน
ตามโครงการ “ใครตดิยา ยกมอืขึน้”  

 ๒. แผนการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประการแรก  ได้ก าชับและมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด                    

ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด  ได้ให้ความส าคญัเป็น
ล าดับแรกในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทั้งในด้านการด าเนินงาน
และงบประมาณ  รวมทั้งให้น้อมน าพระด ารัสขององค์ประธาน  ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกบัแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลักในการปฏิบัติงานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละพืน้ที ่เพือ่ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมและมคีวามยัง่ยนืสืบไป 

 ประการทีส่อง บูรณาการการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER 
ONE กับแผนปฏิบั ติ ก าร ป้องกันและแ ก้ไข ปัญหายา เสพติด  ประจ า ปี  พ .ศ .  ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล  

 ๓. สรุปผลการด าเ นินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามแนวทางการด าเ นินงาน                      
องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ประการแรก  กระทรวงมหาดไทย  จึงได้ก าชับให้จังหวัดในภูมิภาค                 
ตามแผนการตรวจเยี่ยมทั้ง ๑๖ จังหวัด ให้จัดท าแผนรวมทั้งด าเนินการเตรียมความพร้อมอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อให้การไปเยี่ยมและให้ก าลังใจสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ขององค์ประธาน
โครงการฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกยีรติ 

 ประการที ่๒ ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE มีการด าเนินงาน
ครบ ๑๒ ปี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นวาระพิเศษ  จึงได้ส่ังการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
ได้พจิารณาสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่เฉลมิฉลอง  ในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี ทั้งในระดับ
จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลของสมาชิกในโอกาส



 

ครบรอบ ๑๒ ปี TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่าง วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                     
ณ  HALL ๙ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมอืงทองธานี อย่างพร้อมเพรียง 

  ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE และ               
ได้เสด็จปฏิบัติภารกจิในพืน้ที่ด้วยความพระวิริยะอุตสาหะ  ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย  
ทรงห่วงใย  และเข้าใจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงได้พระราชทานแนวทางในการด าเนินงาน  
เพือ่ให้เดก็และเยาวชนพ้นภัยจากยาเสพตดิ ได้รับการพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นหน่ึง  โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ 

 กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
ขอตั้งปณิธานว่าจะสนองงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตามแนวทางที่องค์ประธานโครงการฯ  
ทรงพระราชทานให้สัมฤทธ์ิผลพระปณธิานอย่างยัง่ยนืตลอดไป 

 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายวีระยุทธ  สุขเจริญ) ในนามของ
กระทรวงยุติธรรม  ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๗ และแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 
ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงยุตธิรรม ดงันี ้
  กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ตั้งแต่ในปี ๒๕๔๘  
  โดยมอบหมายให้  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE  จ านวน ๕๒ แห่ง  มีเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิก จ านวน               
๑๑,๖๕๓ คน ผลการด าเนินงานใน  ปีทีผ่่านมามดีงันี ้
 ๑.  โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต  เพือ่ร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. จัดกจิกรรมในนามชมรม TO BE NUMBER ONE โดยคดัเลอืกคณะกรรมการ
ชมรมจากสมาชิกทั้งหมด  เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการชมรม  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และดูแล               
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีไ่ด้วางไว้ 
 ๓. เ ปิดรับเด็กและเยาวชนที่มีความสมัครใจ  มีความพร้อมด้านจิตอาสา                      
เพือ่คดัเลอืกให้เป็นแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE  โดยเดก็และเยาวชนเหล่าน้ัน  ต้องเข้ารับการ



 

อบรมเพื่อเป็นแกนน าเยาวชน  มีการให้ความรู้ด้านการเป็นผู้น า  การให้ค าปรึกษา  การจัดกิจกรรม                
เชิงสร้างสรรค์  โดยท าหน้าที่ประจ าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  เพื่อให้ค าปรึกษาและ                
จดักจิกรรมให้แก่สมาชิกตามตารางทีก่ าหนดไว้  
 ๔. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ครบรอบ ๑๒ ปี 
 โดยในปี ๒๕๕๘ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ได้มแีผนงานในการด าเนินโครงการ
อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนงบประมาณให้กบักรมสุขภาพจติ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   

 ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายสุเมตต์ รัตนา) ในนามของ               
กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๗ และแนวทางการด าเนินงานการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ปี ๒๕๕๘ ดงันี ้
  ๑. โอนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต เพือ่ร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านสามแสนเจด็หมืน่ห้าพนับาทถ้วน) 
  ๒. ขยายการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน
เพิม่ขึน้  จากเดิมจ านวน ๔๐ แห่ง  เป็นจ านวน ๔๕ แห่ง  โดยในแต่ละแห่งได้รับความสนใจจากผู้ต้องขัง
เป็นจ านวนมาก  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นี ้  กรมราชทัณฑ์ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด ๓๐,๗๙๗ 
คน  เป็นชาย จ านวน ๑๙,๗๖๑ คน  เป็นหญิง จ านวน ๑๑,๐๓๖ คน  มีเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ด าเนินงาน  
ศูนย์เพือ่นใจฯ จ านวน ๑๑ แห่ง มสีมาชิกศูนย์เพือ่นใจฯ จ านวนทั้งส้ิน ๔,๑๐๕ คน    
  ๓. คัดเลือกเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีผลการด าเนินงานต่อเนื่องและโดดเด่น             
จ านวน ๑๐ แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ครบรอบ ๑๒ ปี  
  ๔. ส่งเสริมให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จัดการ
ประกวด Mr. & Miss TO BE NUMBER ONE  เพือ่ดึงศักยภาพในตัวผู้ต้องขัง และค้นหาตัวแทน
สมาชิก  เพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/            
ทณัฑสถาน 



 

  ๕. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE มีกิจกรรม/โครงการ                 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ  ความรู้ความสามารถของสมาชิก  เช่น  การแต่งเพลง  การออกก าลังกาย  
การร้องเพลง  และเต้นร า  รวมไปถึงการฝึกวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกภายหลัง              
พ้นโทษ   นอกจากนีย้งัมกีารขยายจ านวนสมาชิกชมรมด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจถึงแก่นของโครงการ 
ผ่านการอบรมอาสาสมคัรแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE  

  โดยในปี ๒๕๕๘ กรมราชทณัฑ์ ได้มแีผนงานในการด าเนินงานดงันี ้ 

  ๑. โอนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต เพือ่ร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
  ๒. ขยายหน่วยงานเป้าหมายชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน
เพิม่ขึน้ จากเดมิจ านวน ๔๕ แห่ง เป็นจ านวน ๕๐ แห่ง  
  ๓. สนับสนุนให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีผลการด าเนินงานก้าวหน้าและโดดเด่น 
จ านวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลการด าเนินใน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE”  
  ๔. ส่งเสริมให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่มี              
ส่วนร่วมกับภาคสังคมมากยิ่งขึน้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประชาชนในพืน้ที่  เพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วม       
และน าไปสู่การยอมรับของสังคมภายหลงัพ้นโทษ 

 อธิบดีกรมคุมประพฤติ (นางกรรณิการ์ แสงทอง) ในนามของ กรมคุมประพฤต ิ   
กระทรวงยุติธรรม  ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๗ และแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            
ปี ๒๕๕๘  ดงันี ้
                  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ของ กรมคุมประพฤต ิ
  ๒. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ            
กรมคุมประพฤต ิ เพือ่วางนโยบายการด าเนินงาน 
  ๓. ประชุมคณะท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรมคุมประพฤต ิ 
เพือ่ขบัเคลือ่นการด าเนินงาน 



 

  ๔. อบรมความรู้การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กบัผู้บริหาร
กรมคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกดั กรมคุมประพฤติ จ านวน ๑๑ แห่ง  ประกอบด้วย  
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๔ (มีนบุรี), ส านักงาน               
คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง, ฉะเชิงเทรา, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ล าพูน, พิษณุโลก, เพชรบุรี, 
นครศรีธรรมราช และตรัง  เพื่อให้หน่วยงานทั้งหมด จัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการTO BE 
NUMBER ONE 
  ๕. เข้าร่วมจดัแสดงนิทรรศการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ครบรอบ ๑๒ ปี 
  ๖. มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
และร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

  โดยในปี ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤต ิได้มแีผนงานในการด าเนินงานดงันี ้ 

 ๑.  โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต เพือ่ร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

 ๒.  หน่วยงานสังกัด กรมคุมประพฤติ ทั้ง ๑๑ แห่ง ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ  TO BE NUMBER ONE  ได้แก่  จัดตั้งชมรมและรับสมัครสมาชิก จัดตั้งคณะกรรมการชมรม
และคณะทีป่รึกษากรรมการชมรม ด าเนินกจิกรรมตามแผน โดยสมาชิกด าเนินกจิกรรมของชมรม 

 ๓. จัดอบรมความรู้การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กบับุคลากร
ของส านักงานคุมประพฤติ  กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม จ านวน ๓๐ แห่ง  เพือ่รองรับการขยายงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE   

 ๔. จัดส่งหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมแสดงผลงานและร่วมรับเสด็จ             
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  

 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางผานิตย์   มีสุนทร)  ขอพระราชทานพระอนุญาต             
กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗ และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้ 
 ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในระดับ
นโยบาย  



 

๑. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ ภาค  ทัว่ประเทศ 

๒. จัดตั้ งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                     
ทุกจงัหวดั  เพือ่ขบัเคลือ่นและตดิตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๓. จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  เพื่อจัดสรรงบประมาณ           
ให้ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพืน้ที่ในการขับเคลือ่นงานโครงการ TO BE  
NUMBER ONE 

๔. จดัตั้งเครือข่ายชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  โดยมอบหมาย
ให้องค์กรหลกัเป็นกลไกการขบัเคลือ่น 

 

 แผนปฏิบัติงานโครงการ TOBENUMBERONE ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๘  ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้จัดท า
แผนปฏิบัตกิารเป็น  ๒  ส่วน  คอืแผนของส่วนกลาง  เพือ่เป็นกลไกการขับเคลือ่นนโยบาย  และแผนส่วนพืน้ที่
ทีม่สีถานศึกษาเป็นเป้าหมายของกจิกรรม  ดงันี ้   
 ๑. โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทุกเขตพืน้ที่
การศึกษาและทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 ๒. โครงการจัดประกวดกจิกรรมชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ
จงัหวดั  เพือ่เข้าประกวดระดบัภาคและระดบัประเทศ 
 ๓. โครงการสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
โดยสมาชิกร่วมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  จติอาสา  พฒันาเครือข่าย  เฝ้าระวงัร่วมกบัชุมชน 
 ๔. โครงการเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  เพือ่ให้มีแกนน าดูแล
เพือ่นในสัดส่วน  ๑ : ๕  และครู อาจารย์ ๑ : ๒๐ คน 
 ๕. โครงการอบรมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 ๖. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด        
จดักจิกรรมด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  เป็นกจิกรรมพฒันาผู้เรียน เพือ่พฒันา ให้นักเรียน 
นักศึกษาในสังกดัมีความรู้และมีภูมิคุ้มกนัด้านยาเสพติด  โดยผ่านกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE และกจิกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  



 

 

 การสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๘  ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท            
(สิบล้านบาทถ้วน)  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าค าของบประมาณ จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
ประจ าปี ๒๕๕๘ ให้ประสบผลส าเร็จและมกีารพฒันายิง่ขึน้ ตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 

 ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายนคร  ศิลปะอาชา)  ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูล
รายงานผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE              
ปี ๒๕๕๗ และแนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงแรงงาน ดงันี ้

  ๑. การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๗  สรุปได้ดงันี ้ 

   ๑.๑  สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพือ่ด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน              
เจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

   ๑.๒ มอบหมายแรงงานจงัหวดัทัว่ประเทศ  จัดกจิกรรมภายใต้โครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในทุกพืน้ที่ และเข้าร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” 
ระหว่างวนัที ่๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอมิแพค  เมอืงทองธานี 

   ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  เพือ่แสดงความจงรักภักด ีสนองพระกรุณาธิคุณและเทดิพระเกยีรตอิงค์ประธานฯ 

   ๑.๔ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ                    
จ านวน ๑๐๔,๓๒๙  แห่ง และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน ๗๙๒ แห่ง 

   ๑.๕ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทุกประเภท  ทั้งการคัดเลอืกในระดับภาค  การลงตรวจเยี่ยมในพืน้ที่  และการตัดสิน 
การประกวดระดบัประเทศ 



 

   ๑.๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  โดยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสดจ็ฯและกราบทูลรายงาน
วตัถุประสงค์การจดังานต่อองค์ประธานโครงการฯ 

 ๒. แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๘   
                    ๒.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้าน            
สองแสนแปดหมืน่บาทถ้วน) แบ่งเป็น 

     ๒.๑.๑  โอนให้กรมสุขภาพจติจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
     ๒.๑.๒ โอนให้ส านักงานแรงงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

รวมเป็นเงนิ  ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมืน่บาทถ้วน) 
   ๒.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ              
ให้ครอบคลมุทัว่ทุกพืน้ที ่ 
   ๒.๓ บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกบัการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ           
ยาเสพตดิ  เพือ่ขบัเคลือ่นการป้องกนัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน   

  รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นพ.พีระพงษ์ สายเช้ือ)  ขอพระราชทานพระอนุญาต             
กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗ แผนการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๘ และสรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรุงเทพมหานคร  ตามแนวทางการด าเนินงานที่องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม           
ปี ๒๕๕๗  ดงันี ้

  ๑. ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗  
  ๑.๑ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ             

TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์
เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้

   ๑.๑.๑ จดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๔๓๘ ชมรม ครบทุกโรงเรียน มีสมาชิก จ านวน ๒๕๒,๙๗๕ คน และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE 



 

NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๗ แห่งและในสถาบันการศึกษาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔ แห่ง  

   ๑.๑.๒  จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๑๓๘ ชมรม ครบ ๕๐ เขต มีสมาชิกจ านวน ๑๑,๖๕๕ คน และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชน จ านวน ๑ แห่ง  

   ๑.๑.๓ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน 
๔  ชมรม มีสมาชิก จ านวน ๒,๔๕๐ คน และมีศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
จ านวน ๔ แห่ง 

  ๑.๒ กรุงเทพมหานครคดัเลอืกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดฯ 
ทุกประเภท  

  ๑.๓ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี          
องค์ประธานโครงการฯ ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE จ านวน ๔ เขต ได้แก่  
เขตดนิแดง  บางซ่ือ  วฒันา และสวนหลวง 

  ๑.๔ จดัการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการด าเนินงานของชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ  จังหวัดนครราชสีมา และ
จงัหวดัขอนแก่น 

  ๑.๕ ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูที่ รับผิดชอบชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในโรงเรียนทีเ่ปิดสอนถึงระดบัมธัยมศึกษา จ านวน ๑๐๘ คน ครบทั้ง ๑๐๘ โรงเรียน  

  ๑.๖ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯเอาชนะยาเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ             
ณ  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญีปุ่่น) เขตดนิแดง 

 ๒. แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๘  

  ๒.๑  คดัเลอืกพืน้ทีเ่ขตเพือ่เตรียมรับเสดจ็องค์ประธานโครงการฯ ๕ เขต 
  ๒.๒  สนับสนุนให้ส านักงานเขตจัดตั้ งชมรม  TO BE NUMBER ONE  ใน

ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในการด าเนิน
กจิกรรมของชมรมเพือ่เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพิม่มากขึน้ 



 

  ๒.๓ คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทีม่ผีลงานดเีด่นเพือ่เป็นตวัแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัภาค 

  ๒.๔ จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร จาก ๕๐ เขต 

  ๒.๕  สนับสนุนงบประมาณ ให้ส านักงานเขต ๕๐ เขต เขตละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  เพือ่ให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE เพิม่ขึน้อย่างน้อยเขตละ ๑ ชุมชน 

  ๓. สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการด าเนินงานตามที ่            
องค์ประธานโครงการฯ พระราชทานในการประชุมปี ๒๕๕๗  

  ๓.๑  กรุงเทพมหานครจัดให้มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และ 
ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 

  ๓.๒  กรุงเทพมหานคร โดยส านักอนามัย จัดให้มีบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
จิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึน้  ที่มาใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร จ านวน    
๑๒๐ คน 

  ๓.๓  กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายผู้อ านวยการเขตเตรียมการรับเสด็จ              
องค์ประธาน จ านวน ๕ เขตและได้จดัสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตในการเตรียมการรับเสดจ็ 
 
วาระที ่๘ ปลัดกระทรวงหลัก  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 
 NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๘  ตามล าดบั  ดงันี ้

  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์                 
สมานพนัธ์)  ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ ดงันี ้
 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ดงันี ้



 

 ๑.  การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย                
ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และอาชีพ ส าหรับเป็นภูมิคุ้มกันไม่กลับไปเสพติดซ ้า 
โดยการด าเนินงานของบ้านพกัใจ จงัหวดัสระบุรี  
 ๒. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัแก่เด็ก/เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเส่ียง การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
เพือ่ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไปเกีย่วข้องกบัยาเสพติด และการจัดระเบียบหอพกัโดยส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคม และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  อาทิ  โครงการ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัตงิานด้านยาเสพติด และโครงการให้ความรู้ด้านเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด
ในพืน้ที ่เป็นต้น 
 นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE เป็นประจ าทุกปี ดงันี ้
  ๑.  สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัพืน้ที ่ระดบัภาค และระดบัประเทศพร้อมทั้งเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ 
  ๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE กจิกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) และงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  
  ๓. สนับสนุนงบประมาณให้  กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข                         
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และ               
การจดังานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และ
ถือเป็นแนวทางในการสนับสนุนเช่นเดยีวกบัในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีต่อๆ ไป 

  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต)                    
ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานแนวนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการTO BE NUMBER ONE ดงันี ้

 



 

 ด้านแนวนโยบาย 
  ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กเยาวชนและ             
ผู้ใช้แรงงาน  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน  เพื่อลดจ านวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ                
ยาเสพติดรายใหม่  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา                        
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ให้เป็นแผนงานหลักภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘  ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไป
เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 
 ด้านแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน 
   ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๗ได้ตัดโอนงบประมาณให้กับ                 
กรมสุขภาพจติ จ านวน ๑๐,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) และสนับสนุนเงินอุดหนุน
ให้กบัโครงการ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดต่างๆ ที่ส่งโครงการมาขอรับการสนับสนุน 
รวม ๑๐ โครงการ  เป็นเงนิ ๖๘๖,๓๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพนัสามร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณ
ที่ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.๒๕๕๗  จ านวนทั้งส้ิน ๑๑,๔๓๖,๓๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านส่ีแสนสามหมื่น                 
หกพนัสามร้อยบาทถ้วน)    

 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการสนับสนุนโครงการ              
TO BE NUMBER ONE ดงันี ้

 ๑. ก าลังด า เ นินการตัดโอนงบประมาณให้แก่  กรมสุขภาพจิต จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และจัดท าค าของบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

 ๒. สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ/ชมรม TO BE 
NUMBER ONE  โดยพจิารณาข้อเสนอรายโครงการตามระเบียบเงนิอดุหนุน 

 ๓. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ มูลนิธิ TO BE NUMBER 
ONE เพือ่เป็นกองทุนในการด าเนินงานของมูลนิธิ ฯ 

 ๔. มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน และร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 



 

วาระที ่๙ อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์  กราบทูลแผนการผลติรายการทางสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่ง
  ประเทศไทย  เพือ่ประชาสัมพนัธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้

  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  (นายอภินันท์  จันทรังษี) ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบ
ทูลรายงานการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในโครงการ  TO BE NUMBER ONE              
ผ่านส่ือในสังกดักรมประชาสัมพนัธ์  ดงันี ้ 
 การประชาสัมพนัธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ที่ได้ด าเนินงาน
มาแล้วโดยต่อเนื่อง ได้แก่ 

๑. ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE Variety ทุกวนัเสาร์ 
๒. แพร่ภาพการแข่งขันชิงชนะเลศิระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE 

TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP  เป็นประจ าทุกปี 
๓. แพร่ภาพรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL ทั้งในรูปแบบถ่ายทอดสด

การแสดงความสามารถ และการเผยแพร่เทปการด าเนินกิจกรรมประจ าวัน  รวมทั้ง การเผยแพร่สปอต
ประชาสัมพันธ์รายการตลอดช่วงการคัดเลือก เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE                   
ในเดอืนเมษายน ถึง ต้นเดอืนพฤษภาคม  

ในส่วนวิทยุที่ได้ด าเนินการแล้ว  คือ  การให้เวลารายการ TO BE NUMBER 
ONE Variety  คลืน่ FM ๑๐๕  เมกะเฮิรตซ์  ทุกวนัเสาร์และวนัอาทติย์  

และโดยที่ในปีที่ผ่านมา องค์ประธานโครงการฯ มีพระด าริให้ กรมสุขภาพจิต 
และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันจัดรายการวิทยุ   เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้กว้างขวางขึน้  บัดนี้ทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้ร่วมกัน                
วางแผนการด าเนินงานสนองพระด าริ  โดยมรูีปแบบรายการ  ดงันี ้ 

 ๑. ผลิตและเผยแพร่“สารคดีเชิงข่าว” ก าหนดออกอากาศในภาคข่าว ๐๗.๓๐ น. 
สัปดาห์ละ ๓ คร้ัง ทุกวันองัคาร พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ความยาว ๓ นาที ทางคลืน่ ๙๒.๕ MHz และ
ออกอากาศซ ้าในรายการที่เป็นเครือข่ายของ สวท. ๑๔๗ สถานี  ประมาณการออกอากาศ เดือนมกราคม 
๒๕๕๘  โดย กรมประชาสัมพนัธ์  จะขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเสนอช่ือรายการ และจิงเกิล้
ประจ ารายการ  เพือ่ทรงมพีระวนิิจฉัยในโอกาสอนัใกล้นี ้

 



 

 ๒. ผลิตและเผยแพร่สปอต ข้อความประชาสัมพันธ์ และข่าวประชาสัมพันธ์
รายการ  

 ๓. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ เพิม่เตมิ  ผ่าน  
  - รายการ “บันทึกสถานการณ์” ออกอากาศทาง สวท. เอฟเอ็ม  ๙๒.๕ 

MHz  และเครือข่ายทัว่ประเทศ วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.    
- และ รายการ “เยาวชนคนเก่ง” ออกอากาศ สวท. เอฟเอ็ม ๑๐๕ MHz    

วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.  ทั้งนี้ โดยกรมสุขภาพจิต จะท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล 
ประสานแหล่งข่าว  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

๔. การผลิตสปอตประชาสัมพนัธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ทาง
สถานีโทรทศัน์ และวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวนั    

วาระที ่๑๐ องค์ประธานโครงการ พระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER  
  ONE ปี ๒๕๕๘ และทรงตดิตามงานทีไ่ด้พระราชทานพระด าริในปีทีผ่่านมา  ดงันี ้

   ๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รายงานผลการบ าบัดรักษา                 
และฟ้ืนฟูจติใจสมาชิกใครตดิยายกมอืขึน้  ในทีป่ระชุมคณะกรรมการอ านวยการเป็นประจ าทุกปี   
   ๒. ให้กรมสุขภาพจิต  จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพิ่มเติม  เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญมาช่วยกันคิด  ผลิตและพัฒนาความรู้  ส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของวัยรุ่น
และเยาวชนในโครงการ TO BE NUMBER ONE   เราท าเร่ืองนีไ้ด้   เพราะเรามีผู้ใหญ่ใจดีช่วยท างาน                  
มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีแนวทางการท างาน   
และมเีครือข่ายอยู่ทัว่ประเทศ 
   ๓. การจัดอบรมฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น หลังการบ าบัดรักษา 
ครบ ๔ เดือน  จะด าเนินการในปี ๒๕๕๙  ต้องเตรียมการให้ดี  เพราะอาจต้องของบประมาณ                        
เพิ่มจากแผนงานด้านการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติดโดยตรง และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย   
เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในสถานพินิจ  ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ   
และกระทรวงยุติธรรม  รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงดูแล 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ  ทั้งสามหน่วยงานจึงน่าจะช่วยสนับสนุน
การจดัอบรมเร่ืองนีไ้ด้ 



 

   ๔. ให้กรมประชาสัมพันธ์  โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
รายงานความก้าวหน้าในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์  งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในที่
ประชุมคร้ังต่อไปด้วย 
   ๕. ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์  และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  ปรับเปลี่ยนสถาน
ทีต่ั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงด าเนินงานมาหลายปี  ท าให้เกดิผลกระทบต่อการใช้บริการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  จึงให้กรมสุขภาพจิตและกรุงเทพมหานคร  ร่วมกันหารือกับศูนย์การค้าทั้ง ๒ แห่ง  
เพือ่แก้ไขปัญหาและรายงานผลให้ทราบด้วย   
   ๖. การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ในกระทรวงยุติธรรม เป็นเร่ือง
น่าสนใจ  เพราะกลุ่ มเป้าหมายในกรมราชทัณฑ์  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ 
กรมคุมประพฤติ  มีลักษณะพิเศษ การด าเนินงานมีข้อจ ากัด  จึงให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานและรูปแบบกจิกรรมที่เหมาะสม และขอให้รายงาน
ความก้าวหน้าในทีป่ระชุมคร้ังต่อไป 
   ๗. ให้กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมสุขภาพจิต  และกรุงเทพมหานคร หารือ
ร่วมกนั  เพือ่หาแนวทางการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีรูปแบบที่
เหมาะสม  เพือ่เอือ้ต่อการขยายเครือข่ายชมรม  และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุม
ทัว่ทุกเขต   
   ๘. ปี ๒๕๕๘ ในฐานะประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มีแผน
เดนิทางไปเยีย่มเยยีน ให้ค าปรึกษา และให้ก าลงัใจแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE  ในจังหวัดภูมิภาค             
๑๗ - ๑๘ แห่ง  รวมทั้งเขตต่างๆ  ในกรุงเทพมหานครอกี ๕ เขต 
   ๙. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกองทุนมูลนิธิ TO BE 
NUMBER ONE  ให้สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก  
TO BE NUMBER ONE และครอบครัวที่ประสบภัย หรือ ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่มีความประพฤติดี  
เรียนด ี แต่ครอบครัวยากจน   
 
 
 



 

   ๑๐. หน่วยงานหลกัทีร่่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หากมี
ข้อเสนอแนะ หรือ มคีวามคดิเห็นอย่างไร  สามารถน าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าปี 

มตทิีป่ระชุม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 

เลกิประชุม ๑๗.๐๐  น. 

 นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์  ผู้จดรายงานการประชุม
 ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

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

   
 
 
 
  


