
 ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 TO  BE NUMBER ONE  คร้ังที ่๕ 
วนัองัคารที ่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

ณ    ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑   ช้ัน  ๒     ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
………………………………………………………. 

 

ผู้เข้าประชุม 

 
๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา   สิริวฒันาพรรณวดี                                               องคป์ระธานกรรมการ 

๒ นายไชยา    สะสมทรัพย ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข                  รองประธานกรรมการคนท่ี  ๑ 
๓ พล.ตรีพฤณท ์ สุวรรณทตั ผูช่้วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม        

แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม             รองประธานกรรมการคนท่ี ๒  
๔ ม.ล.ปนดัดา ดิศกุล ท่ีปรึกษาดา้นความมัน่คง และโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  

แทน  รัฐมนตรีวา่กระกระทรวงมหาดไทย          รองประธานกรรมการคนท่ี ๓  

๕ นายสุรพล เอกโยคยะ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงยติุธรรม                                                    
แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม             รองประธานกรรมการคนท่ี ๔ 

๖ นายบุรี แกว้เล็ก รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ                                     
แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ         รองประธานกรรมการคนท่ี ๕                            

๗ นายไพจิตร เทียนไพฑูรย ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน                
แทน  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน              รองประธานกรรมการคนท่ี ๖                            

๘ นายสุธา ชนัแสง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์          
                                                                            รองประธานกรรมการคนท่ี ๗ 

๙ นายศจัธร วฒันะมงคล ผูอ้  านวยการส านกังานกิจการพิเศษ                          
แทน  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ                                  กรรมการ 

๑๐ นายชวรัตน์ ชาญวรีกลู รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข                                           กรรมการ     

๑๑ นพ. ปราชญ ์ บุณยวงศว์ิโรจน์ ปลดักระทรวงสาธารณสุข                                                                   กรรมการ 
    



 ๒ 

๑๒ พนัเอกแรงภูมิ เหมะทพัพะ ประจ าส านกังานเลขานุการส านกังานปลดั กระทรวงกลาโหม 
แทน  ปลดักระทรวงกลาโหม                                                             กรรมการ 

๑๓ นางอุบล หลิมสกุล ผูต้รวจราชการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  
แทน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรรมการ  

๑๔ นายไพศาล วเิชียรเก้ือ อธิบดีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน            
แทน  ปลดักระทรวงยติุธรรม                                                             กรรมการ 

๑๕ นางอมัพร นิติสิริ ผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน 
แทน  ปลดักระทรวงแรงงาน                                                              กรรมการ 

๑๖ คุณกิตติ ล้ิมชยักิจ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด                กรรมการ 

๑๗ พล.ต.ท.วฒิุ ลิปตพลัลภ ผูบ้ญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด                         
ผูแ้ทน   ผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติ                                    กรรมการ 

๑๘ นายสิทธิสัตย ์ เจียมวงศแ์พทย ์ รองปลดักรุงเทพมหานคร                                                                        
ผูแ้ทน  ปลดักรุงเทพมหานคร                                                             กรรมการ 

๑๙ พล.ตรีภานุวชิญ ์ พุม่หิรัญ รองเจา้กรมแพทยท์หารบก                                             
ผูแ้ทน  ผูบ้ญัชาการทหารบก                                                               กรรมการ 

๒๐ คุณวรานุช หงส์ประภาส ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ                                               
ผูแ้ทน  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ                                                กรรมการ 

๒๑ คุณบุษบา กรัยวเิชียร ท่ีปรึกษาระบบราชการ                                               
ผูแ้ทน  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน                           กรรมการ 

๒๒ นายกีรติกา จิตรายานนท ์ ผูจ้ดัรายการ ๘                                                                       
ผูแ้ทน อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ 
และสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  ช่อง ๑๑                            กรรมการ                                                                   

๒๓ นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง                                       
ผูแ้ทน  อธิบดีกรมการปกครอง                                                          กรรมการ 

๒๔ นายวชิล มนสัเอ้ือศิริ รองอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน                                        
ผูแ้ทน  อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน                                                   กรรมการ 

    



 ๓ 

๒๕ นายศุทธิชยั บุนนาค ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ อ.ส.ม.ท. 
ผูแ้ทน   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  อ.ส.ม.ท. จ  ากดั มหาชน           กรรมการ 

๒๖ พนัเอกจิรศกัด์ิ เอ่ียมสมบุญ ผูแ้ทน  ผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง  ๕                     กรรมการ 

๒๗ นางปริยาภสัสร์ โพธ์ิเตียน เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์  
ผูแ้ทน  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั Thai  PBS                                      กรรมการ 

๒๘ นางสาวจีระเกศ ศิริปรีดาภกัด์ิ ประธานกรรมการบริษทั  เจ  เอส  แอล จ ากดั                                   กรรมการ 

๒๙ นางประภาวดี ธานีรนานนท ์ ผูช่้วย   กรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายประชาสัมพนัธ์           
ผูแ้ทน  ประธานกรรมการบริษทั  จี  เอม็  เอม็   แกรมม่ี                    กรรมการ 

๓๐ นายชาคริต นากระโทก ผูแ้ทน  ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกประชาสัมพนัธ์                
ผูแ้ทน  ประธานกรรมการบริษทั  มีเดีย  ออ๊ฟ มีเดีย                          กรรมการ 

๓๑ นพ.มล.สมชาย        จกัรพนัธ์ุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต                                               กรรมการและเลขานุการ 

๓๒ นพ. วชิระ เพง็จนัทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต                                         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๓๓ มล.ยพุดี ศิริวรรณ ท่ีปรึกษาส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE          
                                                                                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓๔ นายอาภาพงศ ์ กฤตเวทิน กระทรวงยติุธรรม 
๓๕ นายปราชญา กรองแกว้อารยะ กระทรวงมหาดไทย 
๓๖ นางฐิติมา สุริยาพนัธ์ กรุงเทพมหานคร  

๓๗ พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา ประสานพานิช กระทรวงมหาดไทย 

๓๘ นายวลัลภ รุ่งเรือง กระทรวงแรงงาน 

๓๙ นางกญัญารัตน์ จิรจินดา กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

๔๐ นพ. ชูวทิย ์ กญัชนะ หวัหนา้ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

๔๑ นพ. สถาพร วงษเ์จริญ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ๒ 

๔๒ นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ๓ 

๔๓ นพ. นิทศัน์ รายยวา ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต  ๑๑ 

๔๔ นพ. สมยศ ดีรัศมี           ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต  ๑๔ 



 ๔ 

๔๕ นพ. ณรงค ์ ฉายากุล           ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต  ๑๕,๑๗ 

๔๖ นพ. เรวตั วศิรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย ์

๔๗ นพ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

๔๘ นพ. เสรี หงษห์ยก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

๔๙ นพ. นรังสันต ์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                          

๕๐ นพ. ประพจน์ เภตรากาศ รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

๕๑ พญ. นนัทา อ่วมกุล ผูแ้ทนอธิบดีกรมอนามยั 

๕๒ นางสาวโรจนา  โกวทิวฒันพงศ ์ ผูแ้ทนอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย  ์

๕๓ นางสุจิดา ชุติมา ผูแ้ทนผูอ้  านวยการองคก์ารเภสัชกรรม 

๕๔ นางอญัชลี ศิริทรัพย ์ ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

๕๕ นายณฐัพงศ ์ ศีตวรรัตน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

๕๕ นายสุพจน ์ ฤชพนัธ์ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

๕๖ นายวนั อยูบ่  ารุง ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

๕๗ นพ. ววิฒัน์ ยธาภูธานนท ์ นายแพทย ์ ๑๐ โรงพยาบาลศรีธญัญา 

๕๘ นพ. วเิชียร ดีเป็นธรรม ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิต เขต ๔    กรมสุขภาพจิต 

๕๙ นายธนิต วรมรรคไพสิฐ เลขานุการกรม  กรมสุขภาพจิต 

๖๐ นางณฏัฐญา พฒันะวาณิชนนัท์ ผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิต เขต ๘   กรมสุขภาพจิต 

๖๑ นางตติยา ทุมเสน ผูอ้  านวยการส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE   กรมสุขภาพจิต 

๖๒ นายสุทิน ธราทิน ผูจ้ดัการแผนยาเสพติดส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๖๓ น.ส. ดาริน ก าแพงเพชร ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๖๔ พ.ต.อ. ทกัษช์ยั กาญจนเศรษฐ์ ผูก้  ากบัการฝ่ายป้องกนัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด 

๖๕ นางเฉลา หนูตุ่นศรี ผูแ้ทนผูอ้  านวยการศูนยสุ์ขภาพจิต  ท่ี ๑   กรมสุขภาพจิต 

    



 ๕ 

๖๖ พ.อ.มหศกัด์ิ เทพหสัดิน  ณ  อยธุยา กระทรวงกลาโหม 

๖๗ นายปิติ ณ  สุวรรณ กระทรวงมหาดไทย 

๖๘ นายกฤษดา โสศิริ กรมการปกครอง                    กระทรวงมหาดไทย 

๖๙ น.ส. ภาธิดา สมิง กรมการพฒันาชุมชน             กระทรวงมหาดไทย 

๗๐ พ.ต.ท.ยทุธนา พฤกษรุ่์งเรือง ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด         กระทรวงยติุธรรม 

๗๑ พ.ต.ท.กิตติ สตูร์ สถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี             จงัหวดันนทบุรี 

๗๒ พ.ต.ท.สิริกร สิงห์หล สถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี             จงัหวดันนทบุรี 

๗๓ นายแสงมาศ แป้นนางรอง กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน    กระทรวงยุติธรรม 

๗๔ นายลกัษณ์ กาญจนินทุ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน    กระทรวงยุติธรรม 

๗๕ นายสมญา เก้ียวฝ้ัน กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน    กระทรวงยุติธรรม 

๗๖ นางฐิติมา สุริยาพนัธ์ ส านกัอนามยั  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี เสด็จยงัหอ้งประชุมชยันาทนเรนทร  อาคาร  ๑   
ชั้น  ๒    ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นประธานการประชุม  ตามวาระ  ดงัน้ี 
 
วาระที ่๑ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  (นายไชยา  สะสมทรัพย)์ กราบทูลรายงานวตัถุประสงคข์องการจดั
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงคป้์องกนัและและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO  BE NUMBER ONE  คร้ังท่ี   
๕/๒๕๕๑  วนัองัคารท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๑  ดงัน้ี 

๑)  เพื่อกราบทูลรายงานผลการด าเนินโครงการ TO BE NUMEBR ONE  ปี  ๒๕๕๐  ในความ
รับผดิชอบของหน่วยงานหลกัและหน่วยงานเครือข่ายต่อองคป์ระธาน 

๒) เพื่อใหค้ณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMEBR ONE  จากทุกภาคส่วนไดรั้บ
ทราบแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๕๑ จากองคป์ระธานโครงการฯ และน าไปปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

๓)  เพื่อใหค้ณะกรรมการอ านวยการฯ  แต่ละภาคส่วนไดรั้บทราบปัญหา  อุปสรรค  รวมทั้งความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และน าไปพฒันางานในความรับผิดชอบใหมี้ความเขม้แขง็
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

๔) เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามแนวทางพระด าริ
และพระประสงค ์ในปี  ๒๕๕๑ 

๕) เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ  แก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  ท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความ
มุ่งมัน่ไปสู่ความส าเร็จ  สมดงัพระปณิธานขององคป์ระธานโครงการท่ีไดท้รงรับเป็นองคป์ระธานและเป็นองคน์ าในการ
รณรงคด์ว้ยพระองคเ์อง 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทยป์ราชญ ์ บุณยวงศว์โิรจน)์ เบิกคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
รณรงคป้์องกนัและและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ เขา้รับพระราชทานเข็มท่ีระลึก 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทยห์ม่อมหลวงสมชาย  จกัรพนัธ์ุ)  กราบทูลรายงานกิจกรรมเด่นในโครงการ 
ปี ๒๕๕๐ และเสนอการขยายผลต่อเน่ืองในปี  ๒๕๕๑  ดงัน้ี 

๑) โครงการ TO BE NUMBER ONE  ไดข้ยายผลการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  TO BE NUMBER  
ONE FRIEND CORNER   ในสถานศึกษา   สถานประกอบการ  และชุมชนเพิ่มข้ึนจ านวนมาก   ปัจจุบนัมีศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น
ทัว่ประเทศ  ๓,๙๒๘ แห่ง     แยกเป็นสถานศึกษา  ๑,๕๙๐  แห่ง  สถานประกอบการ ๑๘๒  แห่ง   และชุมชน ๒,๐๓๓ แห่ง 

๒) กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน     กระทรวงยุติธรรม     มีเป้าหมายเร่งด าเนินการจดัตั้ง
ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  TO   BE   NUMBER  ONE   FRIEND CORNER  ในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน   และศูนย์
ฝึกอบรมในสังกดัทัว่ประเทศ     ปี ๒๕๕๐  ไดเ้ปิดทดลองด าเนินงานไปแลว้  ๒  แห่ง ท่ีจงัหวดัราชบุรีและจงัหวดัปทุมธานี  
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๓) การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลในโครงการ TO BE NUMBER ONE   ผา่นจงัหวดั เห็นสมควร
ขอความร่วมมือกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงไดแ้ก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
ยุติธรรม  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  และกรุงเทพมหานคร   เพื่อให้ไดข้อ้มูลภาพรวมของการ
ด าเนินงานในระดบัประเทศ  

๔) การด าเนินงานทดลองหารูปแบบและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมของศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น  ใน
สถานศึกษา     และการจดัค่ายเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตให้แก่เยาวชน  ตามโครงการน าร่อง ๑๕ จงัหวดั    ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  นบัวา่ประสบความส าเร็จ  และเป็นท่ีพึงพอใจ
แก่เยาวชนผูรั้บบริการใน    ๑๕  จงัหวดัน าร่อง  จนมีการขยายผลการด าเนินงานทั้งการจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นและการจดั
ค่าย TO BE NUMBER ONE  เกินกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้  านวนมาก    คาดวา่จะไดผ้ลสรุปการด าเนินงานโครงการน าร่อง
ในภาพรวม    ภายในปี ๒๕๕๑ 

๕)  กิจกรรมเด่นในรอบปี   ๒๕๕๐    ไดแ้ก่    การจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  รณรงคเ์ลิกยาเสพติด  ๙๘๐  ชีวิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ๕  ธนัวามหามงคล  
เฉลิมพระชนม ์ ๘๐  พรรษา  องคร์าชนั  หน่วยงานหลกัท่ีร่วมเป็นเจา้ภาพไดร่้วมรณรงคแ์ละด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
ผูเ้สพและติดยา  โดยการบ าบดัรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ฝึกอาชีพ  พฒันาอาชีพ  และจดัหางานอยา่งครบวงจร  รวมจ านวน
ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ    ๑,๔๘๖  ราย   เกินกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้  านวนมาก  น าความปล้ืมปิติแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุก
คนเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดมี้โอกาสอนัยิ่งใหญ่ท าความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  รวมทั้งไดรั้บพระกรุณาธิคุณให้เขา้เฝ้า
องคป์ระธานโครงการฯ เม่ือวนัท่ี  ๑๗   ธนัวาคม  ๒๕๕๐   ท่ีศูนยป์ระชุมอิมแพค   เมืองทองธานี 

๖) การเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในโครงการ TO   BE   NUMBER   ONE   ในจงัหวดัภูมิภาค  ณ  
วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน   ๒๕๕๐   นบัรวมได ้ ๗๑  จงัหวดั  คงขาดเพียง  จงัหวดัพทัลุง  สตูล   พงังา   และปัตตานี   ส่วนเขต
พื้นท่ีในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยงัไม่ไดก้  าหนดแผนเพื่อกราบทูลเชิญเสด็จ   ในปี ๒๕๕๑  จึงขอพระราชทานอนุญาตกราบ
ทูลเชิญเสด็จเยีย่มเพื่อพระราชทานขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานในโครงการ  TO   BE   NUMBER   ONE   ต่อไป          

๗) การพฒันาแกนน าเยาวชนในศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น  กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนการจดัอบรม     
แก่เยาวชนกวา่  ๓๐๐  คน  พร้อมทั้งส่ือเทคโนโลยแีละคู่มือจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 

๘) การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในโครงการ TO   BE   NUMBER   ONE    นอกจากการจดักิจกรรม
และการประกวดแข่งขนัต่างๆ  ซ่ึงไดด้ าเนินการตลอดปี  รวมทั้งการจดังานมหกรรมระดบัภาคและระดบัประเทศประจ าปี
แลว้  ท่ีไดรั้บกระแสตอบรับจนมี Rating  อยู่ในอนัดบัสูงของสถานีโทรทศัน์ช่อง ๑๑   ณ  ปัจจุบนัคือ  รายการ TO   BE   
NUMBER   ONE    Variety  โดยเฉพาะในช่วง  Talk  To The  Princes  เหล่าสมาชิก TO   BE   NUMBER   ONE   ทุกรุ่น 
ทุกวยั จากทุกอาชีพ  ไดเ้ฝ้าติดตามชมกนัทัว่ประเทศ  โดยทางรายการไดรั้บ  Feed  Back ทั้งทางจดหมาย  โทรศพัท ์         
และ Website จ านวนมาก  
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๙) ในปี ๒๕๕๐  โครงการ TO   BE   NUMBER   ONE   ขอขอบคุณหน่วยงานหลกั  ซ่ึงไดแ้ก่  
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงแรงงาน       กระทรวงยุติธรรม       
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  กระทรวงมหาดไทย   และกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงนอกจากจะให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  อยา่งเต็มท่ีแลว้ ยงัให้การสนบัสนุนงบประมาณในส่วนท่ีขาด  
ท าใหโ้ครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  สามารถด าเนินงานไดต้ามแผน  และประสบความส าเร็จอยา่งดียิง่ 

 
วาระที ่๒ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกราบทูลเชิญทอดพระเนตร VDO Presentation สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

TO  BE  NUMBER  ONE  ปี ๒๕๕๐  
  
วาระที ่๓ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ 
  ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐  
 
วาระที ่๔ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เบิกผูแ้ทน  ๕  กระทรวงหลกั กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๐ และ

แผนปฏิบติัการ ปี  ๒๕๕๑   ตามล าดบั  ดงัน้ี 

หม่อมหลวง ปนัดดา  ดิศกุล    ทีป่รึกษาด้านความมั่นคงและโฆษกกระทรวงมหาดไทย   กราบทูลรายงาน
ผลการสนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการ   TO  BE  NUMBER ONE    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  และแนวทางการด าเนินงาน
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดปี  ๒๕๕๑   ของกระทรวงมหาดไทย 
   การสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี    พ.ศ.    ๒๕๕๐   
    ๑) การสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์์  
เลิกยาเสพติด    ๙๘๐ ชีวติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส   ๕ ธนัวามหามงคล เฉลิมพระชนม ์   ๘๐ พรรษาองคร์าชนั โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาก  ๗๕ จงัหวดั จ านวน ๙๘๑  คน  เป็นชาย   ๘๙๘   คน หญิง ๘๓  คน ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดมี้โอกาสเขา้เฝ้า
องคป์ระธานโครงการฯ    และถวายค ามัน่สัญญาจะเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดต่อหนา้พระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์    
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี ๑๗  ธนัวาคม ๒๕๕๐  ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
    ๒) การสนบัสนุนการจดัประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึงนบัตั้งแต่มีการจดั
ประกวดตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั กระทรวงมหาดไทย ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบเป็นเจา้ภาพจดั
ประกวดกิจกรรม ๒  ประเภท คือ ประเภทจงัหวดั TO  BE  NUMBER  ONE และชมรม TO  BE  NUMBER ONE ในชุมชน
ภูมิภาค ซ่ึงการจดัประกวดไดมี้การพฒันารูปแบบและกฎกติกา   เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุน้ให้
เกิดการท างานดว้ยความเขม้แขง็ ต่อเน่ือง   และขยายเครือข่ายให้กวา้งขวางยิง่ข้ึน  โดยมีการยกระดบั ประเภทจงัหวดั TO   BE 
NUMBER ONE ดีเด่น เป็นประเภทจงัหวดัตน้แบบเพิ่มอีก ๑ รางวลั ซ่ึงเร่ิมในการประกวดประจ าปี   ๒๕๕๑  น้ีเป็นตน้ไป 
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    ๓) ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีโครงการ TO BE NUMBER ONE ด าเนินต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี องคป์ระธานโครงการเสด็จเยีย่มสมาชิกภูมิภาค การรับสมคัรสมาชิก 
การขยายเครือข่ายจดัตั้งชมรม     การจดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น การจดัค่ายเยาวชน การประกวดความสามารถต่างๆ    และการสมคัร
เป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE กระทรวงมหาดไทย  ไดม้อบหมายใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะประธาน
คณะท างาน TO BE NUMBER ONE ของจงัหวดั   ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ด าเนินการในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
   ส าหรับแนวทางการด าเนินการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด ปี  ๒๕๕๑ 
    ๑) ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  และจงัหวดัทุกจงัหวดั เร่งรัดพฒันาบทบาทของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบั ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล เขา้มาเป็น
เจา้ภาพและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีอยา่งจริงจงั 
    ๒)  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีย ัง่ยืน     ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนใน
พื้นท่ี กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายใหก้รมการปกครอง ส่งเสริมบทบาทผูป้ระสานพลงัแผน่ดินในทุกหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อท า
หนา้ท่ีดา้นการข่าว ติดตามช่วยเหลือผูเ้สพ/ผูติ้ด และบูรณาการการท างานกบัพลงัแผน่ดินของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาชิก     
TO BE NUMBER ONE  อสม.เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ื้นท่ีปลอดจากยาเสพติด 
    ๓) กรมการพฒันาชุมชน  จะมีบทบาทในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาพื้นฐานของชุมชน/
หมู่บา้น ควบคู่กบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชุมชน โดยเสริมสร้างสถาบนัครอบครัวให้
เขม้แขง็ สร้างผูน้ าชุมชน ผูน้ าเยาวชน ผูน้ าสตรี และใชเ้วทีประชาคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
แกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง 
    ๔) มาตรการจดัระเบียบสังคม กระทรวงมหาดไทย ไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการควบคุม จดัระเบียบสภาพแวดลอ้มไม่ใหเ้ป็นเง่ือนไขของปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดไปสู่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนของชาติ โดยให ้ผูว้า่ราชการจงัหวดั/นายอ าเภอทุกจงัหวดั ก ากบัดูแลใหเ้จา้ของสถานบริการ สถานบนัเทิง แหล่ง
มัว่สุมอ่ืนๆ ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งจะไม่อนุญาตให้เปิดสถานบริการเพิ่มเติม มาตรการในการป้องปรามเด็กรถ
ซ่ิง/รถแวน้ ขณะเดียวกนั ใหเ้พิ่มพื้นท่ีบวกใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ส าหรับท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรคไ์ปพร้อมกนัดว้ย นอกจากนั้น 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน กระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งการใหทุ้กจงัหวดัจดัท าฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศดา้นยา
เสพติด เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบดว้ย  
 นางอมัพร   นิติสิริ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน    กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐ และเสนอแผน ปฏิบติังาน  ปี ๒๕๕๑  ดงัน้ี 
  ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี  ๒๕๕๐   
   กระทรวงแรงงานได้น้อมรับโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ตามพระด าริของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี   ซ่ึงเป็นโครงการส าคญัยิ่งของการขบัเคล่ือนในการป้องกนัและ



 ๑๐ 

แกไ้ขปัญหายาเสพติด  การจดัตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มมากข้ึนทุกปี  และนอกจาก
ประชากรวยัท างานจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจพิษภยัของยาเสพติดแลว้   ยงัพบวา่การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานประกอบการก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่ายิง่อนัเห็นไดช้ดั   คือ 
   ๑) เกิดความสามคัคีและความรู้ความเขา้ใจกนัระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง รวมถึงเพื่อน
ร่วมงาน  ซ่ึงต่างร่วมมือกนัท ากิจกรรมกนัในสถานประกอบการ  อนัท าให้เกิดเกราะป้องกนัยาเสพติดท่ีมีต่อตนเองและ
องคก์ร  นอกจากน้ีกิจการของโครงการยงัมีผลถึงการประกอบธุรกิจอนัท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนดว้ย 
   ๒) เกิดการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์จากชมรม TO BE NUMBER ONE  จาก
สถานประกอบการไปยงัภาคส่วนต่างๆ  ไดแ้ก่  โรงเรียน  วดั  องคก์รเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงครอบครัวของ
สมาชิกท่ีอยูใ่นสถานประกอบการไดมี้ส่วนในการด าเนินกิจกรรม  เกิดประโยชน์เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  และท าให้อตัราการ
เขา้ออกจากงานของลูกจา้งนอ้ยลงดว้ย 
   ๓) เกิดภาพของการแสดงความจงรักภกัดีท่ีเป็นรูปธรรมสามารถจบัตอ้งได้   กล่าวคือ  
เหล่าสมาชิกต่างภาคภูมิใจท่ีไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   โดยในปี   ๒๕๕๐   กระทรวงแรงงานไดน้อ้มน าพระด ารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  
ราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี  ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดมาด าเนินการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการโดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกจา้งท่ีเป็นเยาวชนเป็นหลกั  เน่ืองจากเห็นวา่เป็นกลุ่มเส่ียง  ท่ีมีโอกาสในการเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัยาเสพติด   โดยการป้องกนัเยาวชนในสถานประกอบการให้ห่างไกลยาเสพติด   สร้างค่านิยม  ปรับเปล่ียนทศันคติ   และ
สร้างกระแส   “การเป็นท่ีหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด”  รวมทั้งสร้างความเขา้ใจและปรับเจตคติ   ของนายจา้ง  ในการให้โอกาส
และยอมรับผูเ้สพยาเสพติด  โดยการใหไ้ปบ าบดัรักษา  และกลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ซ่ึงผลการด าเนินการ   มีดงัน้ี 
   ๑) รณรงคใ์ห้สถานประกอบการทัว่ประเทศ  จดัตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในสถาน
ประกอบการ  เพื่อสร้างกระแส  สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ  ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  อนัจะ
ก่อใหเ้กิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อตนเอง     ครอบครัว  และชุมชนโดยรอบ   
   ๒)  ด าเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการประจ าปี  
๒๕๕๐  ทั้งระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  และระดบัประเทศ  โดยทัว่ประเทศมีชมรมเขา้ร่วมประกวดจ านวน  ๓๕ ชมรม   ผา่น
การคดัเลือกเขา้ร่วมประกวดในระดบัประเทศ  จ  านวน  ๑๕ ชมรม  และไดรั้บพระราชทานถว้ยรางวลัและประกาศเกียรติคุณ
จากองค์ประธานโครงการ    ชมรมชนะเลิศท่ี  ๑  ไดแ้ก่  บริษทั ซูมิโตโม่   อิเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)  จ  ากดั  
จงัหวดัระยอง  รางวลัชนะเลิศท่ี  ๒  ไดแ้ก่  บริษทั  สุพารา จ ากดั  จงัหวดัพงังา  และรางวลัรองชนะเลิศท่ี  ๓  ได้แก่  บริษทั 
บุรีรัมยย์เูน่ียน  ชูส์  จ  ากดั  จงัหวดับุรีรัมย ์
   ๓)  การด าเนินงานตามโครงการ  TO  BE   NUMBER   ONE   เลิกยาเสพติด  ๙๘๐ ชีวิต 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา องคร์าชนัย ์ โดยกระทรวงแรงงาน
ไดมี้ส่วนร่วมด าเนินงานดา้นฝึกและพฒันาอาชีพให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงติดยาเสพติดและเขา้รับการบ าบดัรักษา ฟ้ืนฟู



 ๑๑ 

สมรรถภาพตามขั้นตอนและกระบวนการดูแลช่วยเหลือผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติดใหส้ามารถกลบัมาด าเนินชีวิตไดเ้ป็นปกติใน
สังคม  โดยไดด้ าเนินการฝึกและพฒันาอาชีพใหผู้ผ้า่นการบ าบดั  จ  านวนทั้งส้ิน ๑๕๒ คน  
   ๔)  รณรงคใ์ห้สถานประกอบการทัว่ประเทศเป็นสถานท่ีท่ีปลอดยาเสพติดและไม่มีผูท่ี้เขา้ไป
ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด  โดยให้นายจา้งและลูกจา้งมีความรู้ความเขา้ใจและร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งใน
สถานประกอบการและชุมชนโดยรอบ 
   ๕) การปรับเจตคตินายจา้งให้โอกาสผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเขา้รับการบ าบดั  และฟ้ืนฟู  โดย
กระทรวงแรงงานไดข้อความร่วมมือสถานประกอบการ   หากตรวจพบพนกังานเป็นผูเ้สพ/ผูติ้ดยา  ขอความร่วมมือส่งตวัเขา้
รับการบ าบดั  รักษา ฟ้ืนฟู  โดยไม่ถือเป็นวนัลา  และจ่ายค่าจา้งตามปกติ  และรับกลบัเขา้ท างานเม่ือพน้สภาพการใชย้าเสพติด  
โดยไดรั้บการรับรองจากแพทย ์ หรือไดผ้า่นการบ าบดัรักษาของส่วนราชการ  หรือสถานบ าบดัท่ีไดรั้บการรับรองจากทาง
ราชการ   ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอยา่งดี 
   ๖)  ด าเนินการจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในดา้นยาเสพติด  สังกดักระทรวงแรงงานใน
ส่วนภูมิภาค  เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ   รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมให้สถานประกอบการด าเนินงานตามโครงการ รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา  
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ   อย่างมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานขององค์ประกอบตาม
วตัถุประสงค์ ๓  ก  คือ  กรรมการ  กองทุน  และกิจกรรม  และสนบัสนุนการจดัตั้งมุมเพื่อนใจวยัท างาน (Friend Corner)  
เพื่อเป็นจุดศูนยร์วมของสมาชิกชมรม  ตามหลกัแนวคิด  ปรับทุกข ์ สร้างสุข  แกปั้ญหา  พฒันา EQ     
   ๗)  การจดักิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด  “กระทรวงแรงงานรวมใจ ขจดัภยัยาเสพติด  ร่วม
เทิดไทองค์ราชนั” ในวนัท่ี  ๒๖ -๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๐ เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของยาเสพติด   
โดยในงานไดมี้การจดันิทรรศการ  และจดักิจกรรมบทเวที  ซ่ึงผูร่้วมงาน  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีกระทรวงแรงงาน  ผูใ้ช้แรงงาน   
นกัเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  และผูน้ าชุมชนแฟตดินแดง   ทั้งน้ีไดมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด TO BE  NUMBER  ONE ใหผู้ร่้วมงานไดรั้บทราบและร่วมขบัร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ร่วมกนัดว้ย 
  แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี  ๒๕๕๑   
   กระทรวงแรงงานได้จัดท าแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๕๑  โดยเน้นขยายผลการ
ด าเนินงานในปี       ๒๕๕๐  ใหข้ยายวงกวา้งและเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน          โดยเฉพาะในปีน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงาน (นางอุไรวรรณ เทียนทอง) ไดม้อบนโยบายการท างาน โดยมุ่งเนน้นโยบายดา้นยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีตอ้ง
รีบด าเนินการ  ซ่ึงการด าเนินงานตามโครงการ  TO BE NUMBER ONE  โดยมีแผนการด าเนินงานดงัน้ี 
   ๑) รณรงคแ์ละสนบัสนุนให้มีการจดัตั้งชมรม TO   BE   NUMBER   ONE   ในสถาน
ประกอบการเพิ่มมากข้ึน 
   ๒)  จดัท าขอ้มูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบนั   



 ๑๒ 

   ๓)  สนบัสนุนให้มีการรับสมคัรสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ท่ีติดยาเสพติด เขา้รับ
การบ าบดัรักษา  ฟ้ืนฟู  และขอความร่วมมือใหบ้ริษทัรับสมาชิกกลบัเขา้ท างานภายหลงัจากการบ าบดัรักษาตามขั้นตอนแลว้ 
     ๔)  ด าเนินการฝึกทกัษะและพฒันาอาชีพให้ผูผ้า่นการบ าบดั  เพื่อให้สามารถ     มีทกัษะฝีมือ  
สามารถประกอบอาชีพหรือพฒันาฝีมือตนเองได ้
   ๕)  ด าเนินการจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE    ดีเด่นในสถานประกอบ
กิจการระดับภาคและระดบัประเทศประจ าปี ๒๕๕๑  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกวดระดับภาค  เพื่อคดัเลือกเข้าสู่การ
ประกวดระดบัประเทศ  ซ่ึงในปีน้ีไดก้ าหนดใหมี้การประกวด   ๒ ประเภท   ไดแ้ก่  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก และกลาง  ซ่ึงมีลูกจา้งน้อยกว่า  ๕๐๐ คน  และสถานประกอบการขนาดใหญ่  ซ่ึงมีลูกจา้ง  มากกว่า  
๕๐๐  คนข้ึนไป     โดยในปีน้ีมีสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางเขา้ร่วมการประกวด  จ านวน ๓๐ ชมรม และจ านวน
สถานประกอบการขนาดใหญ่เขา้ร่วมประกวด จ านวน ๑๘ ชมรม 
 

  นายบุรี  แก้วเล็ก  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กราบทูลรายงานผลการด าเนินการโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ปี ๒๕๕๐  และแผนปฏิบติังานปี  ๒๕๕๑  ดงัต่อไปน้ี 

ผลการด าเนินการโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ปี ๒๕๕๐ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  เป็นอีกหน่ึงนโยบายส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด  และไดมี้การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการไดด้ าเนินงานภายใตน้โยบายดงักล่าวซ่ึงมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายหลายกิจกรรมท่ีสร้าง
ความตระหนกัและปลุกจิตส านึกให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด  เม่ือโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
หรือ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี  ไดก้  าเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี ๙ 
มิถุนายน  พุทธศกัราช ๒๕๔๕  กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นผูดู้แลเยาวชนทัว่ประเทศจึงได้น้อมรับโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  มาเป็นโครงการหลกัในการขบัเคล่ือนการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โดยท า
หน้าท่ีเผยแพร่โครงการฯ  รับสมคัรสมาชิกเยาวชนทัว่ประเทศ   ก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีส าคญัคือ การ
สนบัสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ของโครงการ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมี
หลกัการด าเนินการ  ดงัน้ี  

๑) ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นเครือข่ายต่อตา้นยาเสพติด 
โดยมุ่งจดักิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้นยาเสพติดให้แก่ครู  บุคลากร  และนกัเรียน  เพื่อให้ครูและบุคลากร
สามารถเป็นแกนน าในการจดักิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด  รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้แก่นกัเรียน  เพื่อให้เป็นนกัเรียนแกนน า
และเป็นนกัเรียนเครือข่ายต่อตา้นยาเสพติด 



 ๑๓ 

๒) ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  พฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ โดยพัฒนา
นกัเรียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ใหน้กัเรียนเห็นบุคคลตวัอยา่งท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกและทกัษะในการป้องกันยาเสพติด  มีค่านิยมท่ีรังเกียจยาเสพติด  รวมทั้งดูแล
พฤติกรรมนกัเรียน  และแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอยา่งทนัท่วงที 

๓)  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการป้องกนัและบ าบดัการติดยา
เสพติด โดยส่งเสริม และสนับสนุนการจดักิจกรรมดา้นยาเสพติดทุกรูปแบบ  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและผูป้กครอง  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการป้องกนัและบ าบดัผูท่ี้ติดยาเสพติด 

๔)  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด  โดยการจัด
กิจกรรมกบัสถานศึกษาต่างๆ  และชุมชน  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ  เพื่อขยายผลการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดสู่ชุมชน 

๕)  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  พฒันาให้นกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชนปลอดจากยาเสพติด โดย
ส่งเสริมการจดักิจกรรมตามนโยบายครบทุกขั้นตอนตามกระบวนการด าเนินงานท่ีวางไวด้ว้ยการประสานความร่วมมือทุก
ฝ่าย ทั้งครู บุคลากร  และนกัเรียน  สถานศึกษา  เครือข่ายและชุมชน   

แผนการปฏิบติังานด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  
    ๑)  จดัอบรมแกนน านกัเรียนเพื่อสร้างความรู้  ความเขา้ใจในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด    ในสถานศึกษา 
    ๒)  อบรมนักเรียนแกนน า  เพื่อเพื่อสร้างความรู้ส าหรับจดักิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดร่วมกบันกัเรียน 
    ๓)  สร้างเครือข่ายแกนน าเยาวชนนอกระบบโรงเรียน  ในทุกพื้นท่ีเขตการศึกษา  เพื่อการ
รณรงคร่์วมกบัเยาวชนในสถานศึกษา อนัจะก่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 
    ๔)  การสร้างกิจกรรมทางเลือกใหม่ ๆ ใหก้บัเยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 
    ๕)  การขยายศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นสู่โรงเรียนใหไ้ดท้ัว่ถึงมากท่ีสุด 
 

  นายไพศาล วิเชียรเกือ้ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   กราบทูลรายงานผลและแผนการ
ด าเนินการโครงการ  TO BE NUMBER ONE   ดงัต่อไปน้ี 
   ผลการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER  ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 
๒๕๔๘  โดยมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการต่างๆโดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจากกรมสุขภาพจิต และในปีงบประมาณ ปี ๒๕๔๙
กรมพินิจไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากการจดัท า TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ส าหรับศูนยก์ารฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน ซ่ึงรับผดิชอบควบคุมดูแลแกไ้ขสงเคราะห์เด็กและเยาวชนตามค าพิพากษาของศาล ซ่ึงไดจ้ดัตั้งอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน ๖  แห่ง และในเขตภูมิภาคอีก ๑๑  แห่ง รวมเป็น ๑๗  แห่ง โดยศูนยฝึ์กและอบรมเหล่าน้ีไดจ้ดั



 ๑๔ 

สถานท่ีภายในเป็นมุมร่วมกิจกรรมเพื่อใหเ้ด็กและผูท่ี้สนใจ ดว้ยแนวคิด ปรับทุกข ์ สร้างสุข พฒันาอีคิว ทั้งจากเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และพฒันากลุ่ม 

  รูปแบบการด าเนินงานในปี  ๒๕๕๐  ของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย  
รูปแบบท่ี ๑ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ไดจ้ดัท ารูปแบบศูนยฝึ์กส าหรับเยาวชน

และน าร่อง ท่ีศูนยฝึ์กอบรมเขต  ๒ ราชบุรี และสถานพินิจและคุมครองเด็กปทุมธานี โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
จากองคก์รเอดส์สหประชาชาติ โดยผา่นส านกังานองคก์รสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)  

รูปแบบท่ี ๒  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ไดจ้ดัท าคู่มือปฏิบติังานของศูนย์
เพื่อนใจวยัรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ท่ีใชใ้นศูนยก์ารฝึกอบรมต่างๆ และระบุกิจกรรมประจ าสัปดาห์
ท่ีชดัเจนน าไปสู่การขยายผลการด าเนินงานท่ีชดัเจนในปี  ๒๕๕๐  โดยขยายผลการด าเนินงานน้ีไปใชใ้นสถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กเยาวชน ในส่วนของภูมิภาคอีก ๑๗  แห่ง  

ผลการด าเนินการปี ๒๕๕๐   กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
ในหมวดงบประมาณของปี ๒๕๕๐ ในหมวดรายจ่ายอ่ืนตามแผนการป้องกนัแกไ้ขและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงมีการ
ด าเนินการต่อไปน้ี  

๑)  มีการพฒันาในงานโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในศูนยเ์ด็ก
และการฝึกอบรมจ านวน 17 แห่งขั้นตน้  

๒)  มีการด าเนินงานโครงการน าร่องจากโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER ขยายไปสู่ในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ านวน ๑๑  แห่ง 

๓)  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
FRIEND CORNER ของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการน้ี  

๔)  จดัท าโครงการค่ายลูกเสือจากศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนจ านวน  ๑๗  แห่ง  ซ่ึงมี
ผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน  ๗๕๐  คน  

๕) จดัท าโครงการค่ายเยาวชนไม่พึ่งพายาเสพติด ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน ๑๐๙ คน  เม่ือเดือน
สิงหาคม ปี  ๒๕๕๐  ท่ีจงัหวดันครนายก  

๖) จดัท าโครงการเป็นหน่ึงดว้ยกีฬาโดยไม่พึ่งพายาเสพติดโดยมีการจดัการแข่งขนัฟุตซอล
ระหวา่งเด็กและเยาวชนในสถานฝึกอบรมและกรมพินิจทัว่ประเทศรวม  ๒,๖๐๐ คน ประจ าเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๐  ท่ี
กองทพัอากาศดอนเมือง 

๗)  จากผลการด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ประจ าปี  
๒๕๕๐ ท าใหมี้เด็กและเยาวชน ร่วมเป็นสมาชิกดงัน้ี มีเยาวชนแกนน า จ  านวน 437 คน และสมาชิกโครงการ TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CORNER จ  านวน  ๓,๗๑๘   คน  ส่วนในสถานพินิจมีเยาวชนท่ีเป็นแกนน าจ านวน   ๒๒๖  คน 
และสมาชิก จ านวน  ๑,๖๙๑  คน รวมเป็นแกนน าทั้งส้ิน ๖๖๓   คน จ านวนสมาชิกทั้งส้ิน   ๕,๔๐๙  คน 



 ๑๕ 

  แผนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามแผนปี  ๒๕๕๑         
ไดมี้แผนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  

๑)  พฒันาการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNERในศูนยฝึ์ก
และอบรมเด็กและเยาวชน  ทั้ง  ๑๗  แห่ง ใหมี้ความเขม้ขน้มากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ าเนินการไปแลว้ ๒ ไตรมาส 

๒)  พฒันาการด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในสถาน
พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จ านวน ๑๑ แห่งใหไ้ดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัไดท้  าไปแลว้ ๒ ไตรมาส 

๓) ด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการน าร่อง TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ในเดือน กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ ท่ีกรุงเทพฯเพื่อจะน าความรู้ขยายไปใชใ้นสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากเดิมท่ีน าไปใชแ้ลว้  ๑๑  แห่ง  

๔)  ด าเนินการจดัประชุมแผนการปฏิบติัการเพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการน้ีจาก
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ คาดวา่จะจดัการไดใ้นเดือนสิงหาคม ปี  ๒๕๕๑    

๕)  จากการท่ีกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  ไดจ้ดัตั้งสถานพินิจทัว่ประเทศครบ
ทั้ง  ๗๖จงัหวดัแลว้ แต่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เพียง ๓๔ จงัหวดัเท่านั้น ดงันั้นทางกรมพินิจจึงตอ้งการให้จงัหวดัท่ี
เหลือไดมี้การจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ข้ึนมา ซ่ึงคาดวา่จะครบทั้ง  ๓๔  แห่ง ภายในปี 
๒๕๕๒  และเม่ือสามารถจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNERครบหมดแลว้ คาดวา่จะมีแกนน าเยาวชน
จากกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศทั้งส้ิน ๑,๕๐๐ คน สมาชิกโครงการทั้งส้ิน  ๗,๒๐๐  คน 

 

  นายแพทย์สมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูอ้  านวยการส านกัอนามยักรุงเทพมหานคร  กราบทูลรายงานผลการ
ด าเนินโครงการTO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๐  และแผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๑  โดยน าเสนอในรูปแบบวดีีทศัน์เป็น
เวลา ๘  นาที ดงัน้ี  
   ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๐  

   กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอ้งการสร้าง
ค่านิยมใหแ้ก่คนกรุงเทพมหานครท่ีสามารถเป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพายาเสพติด   โดยในปี ๒๕๕๐  ไดด้ าเนินการตาม
ยทุธศาสตร์ โดยมีหลกัดงัต่อไปน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  การรณรงคเ์พื่อปลุกจิตส านึกท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด โดยทางกรุงเทพมหานครไดข้บัเคล่ือนกิจกรรมใหต้รงตามวตัถุประสงคโ์ดยมีการด าเนินงาน   ดงัน้ี 

        ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สมคัรเป็นสมาชิกใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกจ านวน  ๘๗๗,๔๘๒  คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE 
รวม  ๒,๓๔๘ ชมรม และมีการจดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อส่งเสริมและการเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรม 
ไดแ้ก่ กิจกรรมใครติดยายกมือข้ึน ไดมี้ผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติด เขา้รับการบ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ านวน  ๗,๔๘๓  คน   



 ๑๖ 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูช้ายอาย ุ ๑๘-๒๔  ปี   กิจกรรมเป็นหน่ึงไดโ้ดยไม่พึ่งพายาเสพติด โดยจดักิจกรรมรณรงคใ์นวนัส าคญั
ต่างๆ เช่น วนัเด็กแห่งชาติ วนังดสูบบุหร่ีโลก วนัต่อตา้นยาเสพติด เทศกาลเขา้พรรษา เป็นตน้  และท่ีส าคญักรุงเทพมหานคร
พร้อมประชาชนอีกจ านวน  ๑,๕๐๐  คน ไดร่้วมเขา้เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี  
องคป์ระธานโครงการ  ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ในวนัท่ี ๒๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใหแ้ก่เยาวชนในชุมชน จดัตั้งศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่น จ านวน ๖๑ แห่ง และจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นระหวา่งวนัท่ี ๒๔- ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๐ ณ 
โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์  ซ่ึงเป็นโรงเรียนน าร่องศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นของสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรคใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ๔๓๖  โรงเรียน ส่งเสริมการจดักิจกรรม TO BE NUMBER ONE และ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคต์า้นภยัยาเสพติดทุกโรงเรียน ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค ์ ฝึกทกัษะการ
กีฬา พฒันาอีคิว และสู่ความเป็นเลิศ  จดักิจกรรมระหวา่งสภาเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

   ด าเนินงานตามโครงการTO BE NUMBER ONE  รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ๙๘๐  เน่ือง 
ในวโรกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕  ธนัวาคม เฉลิมพระชนม ์ ๘๐  พรรษา องคร์าชนั    ในการประชุมคณะอ านวยการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๐ ผลการด าเนินงานมีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ ๕๐๕ ราย และมีผูผ้า่นการ
บ าบดัฟ้ืนฟู 330 ราย และผา่นการฝึกอาชีพ ๑๕๕ ราย และผูมี้อาชีพกลบัเขา้ศึกษาต่อ ๒๖๗ ราย หลงัจากท่ีไดผ้า่นการบดัรักษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  การพฒันาทกัษะชีวติและเครือข่ายพฒันาการช่วยเหลือปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาโดยอบรมคุณครูและนกัเรียน รวมทั้งกลุ่มเส่ียง และมีการเฝ้าระวงัพื้นท่ีพิเศษ ๒๔ โรงเรียน จ านวน ๑๒๐ คน 
และอบรมนกัเรียนแกนน านอกพื้นท่ีเฝ้าระวงัพิเศษ ทั้งหมด ๔๙ โรงเรียน จ านวน ๒๙๔ คน อบรมทกัษะชีวติใหแ้ก่เยาวชนใน
สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐๐ คน บุคลากรทางการแพทยส์าธารณสุข ตลอดจนบุคลากรในศูนยเ์ยาวชน 
๑๐๐ คน เพื่อใหมี้การใชท้กัษะชีวติในกลุ่มเป้าหมาย ประสานเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้องคุม้ครองเด็กผูด้อ้ยโอกาส
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัอบรมขา้ราชการจ านวน ๑๑๐คนรองรับการจดัตั้งคณะกรรมการระดบัเขตจ านวน ๕๐  
เขต  
  กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รท่ีพร้อมด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เน่ืองจากมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานตามยทุธศาสตร์หลกัในทุกดา้น ทั้งน้ี กรุงเทพมหานครไดใ้หค้วามส าคญัในการบ าบดั
แก่ผูท่ี้ติดยาเสพติดโดยไดเ้ปิดใหบ้ริการตามโรงพยาบาล ๙ แห่ง และศูนยบ์ริการสาธารณสุข อีก ๑๘ แห่ง ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขสาขาอีก ๗๖ แห่ง แนะน าแนวทางการด าเนินชีวติและฝึกอาชีพ ณ บา้นพิชิตใจเขตประเวศ เพื่อใหผู้ค้นเหล่าน้ี
กลบัไปใชชี้วติไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข นอกจากน้ียงัไดเ้ปิดบา้นอุ่นใจ  ใหก้บัเด็กเร่ร่อนไร้ท่ีอยู ่ ใหก้ลบัสู่ครอบครัวดว้ยความ
อบอุ่น จดักิจกรรมคนกรุงเทพไม่เสพยาเพื่อสนบัสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE อยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงั
สนบัสนุนไม่ใหมี้การสูบบุหร่ีตามสถานท่ีราชการ เพื่อใหเ้พื่อใหส้ถานท่ีราชการไร้ควนับุหร่ีและบุคลากรในสถานท่ีราชการ 
 



 ๑๗ 

มีสุขภาพท่ีดี จึงไดรั้บเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีราชการปลอดบุหร่ีดีเด่นในวนังดสูบบุหร่ีโลก ปี ๒๕๕๐ อีกทั้งไดส้นบัสนุน
งบประมาณจ านวน ๒๒ ลา้นบาทใหก้รมราชทณัฑ์ก่อสร้างสถานท่ีควบคุมตวัผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด ท่ีเรือนจ าคลองเปรมอีกดว้ย  
   แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๑ 
    ส าหรับแผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๑  กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการเพื่อสานต่อโครงการ  
TO BE NUMBER ONE อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  อาทิ   

- จดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและสถานประกอบการ   
- จดักิจกรรมค่ายเยาวชนป้องกนัไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนไปยุง่เก่ียวกบับุหร่ี  
- จดัตั้งมิวนิวไลฟ์ อิดูเคชัน่ เซ็นเตอร์  เป็นศูนยสุ์ขภาพท่ีเซ็นทรัล พระราม ๓ 

 เป็นการจดักิจกรรมเพื่อเรียนรู้การท างานของร่างกายและเรียนรู้ปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด และไดร่้วมมือกบัส านกังาน ปปส. 
ในการแลกเปล่ียนฐานขอ้มูลดา้นต่างๆ เพื่อร่วมกนัพฒันาและขบัเคล่ือนใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วาระที ่๕ ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยก์ราบทูลการด าเนินงานท่ีให้การสนับสนุน

โครงการ TO BE NUMBER ONE และแผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๑   และเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกราบทูล เสนอแนวนโยบายการด าเนินงานยาเสพติดและแนวทางการ
สนบัสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   ปี ๒๕๕๑  ตามล าดบั  

 

นางอุบล     หลิมสกุล  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กราบทูล
รายงานการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ที่ให้การสนบัสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  ดงัน้ี  
  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์       ไดด้ าเนินงานด้านการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์การรณรงค์ เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน และยุทธศาสตร์การพฒันาทกัษะชีวิตและ
เครือข่ายการป้องกนัและช่วยเหลือ โดยมีผลและแผนการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกดั ประกอบด้วย ส านักงาน
ปลดักระทรวง ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและ
พิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอาย ุและการเคหะแห่งชาติ   ดงัน้ี 
  ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ (ในช่วง ๖ เดือนแรก) มีดงัน้ี 
    ๑)  การร่วมเป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
(คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และคณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE) 



 ๑๘ 

    ๒)  แจง้ทุกส่วนราชการในส่วนกลาง และส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดัทุกจงัหวดั ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE   
    ๓)  โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานการณ์ยาเสพติด  ช้ีแจงเนน้ย  ้านโยบาย  กรอบแนวทางการด าเนินงาน  ก าหนดเป้าหมาย
และบูรณาการแผนการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
    ๔)  โครงการพลังครอบครัวไทยต้านภัยยาเสพติด ในพื้นท่ีระบาด   ๒๔ จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เจา้หน้าท่ีส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั และเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน ๑๙๒ คน มีความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลครอบครัวและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน การใชชี้วิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการและส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายในการด าเนินการเพื่อเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด  
    ๕)  โครงการศูนยฟ้ื์นฟูผูผ้า่นการบ าบดัยาเสพติด (บา้นพกัใจ จงัหวดัสระบุรี) เป็นโครงการ
น าร่องเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพ/ผูติ้ดท่ีผ่านการบ าบดัรักษาแลว้จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมแก่ครอบครัว/ ชุมชน และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดแก่บุคคลใน
ครอบครัว/ชุมชน และประชาชนทัว่ไป ปัจจุบนัมีผูรั้บบริการจ านวน ๒๑ คน 
    ๖)  โครงการค่ายเฝ้าระวงัและพฒันาเยาวชนบนพื้นท่ีสูงในการป้องกนัปัญหายาเสพติด  ใน
พื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนยพ์ฒันาสังคมท่ีมีพื้นท่ีติดบริเวณชายแดน    และมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดทาง
ภาคเหนือตอนบน ๕ จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่  เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา เพื่อให้เยาวชน ครอบครัว  และชุมชน  
บนพื้นท่ีสูงมีศกัยภาพ มีความรู้  เกิดความตระหนกัถึงปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหายา
เสพติด  
    ๗)  โครงการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง โดยศูนย์
พฒันาสังคมไดจ้ดักิจรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด จดัแข่งขนักีฬาป้องกนัยาเสพติด รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และจดัฝึกวิชาชีพ เพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียงการติดยาเสพติด ผูป้กครอง แกนน า
เยาวชน ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด มีแนวทางการป้องกนั สร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวและชุมชน และมี
ภูมิคุม้กนัรู้เท่าทนัโทษยาเสพติด    
    ๘)  โครงการหอพกัสีขาว ซ่ึงได้จดักิจกรรมการเยี่ยมนักศึกษาเพื่อสร้างมิตรผูป้ระกอบการ 
การสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง “ผูป้ระกอบการหอพกักบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาหอพกั”  การอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัระเบียบหอพกัให้เอ้ือต่อ
การศึกษาและพกัอาศยัของเยาวชน  และการสร้างความเขา้ใจในภาพกวา้ง โดยการผลิตส่ือ โปสเตอร์    แผน่พบั และวซีีดี  
 
 
 



 ๑๙ 

    ๙)  โครงการส่งเสริมการด าเนินกิจการหอพกัให้เป็นไปตามกฎหมาย ไดแ้ก่ กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้หอพกัด าเนินการถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยการออกหน่วยเคล่ือนท่ีต่ออายุใบอนุญาตหอพกั และออกหน่วยรับจด
ทะเบียนหอพกั การจดัประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการจดัระเบียบหอพกั และการออกตรวจและด าเนินคดีกับหอพกัท่ี
ด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. ๒๕๐๗ 
    ๑๐)  โครงการอบรมเยาวชนตา้นยาเสพติด โครงการอบรมชุมชนสีขาว โครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต โครงการอบรมเยาวชน “ล้อมรักให้ครอบครัว ลอ้มร้ัวยาเสพติด” เพื่อเป็นการเฝ้าระวงั 
ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นท่ีโครงการเคหะชุมชน และโครงการบา้นเอ้ืออาทรเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค 
  แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดแ้ก่ 
    ๑)  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรก าลงัพลปฏิบติังานยาเสพติดโครงการพฒันากลไกและ
การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  และการอ านวยการ ก ากบั ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงานเฝ้าระวงั/ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของกระทรวงฯ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ก าลงัพลผูป้ฏิบติังานยาเสพติดใน
ส่วนกลางและระดบัพื้นท่ี  นกัเฝ้าระวงั และคณะท างานเฝ้าระวงัภาคีเครือข่าย 
    ๒)  โครงการเร่ืองชีวิตคู่ตอ้งรู้กนั โครงการเสริมทกัษะในการพฒันาสถาบนัครอบครัว ๕ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชนตน้แบบ โครงการสายใย
รักครอบครัว โดยเป็นแผนสร้างภูมิคุม้กนัในการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหายาเสพติดท่ีเกิดกบัครอบครัว ให้แก่เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั เจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนต าบล และคณะท างานศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวในชุมชน   
    ๓)  โครงการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง โดย
ศูนยพ์ฒันาสังคมไดจ้ดักิจรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด จดัแข่งขนักีฬาป้องกนัยาเสพติด รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และจดัฝึกวิชาชีพ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัและรู้เท่าทนัโทษของยาเสพติด ส าหรับเด็กและ
เยาวชน ผูป้กครองของเด็ก และแกนน าชุมชน 
    ๔)  โครงการประชุมปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพสภาเด็ก และเยาวชนจงัหวดัเพื่อสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวงัและตา้นภยัยาเสพติด ไดแ้ก่ กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จงัหวดัเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัและตา้นภยัยาเสพติด     การสนบัสนุนการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวงัและตา้นภยัยาเสพติด 
การติดตามและประเมินผล โดยเนน้กลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาวชน และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง       และโครงการหอพกัสีขาว 
ไดจ้ดักิจกรรมพลงัเยาวชนในหอพกัตระหนกัในสังคม และการสัมมนาใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการหอพกั  
 
 
 



 ๒๐ 

    ๕)  การจดักิจกรรมออกก าลงักายวนัข้ึนปีใหม่และวนัเด็ก การสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
และจดัแข่งขนักีฬา การจดัตั้งคณะกรรมการชุมชน อาสาสมคัรและกลุ่มต่างๆ เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดั 
ดา้นป้องกนัยาเสพติดและสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขชุมชนเขม้แข็ง และการจดัอบรม/จดักิจกรรมป้องกนัยาเสพติด จ านวน 
๑๐ รุ่น จ านวน ๒,๐๐๐ คนในพื้นท่ีโครงการเคหะชุมชน และพื้นท่ีโครงการบา้นเอ้ืออาทรเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล 
และส่วนภูมิภาค 
 

นายกติติ  ลิม้ชัยกจิ  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด   กราบทูล เสนอ 
แนวนโยบายการด าเนินงานยาเสพติดและแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER ONE             
ปี ๒๕๕๑  ตามล าดบั  
   แนวนโยบายการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

การด าเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๑ ยงัคงให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นหลัก ภายใต้มาตรการหลัก ๔ แนวทาง ประกอบด้วย มาตรการปราบปรามยาเสพติด 
(Supply) มาตรการบ าบัดรักษา (Demand) มาตรการด้านป้องกันกลุ่มเส่ียงมิให้มีโอกาสเก่ียวข้องกับยาเสพติด (Potential 
Demand) และมาตรการบริหารจดัการ (Management)   
    การด าเนินงานตามมาตรการด้านป้องกันฯ เน้นการด าเนินงานกับกลุ่มเส่ียง     โดย
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนถือเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอตัราเส่ียงสูงท่ีสุดต่อปัญหายาเสพติด และเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาสลบัซับซ้อน
มากท่ีสุด ท าให้มิติการแกไ้ขปัญหาเยาวชนจ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมากในการด าเนินงาน
ดงักล่าว  ทั้งน้ี ส านกังาน ป.ป.ส. ไดก้ าหนดกรอบกิจกรรมเพื่อด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประกอบดว้ย ๑) 
การสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด   ๒) การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์/ปรับเจตคติ   ๓) การเพิ่มพื้นท่ี/ปัจจยับวก  ๔) การควบคุมพื้นท่ี/
ปัจจยัเส่ียง ๕) การพฒันาแกนน า/เครือข่ายเยาวชน  ๖) การพฒันาวชิาการและองคค์วามรู้  
    การด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน โดยโครงการ TO  BE  NUMBER ONE  เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการ
ด าเนินงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชน การเพิ่มพื้นท่ีบวกให้กบั
เยาวชน และการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์            ซ่ึงผลการด าเนินงานในช่วงท่ีผา่นมาถือวา่ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะการ
รณรงคส์ร้างกระแส         การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ชุมชน ตลอดจนศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่นซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงขณะน้ี
โครงการ TO  BE  NUMBER ONE  สามารถสร้างกระแสให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่
ไดมี้โอกาสและทางเลือกในการร่วมกิจกรรมเชิงบวกเพื่อป้องกนัตนเองจากภยัของยาเสพติด 
 
 



 ๒๑ 

แนวทางการสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในปีท่ีผา่นมา ส านกังาน ป.ป.ส.   
ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินโครงการ  TO  BE  NUMBER ONE   ประกอบดว้ย 

๑)  สนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินการประกวดกิจกรรม   TO  BE  
NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๐ ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

๒)   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บงบประมาณดา้นยาเสพติดจาก ส านกั
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE     จ  านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท      (แปดสิบลา้นบาทถว้น)   

๓)  ส านกังาน ป.ป.ส.  สนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจดัโครงการ TO  BE  
NUMBER ONE  ใหก้บั กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งส้ิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (สิบลา้นหา้แสนบาทถว้น) แบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 

        ๓.๑  การประกวดกิจกรรม TO  BE  NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๐ รวม  ๕  ประเภท 
จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) 

        ๓.๒  กิจกรรมคอนเสิร์ต TO  BE  NUMBER ONE  ตอน The Theater Of Love 
จ  านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หา้แสนบาทถว้น) 

       ๓.๓ สนบัสนุนโครงการ ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ บทบาทของชุมชน  ในการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (จดัสร้างภาพยนตร์ 
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ) ผา่นทางมูลนิธิคุณพุม่ จ  านวน    ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หา้ลา้นบาทถว้น)  

ส าหรับ  ปี ๒๕๕๑   ส านกังาน ป.ป.ส.  ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินโครงการ TO  BE  NUMBER 
ONE  ประกอบดว้ย 

๑)  สนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินการประกวดกิจกรรม  TO  BE  
NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๑ ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

๒)  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บงบประมาณดา้นยาเสพติดจากส านกั
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม TO  BE  NUMBER ONE   จ  านวน ๘๘,๕๒๖,๒๐๐ บาท (แปดสิบแปดลา้นห้าแสนสอง
หม่ืนหกพนัสองร้อยบาทถว้น) เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๐ จ านวน ๘,๕๒๖,๒๐๐ บาท     (แปดลา้นหา้แสนสองหม่ืนหกพนัสอง
ร้อยบาทถว้น)  

๓)  ส านักงาน ป.ป.ส.  สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจดัโครงการ TO  BE  
NUMBER ONE ให้กบั กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งส้ิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๐  จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการมหกรรม TO  BE  NUMBER ONE   

 
 
 



 ๒๒ 

วาระที ่๖ องค์ประธานพระราชทานแนวทางและแผนการด าเนินงานโครงการ TO  BE   NUMBER  ONE 
   ปี  ๒๕๕๑  ดังนี ้

ขอให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติั    ท่ีจะเชิญคณะกรรมการอ านวยการฯ มาร่วมประชุม    เพื่อรับทราบ
นโยบายและแนวทางด าเนินงานโครงการ   TO BE NUMBER ONE ประจ าปี จากองคป์ระธาน     และกราบทูลรายงานผล
การด าเนินงานภาพรวมในระดบักระทรวง   เพื่อหากการด าเนินงานมีปัญหาและอุปสรรค ก็จะได้ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อ
หาทางแกไ้ขต่อไป 
  ปี  ๒๕๕๑   โครงการ  TO   BE    NUMBER    ONE   ไดรั้บงบประมาณ  สนบัสนุนจากรัฐบาล  จ านวน    
๘๓,๕๒๙,๐๐๐    บาท    จากท่ีขอไปทั้งส้ิน ๑๓๔,๘๕๖,๒๐๐  บาท    กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ    ไดป้รับ
ลดแผนการด าเนินงานให้คงเหลือ ท่ีจ  าเป็นต้องใช้จ่ายตามแผนจ านวน   ๑๐๘,๕๒๙,๐๐๐  บาท   ซ่ึงแสดงว่ายงัขาด
งบประมาณท่ีจะท างานให้ครบตามแผนในปีน้ี   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   โดยจากรายงานงบประมาณโครงการ  TO  BE  
NUMBER  ONE     ยอ้นหลงั ตั้งแต่เร่ิมตน้    จะเห็นวา่โครงการ TO   BE   NUMBER  ONE   ตอ้งการงบประมาณสนบัสนุน
แต่ละปีไม่เกิน  ๑๒๐  ลา้นบาท     จึงขอฝากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงทั้งกระทรวงสาธารณสุข   ส านกังบประมาณ   และ
ส านักงานปปส.   ได้ช่วยพิจารณาสนับสนุนด้วย    เพื่อท่ีแต่ละปี    จะได้ไม่ตอ้งช่วยกนัหาทางแก้ไข     โดยขอรับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ    ในไตรมาสหลงัของปีงบประมาณอีกต่อไป    ซ่ึงงบประมาณปีละ  ๑๒๐  ลา้นบาท   ส าหรับ
การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศ    เพื่อสมาชิก  TO   B E   NUMBER ONE   กวา่   ๓๐   ลา้นคน 
ใน   ๗๕   จงัหวดั  และกรุงเทพมหานคร    คงเป็นจ านวนท่ีไม่มากเกินไป    จึงขอฝากและขอขอบคุณคณะกรรมการฯ   ทุก
ท่านล่วงหนา้ส าหรับเร่ืองส าคญัน้ี 
  ส าหรับแนวทางการท างานร่วมกนัในปี ๒๕๕๑  มีเร่ืองท่ีจะฝากไวด้งัน้ี 
    ๑. ใหติ้ดตามผลการด าเนินงานโครงการ ๙๘๐ ชีวติฯ เพื่อดูผลส าเร็จของการใหบ้ริการ   โดยเฉพาะ
ดา้นการบ าบดัรักษา ผูเ้สพ และผูติ้ดท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
    ๒. การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลในโครงการ  TO  BE  NUMBER   ONE ขอใหทุ้กฝ่ายร่วมมือกนั   
เช่นเดียวกบัการบูรณาการ  ในเร่ืองอ่ืนๆ    เห็นวา่   กระทรวงหลกั   คือกระทรวงมหาดไทย    เพราะผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็น
ประธานโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ของจงัหวดั     ทุกอยา่งตอ้งข้ึนอยูก่บัผูว้า่ฯอยูแ่ลว้ และท่ีผา่นมาทุกจงัหวดัก็มี
ความเขม้แขง็มาก 
    ๓. ปีน้ีจะเนน้การเยีย่ม   และติดตามผลการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในสถานศึกษาและชุมชน   
โดยเฉพาะใน  ๑๕  จงัหวดัน าร่องของโครงการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตแก่เยาวชน     ซ่ึงปีท่ีแลว้ ไดรั้บเงินสนบัสนุนการ
ท างานใน  ๑๕  จงัหวดั  จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    ๔.ในจงัหวดัภูมิภาค    การไปเยีย่มศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นและชุมชน   เน่ืองมาจาก ไดข้อ้มูลความพร้อม   
ส่วนกรุงเทพมหานคร   มีอีกหลายเขตท่ียงัไม่ไดไ้ป    จึงขอใหก้รุงเทพมหานครช่วยพิจารณาดว้ย 
 



 ๒๓ 

    ๕.  เร่ืองนิตยสาร TO BE NUMBER ONE อยากใหแ้พร่หลายกวา่น้ี   โดยเฉพาะในกลุ่มพวกเราเอง   
หากกระทรวงหลกัๆท่ีท างานร่วมกนัเชิญชวนหน่วยงานในความรับผิดชอบ   รับเป็นสมาชิกโดยทัว่กนั   ก็จะเป็นการเผยแพร่ 
และประชาสัมพนัธ์ผลงานใหแ้ก่สมาชิกโดยตรง   มีอะไรก็สามารถส่ือสารถึงกนัได ้  ก็ขอใหรั้บไวพ้ิจารณาดว้ย 
    ๖. สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  และศูนยฝึ์กอบรมของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน   กระทรวงยุติธรรม   อยูใ่นแผนท่ีจะไปเยีย่มเยยีน และดูการด าเนินงานของศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น   พร้อมเม่ือใดขอให้
รายงานดว้ย    ยนิดีท่ีจะไปท าพิธีเปิดให้ 
    ๗. การจดัประกวดผลงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE     ในมหกรรมระดบัภาค   และ
ระดบัประเทศเป็นประจ าทุกปี  เป็นความประสงค์ท่ีตอ้งการใหทุ้กจงัหวดัภูมิภาคและทุกเขตในกรุงเทพมหานคร   ด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื    จึงถือเอาวนัยาเสพติดสากล   คือวนัท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ของทุกปี     
เป็นวนัรวมพล   TO BE NUMBER ONE ประจ าปี     ส าหรับปีน้ี ระดบัประเทศจะจดัในวนัท่ี   ๒๘  มิถุนายน   ขอใหทุ้กฝ่าย
ไดร่้วมมือกนัเหมือนเช่นเคย    
    ๘. เร่ืองการรณรงคด์ว้ยกิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์     ยงัคงตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง    เนน้ความ
ทนัสมยั    เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและวยัรุ่น    ปีน้ีจึงใหเ้พิ่มการจดัรายการวทิย ุ TO BE NUMBER ONE Variety On 
Radio  ข้ึนทางสถานี   ๑๐๑   F.M.   เพื่อการส่ือสาร    ๒   ทาง   มีการเปิดสายเขา้มาคุยและปรึกษาปัญหา    มีการตอบ
จดหมาย   และ Up-date ข่าวสารในโครงการ   ทุกวนัเสาร์ –  อาทิตย ์ เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐  น.    
    ๙.  ขอสนบัสนุนงบประมาณปี   ๒๕๕๑   เพิ่มอีก   ๒๕  ลา้นบาท    เพื่อด าเนินงานตามแผน     
 

มติทีป่ระชุม รับทราบแนวทางและแผนฯพระราชทาน  ในส่วนที่แต่ละหน่วยงานเกีย่วข้อง 
 

เลกิประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
      
 
    (นางสาวเนตรชนก บัวเลก็)  ผู้จดรายงานการประชุม 
        นักวชิาการสาธารณสุข  ๗ ว. 
 
 

    (หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 


