
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๙ 

วันอังคารที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   องค์ประธาน 
๒ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     รองประธานกรรมการ 
๓ นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รองประธานกรรมการ 
   แทน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
๔ พล.อ. วรวิทย์ ชินะนาวิน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม           รองประธานกรรมการ 
   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
๕ พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงมหาดไทย  รองประธานกรรมการ 
   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๖ น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
   สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  
   และความม่ันคงของมนุษย์  
๗ น.ส.ส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน  รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
๘ นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รองประธานกรรมการ 
   แทน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
๙ นพ.ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 
๑๐ พล.ต.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรรมการ 
   แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม   
๑๑ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
   แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๑๒ นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  กรรมการ 
   ความม่ันคงของมนุษย์  
   แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
   ความม่ันคงของมนุษย์  
๑๓ นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ ๔,๕  กรรมการ 
   แทน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  



๑๔ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
   แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร  
๑๕ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ  กรรมการ 
   ปราบปรามยาเสพติด  
๑๖ พล.ท.จิรเดช สิทธิประณีต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน  กรรมการ 
   แทน  ผู้บัญชาการทหารบก  
๑๗ น.ส.นวรัตน์ อโนมะศิริ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ  ก กรรมการ 
   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
๑๘ นางชลิดา โชติยกุล ที่ปรึกษาระบบราชการ  กรรมการ 
   แทน   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๑๙ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความม่ันคงภายใน  กรรมการ 
   แทน อธิบดีกรมการปกครอง  
๒๐ นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
   แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
๒๑ พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บังคับการประจ ากองบัญชาการต ารวจ  กรรมการ 
   ปราบปรามยาเสพติด  
   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  
๒๒ พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  กรรมการ 
๒๓ น.ส.วราพร องคะลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท อ.ส.ม.ท. จ ากัด  กรรมการ 
   (มหาชน)   

 
  

แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บรษิัท อ.ส.ม.ท.  
จ ากัด มหาชน 

๒๔ นายบริสุทธิ์    บูรณะสัมฤทธิ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
   แทน   กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 
๒๕ พล.ต.โชติภณ จนัทร์อยู่ ที่ปรึกษากรรมการผู้อ านวยการใหญ่   กรรมการ 
   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
   แทน ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
๒๖ นายชาญชัย กรรณสูต ผู้ช่วยผู้จัดการส านักกรรมการผู้จัดการ  กรรมการ 
   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗  

 

  

แทน กรรมการผู้จัดการสถานโีทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ 
 
 
 



๒๗ น.ส.ประภาวดี ธานิรนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการฝ่าย Corporate PR  กรรมการ 
     &Public Affairs บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) 
     แทน  ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด  (มหาชน) 
๒๘ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน กรรมการ 
   และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๒๙ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กรรมการ 
     และเลขานุการ 
๓๐ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  กรรมการ 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑ ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรรมการ 

     และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
๒  ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
๓  ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ยูบีซี 
๔  ประธานกรรมการบริษัท เจ เอส แอล จ ากัด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ นายปราชญา    กรองแก้วอารยะ ผู้อ านวยการส่วนกิจการพิเศษ 
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 

๒ นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ผู้แทน กรมราชทัณฑ์ 

๓ นายนเรศ แก้วเฉย หัวหน้าฝ่ายบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
   ผู้แทน กรมราชทัณฑ์ 

๔ นางอัญชลี ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

๕ 
นายยุทธนา 

สุระสมบัติ
พัฒนา ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๖ น.ส.มาลี จันทร์วัฒรังกูล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 



   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๗ น.ส.สุนันท์ ยืนยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 

๘ นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อ านวยการกองการพัฒนาชุมชน   ส านักพัฒนาสังคม 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

๙ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง หัวหน้ากลุ่มนโยบายพิเศษ   ส านักกิจการพิเศษ    
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ ผศ.อรวรรณ ชลวาสิน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน  
   กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๑ น.ส.พจนีย ์ เจนพนัส ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๒ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๑๓ 
พ.ต.ท.หญิงธช
กานต์ ปัทมะศิริ รองผู้ก ากับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรม  

   กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
   ผู้แทน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๔ นางกฤษณา จันทร์ตรี หัวหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองแผนงาน 
   ผู้แทน กองแผนงาน    

๑๕ น.ส.เนตรชนก บัวเล็ก ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    

๑๖ นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
   ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   

๑๗ น.ส.สตรีรัตน ์ รุจิระชาคร หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
   ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑ พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๒ นพ.อภิชัย มงคล ร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



๓ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
๔ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕ นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๕ 
๖ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๐ 
๗ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓ 
๘ นพ.ค ารณ ไชยศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔ 
๙ นพ.ประดิษฐ์ วินิจจะกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๖ 

๑๐ นพ.ทรงยศ ชัยชนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๘ 
๑๑ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๑๒ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๓ นพ.ทวี ตั้งเสรี  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
๑๔ น.ส.นิตยา  แย้มพยัคฆ์ แทน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๕ นางล าพาส พิศปั้น  แทน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔ 
๑๖ น.ส.ฐปณภร เจริญวงศ์  แทน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๙ 
๑๗ นายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์  เจ้าพนักงานปกครอง  กรมการปกครอง 
๑๘ นายกานต์ ตลุมบอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน ป.ป.ส. 
๑๙ น.ส.ศุภรัตน ์ บูรณสมภพ  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  กรุงเทพมหานคร 
๒๐ น.ส.ปนัดดา ปาลวัฒน์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ    

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๒๑ น.ส.ประภาพรรณ หาญวิเศษ  นักพัฒนาสังคมช านาญการ   

    ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร 
๒๒ น.ส.อรอุมา ประทุมมณี  เจ้าหน้าที่ฝ่าย Corporate PR & Public Affairs  

    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) 

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ นายธาตร ี    บุญมาก 
 ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ ส านักอ านวยการกองอาสารักษา
ดินแดน 

    กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย 

๒ น.อ.หญิงสุภัคนาถ  บุญสม ร.น.  ประจ าส านักงานเลขานุการ  กระทรวงกลาโหม 
๓ นายบัลลังก์  นุชนิยม  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 

    กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย 

๔ นายวัลลภ  รุ่งเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  



   

 ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน 
 
 

๕ นางธนิมา เจริญสุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   และการแนะแนว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 

๖ นางปาจรีย ์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 

   ส านักอนามัย    กรุงเทพมหานคร 

๗ น.ส.พยุง ลาวิณห์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ   

   ส านักอนามัย    กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  
อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม  ตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายวิทยา  บุรณศิริ) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุม  คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันอังคารที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของการประชุม  คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ส าหรับปี ๒๕๕๕ 

     ประการที่ ๑ เ พ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการTO BE NUMEBR ONE จาก
หน่วยงานหลัก  กราบทูลนโยบายการสนับสนุน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMEBR ONE 
ในความรับผิดชอบ ในปี ๒๕๕๔ และกราบทูลแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีกิจกรรมพิเศษ  ในวาระ
ครบรอบ ๑๐ ปี ของโครงการฯ  เพื่อองค์ประธานโครงการทรงทราบ  และทรงมีพระวินิจฉัย 

 ประการที่ ๒ เ พ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMEBR ONE จาก                
ทุกภาคส่วน  ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ จากองค์ประธานโครงการ  และน าไปด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนองพระราชด าริ และพระประสงค์ต่อไป  

 ประการที่ ๓   เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจัง  และต่อเนื่องระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตามแนวทางที่ได้รับพระราชทาน  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ในปี ๒๕๕๕ 

 ประการที่ ๔    เพ่ือให้คณะกรรมการอ านวยการฯ แต่ละภาคส่วน  ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค  
รวมทั้งความก้าวหน้าและความส าเร็จ  ของการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ และน าไปพัฒนางานในความรับผิดชอบ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 ประการที่ ๕  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  แก่คณะกรรมการอ านวยการฯ ที่จะร่วมมือ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ  สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ที่ได้ทรงพระกรุณาธิคุณ             
รับเป็นองค์ประธาน และเป็นองค์น าในการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด 

 
 
การด าเนินโครงการภายใต้  ๓ ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี มีพัฒนาการดังนี้ 

 ระยะที่  ๑ ปี ๒๕๔๗–๒๕๔๘ การด าเนินโครงการมุ่งเน้น  การสร้างกระแสภาพกว้าง              
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  และจัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จัก                     
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  สร้างกระแสให้เกิดค่านิยม  การเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด                
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  และปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน            
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  และที่ส าคัญมุ่งเน้นการสร้างกระแสการยอมรับ ผู้เสพ              
คือผู้ป่วย  เพ่ือให้โอกาสผู้หลงผิดกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” 

 ระยะที่  ๒ ปี ๒๕๔๙–๒๕๕๑ การด าเนินงาน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ โดยสนับสนุนและ
ผลักดันการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทั้งในชุมชน  ในสถานศึกษา  และสถานประกอบการ
ทั่วประเทศ  เพ่ือให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์  
และเมื่อชมรม TO BE NUMBER ONE มีความเข้มแข็งขึ้น  ได้มีการขยายผลการด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม       
โดยการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  และพัฒนาแกนน าอาสาสมัครประจ าศูนย์             
เพ่ือให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่สมาชิกของชมรม  ภายใต้กรอบ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาและ
พัฒนา EQ  ซึ่งการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง              
และมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 ระยะที่  ๓ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้มุ่งการด าเนินงานสู่  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย  
โดยมุ่งพัฒนาจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในชุมชน  สถานศึกษา  และสถานประกอบการ                
สู่การเป็นจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ  เพื่อการศึกษา เรียนรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างสมาชิกทั่วประเทศ  ขณะนี้โครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่ระหว่างการสนับสนุน  และผลักดันให้มี
การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  ให้มีความชัดเจน  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการเก็บและรวบรวมข้อมูลจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง  โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก  เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร 

 อย่างไรก็ตาม  ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เน้นการ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรม  ที่จะช่วยเสริมสร้าง EQ ให้กับสมาชิก  โดยเฉพาะแกนน าในชมรมและในศูนย์เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE  จะต้องได้รับการอบรมให้มีความเป็นผู้น า  พร้อมที่จะเป็นคนเก่งและดี และเป็นแบบอย่าง
ให้กับสมาชิกได้ต่อไป 

 ส าหรับแผนระยะยาว  สิ่งที่ต้องด าเนินการคือ  การมุ่งขยายผลสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ซึ่งปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  กระทรวงยุติธรรม โดย กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และกรมราชทัณฑ์  รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  มีแผนขยายการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ในความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น
จ านวนมาก 



 และในวโรกาสที่  โครงการ TO BE NUMBER ONE อายุครบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๕  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ร่วมกับหน่วยงานหลัก  และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ขอถวายความ
จงรักภักดี  น้อมรับแนวทางพระราชด าริ  ในการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรม  เพ่ือเฉลิมฉลองความส าเร็จร่วมกัน              
ทั้งนี้  ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณ  อย่างหาที่สุดมิได้  ที่องค์ประธานโครงการได้ทรงอุทิศเวลา และอุทิศ             
พระวรกาย  ทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ มาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี และขอถวายค ามั่นว่า จะมุ่งมั่น            
ถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้ประสบความส าเร็จ  สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ
ตลอดไป 
 

วาระท่ี ๒  
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต )  ขอพระราชทานพระอนุญาต                  
เบิกคณะกรรมการที่ได้รับต าแหน่งใหม่  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก  และเบิกอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ท าหน้าที่
เลขานุการการประชุม 
 

วาระท่ี ๓ 
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  (นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์) กราบทูลรายงาน  ผลการด าเนินงาน
และกิจกรรมเด่นในโครงการ ปี ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีการขยายผล  และพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือน
ใจ TO BE NUMBER ONE  เพ่ิมจ านวนขึ้น  ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  ทัณฑสถาน  และเรือนจ า  โดยเฉพาะในสถานศึกษา  มีการขยายเครือข่าย  ในสถาบัน
อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน  จากเดิมในทุกภาค  ข้อมูลปัจจุบันในจังหวัดภูมิภาคมีชมรม TO BE NUMBER 
ONE  จ านวน ๓๓๐,๙๐๗ แห่ง  ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๙,๕๗๘ แห่ง  สถาบันอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา  เริ่มมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  จ านวน ๕๑ แห่ง  ทัณฑสถาน และเรือนจ า 
กรมราชทัณฑ์  เริ่มมีชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  จ านวน ๑๓ แห่ง  กระจายอยู่ทุกภาค 

๒. ผลการด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE  NUMBER ONE  จ านวน ๔ แห่ง  ณ  ศูนย์การค้า 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดมา  นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗  

ส าหรับปี  ๒๕๕๔  มีเยาวชนสมาชิก  TO BE NUMBER ONE มาใช้บริการ ดังนี้ 
ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์  จ านวน ๑๘,๕๕๔ คน 
ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต    จ านวน ๑๕,๗๒๒ คน 
ศูนย์ซีคอนสแควร์   จ านวน  ๑๘,๙๓๙ คน 
และศูนย์เดอะมอลล์  บางแค    จ านวน  ๑๕,๕๖๑ คน 

๓. โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง  ซึ่งก าหนดจัดขึ้น             
เป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง  มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ  ให้ความสนใจสมัคร             
เข้าร่วมกิจกรรม  รุ่นละประมาณ ๔๐๐ คน  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่  ครู  อาจารย์  และผู้ปกครอง  ขอสมัครเข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วย  รุ่นละประมาณ ๔๐–๕๐ คน  นับเป็นค่ายในฝันที่เยาวชนรอคอยให้ได้รับการคัดเลือก เพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรมในค่าย  และมีโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร  จากองค์ประธานโครงการ  เพ่ือเป็นสิริมงคล    
และเป็นขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 

๔. ความก้าวหน้าจ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ในปี ๒๕๕๔  มีรายละเอียดดังนี้  



   นักเรียน/นักศึกษา ๑๙,๐๗๕,๓๕๓   คน 
 ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ      ๒,๖๓๙,๘๔๒   คน 
 เยาวชนและประชาชนทั่วไป ๑๗,๘๐๒,๗๒๑   คน 
 สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น      ๓๕๐,๙๗๔   คน 
      รวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๖๘,๘๙๐ คน 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จากเดิม ๓๒๘,๗๔๐ แห่ง เพ่ิมเป็น ๓๓๘,๐๗๖ แห่ง  
แยกเป็น 

 ในสถานศึกษา ๑๐๑,๕๑๖ แห่ง 
 ในสถานประกอบการ ๑๐๒,๓๗๙ แห่ง 
 ในชุมชน ๑๓๔,๑๑๗ แห่ง  
 ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน          ๕๑ แห่ง 
 ในเรือนจ าและทัณฑสถาน          ๑๓ แห่ง 

จ านวนเยาวชนวัยรุ่นอายุ  ๑๐ - ๒๔ ปี ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๕๖,๘๐๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๐) 

๕. ปี ๒๕๕๔  องค์ประธานโครงการ  ได้ทรงพระกรุณาธิคุณ  เสด็จเยี่ยมติดตามงานโครงการ             
TO BE NUMBER ONE  และพระราชทานขวัญก าลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  
จ านวน ๒๔ ครั้ง  แยกเป็น  จังหวัดภูมิภาค ๒๑ จังหวัด  ๒๙ แห่ง  และกรุงเทพมหานคร ๓ เขต ๓ แห่ง 

๖. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้ด าเนินการเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะการจัดประกวด  ผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  ระดับจังหวัด  
ระดับภาค  และระดับประเทศ  ปี ๒๕๕๔  มีจังหวัด  และชมรมในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และในชุมชน             
เข้าร่วมการประกวด  จ านวน ๒๙๙ แห่ง    
  ส าหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
NBT  โดยเฉพาะช่วง TALK TO THE PRINCESS  ที่องค์ประธานโครงการ  ทรงพระกรุณาธิคุณ เสด็จบันทึกเทป
และทรงตอบจดหมายสมาชิกด้วยพระองค์เอง  ได้รับความสนใจ และติดตามชมจากผู้ชมทั่วประเทศ                   
อย่างกว้างขวาง  และครอบคลุมทุกกลุ่มอายุมากขึ้น ปัจจุบัน โครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้ปรับปรุง
รายการ   โดยเชิญกลุ่มสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรายการ  เพ่ือกราบทูลถามปัญหา  จากองค์ประธานโครงการโดยตรง
ท าให้กระแสตอบรับเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 ๑.  โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ในพระราชด าริ  ปีที่ผ่านมาเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๑  ได้รับความสนใจ  และกระแสตอบรับจากสมาชิก  ครู  อาจารย์ 
ผู้ปกครอง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  มากจนเกินความคาดหมาย  ท าให้เกิดกระแสความต้องการของเยาวชน 
ที่จะปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติ  เพ่ือเข้าประกวดในรุ่นที่ ๒  ซึ่งผลการประกวดที่ผ่านมา  ได้คัดเลือกตัวแทน
เยาวชนจากระดับจังหวัด  และระดับภาค  เข้าประกวดในระดับประเทศ จ านวน ๔๐ คน  ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้า
บ้านเพื่อฝึกการเรียนรู้ทักษะชีวิต  ฝึกพัฒนา EQ และพัฒนาบุคลิกภาพ  รวมทั้งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านสังคม
และด้านภาษา  เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น า  และเป็นแบบอย่างที่ดี  ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ในปี ๒๕๕๕ ต่อไป 



 ๒. จากความส าเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์เลิกยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต  
ถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษาในปี ๒๕๕๐  
โครงการ TO BE NUMBER ONE  โดย  กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  และกระทรวงสาธารณสุข              
ได้ร่วมกันติดตามผลการบ าบัดรักษาผู้ติดยา  ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พบว่า หลายจังหวัด            
ในภูมิภาค  รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  ได้มีการขยายผล  โดยด าเนินการรับสมัครผู้ติดยา  เข้าบ าบัดรักษาใน
โครงการเพ่ิมขึ้น  รวมเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๔ นับเป็นเวลา ๕ ปี บัดนี้การติดตามผลการ
บ าบัดรักษาตามรูปแบบจิตสังคมบ าบัดได้ประสบผลส าเร็จ  เป็นที่น่าพอใจยิ่ง  ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑๑ 
 ส าหรับจังหวัด  ที่น าโครงการไปขยายผลการด าเนินงานต่อ  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  ตาก  
น่าน  พิษณุโลก  อ านาจเจริญ  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ และสตูล  ท าให้มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการเพ่ิมเติม  จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเดิม จ านวน ๔๗๘ ราย (๔๘.๗๒% ของผู้เข้าร่วมโครงการเดิม)              
ซ่ึงจากการติดตามกลุ่มนี้  พบว่า  มีผู้ได้รับการบ าบัดครบแล้ว ๔๗๔ ราย (๙๙.๑๖%) ติดตามได้ ๔๗๐ ราย                
ไม่กลับไปเสพซ้ า ๔๖๙ ราย (๙๙.๗๘% ของผู้ที่สามารถติดตามได้) 
 และในวโรกาส  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ  กรมสุขภาพจิต  ได้ขอพระราชทาน           
พระอนุญาตกราบทูลองค์ประธานโครงการทรงทราบ  และทรงมีพระวินิจฉัย  เพ่ือน าความกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ือทรงทราบผลการด าเนินงานต่อไป   

๗. ส าหรับแผนงานใหม่  ซึ่งมีความส าคัญเป็นพิเศษในปี ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิต  ขอน าเสนอ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ือเฉลิมฉลองปีมงคล  ในวาระโครงการ TO BE NUMBER ONE มีอายุครบ ๑๐ ปี                    
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑๐  ทั้งนี้  เพ่ือให้มวลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE  และเครือข่ายที่มีอยู่กว่า ๓๙ ล้านคนทั่วประเทศ  ได้ร่วมจัดกิจกรรม  และร่วมรับรู้ด้วยความภาคภูมิใจ               
ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE  สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคง  แข็งแรง  และยาวนานมาจนอายุครบ ๑๐ ปี                 
ซึ่งในวโรกาสนี้  หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  ๗  หน่วยงาน  รวมทั้งชาว TO BE NUMBER ONE  ทุกหมู่เหล่า                 
ทั่วประเทศ  จึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าจัดงานถวายในวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิม
ฉลองปีท่ียิ่งใหญ่  ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

๘. แผนการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๕            
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  จ านวนเท่าเดิม  คือ  ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ 
บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และจากแนวทางพระราชทานในที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔  โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ๗ กระทรวง
หลัก  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร  และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด  จ านวน ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  แต่โดยที่โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE 
NUMBER ONE  มีกิจกรรมพิเศษเพ่ิมขึ้นหลายกิจกรรม  ซึ่งเน้นทั้งปริมาณผู้ร่วมงาน  และคุณภาพของผลงาน                   
จึงตั้ งงบประมาณด าเนินการ  จ านวน  ๒๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่ 
๕๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
โครงการ  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕  ได้เห็นชอบตามแนวทางที่ผู้แทนส านักงบประมาณ  ซึ่งเป็นอนุกรรมการ 



บูรณาการฯ  ให้เสนอขอสนับสนุนจากงบกลางประจ าปี ๒๕๕๕  ซึ่งกรมสุขภาพจิต  ในฐานะเลขานุการโครงการฯ  
ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว   

 
วาระท่ี ๔ น าเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔   
 
วาระท่ี ๕ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔   
  ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม    
 
วาระท่ี ๖ รัฐมนตรีกระทรวงหลัก  กราบทูลนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE  ปี ๒๕๕๕  ตามล าดับ ดังนี้ 
 

  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ฉลอง  สนใจ) กราบทูลนโยบาย  สนับสนุน
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER 
ONE  ดังนี้  

   ๑. กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  อย่างต่อเนื่อง 

   ๒. มอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้ว่าราชการจังหวัด  สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ                
ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   ๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัด  ต้องเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้วยตนเอง  เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วน  ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสุนทร เพิงมาก) กราบทูลนโยบาย         
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE 
NUMBER ONE  
   กระทรวงยุติธรรม  ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘            
โดยมอบหมายให้  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นหน่วยงานหลัก  ในการน าโครงการเข้าไปด าเนินงาน
ในหน่วยงาน  ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ซึ่งได้แก่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ  
   ในปี ๒๕๕๓  ได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ 
เรือนจ า และทัณฑสถาน 
   กระทรวงยุติธรรม  ได้น าแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ             
มาใช้  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดรวมถึงนักโทษ  มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์  และเป็นประโยชน์ 
และได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง  ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 



สังคม  และชุมชนอย่างรอบด้าน  และเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว  จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ              
ได้อย่างมีคุณภาพ 
   จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ส่งผลให้เด็กและเยาวชน 
รวมทั้งนักโทษ  สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์  และเป็นผู้น ากลุ่มชมรมของตนเอง  ในการท ากิจกรรม             
ได้อย่างดี  ในการพัฒนาตนเอง  ทั้งในด้านความคิด  สติปัญญา  และความฉลาดทางอารมณ์  รู้จักใช้เวลาว่าง
ในทางที่เหมาะสม  ได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง  มีความภาคภูมิใจ  และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ิม            
มากขึ้น  ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่ม  และการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง  สามารถ
ด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษา  การดูแลช่วยเหลือเพ่ือน  ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์  และความต้องการของ
ตนเอง  รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การรู้จักตนเอง  มีแรงจูงใจ  สามารถตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างการฝึกทักษะด้านกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี  อาชีพ  บ าเพ็ญประโยชน์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเป็นแกนน า                     
ในการท างานให้เป็นทีม  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  และมีลักษณะความเป็นผู้น า 
   ในปี ๒๕๕๕  กระทรวงยุติธรรม  มีนโยบายให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER 
ONE อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และมีแผนขยายโครงการ               
ไปในเรือนจ า  และทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์  ให้ครอบคลุมมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร) กราบทูลนโยบาย  สนับสนุน
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบครอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER 
ONE  

๑. กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดนโยบายให้ปีการศึกษา ๒๕๕๕  สถานศึกษาทุกแห่ง
ร่วมเฉลิมฉลอง TO BE NUMBER ONE ๑๐ ปี  จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  เพ่ือสร้างกระแส  และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนอย่างครอบคลุม                 
ทุกกลุ่ม  และทุกพ้ืนที่  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

๒. สนับสนุนค าขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมสุขภาพจิต ไปยังส านัก
งบประมาณ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๓. สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง  เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  สร้างนวัตกรรมและพัฒนารูปแบบองค์ความรู้  ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด “TO BE NUMBER ONE  สร้างสรรค์กิจกรรม ก้าวน าชีวิต ต้านยาเสพติด                   
โดยเยาวชน  เพ่ือเยาวชน” ตามค าขวัญของโครงการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”  

 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน  (นางสาวส่งศรี บุญบา) กราบทูลนโยบาย  การสนับสนุนการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE 
ดังนี้ 



  ๑. กระทรวงแรงงาน  ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

  ๒. มอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค 
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ  จัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 

 
 

 
 เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์                

(นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ ) กราบทูลนโยบาย  สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE             
ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  

ประการแรก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ด าเนินการ              
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยรัฐบาลได้ประกาศปฏิบัติการ             
วาระแห่งชาติ  ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด               
โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  จึงได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ศพส.พม.)  เพ่ือเป็นหน่วยอ านวยการ  สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และแผนงาน                 
ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด  แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา             
เสพติด  แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน  และการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหา
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดยในส่วนภูมิภาค  ได้มอบหมายส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด  เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว  ด้วยกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๗๖ จังหวัด 

ประการที่ ๒  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามภารกิจของกระทรวง ได้แก่  

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  มีการด าเนินโครงการปฏิหารย์แห่งชีวิต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะเด็ก  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  โครงการพ้ืนที่สร้างสร รค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ  และระดับต าบล             
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

   ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี  ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  การพัฒนาเครือข่ายสตรีเป็นแกนน าเฝ้าระวังปัญหาสังคม  การส่งเสริมและ
ผลักดันความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  การรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง  เพ่ือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา  และพัฒนาประเทศ  และการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ด้านการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส  ได้ส่งเสริมและพัฒนาคนยากจน  คนเร่ร่อน  
และขอทาน  ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  และเข้าถึงบริการทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีโครงการบ้าน
มิตรไมตร ี และการพัฒนาที่อยู่อาศัย 



ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยการสงเคราะห์คนพิการในสถาบัน  การฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ  การจัดบริการ Group home 
และHome Care  ตลอดจนสนับสนุนเครื่องช่วย  และกายอุปกรณ์คนพิการ  และโครงการจ้างงานคนพิการ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
และครอบครัว  เพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  การขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน คลังปัญญา
ผู้สูงอายุ  การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  

ด้านการพัฒนาครอบครัว  ได้ด าเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  
โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว  การรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว  โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูก จูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) และ
โครงการแม่วัยใส  เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ด้านการพัฒนาสังคม  ได้เตรียมการสร้างสังคมไทย  ให้เป็นสังคมสวัสดิการ            
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  การด าเนินงานศูนย์ประชาบดีสายด่วน ๑,๓๐๐ และศูนย์เฝ้าระวัง            
และเตือนภัยทางสังคม 

ด้านการพัฒนาชุมชน  ได้ด าเนินโครงการต าบลต้นแบบ  ศูนย์บริการทางสังคม
แบบมีส่วนร่วม  การส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม  เกิดความเคลื่อนไหวร่วมกัน  เฝ้าระวังและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น             
การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน  ต าบล และจังหวัดในการเป็นเวทีกลาง  เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา  และพัฒนางานของ
ชุมชน  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  โดยได้ด าเนินโครงการบ้าน
เอ้ืออาทร  และโครงการบ้านมั่นคง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  จนถึงปัจจุบัน  กระทรวงฯ  ได้มีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณให้กับกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการTO BE NUMBER 
ONE  และสนับสนุนบุคลากรในสังกัด  เขา้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว  และชุมชน  

 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ)  กราบทูลนโยบาย  สนับสนุน

การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER 
ONE  ดังนี้   

  กรุงเทพมหานคร  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE  กรุงเทพมหานคร  โดยมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
คณะกรรมการ  และรองผู้อ านวยการส านักอนามัย (ฝ่ายวิชาการ) เป็นเลขานุการ  มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
สนับสนุน  และประสานงานทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานคร   การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ของกรุงเทพมหานคร  ได้มอบนโยบายและแนวทางการสนับสนุน ดังนี้   

   - ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้เยาวชนในชุมชน  สถานศึกษา  และสถาน
ประกอบการ  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  สมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  กองประชาสัมพันธ์  ส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยวและ
ส านักงานเขต ๕๐ เขต  เป็นต้น 



   - สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน  สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ  ด าเนินกิจกรรมชมรมตามหลัก ๓ ก  และยุทธศาสตร์หลักของโครงการ และคัดเลือกชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ที่มีผลการด าเนินกิจกรรมดีเด่น  เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEในประเภทต่าง ๆ 

- ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
โดย  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฯ  และน ามาเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ  แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ส านักงานเขต 

   - จัดสรรงบประมาณ  สนับสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  
เป็นประจ าทุกปี      

 
วาระท่ี ๗ ปลัดกระทรวงหลัก  กราบทูลรายงาน  ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                  

ปี ๒๕๕๕  และเสนอแผนปฎิบัติงานปี ๒๕๕๕  ตามล าดับ  ดังนี้ 
 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล)  กราบทูลรายงาน แผนและผลการ
ด าเนินงานโครงการในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE  และสรุปผลการด าเนินงาน                
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามแนวทางการด าเนินงาน  ตามท่ีองค์ประธานโครงการ พระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔ 

๑. นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาส            
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE 

๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จังหวัด  สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ  และแนวทางตามพระด ารัสที่องค์ประธาน  ได้พระราชทานให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  สนับสนุนงบประมาณ  และการจัด
กิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ในทุกพ้ืนที่  และเข้าร่วมงาน “มหกรรมเฉลิม
ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การประชุม
อิมแพค  เมืองทองธานี 

๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สนับสนุนการจัดตั้งจังหวัด/อ าเภอ TO BE 
NUMBER ONE  และจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในระดับ  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง 
และเทศบาลต าบล 

๒. แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE 

๒.๑ การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน  และความส าเร็จของโครงการ               
ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ  ๑๐  ปี TO BE NUMBER ONE  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  สนองพระกรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติองค์ประธาน 

๒.๒ การบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE  กับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๕                       
ให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น  ทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา 

๓. ผลการด าเนินงานโครงการ ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE 



๓.๑ สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE             
ทั้งในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ส่วนกลางได้สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๓.๒ จัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” จ านวน ๗๖ แห่ง และ“อ าเภอ 
TO BE NUMBER ONE” จ านวน ๘๗๘ แห่ง 

๔. สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามแนวทางการด าเนินงานตามที่                 
องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔ 

๔.๑ การติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิตเลิก              
ยาเสพติด  ต่อเนื่องปี ๒๕๕๐  เพ่ือถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ                 
ครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยกระทรวงมหาดไทย  ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ติดตาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ  และให้การช่วยเหลือ  ปรากฏว่า  มีผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น ๑,๔๕๙ คน ได้ผ่านการ
บ าบัด ๑,๔๕๒ คน และมีอาชีพ ๘๙๒ คน 

๔.๒ ขอให้กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาเรื่องการจัดตั้งชมรม  และศูนย์เพ่ือน
ใจ TO  BE  NUMBER ONE  ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร  ตามความพร้อมกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร  จัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE  ในเทศบาลนคร  ทั้ง ๒๗ แห่ง  นอกจากนี้  ได้ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง  
จ านวน ๑๕๕ แห่ง  และนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล  จ านวน ๑,๙๐๐ แห่ง  จัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ             
TO BE NUMBER ONE  ให้ครบทุกพ้ืนที่ 

 
 รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสุนทร เพิงมาก) กราบทูลรายงาน            

แผน  และผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE 
NUMBER ONE  

  กระทรวงยุติธรรม  ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๘ และ
มอบหมายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการ
ของยาเสพติด  เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ  โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  ทั่วประเทศ จ านวน ๕๑ แห่ง  ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  

  การจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE  ส าหรับเด็กและเยาวชน  ของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  แบ่งกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม คือ 

    กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE                    
เป็นการคัดเลือกเยาวชนที่สนใจ  เข้ารับการอบรมเป็นแกนน าเยาวชน   ซ่ึงเยาวชนเหล่านั้นจะท าหน้าที่ในศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER  ในการให้ค าปรึกษา  และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์                
แก่สมาชิกท่ีเข้ามาใช้บริการ  เพ่ือไม่ให้สมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

   กิจกรรมที่ ๒  เป็นการให้เด็กและเยาวชนจัดตั้งชมรม  เพ่ือท ากิจกรรมที่
สนใจ  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น  ชมรมมวยไทยแอโรบิค  ชมรมนวดฝ่าเท้า  ชมรมฟุตซอล เป็นต้น 
กิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมา  ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก  ถือได้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญ             
ที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวก  ตลอดจนน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 



  ต่อมาในปี ๒๕๕๓  ได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์             
ในช่วงแรก  ได้น าร่องในเรือนจ า  และทัณฑสถาน จ านวน ๑๓ แห่ง  เพ่ือให้นักโทษได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
ตลอดจนการด าเนินชีวิตให้ห่างไกลกับยาเสพติด  และได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความสนใจ  

  การจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม                
ให้ความส าคัญ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน  และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และนักโทษในเรือนจ า  และทัณฑสถาน              
ซึ่งคนเหล่านี้  มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  หากไม่มีกิจกรรมการบ าบัด  ตลอดจนกิจกรรมที่
เหมาะสม  ก็จะท าให้กลับไปกระท าความผิดซ้ าได้อีก  และเข้าสู่กระบวนการของยาเสพติดอย่างถอนตัวไม่ขึ้น              
ตั้งแต่เป็นผู้เสพ  และผู้ค้า  ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติด  เป็นปัญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
โดยแพร่ระบาดไปในกลุ่มเด็กและเยาวชน  และวัยท างาน   ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น               
จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วน  จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  และนักโทษที่ติดยาเสพติด 
จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด  แก้ไข  และฟ้ืนฟูให้เหมาะสม  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น  

  ในโอกาสที่ TO BE NUMBER ONE  ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๕  กระทรวงยุติธรรม 
โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
บาทถ้วน)  รวมทั้งมีนโยบายเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจ า 
และทัณฑสถานอย่างต่อเนื่อง 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พนัต ารวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย)  กราบทูลรายงาน  ผลการด าเนินงาน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕  ดังนี้  
  ด้วยกรมราชทัณฑ์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  และประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับจากโครงการ                
TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด  และการรณรงค์  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ต้องขัง 
จึงได้น าโครงการดังกล่าว  มาด าเนินการในเรือนจ า  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดย                     
กรมราชทัณฑ์  ได้ด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน ๑๓ แห่ง  โดยมี 
หม่อมหลวงยุพด ี  ศิริวรรณ  ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษา  และมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
   มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ขึ้นในเรือนจ าทั้ง  ๑๓  แห่ง  มีสมาชิก
จ านวน  ๑๐,๒๑๘  คน (หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบแปดคน)  
   สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  มีการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
    กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  การรณรงค์สร้างจิตส านึก  และสร้างกระแส              
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่  การจัดรายการเสียงตามสาย  การแจกแผ่นพับ  และการ
ประชุมกลุ่มสัมมนา 
    กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้าง  และพัฒนาเครือข่าย  เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่  การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE  ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา 
และพัฒนา EQ  
   นอกจากการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แล้ว  ได้มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ             
TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า  และทัณฑสถาน  จ านวน ๘ แห่ง  มีสมาชิกจ านวน ๒,๖๑๕ คน  โดยได้รับ
พระกรุณาธิคุณ  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ             
TO BE NUMBER ONE   ณ  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  และเรือนจ าจังหวัด
พะเยา  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว 



   กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ  มีการให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้  ดังนี้ 
    ๑. การให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก โดยสมาชิกแกนน าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    ๒. การจัดกลุ่มแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกแกนน าและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    ๓. การจัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ ดนตรี ร้องเพลง และเล่นละคร 
    ๔. การจัดกิจกรรมออกก าลังกายและกีฬา 
    ๕. จัดชมรมต่างๆ  ให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชมรมนวดแผน
โบราณ  ชมรมโยคะ  ชมรมดนตรีสากล  ชมรมนักร้องประสานเสียง  ชมรมศิลปะ  ชมรมเลี้ยงปลาสวยงาม และ
ชมรมเกษตรพอเพียง  เป็นต้น 
   จากการติดตาม  และประเมินผล  พบว่า  ผู้ต้องขังให้ความสนใจโครงการ TO BE 
NUMBER ONE   และมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต 
ดีขึ้น  
   แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
    กรมราชทัณฑ์  มีแผนจัดอบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือขยาย
เครือข่าย  จ านวน ๕๐ คน  และขยายการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ไปยังเรือนจ าและทัณฑสถาน
อ่ืนอีก ๑๘ แห่ง  รวมเป็นเรือนจ าและทัณฑสถานที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๑ แห่ง 
    การด าเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ              
TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  นับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  ในการปลุกจิตส านึก            
ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าของตนเอง  และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  อันจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
ภายหลังพ้นโทษ  สมตั่งพระปริธานขององค์ประธานโครงการ  ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล รอดคล้าย) กราบทูลรายงาน  การด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาและ
แผนปฏิบัติงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖  โดยมอบหมายให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์  และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา  มีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ตลอดทั้งให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องในกลุ่มเพ่ือน            
ที่มีปัญหา  ตามหลักคิดเพ่ือนเตือนเพ่ือน  เด็กคิดผู้ใหญ่หนุน  มีครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาให้การ
สนับสนุน  โดยได้ก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงาน ดังนี้  

   ๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และจัดท าแผนงานการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   ๒. จัดอบรมนักเรียน  นักศึกษา  แกนน า  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  และรับสมัครสมาชิก  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา   

   ๓. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจในสถานศึกษา  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มาท ากิจกรรม
กลุ่มร่วมกันภายใต้หลักคิด “ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ”      



   ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  เพ่ือสร้างความตระหนัก  และปลูก
จิตส านึกให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ให้มีความรู้ความเข้าใจของพิษภัยยาเสพติด  และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดภายในสถานศึกษา   
    ๕. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ในกลุ่มผู้บริหาร  ครู 
อาจารย์  ผู้ปกครอง  และสถานศึกษา  เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  และร่วมใจในการสร้างนวัตกรรม 
องค์ความรู้  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

ส าหรับแผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการเป็น  ๒  ส่วน  ส่วนกลางจัดท ากลไกการขับเคลื่อนนโยบายส่วนพ้ืนที่         
ที่มีสถานศึกษา  เป็นเป้าหมายของกิจกรรม  ดังนี้ 

๑. แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนกลาง  
๑.๑ จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ  
๑.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

           สถานศึกษาทุกจังหวัด  
๑.๓ จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๖  

๒. แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับพ้ืนที่  
๒.๑ โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
๒.๒ โครงการจัดประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ใน 
      สถานศึกษา ระดับจังหวัด  
๒.๓ โครงการสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน 

  เอาชนะยาเสพติด  โดยสมาชิกร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
  จิตอาสา  พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกับชุมชน  

๒.๔ โครงการเยาวชนแกนน า TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  สนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE  โดยได้ตัดโอนงบประมาณ มาตั้งเบิกจ่ายที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  

   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  ๖,๕๕๒,๕๐๐ บาท  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน     ๘,๗๕๐,๐๐๐    บาท  
 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวส่งศรี  บุญบา)  กราบทูลรายงาน  ผลการด าเนินงาน 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๔ และแนวทางการด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๕ ของกระทรวงแรงงาน  ดังนี้ 

  ๑. การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE  ปี ๒๕๕๔  สรุปได้ดังนี้  



   ๑.๑ สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง   และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   ๑.๒ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานประกอบการ   โดยปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  จ านวน ๑๐๒,๓๗๙ 
แห่ง และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  จ านวน ๔๐๑ แห่ง 

   ๑.๓ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
ทุกประเภท  ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค  การลงตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่  และการตัดสินการประกวดระดับประเทศ  

   ๑.๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพ  จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยปลัดกระทรวงแรงงาน  ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  และกราบทูลรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงานต่อองค์ประธานโครงการฯ 

  ๒. แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE  

                 ๒.๑ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ  จัดกิจกรรม ร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ในทุกพ้ืนที่ และเข้าร่วมงาน “ มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO 
BE NUMBER ONE ” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

               ๒.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ  สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE  และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  ให้ครอบคลุม
ทั่วทุกพ้ืนที่  

               ๒.๓ ประชาสัมพันธ์   ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จของโครงการ           
ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  สนองพระกรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติองค์ประธานโครงการ 

                  ๒.๔ บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ  การด าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ในสถานประกอบการ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ            
ยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๕ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน   

 
รองผู้อ านวยการส านักอนามัย (นางวันทนีย์  วัฒนะ) กราบทูลรายงาน  แผน และผลการ

ด าเนินงานโครงการในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ  ๑๐  ปี  TO BE NUMBER ONE  และสรุปผลการด าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามแนวทางการด าเนินงานตามที่องค์ประธานโครงการฯ  พระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔ 

 แผนการด าเนินงานโครงการฯ 
  กรุงเทพมหานคร  ได้น้อมน าพระด ารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา        

สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการฯ  ที่พระราชทานไว้เมื่อการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๔  มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการฯ  ดังนี้ 



   ๑. จัดอบรมอาสาสมัครแกนน า ศูนย์เ พ่ือนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน  ๒๖  แห่ง  และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน  เพ่ือการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น               
ให้เพ่ิมมากข้ึน 

   ๒. สนับสนุนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่เปิดด าเนินการศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นแล้ว จ านวน  ๕  แห่ง  เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ประจ าปี ๒๕๕๕ 

   ๓. สนับสนุนให้ส านักงานเขตพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในชุมชน  เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี ๒๕๕๕  ครบทั้ง  ๕๐ เขต 

   ๔. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ส านักงานเขต  ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการฯ  ในสถานประกอบการ  เพ่ือจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการให้เพ่ิมมากขึ้น 
และคัดเลือกชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  ที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ประเภทสถานประกอบการ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

   ๕. จัดประชุม เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานของโครงการฯ  ให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
ประจ าปี ๒๕๕๕  ในระดับพ้ืนที่ 

  ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
   ๑. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ชุมชน  และสถาน

ประกอบการ  กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  และส่งเสริมให้ด าเนิน
กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ  ปัจจุบันมีจ านวนชมรม และสมาชิกชมรม  ดังนี้    

    - ชมรมTO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครบจ านวน  ๔๓๖  โรงเรียน  สมาชิก จ านวน  ๒๖๕,๐๒๖  คน  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE  NUMBER  ONE ใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน  ๕  แห่ง  

    - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร จ านวน  
๒๐๐  ชมรม สมาชิก จ านวน  ๒๕,๒๕๓  คน  และและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จ านวน ๑  
แห่ง 

    - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน ๔  
ชมรม สมาชิก จ านวน  ๒,๓๘๕  คน 

   ๒. การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 
    คัดเลือกชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชนที่มีผลการด าเนินงาน

โครงการฯดีเด่น  เข้าร่วมประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE  ชุมชนกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ในสถานศึกษา และสถานประกอบการเข้าร่วมประกวด ในระดับภาค  และระดับประเทศ 

   ๓. การรับเสด็จองค์ประธานโครงการ 
    ทูลกระหม่ อมหญิ ง อุบลรั ตนราชกัญญา  สิ ริ วัฒนาพรรณวดี  

พระราชทานวโรกาส  ในการเสด็จติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  และพระราชทานก าลังใจ  ให้สมาชิกชมรม             
TO  BE  NUMBER ONE  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  รวม ๒๖  ครั้ง 

  สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตามแนวทางการด าเนินงานตามที่องค์ประธาน
โครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔ 



   ๑. การติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิต เลิกยาเสพติด 
ต่อเนื่องจาก  ปี ๒๕๕๐  เพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  กรุงเทพมหานคร  ได้ติดตามผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  ๑๒๐  ราย  พบว่า  บ าบัดรักษา
ครบ  จ านวน ๑๑๖ ราย  ไม่กลับไปเสพซ้ า จ านวน ๙๖ ราย มีการประกอบอาชีพ จ านวน ๙๐ ราย 

   ๒. งบประมาณ  กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณ  ในการด าเนิน
โครงการฯ  เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 

   ๓. การรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ  เพ่ือติดตามการด าเนินงานโครงการฯ 
กรุงเทพมหานคร  พิจารณาคัดเลือกส านักงานเขต  ที่มีการด าเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE                  
ในสถานศึกษา  ชุมชน  และสถานประกอบการ  เพ่ือองค์ประธานโครงการฯ  เสด็จเยี่ยม และพระราชทานก าลังใจแก่
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  ปีละ ๒ - ๔ เขต 

   ๔. การด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานคร  จัดตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร โดยมี                
ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน  มีการบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับแผนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  ตามยุทธศาสาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ในระดับพ้ืนที่  และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ  โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือปรับปรุง  พัฒนา และ                        
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการฯ  ต่อไป      
 
วาระท่ี ๘ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
  ปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ  ดังนี้ 

 
 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  (นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี)  

กราบทูลรายงาน  นโยบาย  แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสร่วม
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE  ดังนี้ 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ  ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ที่สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ภายใต้แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ             
ยาเสพติด  แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  และแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในการ
ขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง   โดยมี
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(ศพส.พม.) มีองค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธาน 
ส่วนราชการในสังกัดเป็นกรรมการ  และมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย  มาตรการ  อ านวยการ  ก ากับดูแล 
ตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                     
มีแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่  

- การพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาสังคม 
- การส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดในชุมชน 
- การส่งเสริมความม่ันคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน 



- การป้องกันและฟ้ืนฟผูู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน/พมจ./อาสาสมัคร/ผู้ประกอบการ 
- การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนก่อนสู่สังคม 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในสถาบัน 
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว  โดยสนับสนุนการด าเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๗๖ จังหวัด จ านวน ๖,๗๙๕ แห่ง 
- โครงการอบรมหลักสูตรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
- โครงการรณรงค์/แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน 
- โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก 
- โครงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน : กิจกรรมการส่งเสริมการ 

ด าเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗) 
ทั้งนี้  ตามภารกิจและการด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์  เป็นการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเด็ก  เยาวชน 
ครอบครัว  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนและสังคมห่างไกลจากยาเสพติด  ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 

นอกจากนี้  กระทรวงฯ  ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน  รวมงบประมาณจ านวน  ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และการ
สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาค  ระดับพ้ืนที่  และ
ระดับประเทศ  รวมทั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE  ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดและเด็กในความ
อุปการะของสถานสงเคราะห์   สถานแรกรับ  และสถานคุ้มครอง  เข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ  ภายใต้โครงการ 
TO BE NUMBER ONE  อย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 
 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ( พลต ารวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว ) กราบทูลรายงาน  นโยบาย  แนวทางสนับสนุน      
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER 
ONE  ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ นโยบายการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
รัฐบาลก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ

กันแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ  แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญ  ในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ           
ยาเสพติดอย่างบูรณาการ   โดยเฉพาะพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญ  เพ่ือลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในภาพรวม
ทั่วประเทศ  มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความม่ันคง  และความปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชน  



   การด าเนินงานยุทธศาสตร์  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  เน้นการ
ด าเนินงานกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา  และ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา  ตลอดจนลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา  ทั้งแหล่งมั่วสุม  และแหล่งอบายมุข             
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในการด าเนินงาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นโครงการที่สอดคล้อง
กับกรอบนโยบายการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชน  การเพ่ิมพ้ืนที่บวก  และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบ
ความส าเร็จ  โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างกระแส  การมีส่วนร่วม  และความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  ทั้งในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และชุมชน  โดยเฉพาะศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
ซึ่งเป็นแหล่งให้ค าปรึกษา  และแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้มีโอกาสและ
ทางเลอืกในการร่วมกิจกรรมเชิงบวก  เพ่ือป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 

ข้อที่ ๒ สรุปผลการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้  

ประการที่ ๑ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๐ -  ๒๕๕๔ ให้การสนับสนุน
งบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นจ านวน  ๔๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) 
ให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

ประการที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สนับสนุนงบประมาณจ านวน 
๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER 
ONE  เนื่องในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE และโครงการ TO BE NUMBER 
ONE IDOL 

    ประการที่ ๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ  

   และประการสุดท้าย  ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS)  

นอกจากนี้  ในปีนี้  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังเปิด
โอกาสให้เยาวชนส่งโครงการ  เพ่ือขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ ปปส.ภาค/ปปส.กทม. เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย  

 
วาระท่ี ๙ องค์ประธานโครงการพระราชทานแนวทาง  และแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ปี ๒๕๕๕  และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระด าริในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
 
 ก่อนอื่น  ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่าน  ที่ได้ให้ความส าคัญกับงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
และมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้   ในหนึ่งปี  ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นต้องขอรบกวนคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE  หนึ่งครั้ง  เพ่ือที่จะได้มีโอกาสพบ  และพูดคุยกับท่านทั้งหลายด้วยตัวเอง  เรามี
การประชุมกันทุกปีๆ ละครั้ง   เพ่ือร่วมรับทราบผลงานในปีที่ผ่านมา  และทราบแนวทางที่จะร่วมมือกันท างาน             



ในปีต่อไป  ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจมากที่ทราบว่า  ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ให้ความร่วมมือกับ
ข้าพเจ้าอย่างดียิ่ง  นอกจากการน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ยังได้ยืนยันนโยบายการ
สนับสนุน  และแผนการด าเนินงานในปีต่อไปด้วย  ท าให้ภาพการท างานแบบบูรณาการมีความชัดเจนขึ้น  อย่างที่เคย
บอกในที่ประชุมทุกครั้งว่า  การประชุมประจ าปีขอคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE               
มีความส าคัญต่อข้าพเจ้ามาก   เมื่อระดับนโยบาย  และระดับบริหารได้มาอยู่พร้อมหน้ากัน  ข้าพเจ้าก็รู้สึกมีความมั่นใจ
มากขึ้น  ที่จะท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้มีความเข้มแข็ง  และยั่งยืนต่อไป 
  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นงานที่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใด  จะด าเนินการได้
ส าเร็จเพียงล าพัง  และไม่ใช่หน้าที่ของใครหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ  ข้าพเจ้าเข้ามาท างานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ถึงวันนี้ก็ใกล้จะครบ ๑๐ ปีแล้ว  หวังจะให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ  ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีข้าพเจ้าเป็นศูนย์กลางให้  จึงอยากให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนในการท างานด้านยาเสพติด  ภายใต้
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ตามความรับผิดชอบไม่มากก็น้อย  ท างานมาจะครบ ๑๐ ปี  ปัญหาเดียวที่ดูจะ
เกิดขึ้นทุกๆ ปีก็คือ  ปัญหาด้านงบประมาณ  ความจริงโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ข้าพเจ้า
ริเริ่มขึ้น  และเป็นโครงการเดียวที่ข้าพเจ้าท าด้วยตัวเอง   แต่งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายตามแนวทางที่ข้าพเจ้าได้ให้
ไว้ในแต่ละปี  ก็ยังไม่ราบรื่นนัก  ปีที่แล้วส านักงบประมาณได้ส่งผู้แทน  ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE มาช่วย  โดยขอให้หน่วยงานหลัก  ตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการแห่งละ 
๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งเข้า
มาร่วมโครงการใหม่  เพ่ิมให้อีก ๑๐ ล้านบาท   ส าหรับท างานกับเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ     
  จากรายงานงบประมาณปีนี้  ก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้น  เพราะโครงการ TO BENUMBER ONE                 
มีอายุครบ ๑๐ ปีพอดี   จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเป็นพิเศษ  ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้รับการ   
เสนอแนะจากท่านผู้แทนส านักงบประมาณ  ให้ขอสนับสนุนงบประมาณส่วนที่เพ่ิมจากงบกลางประจ าปี ๒๕๕๕  
เป็นจ านวนเงิน ๕๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ข้าพเจ้าก็หวังว่ารัฐบาล             
คงจะให้การสนับสนุน  เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามท ามาตลอด ๑๐ ปี  คือ การช่วยให้เด็กและเยาวชนไทย                   
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  มีEQ ดี  มีสุขภาพจิตเข้มแข็ง  เป็นการสร้าง  และพัฒนาคน                
  ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นเรื่องยากมาก  ต้องใช้   
ความอดทน  เสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจจริงอย่างที่สุด  จึงจะมีก าลังใจท าได้อย่างต่อเนื่อง  ข้าพเจ้าเองท างาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ก็มีปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกัน  เคยมีค าถามว่า  ท าแล้วปัญหายาเสพติด              
คนเสพยา  ติดยาลดลงเท่าไหร่  ถ้าโครงการ TO BE NUMBER ONEได้ผลท าไมยังมีผู้เสพและติดยาอยู่อีกมากมาย 
ข้าพเจ้าคิดว่า  เป็นค าถามท่ีตอบได้ยากส าหรับทุกฝ่าย  เพราะแม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณจ านวนมาก  กับงาน
ด้านปราบปรามและการบ าบัดรักษามาโดยตลอด   แต่ทุกวันนี้ปัญหายาเสพติด  ก็ไม่ได้ลดน้อยลง  บางช่วงกลับทวี           
ความรุนแรง  และแพร่ระบาดมากขึ้น  แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ามั่นใจและตอบได้คือ  ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือร่วมใจ          
ท าอะไรกับปัญหานี้เลยอะไรจะเกิดขึ้น  เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไร  ข้าพเจ้าขอพูดอีกครั้ง
ว่าสิ่งที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ท าอยู่  เป็นงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว  เพราะเรา
มุ่งพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้โตขึ้นมา  โดยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีความฉลาดทางอารมณ์  รู้เท่าทันและ             
มีทักษะในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย  มีค่านิยมในความเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
การท างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ต้องใช้เวลา  ต้องใช้กระแสที่มีพลัง  เพ่ือให้เกิดค่านิยมใหม่ 
ส าหรับคนรุ่นใหม่ 



  ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างสังคมคนรุ่นใหม่  สังคมของคน TO BE NUMBER ONE   ซึ่งไม่พ่ึงยาเสพติด  
แต่การสร้างต้องมีกลยุทธ์  ต้องใช้กิจกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  ดึงให้เขาเข้ามาหาเราก่อน  เข้ามาเป็นสมาชิก               
เข้ามาร่วมกิจกรรม  เพ่ือใช้โอกาสสอดแทรก  และเสริมสร้างคุณภาพให้กับพวกเขา  บางครั้งการให้อะไรตรงๆ               
เช่น  การสอน  ก็ไม่ค่อยได้ผล  ต้องใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าหาพวกเขา  และเข้าถึงพวกเขา  เข้าได้แล้ว
ก็ค่อยคุยกัน 
  กิจกรรมที่ท าคนเดียวมักไม่ค่อยได้ผล  ไม่เกิดการเรียนรู้  ไม่เพ่ิมทักษะชีวิต  ต้องใช้กิจกรรมที่              
เป็นกลุ่ม  เพ่ือให้เขาได้เห็นตัวอย่าง  จึงจะเกิดการพัฒนา  และปรับปรุงตัวเอง  จากกระบวนการของกลุ่มเยาวชน             
ส่วนใหญ่ของเรา  ยังขาดโอกาสทางสังคม  และยังไม่ได้รับการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์เท่าที่ควร  ซึ่งส่วนใหญ่ก็
เนื่องมาจากปัญหาครอบครัว  และปัญหาเศรษฐกิจ 
  การจัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จะช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกัน            
ในการท ากิจกรรม  ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้  เพ่ิมความมั่นใจในตนเอง  การแก้ไขปัญหาส าหรับเด็กและ
เยาวชน  ต้องมองทุกด้านที่เก่ียวกับตัวเขา  และค านึงถึงวัย  และความต้องการของเขา  โอกาสทางสังคมที่ข้าพเจ้า
พูดถึง  จึงเป็นเรื่องส าคัญมาก  ถ้า IQ เป็นเรื่องจ าเป็น  EQ ก็เป็นเรื่องจ าเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน  เพราะ EQ ช่วย
ควบคุมการด าเนินชีวิต  ท าให้มีความสุขและประสบความส าเร็จ  ซึ่งตอนนี้ชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE 
NUMBER ONE  ก็มีอยู่ทั้งในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในชุมชน ในสถาน
ประกอบการ  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ในทัณฑสถาน  และในเรือนจ าเกือบทั่วประเทศ  
อย่างไรก็ตาม  เรื่องงบประมาณประจ าปี  ก็ต้องขอขอบใจส านักงบประมาณ  ที่ช่วยเป็นธุระประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆ  เพ่ือให้ข้าพเจ้ามีงบประมาณมาด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในแต่ละปี  และก็ขอขอบใจ
หน่วยงานหลักทุกแห่ง  ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE  ข้าพเจ้าหวังจะให้
โครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นของพวกเราทุกคน  อย่าถือว่าเป็นของข้าพเจ้าคนเดียว  หรือเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุข  เพราะวัตถุประสงค์การท างาน  ต้องการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
  จากการน าเสนอผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๔ แผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ และนโยบาย
สนับสนุน  ข้าพเจ้าก็รับทราบด้วยความยินดีมาก  โดยเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกัน  ในการจัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๑๐ ปี  ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งปีนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ และวันครบรอบ              
ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ที่อาคารชาเรนเจอร์  อิมแพค  เมืองทองธานี  ก็จะถือเป็นงาน
ใหญ่ จัด ๓ วัน ๓ คืน  เพ่ือเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รับทราบแก่สาธารณชน  เปิดโอกาสให้คนภายนอกหรือ
ประชาชนทั่วไป   ได้มาเที่ยวงาน  และมาชมนิทรรศการผลงานของโครงการจากจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ               
และเขตต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร  ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนหน่วยงานหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และเชิญชวนทุกๆ ท่านไปร่วมงาน  เพ่ือเป็นเกียรติแก่โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวาระ
ครบรอบ ๑๐ ปี 
  การท างานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จ าเป็นต้องใช้ ๓ ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ครบวงจร  
ยุทธศาสตร์แรก  เรื่องการสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
สร้างคนรุ่นใหม่ ยุทธศาสตร์ที่สอง  เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน  เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและ
เข้มแข็งทางจิตใจ  เป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด  ยุทธศาสตร์ที่สาม เรื่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งหมายถึงการขยายผลชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE NUMBER ONE  
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ  การพัฒนาคุณภาพสมาชิกชมรมและศูนย์เพ่ือนใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในการให้บริการด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในโครงการ“ใครติดยายกมือขึ้น” ด้วย               



ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งสาม  ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป  และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ข้าพเจ้าก็ถือเป็นหน้าที่  ที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในแต่ละจังหวัด 
ให้ได้เห็นว่า  ข้าพเจ้ายังคงท างานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ยังไม่เลิก  ยังไม่ท้อถอย  การไปเยี่ยมก็เพ่ือ
ไปติดตามงาน  ไปให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  เพราะทุกครั้งที่ไปข้าพเจ้าก็ได้รับก าลังใจกลับมาทุกครั้ง ข้าพเจ้า
อยากจะบอกว่าการได้ท างาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกับสมาชิกทุกคน  ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุข  สุขที่ได้เห็น
ความร่วมมือ  ร่วมใจ  ความสามัคคี  และความก้าวหน้าในการท างาน  ปี ๒๕๕๕ ได้รับทราบแผนงานของ             
ทุกหน่วยงานแล้ว  ต้องขอขอบใจส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ที่ตั้งใจจะขยาย
งาน TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ้น   ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมและพบกับผู้ต้องขัง  ที่เป็นสมาชิกและแกนน า TO BE 
NUMBER ONE ในทัณฑสถาน  และในเรือนจ าหลายแห่ง  ต้องขอชมเชยว่าชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE เข้มแข็งมากๆ  ยังไงก็ให้ติดตามการท างาน  แล้วมารายงานให้ทราบต่อๆ ไปด้วย  เพราะถ้าได้ผลจะช่วย
แก้ปัญหายาเสพติดในเรือนจ าได้อีกทางหนึ่ง  ส าหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิต เลิกยาเสพติด 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันท าต่อเนื่องมา   
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึง ๒๕๕๔  ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจ  ที่มีการขยายผลรับสมัครผู้เสพยาเข้าบ าบัดรักษาเพ่ิมขึ้น และ
การติดตามผลก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  ตัวเลขเหล่านี้ให้น าไปใช้ประโยชน์ได้  นับเป็นความส าเร็จของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE  ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีมาก  หากมีโอกาส ข้าพเจ้าจะขอพระราชทาน            
พระบรมราชานุญาตน าผู้แทนคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อกราบบังคมทูลทรงทราบผลการด าเนินงานต่อไป   
  ส าหรับกิจกรรมใหม่ในปี ๒๕๕๕  ข้าพเจ้าจะขอให้กระทรวงสาธารณสุข  เปิดโครงการรับผู้เสพ              
เข้ามาบ าบัดรักษาในโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”  เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
และให้ติดตามผลเฉพาะผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในโครงการนี้ ภายในเวลา ๑ ปี  เพ่ือให้ได้ภาพความส าเร็จของ
โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  และส าหรับกรมสุขภาพจิต ในฐานะ
เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้จัดท าโครงการรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี  ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและ
ใช้ยาเสพติด  เข้าบ าบัดรักษาในค่าย “ใครติดยายกมือขึ้น”  ซึ่งอาจจะกราบขอให้ท่าน ว.วชิรเมธี  ได้กรุณารับเป็น
ที่ปรึกษา  และช่วยดูแลในการจัดค่าย  ส่วนก าหนดเวลาและสถานที่  ให้กราบเรียนปรึกษาท่าน ว.วชิรเมธี เพราะ
เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่าน ว.วชิร
เมธี  ได้มาพบและแจ้งความประสงค์ที่จะช่วยงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ซึ่งท าให้ข้าพเจ้านึกถึงท่าน
ส าหรับการด าเนินงานก็ให้ใช้งบประมาณของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 
  สุดท้ายนี้  ก็คงเป็นเรื่องแนวทางการด าเนินงานในปี ๒๕๕๕  ข้าพเจ้าขอสรุปเป็นข้อๆ ตามล าดับ  คือ   

  ๑. ให้กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมสุขภาพจิต ติดตามการถวายรายงาน
โครงการ ๙๘๐ ชีวิต  เลิกยาเสพติดฯ  และประสานการขอพระราชทานวโรกาสเพ่ือเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว  ต่อไป 

  ๒. ให้ส านักงบประมาณ  ช่วยดูแลและให้ค าแนะน า  เรื่องงบประมาณประจ าปี  
ส าหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE  

  ๓. ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย  ที่มีแนวทางชัดเจนในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แต่ขอให้ช่วยก าชับและก ากับการให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วย  เพราะในการ
ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๕  รวมๆ แล้วยังมีจังหวัดที่ไม่ส่งประกวดถึง  ๒๖  จังหวัด 



  ๔. ขอให้กรุงเทพมหานคร  เร่งด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
ในเขตต่างๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะขณะนี้ชุมชนดูแลตัวเองในการท างานและการน าเสนอผลงาน
ประจ าป ี

  ๕. มอบกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบโครงการ“ใครติดยายกมือขึ้น”             
ให้เปิดรับผู้เสพเข้าบ าบัดรักษา  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  และให้รายงานผลเมื่อ          
ครบก าหนดติดตามผลการบ าบัดรักษา ๑ ป ี

  ๖. มอบกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ จัดค่าย“ใครติดยายกมือขึ้น” โดยกราบ            
ขอค าปรึกษาจากท่าน ว.วชิรเมธี  แห่งสถาบันวิมุตตยาลัย  อาศรมอิสรชน  จังหวัดเชียงราย 

  ๗. ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี  มอบหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE 

  ๘. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ขอความ
ร่วมมือสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความอนุเคราะห์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นพิเศษด้วย 

  ท างานมาหลายปี  ข้าพเจ้าก็มีเรื ่องรบกวนท่านคณะกรรมการอ านวยการฯ มากขึ้นเรื ่อยๆ  
อย่างไรก็ตาม  ถือว่าเราลงเรือล าเดียวกันแล้ว  ก็คงต้องช่วยกันพายเรือให้ถึงฝั่ง   ขอบใจท่านคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ทุกคนที่มาร่วมประชุมในวันนี้  คณะกรรมการชุดนี้  เป็นชุดผู้บริหารระดับสูง  จึงมีความส าคัญ
ส าหรับข้าพเจ้ามาก  ถ้าท่านไม่ให้การสนับสนุน  ข้าพเจ้าคงท างานคนเดียวไม่ได้  ก็ขอให้กุศลจิตที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า             
และต่อกลุ่มเป้าหมายในโครงการ TO BE NUMBER ONE  จงน้อมน าความสุขกาย  สุขใจ  และความส าเร็จมาสู่ชีวิต
ทุกๆ ท่าน  ขอขอบใจทุกท่านอีกครั้ง  และขอปิดการประชุม 

 
มติที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 
 
เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.  

 
นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก ผู้จดรายงานการประชุม

 ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
 
 หม่อมหลวงยุพดี   ศิริวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 ที่ปรึกษาส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  


