
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่๑๐ 

วนัองัคารที ่ ๒๖  มนีาคม ๒๕๕๖ 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 
๑ ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี  องค์ประธาน 
๒ นพ.ประดษิฐ    สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
๓ พล.ต.อ.ประชา   พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม  รองประธานกรรมการ 
๔ ดร.วงศ์ศักดิ์  สวสัดิ์พาณชิย์ ผู้ช่วยรัฐมนตปีระจ ากระทรวงมหาดไทย  รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๕ นายสุวฒัน์    ตนัตพิพิฒัน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ  รองประธานกรรมการ 

 
  

แทน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

๖ นายอนุสรณ์   ไกรวตันุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน  รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

๗ 
นายวมิล   จนัทร์จวิาวุฒิกลุ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพฒันา
สังคม  รองประธานกรรมการ 

   และความมัน่คงของมนุษย์  
   แทน     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันา  
   สังคมและความมัน่คงของมนุษย์  
๘ นพ.ชลน่าน    ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 
๙ นพ.ณรงค์   สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 
๑๐ นายวบูิลย์    สงวนพงศ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
๑๑ พล.ต. ชัยพฤกษ์   พูนสวสัดิ์ เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม  กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงกลาโหม  
 



 

 

 

๑๒ นางระรินทพิย์    ศิโรรัตน์ รองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ  กรรมการ 
   ความมัน่คงของมนุษย์  
   แทน ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ  
   ความมัน่คงของมนุษย์  

๑๓ นายศุภกร    วงศ์ปราชญ์ รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

๑๔ นายพรีพฒัน์   พรศิริเลศิกจิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงแรงงาน  

๑๕ นายสหการณ์     เพช็รนรินทร์ รองอธิบดีกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงยุตธิรรม  
๑๖ นพ.โกวทิ   ยงวานิชจติ รองผู้อ านวยการส านักอนามยั  กรุงเทพมหานคร  กรรมการ 

   แทน ปลดักรุงเทพมหานคร  
๑๗ นายวติถวลัย์    สุนทรขจติ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั  กรรมการ 

  
  และปราบปรามยาเสพตดิ     
  แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ     
  ปราบปรามยาเสพตดิ  

๑๘ พล.ต.อ.วุฒิ ลปิตพลัลภ ทีป่รึกษา (สบ ๑๐)  กรรมการ 
   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  
๑๙ พล.ต. รังสรรค์   ฤทธิประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทบับก  กรรมการ 

   แทน ผู้บัญชาการทหารบก  
๒๐ นายเดชาภิวฒัน์  ณ สงขลา ทีป่รึกษาส านักงบประมาณ  กรรมการ 

   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
๒๑ นางชลดิา      โชตยิกลุ ทีป่รึกษาระบบราชการ  กรรมการ 

     แทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 

 

 



 

๒๒ นายอภิชาต ิ  เทยีวพานิช รองอธิบดกีรมการปกครอง   กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการปกครอง  

๒๓ นายอรรถพร    สิงหวชัิย รองอธิบดกีรมการพฒันาชุมชน       กรรมการ 
   แทน  อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน  

๒๔ นายกอบเกยีรต ิ  กสิววิฒัน์ รองอธิบดกีรมราชทณัฑ์     กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมราชทณัฑ์  

๒๕ นายเจีย่ง   วงศ์สวสัดิ์สุริยะ ทีป่รึกษาด้านนโยบายและแผน   กรรมการ 
   แทน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๖ นางธนิมา    เจริญสุข รองผู้อ านวยการส านักวชิาการและ   กรรมการ 
   มาตรฐานการศึกษา 
     แทน      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน           
๒๗ นายจ าลอง สิงห์โตงาม ผู้อ านวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์  
๒๘ นายคณติ บุษบง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านักอ านวยการ  กรรมการ 
   บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
   บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
๒๙ พล.ต.โชตพิล จนัทร์อยู่ ทีป่รึกษากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการ 
   สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
   สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก  
๓๐ นายปิยะพงษ์ โพธ์ิสูง ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์   กรรมการ 
   และวทิยุ  ช่อง ๗  

 
  

แทน กรรมการผู้จดัการบริษทั กรุงเทพ
โทรทศัน์และวทิยุ  ช่อง ๗  

 

 

 

 



 

๓๑ น.ส.จริกญัญา นภัตภัฎ เจ้าหน้าทีอ่าวุโสแผนกประชาสัมพนัธ์   กรรมการ 
   แทน กรรมการผู้จดัการใหญ่   
   บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
๓๒ น.ส.สุวชิาดา ไชยชุมภู ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล    กรรมการ 
   มเีดยี จ ากดั  
   แทน  ประธานกรรมการบริษทั  เจ เอส แอล  
   โกลบอล  มเีดยี  จ ากดั  
๓๓ น.ส.ประภาวด ี ธานิรนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อ านวยการฝ่าย Corporate PR   กรรมการ 
   & Public Affairs  
   แทน ประธานกรรมการ  บริษทั จเีอม็เอม็  
   แกรมมี ่ จ ากดั (มหาชน)  
๓๔ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิรจน์ คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนั   กรรมการ 
   และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
๓๕ นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ อธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
    และเลขานุการ 
๓๖ นพ.เกยีรตภูิม ิ วงศ์รจติ รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๗ ม.ล.ยุพด ี ศิริวรรณ ทีป่รึกษาส านักงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑  กรรมการผู้จดัการ สถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีี ช่อง ๓ 
๒  ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส (Thai PBS) 

 

 

 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

๑  นพ.มล.สมชาย  จกัรพนัธ์ุ ทีป่รึกษากรมสุขภาพจติ 
๒  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดกีรมควบคุมโรค 
๓  นายปราชญา    กรองแก้วอารยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑  นายธฤต ส าราญเวทย์ ผู้อ านวยการส่วนกจิการพเิศษ 
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 
๒  นายชัยชาญ ช่วยโพธ์ิกลาง หัวหน้ากลุ่มนโยบายพเิศษ 
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
๓  นายสุบิน แพทย์รัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์พฒันา ส่งเสริม ประสานงานกจิการนักศึกษา 
   และกจิการพเิศษ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๔  นายอรุณ ี จติรปฎมิา ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันายุทธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๕  น.ส.สุนันท์ ยนืยง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๖  นายอนุสันต์ เทยีนทอง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
๗  นางกญัญารัตน์ จริจนิดา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 
 
 

     
    



 

 

๘ น.อ.หญงิสุภัคนาถ  บุญสม ร.น.  ประจ าส านักงานเลขานุการ   
   ผู้แทน กระทรวงกลาโหม 
๙  นายเผดจ็ หร่ิงรอด ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
๑๐  นางอญัชล ี ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

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

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  
๑๒  พ.ต.ท. สมนึก ไพรด า รอง ผกก.ฝ่ายป้องกนัอาชญากรรม บก.อก. 

   ผู้แทน ส านักงานต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
๑๓  พญ.ป่านฤดี มโนมยัพบูิลย์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและบ าบัดการตดิยาเสพตดิ 

   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๑๔  นางคนึงนิจ ตราชูวณชิ ผู้อ านวยการกองการพฒันาชุมชน 

   ผู้แทน ส านักพฒันาสังคม  กรุงเทพมหานคร 
๑๕  นางธนิกา เจยีระนัยปรีเปรม นักวชิาการศึกษาช านาญการ 

   ผู้แทน ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
๑๖  นางพรอปัสร นิลจนิดา ผู้อ านวยการส่วนจดัและควบคุมรายการ 

   ผู้แทน สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
 ๑๗ น.ส.เนตรชนก บัวเลก็ ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    
 ๑๘ นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  

   ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   

 

 



 

คณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ นายวลัลภ  รุ่งเรือง  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๒ นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๓ น.ส.พยุง ลาวณิห์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ   
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

๑ นายพรีะพงษ์     สายเช้ือ รองปลดักรุงเทพมหานคร 
๒ นพ.ชาญวทิย์ ทระเทพ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๓ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๔ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดกีรมอนามยั 
๕ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๖  นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๗  นพ.ทรงยศ ชัยชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเครือข่ายบริการที ่๓ 
๘  ภญ.ภาพร วฑิิตภัทรภาคย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเครือข่ายบริการที ่ ๔ 
๙  นายผดุชชัย เคยีนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเครือข่ายบริการที ่ ๙ 
๑๐  นพ.ธีรพล โตพนัธานนท์ รองอธิบดกีรมอนามยั 
๑๑  นพ.ดนัย ธีวนัดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามยั 
๑๒  นายประพนธ์ ฉางตระกลู ผู้อ านวยการกองควบคุมวตัถุเสพตดิ  ส านักงาน อ.ย. 
๑๓ นายศิริชัย มานะชัย ผู้อ านวยการส านักประสานและพฒันาการจดัการศึกษาท้องถิ่น 

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๔ พ.ต.ท. ทรงกลด โลหะศิริ ผู้แทน ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
๑๕ น.ส.วรีพรรณ วชัรางค์กลุ ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖ น.ส.ประภาพรรณ หาญวเิศษ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๑๗  นางฐิตมิา สุริยาพนัธ์ ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 



 

๑๘ น.ส.อรอมุา ประทุมมณ ี ผู้แทน บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร  อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม  ตามวาระ
ดงันี ้

วาระที ่๑ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทย์ประดษิฐ  สินธวณรงค์) ขอพระราชทาน           
พระอนุญาตเบิก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว) กราบทูลรายงาน
วตัถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๖              
วนัองัคารที ่ ๒๖  มนีาคม  ๒๕๕๖  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว) กราบทูลรายงาน
วตัถุประสงค์ของการประชุม  ดงันี ้
  วตัถุประสงค์ของการประชุม  คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ส าหรับปี ๒๕๕๖ 
 ประการที ่๑ เพือ่ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ  TO BE NUMBER ONE จาก 
หน่วยงานหลัก  กราบทูลรายงานการสนับสนุนและผลการด าเนินงานโครงการในปี ๒๕๕๕  รวมทั้ง
นโยบายและแผนการด าเนินงาน ในปี ๒๕๕๖  เพือ่องค์ประธานโครงการทรงทราบและทรงมพีระวนิิจฉัย 
 ประการที ่๒  เพือ่ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากทุก
ภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๖ จากองค์ประธานโครงการ และน าไปด าเนินการใน
ส่วนทีเ่กีย่วข้อง  เพือ่สนองพระราชด าริและพระราชประสงค์ ต่อไป   
 ประการที ่๓ เพือ่ให้เกดิการบูรณาการความร่วมมือ ในการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณะกรรมการอ า นวยการ
โครงการฯจากทุกภาคส่วน   อนัจะน าไปสู่การพฒันางานในความรับผดิชอบให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 
 ประการที ่๔ เพื่อเ ป็นขวัญและก าลังใจ  แก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ                  
ทีจ่ะร่วมมอืปฏิบัตงิานด้วยความมุ่งมัน่  เพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทาน 



 

 โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้างกระแสนิยมที่เอือ้           
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  สร้างและพัฒนาเครือข่าย  
เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม  มีการบูรณาการงานในทุกระดับ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และได้เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๕  ซ่ึงตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ได้มพีฒันาการและเตบิโตมาโดยล าดบั   

ถึงวันนีโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถตอบโจทย์สังคมได้ว่าการด าเนินงาน
โครงการ  เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาวัยรุ่น  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในโครงการ  สอดคล้องกับความสนใจ  
ความต้องการและความช่ืนชอบของเยาวชน  ท าให้เกดิภูมคุ้ิมกนัทางจติใจ  สามารถเบี่ยงเบนเยาวชนจากส่ิง
ยั่วยุมอมเมารอบด้านอย่างได้ผล  ทั้งนี้  รัฐบาลได้ก าหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็น
โครงการส าคญัระดบัชาต ิ ในการพฒันาเยาวชนให้เป็นได้ทั้งคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  สามารถเป็นหน่ึงได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  

ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมได้ก าหนดแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานโครงการในระยะต่อจาก 
๑๐ ปีทีผ่่านมา  ดงันี ้  

๑. จัดช่องทางเฉพาะในหน่วยบริการสาธารณสุข  ส าหรับการบ าบัดรักษายาเสพติด               
แก่สมาชิก“ใครตดิยายกมอืขึน้”ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข 

๒.   พฒันารูปแบบ  การตดิตามผลด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิก“ใครติดยายก
มือขึน้” ร่วมกบัหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  เพือ่ให้สมาชิกสามารถเลกิยาเสพติดได้อย่างถาวรและกลบัไป
ด าเนินชีวิตด้วยความสมบูรณ์พร้อม  ทั้งด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์และจิตวิญญาณ  โดยในเบื้องต้น
ก าหนดด าเนินโครงการน าร่องร่วมกบัมูลนิธิวิมุตตยาลยั ด้วยการจัดค่ายอบรมฟ้ืนฟูจิตใจให้แก่สมาชิกใคร
ติดยายกมือขึ้น  ๒ รุ่น  ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานศึกษาและ                 
สถานพินิจ  จากน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจะได้ติดตามประเมินผล  เพื่อพัฒนาการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึน้ในปีต่อๆ ไป 

๓.   เพือ่สนองพระกรุณาธิคุณทีอ่งค์ประธานโครงการได้พระราชทานแนวทางไว้กระทรวง
สาธารณสุข จะเร่งพัฒนาวิชาการและส่ือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายชมรม                



 

TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ซ่ึงมีมากกว่า ๓ แสนแห่ง  สู่เป้าหมายการพฒันาคุณภาพสมาชิกให้
เป็นคนแก่งและด ี มคีวามมัน่คงทางจติใจ  และปลอดภัยจากปัญหายาเสพตดิ และปัญหาสังคมรอบด้าน   
   ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณ  ด้วยความจงรักภักดี และด้วยความศรัทธาในแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์ประธานโครงการ ที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย  ให้เติบใหญ่เป็น
อนาคต ของชาตอิย่างเตม็ศักยภาพโดยไม่พึง่พายาเสพตดิ  คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จากทุกหน่วยงาน ขอถวายค ามั่นสัญญาว่า จะร่วมสนับสนุนและร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE สนองพระปณธิานขององค์ประธานโครงการอย่างเตม็ก าลงัความสามารถตลอดไป  
 
วาระที ่๒  
 ปลดักระทรวงสาธารณสุข  (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพฒัน์) ขอพระราชทานพระอนุญาต               
เบิกคณะกรรมการที่ได้รับต าแหน่งใหม่  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอธิบดีกรมสุขภาพจิตท า
หน้าทีเ่ลขานุการการประชุม 
 
วาระที ่๓ 
  อธิบดกีรมสุขภาพจติ  (นายแพทย์วชิระ  เพง็จนัทร์)  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๕  ดงัต่อไปนี ้

๑. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE              
มกีารขยายผลและการพฒันาเครือข่าย  ดงันี ้  

 ในสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน            
ทณัฑสถานและเรือนจ า  มีการขยายเครือข่ายเพิม่มากขึน้ในทุกภาคของประเทศ   ข้อมูลปัจจุบันในจังหวัด
ภูมิภาค มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งส้ิน  ๓๔๕,๑๓๘  แห่ง  ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE จ านวน  ๑๐,๒๖๗  แห่ง  โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นจาก ๕๑ แห่ง เป็น ๗๗ แห่ง ทัณฑสถานและ
เรือนจ า กรมราชทณัฑ์ เพิม่ขึน้จาก  ๑๓ แห่ง เป็น ๓๑ แห่ง กระจายอยู่ทัว่ทุกภาค 

 การพฒันาเครือข่าย  มกีารจดัอบรมวทิยากรหลกัให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 
จ านวนกว่า ๔๐๐ คน  เพือ่ให้สามารถจัดการอบรมอาสาสมัครแกนน า TO BE NUMBER ONE ได้เองใน



 

จงัหวดัของตน รวมทั้งสนับสนุนวทิยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิค  เพือ่พฒันาการด าเนินงานตาม
แนวทางและยุทธศาสตร์ของโครงการให้แก่จงัหวดัต่างๆ ตลอดทั้งปี 

๒. การด าเนินงานศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ๔ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  นับตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗  ทั้งนี ้โดยมีเยาวชน
อายุตั้งแต่ ๙ ปีขึน้ไป  เข้ามาเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่และใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์
ทดแทนรุ่นพีท่ี ่เตบิโต และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีในทุกๆ ปีทีผ่่านมา 

ส าหรับปี  ๒๕๕๕  มีเยาวชนสมาชิก  TO  BE  NUMBER ONE อายุระหว่าง ๙ - ๒๒  ปี  
มาใช้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพฒันาEQ ทั้ง ๔ ศูนย์  รวม ๕๐,๓๒๑ คน     

๓. โครงการค่ายพฒันาคุณภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง ยังคงจัด
ขึน้เป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ รุ่น  ช่วงปิดเทอมเดือนเมษายนและตุลาคม รุ่นละประมาณ ๔๐๐ คน  เพือ่เปิด
โอกาสให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากทัว่ประเทศ  ได้เข้าร่วมกจิกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ที่ผ่านมา ๑๐ รุ่น  นับเป็นค่ายในพระราชด าริที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสมาชิกทั่ว
ประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที ่ ครู  อาจารย์  และผู้ปกครอง   

๔. ในปี ๒๕๕๕ มีจ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 
นักเรียน/นักศึกษา  พนักงานในสถานประกอบการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป  สมาชิกใครติดยายกมือขึน้ 
รวมทั้งส้ิน  ๔๐,๕๓๕,๕๙๗  คน 

มีจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในสถานศึกษา ในสถาน
ประกอบการ  ในชุมชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเรือนจ าและทัณฑสถาน รวมทั้งส้ิน 
๓๔๕,๑๓๘ แห่ง  จ านวนเยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE รวมทั้งส้ิน  ๑๒,๙๖๘,๒๒๙  คน  (คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๕) 

๕. การเสด็จเยี่ยมเพื่อติดตามงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทาน
ขวัญก าลงัใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ในปี ๒๕๕๕ องค์ประธานโครงการได้
ทรง พระกรุณาธิคุณเสดจ็จงัหวดัภูมภิาค ๑๗ จงัหวดั รวม ๒๓ แห่ง และเสด็จเขตกรุงเทพมหานคร ๕ เขต 
๕ แห่ง   

 นอกจากนี้  ด้วยพระเมตตาขององค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยสมาชิกที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ จึงทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมและพระราชทานส่ิงของ



 

ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ที่ประสบภัย  ณ  จังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ ๓  
ตุลาคม ๒๕๕๔ ยงัความปลาบปลืม้และปิตยินิดเีป็นล้นพ้นแก่เหล่าสมาชิกโดยทัว่กนั 

๖. การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE                   
กรมสุขภาพจิต  ในฐานะเลขานุการโครงการ  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี                   
เพื่อสร้างกระแสให้สมาชิกมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นหนึ่ง  โดยไม่พึ่งยาเสพติด  การเสด็จเยี่ยมและ
ติดตามงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  นับเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการท างานที่ประสบ
ความส าเร็จมากที่สุด  รวมทั้งการจัดประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี การจัดประกวด 
DANCERCISE และการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๕            
ทุกกิจกรรมมีสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มขึน้จ านวนมาก  โดยเฉพาะงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี โครงการ TO 
BE NUMBER ONE  เมือ่วนัที ่๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  อาคารชาเรนเจอร์  เมอืงทองธานี  มีสมาชิก
และประชาชนทัว่ไปจากทัว่ประเทศเข้าร่วมกจิกรรมภายในงานวนัละกว่าหมืน่คน 

นอกจากนี้ การผลิตรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.  มีการน าสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก                    
ทั่วประเทศเข้าร่วมบันทึกเทปในช่วง TALK TO THE PRINCESS ซ่ึงองค์ประธานโครงการทรง                     
พระกรุณาธิคุณตอบจดหมายและ ให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกด้วยพระองค์เอง ท าให้รายการเพิม่ความน่าสนใจ
และมสีมาชิกตดิตามชมมากขึน้ 

- การผลตินิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายไตรมาส ปัจจุบันมีสมาชิกถาวร
จากทัว่ประเทศ ประมาณ  ๘,๐๐๐  ราย  ต่อปี 

- การผลติคู่มือองค์ความรู้  เพื่อพฒันาคุณภาพสมาชิกและพฒันาการท างานมีการ
ด าเนินงานโดยโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง  อาทิ  คู่มือพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ คู่มือการด าเนินงานตาม
แนวทางและยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE คู่มือการประกวดผลงานและกิจกรรม               
ในโครงการ  เป็นต้น ในปี ๒๕๕๖  กรมสุขภาพจิต  มีแผนด าเนินการผลิตคู่มือพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ในเร่ืองการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนวัยอนัควร  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการเตรียมความพร้อม
เพือ่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน   

๗. โครงการรณรงค์เลิกยาเสพติด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนม์
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโครงการใครติดยายกมือขึ้น  ตั้ งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕                     



 

กรมสุขภาพจิต ได้จัดท าสรุปรายงานผลเป็นรูปเล่มและพร้อมน าทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ                       
พระเจ้าอยู่หัว  เพือ่ทรงทราบ  ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประสานวนัเวลาจากส านักราชเลขาธิการ พระราชวงั 

๘. การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในโครงการใครติดยายกมือขึ้น ซ่ึงได้                  
ทรงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข  เปิดรับผู้สมัครใจเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทัว่ประเทศ  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ กรมสุขภาพจติจะได้ตดิตามผลเพือ่กราบทูลรายงาน
ในการประชุมคร้ังต่อไป     

๙. การจัดค่ายอบรมและฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึน้  ตามแนวทางพระราชด าริ             
ในปี ๒๕๕๖  ก าหนดแผนจัดการอบรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานศึกษา จ านวน             
๑๐๐ คน รุ่นที่ ๒ กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนในสถานพินิจฯ จ านวน ๑๐๐ คน ทั้งกลุ่ม ๑ และ ๒ ก าหนด              
ให้เข้ารับการบ าบัดรักษาจนครบ  ๔  เดือน  และเดินทางไปเข้าค่ายอบรมฟ้ืนฟูจิตใจหลักสูตรของ                    
พระอาจารย์ว.วชิระเมธี  ทีค่่ายศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย รุ่นละ ๕ วัน ทั้ง ๒ รุ่นจะ
เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากองค์ประธานโครงการพร้อมกัน  รายละเอียดโครงการตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายเล่ม 

๑๐. การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 
๒๕๕๕  โดยเฉพาะเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕  ณ  อาคารชาเรนเจอร์ เมืองทองธานี นับว่า
ประสบความส าเร็จอย่างสูงสุด  สมาชิกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและร่วมรับรู้ถึงความก้าวหน้าและความ
ยิ่งใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นสุขใจ  การเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน              
องค์ประธานโครงการ ท าให้ทุกคนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกส านึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และทุก
คนต่างก็หวังที่จะได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง  ในโอกาสครบรอบ  ๑๒ ปี  ๑๕ ปี  และต่อๆ ไป ตราบที่มี                            
องค์ประธานโครงการ ทรงเป็นมิง่ขวญัและก าลงัใจของเหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

๑๑.  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ  ปีละ ๓ - ๔ คร้ัง  เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทั้งด้านคน เงินและ             
การบริหารจัดการ  ซ่ึงในปีที่ผ่านมาผลจากการประชุมและประสานงานของคณะอนุกรรมการชุดนีท้ าให้
การด าเนินงานโครงการสามารถบรรลเุป้าหมาย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ 

๑๒. ด้านงบประมาณประจ าปี ในปี ๒๕๕๕ เป็นปีครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER 
ONE โครงการฯ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพือ่การจัดกจิกรรมเฉลมิฉลองเป็นกรณีพเิศษท าให้สามารถ



 

ด าเนินงานได้อย่างราบร่ืนและประสบผลส าเร็จ   ส าหรับปี ๒๕๕๖ โครงการ TO BE NUMBER ONE  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๘๗,๘๒๕,๐๐๐  บาท  ได้รับการสนับสนุนจาก ๗ หน่วยงานหลัก  
๖๑,๒๕๐,๐๐๐  บาท   แต่โดยทีม่โีครงการใหม่  คอื โครงการจดัค่ายอบรมและฟ้ืนฟูจติใจสมาชิกใครตดิยายก
มือขึน้ ตามแนวทางพระราชด าริกับโครงการจัดประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  ซ่ึงมี
จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทจากทัว่ประเทศ เข้าร่วมการประกวดเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
มกีารเพิม่ประเภทการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ดังน้ัน  
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้บูรณาการความร่วมมือกนัทั้งในด้านการด าเนินงาน
และงบประมาณ  เหมอืนกนัทุกหน่วย กรมสุขภาพจติ ในฐานะเลขานุการโครงการ จึงขอพระราชทานพระ
อนุญาตขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เคยสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ในปี ๒๕๕๔  จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่หยุดไปในปี ๒๕๕๕  

    
วาระที ่๔ น าเสนอวดีทีศัน์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๕   
 
วาระที ่๕ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที ่๙ / ๒๕๕๕  วนัองัคารที ่ ๓  เมษายน  ๒๕๕๕ 
  ทีป่ระชุมพจิารณาและรับรองรายงานการประชุม    
 
วาระที ่๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลกั  กราบทูลนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๖  ตามล าดบั ดงันี ้
 

   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงมหาดไทย (ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์) กราบทูลนโยบาย   
แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
กระทรวงมหาดไทย  ดงันี ้ 
   ๑. กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 
   ๒. กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดัด าเนินการ  ดงันี ้ 



 

    ๒.๑   สนับสนุนการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระด ารัสของ          
องค์ประธาน ทีไ่ด้พระราชทานให้เกดิผลเป็นรูปธรรม 
    ๒.๒  สนับสนุนงบประมาณและการประกวดกจิกรรม  TO BE NUMBER ONE             
โดยพร้อมเพรียงกนั  
    ๒.๓ ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัต้องเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้วย
ตนเองทุกคร้ัง เพือ่บูรณาการทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให้เกดิประสิทธิภาพ  
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม (พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก) กราบทูลรายงาน นโยบาย
แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงยุตธิรรม  ดงันี ้

  กระทรวงยุตธิรรม ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดย
มอบหมายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานหลัก ในการน าโครงการเข้าไปด าเนินงานใน
หน่วยงานภายใต้สังกดักรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ได้แก่ สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
และศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ 
   ในปี ๒๕๕๓ ได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังหน่วยงานใน  กรมราชทัณฑ์ ได้แก่  
เรือนจ าและทณัฑสถาน 
   กระทรวงยุติธรรม ได้น าแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการ มาใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดรวมถึงนักโทษ มีพืน้ที่ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ และได้รับความรู้ในเร่ืองยาเสพติดอย่างถูกต้อง ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว เด็ก เยาวชนและผู้พ้นโทษ
เหล่าน้ันจะเป็นก าลงัส าคัญ ในการพฒันาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไปโดยได้ก าหนดแนวทางให้กรมพนิิจและ
คุ้มครองเดก็และเยาวชน และกรมราชทณัฑ์ ด าเนินงาน ดงันี ้
   ๑. จดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 
หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในหน่วยงานภายใต้สังกดักรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนและกรมราชทณัฑ์ 
   ๒. ด าเนินการรับสมาชิกชมรม และอบรมแกนน า TO BE NUMBER ONEใน
หน่วยงานภายใต้สังกดักรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทณัฑ์ 



 

   ๓. จัดกจิกรรมภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE เพือ่รณรงค์ป้องกนัปัญหายาเสพ
ตดิอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. สนับสนุนงบประมาณให้กบัโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            
TO BE NUMBER ONE เป็นประจ าทุกปี 
 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวัฒน์  ตันติพพิัฒน์) กราบทูลนโยบาย             
แนวทางการสนับสนุนและรายงานการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER  ONE  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้

  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้ งแต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖ โดยมอบหมายให้องค์กรหลกัที่มีสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์และจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จัดกิจกรรมกลุ่มตามความสนใจ เช่น การเล่นดนตรี  กีฬา                 
การร้องเพลง  การเต้นและการเรียนรู้ด้านวิชาการ   เพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษา ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตลอดทั้งให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องในกลุ่มเพือ่นที่มีปัญหาตามหลักคดิเพื่อนเตือนเพือ่น เด็กคิด ผู้ใหญ่หนุน มี
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุน  โดยได้ก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ด าเนินงาน  ดงันี ้

  ๑.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบนโยบายการด าเนินงานโครงการ                 
TO BE NUMBER ONE ให้ผู้บริหารองค์กรหลักจัดท าแผนปฏิบัติการอ านวยการ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ 

  ๒.  ผู้บริหารสถานศึกษา น านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จัดท าค าส่ัง
มอบหมายผู้รับผดิชอบ  เพือ่ให้เกดิความต่อเน่ือง  เข้มแขง็และยัง่ยนื 

  ๓.  จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและจัดท าแผนงานการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

  ๔.  จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา  แกนน า  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ขบัเคลือ่นชมรม TO BE NUMBER ONE และรับสมคัรสมาชิกทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  ๕. จดัตั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษา
มาท ากจิกรรมร่วมกนัภายใต้หลกัคดิ “ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหาพฒันา  EQ” 



 

  ๖.  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  เพื่อสร้างความตระหนักและปลุก
จติส านึกให้แก่นักเรียนนักศึกษา  ให้มคีวามรู้  ความเข้าใจพษิภัยของยาเสพตดิและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิภายในสถานศึกษา   

  ๗.  สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มผู้บริหาร ครู  
อาจารย์  ผู้ปกครองและสถานศึกษา  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ในการสร้างนวัตกรรม                    
องค์ความรู้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

  ๘.  จัดให้มีมาตรการเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
ทั้งบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับโล่รางวลัเชิดชูเกยีรต ิและสนับสนุนให้มโีอกาสเข้าเรียนต่อระดบัสูงขึน้
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาถึงปริญญาตรี 
 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน  (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) กราบทูลนโยบาย         
แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ ของกระทรวงแรงงาน  
ดงันี ้
 ๑.   กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงนิ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท  (แปดล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

 ๒.  มอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ             
ให้ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ที่  ปัจจุบันมีสถานประกอบการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ทั่วประเทศ 
รวม ๑๑๓,๖๗๓ แห่ง และจดัตั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE รวม ๗๒๒ แห่ง 

 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวิมล               

จันทร์จิราวุฒิกุล)  กราบทูลรายงานนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE  ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ดงันี ้



 

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจการด าเนินงาน
ป้องกันปัญหายาเสพติด ของส่วนราชการในสังกัดการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) โดยด าเนินงานกบัทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ครอบครัว
และชุมชน ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แก่  
ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพือ่ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชน และยุทธศาสตร์การสร้างและ
พฒันาเครือข่าย โดยเน้นการจดักจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ การจัดกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการจัด
กจิกรรมเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัแก่เดก็และเยาวชน ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย
ให้ร่วมมือร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด           อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จึงมีนโยบายในการ
ด าเนินงานสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ดงันี ้
   ๑.  การน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขยายไปสู่การปฏิบัติและ          
จัดท าแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี  ๒๕๕๖ 
โดยเน้นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   ๒.  การสนับสนุนและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที ่                  
ที่ด าเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE อาทิ สถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน    
เป็นต้น 
   ๓.  การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการป้องกนั
ปัญหายาเสพตดิ โดยการเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัแก่เดก็และเยาวชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว  
ชุมชนปลอดยาเสพตดิ  
   ๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE และการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับพืน้ที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนคุ้มครองเดก็ และกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดกิารสังคม 
 

 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์  สายเช้ือ) กราบทูลนโยบายสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ของกรุงเทพมหานคร ดงันี ้



 

  กรุงเทพมหานครได้น้อมน าพระด ารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา             
สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร มา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ โดยมอบนโยบายให้ส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ส านักการศึกษา ส านักพัฒนา
สังคมและส านักอนามัย ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพชองเยาวชน จัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE  ให้เพิม่มากขึน้ และด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนีไ้ด้ก าหนด
ตัวช้ีวัดให้โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในสถานศึกษาและด าเนินกจิกรรมศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในด้านการวางแผนได้
ก าหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE  กรุงเทพมหานคร
ขึ้น โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการ และรองผู้อ านวยการ  ส านักอนามัย              
(ฝ่ายวิชาการ) เป็นเลขานุการ มีการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดส านักงานเขต โดยมีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

  นอกจากนี ้ กรุงเทพมหานครยังได้สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการ            
TO BE NUMBER ONE  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เป็นจ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสน                  
ห้าหมืน่บาทถ้วน) 

 
วาระที ่๗ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                  

ปี ๒๕๕๕  และเสนอแผนการด าเนินงานปี ๒๕๕๖  ตามล าดบั  ดงันี ้
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๕ แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในปี ๒๕๕๖และสรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามที่องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๕ ดงันี ้

 



 

  ๑.  ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๕ 
 ประการแรก สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ให้กรมสุขภาพจิตอย่างต่อเน่ืองและในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จ านวน แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวนสิบล้านบาท ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ประการทีส่อง  จังหวัดทุกจังหวัดได้จัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” 
ครบทุกจงัหวดัและ“อ าเภอ TO BE NUMBER ONE” ครบทุกอ าเภอ  

 ประการทีส่าม    สนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ทุกโครงการ โดยเฉพาะงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ให้ความส าคัญเข้าร่วมงาน โดยพร้อม
เพรียงกนั 

 ๒.  แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖ 
 ประการแรก  สนับสนุนการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 

ONE  ให้เพิม่ขึน้ รวมทั้งในระดบั เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลต าบล 
 ประการทีส่อง การบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE กบัแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๖                            
ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื ่อขับ เคลื ่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ทั้งในและ                  
นอกระบบการศึกษา 

 ๓. สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที ่เกี ่ยวข้อง ตามแนวทางการด าเนินงานตามที่           
องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๕ 

 ประการแรก    กระทรวงมหาดไทย ได้ก าชับให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ปรากฏว่าในการประกวดจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๕ มีจังหวัดที่ไม่ส่งประกวดถึง ๒๖ จังหวัด ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้
ขอให้จงัหวดัช้ีแจงเหตุผลดงักล่าวแล้ว โดย “ทุกจงัหวดัให้ความส าคญักบัโครงการ TO BE NUMBER ONE 
มาโดยตลอด แต่ติดด้วยหลกัเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประกอบกบัในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ บางจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย  ท าให้การด าเนินงานที่เตรียมไว้หยุดชะงักลง  จึงท าให้ไม่
สามารถส่งจงัหวดัเข้าร่วมประกวดได้” ส าหรับในปี ๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการเน้นย า้ให้จังหวัด



 

ที่มีความพร้อมเข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE  โดยพร้อมเพยีงกนัปรากฏว่าทุกจังหวัด
ให้ความส าคญัและเข้าร่วมประกวดระดบัภาค มเีพยีง ๔ จงัหวดั ยงัไม่พร้อมด้านต่างๆ  

 ประการทีส่อง ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้จัดงานเฉลิม
ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การ
ประชุมอมิแพค เมอืงทองธานี  โดยกระทรวงมหาดไทย  ได้มอบหมายให้รองปลดักระทรวงมหาดไทยและ
ผู้ว่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกนั  

 ในโอกาสนี้  กระทรวงมหาดไทย ขอขอบพระทัยองค์ประธานโครงการ ได้พระราชทาน
รางวัลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE” ซ่ึงควรได้รับการ
ยกย่องมา  ณ ทีน่ี ้ ได้แก่  

- นายเจตน์    ธนวฒัน์  อดตีผู้ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น  
- นายอธิคม สุพรรณพงษ์  อดตีผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองบัวล าภู  
- นายสมบัต ิ ตรีวฒัน์สุวรรณ  อดตีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
- นายตรี  อัครเดชา  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
- นายสานิตย์  นาคสุขศรี  อดตีผู้ว่าราชการจงัหวัดสระแก้ว  
- นายธวชัชัย  เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจงัหวดัล าปาง  
- นายประวตั ิ ถีถะแก้ว  ผู้ว่าราชการจงัหวดัยโสธร  

 และ  นายวนิัย  บัวประดษิฐ์  ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสีมา  
ด้วยพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และ                

ได้เสด็จปฏิบัติภารกิจในพืน้ที่ด้วยความพระวิริยะอุตสาหะ ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงห่วงใย
และเข้าใจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงได้พระราชทานแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพตดิได้รับการพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นหน่ึงโดยไม่พึง่ยาเสพติด  

 กระทรวงมหาดไทย  ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอตั้ง
ปณิธานจะสนองงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางที่องค์ประธานโครงการทรง
พระราชทานให้สัมฤทธ์ิผลดงัพระปณธิาน ตลอดไป 

 



 

  รองอธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (นายสหการณ์ เพช็รนรินทร์) ในนามของ 
กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE          
ปี ๒๕๕๕ และแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๖ ของกรมพนิิจและ
คุ้มครองเดก็และเยาวชน ดงันี ้
   ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เปิดชมรม               
TO BE NUMBER ONE ขึน้อกี ๑ แห่ง ทีศู่นย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนจงัหวดัลพบุรี รวมชมรม TO BE 
NUMBER ONE ที่เปิดไปแล้วในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มีสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและ
อบรมเดก็และเยาวชน ทัว่ประเทศ เป็น ๕๒ แห่ง  
   การจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการน าครอบครัว และชุมชนเข้าร่วมในทุกระดับ 
โดยแบ่งเป็น  ๒ กจิกรรมหลกั คอื 

๑. มีการจัดกิจกรรมในนามชมรม TO BE NUMBER ONE โดยคัดเลือก
คณะกรรมการชมรมจากสมาชิกทั้งหมด เพือ่ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการชมรม จดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ และดูแล
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีไ่ด้วางไว้ 

   ๒. เปิดรับเด็กและเยาวชนที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมด้านจิตอาสา                       
เพือ่คดัเลอืกให้เป็นแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE โดยเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ต้องเข้ารับการ
อบรมเพื่อเป็นแกนน าเยาวชน มีการให้ความรู้ด้านการเป็นผู้น า การให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ โดยท าหน้าที่ประจ าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE 
FRIEND CORNER เพือ่ให้ค าปรึกษาและจดักจิกรรมให้แก่สมาชิกตามตารางทีก่ าหนดไว้ 

กิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมา ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง              
ช่วยเสริมทักษะชีวิตที่เป็นส่วนส าคัญให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจ และสามารถน าไปสู่การปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพตดิทีไ่ด้รับ จะเป็นเกราะป้องกนัไม่ให้
เยาวชนกลบัไปสู่วงจรเดิม   ซ่ึงกจิกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ไม่เพยีงแต่ซ่อมความคดิ แต่
เป็นกระบวนการส าคญัที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกอย่างถาวร และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของ
เดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื  



 

นอกจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะมุ่ งหวังให้เด็กและเยาวชน               
ไม่เข้าไปยุ่งเกีย่วกับยาเสพติดแล้ว ยังรวมไปถึงการไม่กระท าความผิดในทุกรูปแบบด้วย โครงการรณรงค์
ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE จึงถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่จะเสริมสร้าง
ก าลังใจและให้โอกาสเด็กและเยาวชนทีก้่าวพลาดเหล่านี ้ให้มพีืน้ทีเ่ลก็ๆในสังคม แสดงออกในส่ิงดงีามอย่าง
ทีพ่วกเขาคาดหวงั 

ปี ๒๕๕๖ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีแนวทางการด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ                 
TO  BE  NUMBER  ONE  จาก ๕๒ แห่ง เพื่อทบทวนและท าความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการของโครงการ               
TO  BE  NUMBER  ONE   ให้เกดิความถูกต้อง ตลอดจนเป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์การจัดกจิกรรม
ระหว่างหน่วยงาน 
   นอกจากนี ้ ยงัมนีโยบายด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิตลอดไป สมดงัพระปณธิานขององค์ประธานโครงการ ทีท่รง
ตั้งพระทยัมุ่งเห็นปัญหายาเสพตดิหมดไปจากสังคมไทย  
 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  (นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์) กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖  
                    ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ ที่ผู้ต้องขังจะได้รับจาก
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ซ่ึงเป็นการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ และการรณรงค์เพือ่สร้างจิตส านึกที่
ดใีห้กบัผู้ต้องขงั  จงึได้น าโครงการดงักล่าว มาด าเนินการในเรือนจ า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น
ต้นมา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษา และมีผลการ
ด าเนินงาน ดงันี ้ 

  มกีารจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึน้ในเรือนจ าทั้ง ๓๑ แห่ง มสีมาชิกจ านวน 
๑๔,๑๓๒ คน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มกีารจดักจิกรรม ประกอบด้วย  
  กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม                
ทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ได้แก่ การจดัรายการเสียงตามสาย การแจกแผ่นพบั และการ
ประชุมกลุ่มสัมมนา  



 

  กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ 
กจิกรรมทางศาสนา กจิกรรมการจัดการความเครียด  การจัดกลุ่มสัมพนัธ์ และฝึกทักษะการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง                     

  กจิกรรมตามยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างและพฒันาเครือข่าย  เพือ่ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด โดยการจัดตั้งศูนย์เพือ่นใจ 
TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย มุมปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และมุมพฒันา EQ  

  นอกจากการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แล้วยังมีการจัดตั้งศูนย์เพือ่นใจ        
TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทณัฑสถานอกี จ านวน ๙ แห่ง และองค์ประธานโครงการ ทรงเสด็จ
เปิดศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ณ ทัณฑสถานหญิงพษิณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
และ เรือนจ าจงัหวดัพะเยา เมือ่วนัศุกร์ที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  

  กจิกรรมในศูนย์มกีารให้บริการในเร่ืองดงัต่อไปนี ้  
           ๑.  การให้ค าปรึกษาแก่สมาชิก โดยสมาชิกแกนน าและเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ  
 ๒.  การจดักลุ่มแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกแกนน าและเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ  
           ๓. การจดักจิกรรมสร้างสุข ได้แก่ ดนตรี ร้องเพลง และเล่นละคร  
  ๔. การจดักจิกรรมออกก าลงักายและกฬีา 
  นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี        

TO BE  NUMBER  ONE  ณ เมืองทองธานี ในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ได้รับรางวลัดเีด่นการประกวดเรียงความของโครงการด้วย 

  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ผู้ต้องขังให้ความสนใจโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และมสีมาชิกเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  ผู้ต้องขงัทีเ่ข้าร่วมโครงการมสุีขภาพกายและสุขภาพจติ
ดขีึน้และ ไม่เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 
  แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
                          กรมราชทัณฑ์มีแผนจะจัดอบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น  เพื่อขยาย
เครือข่าย จ านวน  ๕๐  คน และได้ขยายการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยังเรือนจ า
และทณัฑสถานอืน่อกี ๙ แห่ง รวมเรือนจ าและทณัฑสถาน ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน ๔๐ แห่ง 
  การด าเนินงานกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE 
NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน นับเป็นกจิกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปลุกจิตส านึกให้



 

ผู้ต้องขงัเห็นคุณค่าของตนเองและไม่เข้าไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิอนัจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
สุขภายหลงัพ้นโทษ สมดัง่พระปณธิานขององค์ประธานโครงการทีท่รงตั้งพระทยัมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้หมดไป    
 

 รองปลดักระทรวงศึกษาธิการ (นายศุภกร วงศ์ปราชญ์)  กราบทูลแผนปฏิบัติงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้ 

    แผนปฏิบัตงิานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๖  ได้บูรณาการร่วมกนัระหว่างองค์กรหลกัและหน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการทีม่สีถานศึกษา  คอื  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยได้จัดท า
แผนปฏิบัติการเป็น ๒ ส่วน คอื     แผนของส่วนกลาง เพือ่เป็นกลไกการขับเคลือ่นนโยบาย  และแผนส่วน
พืน้ทีท่ีม่สีถานศึกษาเป็นเป้าหมายของกจิกรรม  ดงันี ้   

 ๑.  แผนงานโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในส่วนกลาง 
  ๑.๑  จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ ภาค  ทัว่ประเทศ 
     ๑.๒  จดัตั้งศูนย์อ านวยการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษาทุก
จงัหวดั  เพือ่ขบัเคลือ่นและตดิตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

  ๑.๓  จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในพืน้ที่ในการขับเคลือ่นงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 

  ๑.๔  จัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดย
มอบหมายให้องค์กรหลกัเป็นกลไกการขบัเคลือ่น 
     ๒.  แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดบัพืน้ทีด่ าเนินงานในสถานศึกษา   
      ๒.๑  โครงการจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาทุกเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา และทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 



 

      ๒.๒  โครงการจัดประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดบัจงัหวดั  เพือ่เข้าประกวดระดบัภาคและระดบัประเทศ 
      ๒.๓  โครงการสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิ  โดยสมาชิกร่วมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  จติอาสา  พฒันาเครือข่าย เฝ้าระวงัร่วมกบัชุมชน 
      ๒.๔  โครงการเยาวชน  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  เพือ่ให้มี
แกนน าดูแลเพือ่นในสัดส่วน  ๑ : ๕ คน และครู อาจารย์ ๑ : ๒๐ คน 
      ๒.๕  โครงการอบรมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
     กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยได้ตัดโอนงบประมาณมาตั้ง
เบิกจ่ายทีก่รมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 

  ด้วยพระเมตตาขององค์ประธานโครงการที่ได้พระราชทานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รู้ถึงพษิภัยยาเสพติด 
เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีความรัก  ความห่วงใยในกลุ่มเพื่อน  มีจิตสาธารณะอาสาช่วยเหลือสังคม
และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการขอตั้งปณิธานที่จะด าเนินงานของโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน สมดังพระ
ปณธิานขององค์ประธานโครงการและความตั้งพระทยัทีจ่ะให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพตดิ โดยจะปฏิบัติ
หน้าทีด้่วยความจงรักภักดแีละส านึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการตลอดไป   

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ)  กราบทูลรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๕ และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 
๒๕๕๖ ของกระทรวงแรงงาน ดงันี ้

   ๑.  การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ปี ๒๕๕๕  สรุปได้ดงันี ้ 



 

   ๑.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อด าเนินงานโครงการ TO 
BE  NUMBER  ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง  จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน
เจด็แสน       ห้าหมืน่บาทถ้วน) 

   ๑.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ  ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ในทุกพืน้ที ่และเข้าร่วมงาน “มหกรรมเฉลมิฉลองครบรอบ ๑๐ ปี 
TO BE  NUMBER ONE”  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์การประชุมอมิแพค เมือง
ทองธานี 

   ๑.๓  ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จของโครงการใน
วโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงความจงรักภักดี สนองพระ
กรุณาธิคุณ และเทดิพระเกยีรตอิงค์ประธานโครงการ 

   ๑.๔ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER  ONE ในสถาน
ประกอบการ จ านวน ๑๐๓,๖๗๓ แห่ง และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
จ านวน ๗๒๒ แห่ง 

   ๑.๕ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทุกประเภท  ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค การลงตรวจเยี่ยมในพืน้ที่ และการตัดสินการ
ประกวดระดบัประเทศ  

   ๑.๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยปลัดกระทรวงแรงงานร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบทูล
รายงานวตัถุประสงค์การจดังานต่อองค์ประธานโครงการ  

   ๒. แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖   
                   ๒.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อใช้ในการด าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน
เจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

  ๒.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ  สนับสนุนการจัดตั้งชมรม            
TO BE NUMBER ONE และส่ง เส ริมการจัดตั้ ง ศูน ย์ เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการให้ครอบคลมุทัว่ทุกพืน้ที ่ 



 

  ๒.๓ บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกบัการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิ   เพือ่ขบัเคลือ่นการป้องกนัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน   

 ผู้บริหารและข้าราชการในสังกดักระทรวงแรงงาน ขอตั้งปณิธานว่า จะร่วมกนัระดม
สรรพก าลงั ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ส าเร็จ สัมฤทธิ์ผล  สมดัง
พระปณธิานองค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  (นายแพทย์โกวิท  ยงวานิชจิต)  กรุงเทพมหานคร กราบทูล
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๕ และแนวทางการด าเนินการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ ของกรุงเทพมหานคร 
ดงันี ้

  ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
   ๑.  กรุงเทพมหานครสนับสนุนให้ทุกเขตมีการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และด าเนินงานศูนย์
เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้
    ๑.๑  มชีมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร
ครบ ๔๓๗ โรงเรียน สมาชิกจ านวน ๒๕๗,๘๖๔ คนและมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE               
ในสถานศึกษา ๖ แห่ง 
    ๑.๒  มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครที่ด าเนิน
กจิกรรมตามยุทธศาสตร์หลกัของโครงการฯ จ านวน ๙๒ ชมรม ครบทั้ง ๕๐ เขต สมาชิก จ านวน ๘,๒๘๖ 
คน และมศูีนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน ๑ แห่ง 
    ๑.๓  มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน  ๖ ชมรม 
สมาชิก จ านวน ๒,๔๘๕ คน และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ๒ แห่ง 
   ๒.  กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEในชุมชน
กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ มีชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดจ านวน ๔๔ ชมรม จาก ๓๘ เขต
และคดัเลอืกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  และสถานประกอบการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE 



 

NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕  ซ่ึงโรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด เขตมีนบุรี 
ได้รับรางวลัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิปีที ่๑   
   ๓. กรุงเทพมหานครได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนา
พรรณวดี  องค์ประธานโครงการ ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพือ่นใจ 
TO BE NUMBER ONE ในพืน้ทีเ่ขต ๕ เขต ได้แก่  เขตบางขุนเทยีน เขตมนีบุรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขต
ดอนเมอืง และเขตสาทร  
   ๔. กรุงเทพมหานคร ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครเป็นแนวทางปฏิบัตงิาน โดยก าหนดตวัช้ีวดัในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE 
   ๕. กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวนเงนิ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 
   ๖. จัดอบรมอาสาสมัครแกนน า ศูนย์ เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๖ แห่ง 

  แผนการด าเนินงานโครงการฯ 
   ๑.  คดัเลอืกพืน้ทีเ่ขตเพือ่เตรียมรับเสดจ็องค์ประธานโครงการ จ านวน ๔ เขต ได้แก่ 
เขตคลองสาน เขตบางเขน เขตบางนา และเขตคลองสามวา 
   ๒. จัดอบรมครูที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบชมรม TO BE NUMBER ONE                              
ในสถานศึกษา จ านวน ๔๓๗ โรงเรียน เพือ่พฒันาการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของโครงการฯ 
   ๓.  สนับสนุนให้ส านักงานเขตพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทั้งในโรงเรียน ชุมชนและสถานประกอบการ  เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ให้เพิม่มากขึน้ 
   ๔. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพตดิ  TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร  เพือ่ช้ีแจงนโยบายการด าเนินงานโครงการฯและทบทวนผล
การปฏิบัตงิานทีผ่่านมา 

 ส าหรับการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินงาน 
ตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๕ โดย กรุงเทพมหานคร ด าเนินการแจ้งแนวทางพระราชทานของ



 

องค์ประธานโครงการแก่ส านักงานเขต ๕๐ เขต  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ทราบ และด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนชุมชน โรงเรียนและสถานประกอบการ ที่มีการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ตรงตามหลกัเกณฑ์การประกวด เข้าร่วมประกวดระดบัภาคและระดบัประเทศต่อไป 
 
วาระที ่๘ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER 

ONE  ปี ๒๕๕๕ ตามล าดบั  ดงันี ้
 

 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวิเชียร ชวลิต) กราบทูล
รายงานแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ดงันี ้

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖ แผนที่ ๓ แผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมีแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดงันี ้
 ๑.  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก/เยาวชนและเยาวชนกลุ่มเส่ียง อาท ิ
โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าเดก็/เยาวชน โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กจิกรรมพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับเดก็/เยาวชน และกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 ๒.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชนปลอดยาเสพติด 
อาท ิโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพครอบครัว โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านครอบครัวและยา
เสพตดิและกจิกรรมพฒันาความสัมพนัธ์และทกัษะครอบครัว เป็นต้น  
 นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็น
ประจ าทุกปี ดงันี ้
  ๑. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
กจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัพืน้ที ่ระดบัภาคและระดบัประเทศ 



 

  ๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE 
NUMBER ONE IDOLS) และกจิกรรมการจดัมหกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE  
  ๓. สนับสนุนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัด
มหกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 
และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้จดัท าค าของบประมาณสนับสนุนจ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ด
แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) เพือ่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป 

 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต)       
กราบทูลรายงานแนวนโยบาย และแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ดงันี ้ 
  ด้านแนวนโยบาย 

  ส านักงาน ป.ป.ส.ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเป้าหมายเยาวชน ทั้งเยาวชนในสถานศึกษา และเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยก าหนดให้แผนการสร้าง
ภูมคุ้ิมกนัและป้องกนัยาเสพตดิ เป็นแผนงานหลกั ๑ ใน ๗ แผน ตามยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพ
ติด  อย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ เพือ่ให้เยาวชนมีทักษะชีวิตในการด ารงตนอย่างปลอดภัยใช้เวลาว่างในการท า
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนลดปัจจัยเส่ียงและลดพืน้ที่
เส่ียงในทุกจงัหวัด       ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ส่งเสริมให้
เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกเห็นคุณค่าของตนเอง และเป็นหน่ึงได้  โดยไม่พึ่งยาเสพติด ภายใต้การด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ  อาทิ ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE การประกวด TO  BE  NUMBER  ONE  IDOLS การ
จดัตั้งและประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  เป็นต้น 

ด้านแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน 
   ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  มาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ตดัโอนงบประมาณให้กบั กรมสุขภาพจิต จ านวน 
๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ ทีส่่งโครงการมาขอรับการสนับสนุน รวม ๑๙ โครงการ  เป็นเงิน



 

จ านวน ๑,๑๑๕,๑๐๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ห้าพนัหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)  รวมงบประมาณที่ให้การ
สนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนทั้งส้ิน ๙,๘๖๕,๑๐๕ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้า              
บาทถ้วน) 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการสนับสนุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ดงันี ้ 

๑. ตัดโอนงบประมาณ จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสน                 
ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนงบประมาณป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษา               
ยาเสพติด งบรายจ่ายอืน่ รายการค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE  ให้กับ กรมสุขภาพจิต  ซ่ึงได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕                     
โดยตดัโอนเตม็จ านวน ในคราวเดยีว เพือ่ให้โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถน างบประมาณไปใช้
เบิกจ่ายแทนกนัได้อย่างสะดวก 
 ๒. ให้การสนับสนุนงบประมาณหมวดเงนิอดุหนุน ส าหรับเยาวชน เพือ่ด าเนิน
กจิกรรมศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และการด าเนินกจิกรรมต่างๆของชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ตามระเบียบเงนิอดุหนุน ซ่ึงเป็นแนวทางการสนับสนุนเช่นเดยีวกบัในปีทีผ่่านมา 

 
วาระที ่๙ องค์ประธานโครงการพระราชทานแนวทาง และแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระด าริในปีที่ผ่านมา 
ดงันี ้

 
  ก่อนอืน่  ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่าน  ที่ให้ความส าคญักบังานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE  และมาเข้าร่วมการประชุมในวนันี ้

  วัตถุประสงค์ของการประชุม  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บอกไปแล้ว 

ส าหรับข้าพเจ้าอยากเพิม่เติมว่า ในแต่ละปีคณะกรรมการอ านวยการ มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล  เพือ่เข้า

รับต าแหน่งใหม่ อยู่เป็นประจ า การได้พบและพูดคุยกบัทุกท่านด้วยตัวเองจะได้รู้จักกนัและท างานร่วมกนั

ได้ดขีึน้ 



 

  ๑๐ ปีที่ผ่านมา  ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า  ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรและทุกคนได้ช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าในการท างานมาโดยตลอด  โครงการ TO BE NUMBER ONE  สามารถเติบโตและมีพฒันาการ

ก้าวหน้ามาถึงวันนี ้ เพราะพวกเราท างานแบบบูรณาการความร่วมมือกนัในทุกเร่ือง  เมื่อใดที่มีปัญหาหรือ

ต้องการความร่วมแรง ร่วมใจ  โครงการ TO BE NUMBER ONE  กม็ักได้รับความอนุเคราะห์ในการแก้ไข

ให้ลลุ่วงด้วยดเีสมอมา 

  ข้าพเจ้าเคยพูดไปหลายคร้ังแล้วว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE  ผ่านการเร่ิมต้นมา

ด้วยความยากล าบาก  กว่าที่จะประสบความส าเร็จในวันนี ้ เราอาจพูดไม่ได้ว่า ผลจากการด าเนินงานช่วย

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้มากน้อยเพยีงใด  แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าถ้าไม่มีโครงการนี้

กลุ่มเป้าหมายหลัก   ซ่ึงเป็นเยาวชนจะตกอยู่ในภาวะกลุ่มเส่ียง และกลุ่มเสพมากกว่านี้แน่นอนรวม                    

ทั้งปัญหาสังคมต่างๆ กจ็ะเพิม่ขึน้ อกีมาก   

  วันนี้โครงการ TO BE NUMBER ONE มีแนวทางการบูรณาการและมียุทธศาสตร์ในการ

ท างานที่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ก็มีความหลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ท าให้

สมาชิกเกดิความรู้สึกมั่นใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมกจิกรรม และช่วยกนัท างาน TO BE NUMBER 

ONE ต่อไป กค็งเหมอืนที ่ ท่านอธิบดกีรมสุขภาพจติ รายงานว่ามาถึงวนันีส้มาชิก TO BE NUMBER ONE 

ทั่วประเทศ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ TO BE NUMBER ONE การสร้าง

ความรู้สึกอย่างนี้ จะช่วยให้เกดิกระแสการไม่พึง่พายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้  เพราะเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการไม่ว่าจะในฐานะสมาชิก แกนน า กรรมการชมรม หรืออาสาสมัครศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 

ONE เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีคุณค่า รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ ที่มีเพื่อนๆ 

สมาชิกมากมายอยู่ทั่วประเทศ  รวมทั้งมีกิจกรรมที่สามารถท าร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ข้าพเจ้า

เดนิทางไปเยีย่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตลอดทั้งปี  ได้เห็นเด็กๆ รุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกและเข้า

ร่วมกจิกรรมของโครงการ  ทดแทนรุ่นพีท่ี่เติบโตขึน้และเรียนจบไปทุกปี  กจิกรรมของโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จงึเป็นความหวงัของคนรุ่นใหม่  ซ่ึงคงจะต้องมกีารปรับและพฒันาให้ทันสมัย สอดคล้อง

กบัวันเวลาที่เปลีย่นแปลงไป และที่ส าคัญต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้  ถ้าเราจะดึงเขาออกมาจากความ

เส่ียงและปัญหาต่างๆ  เรากต้็องมทีางเลอืกและหยบิยืน่โอกาสให้เขา  ข้าพเจ้า ขอเน้นย า้อกีคร้ังว่า ส่ิงที่เราท า  



 

คอื พยายามสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจให้กบัเดก็และเยาวชน เราให้โอกาสทางสังคม ให้เขาได้เข้าร่วมกจิกรรม

ต่างๆ  ให้มีทางเลือกที่จะท าส่ิงที่สนใจและช่ืนชอบ เพื่อให้มีความสุข มีสังคม เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่

ต้องการเพื่อน  การให้โอกาสเขามีเพื่อนที่ดี  มีสังคมที่ดี  เขาก็ไม่จ าเป็นต้องไปแสวงหาเอาเองจากสภาพ

สังคมทีม่คีวามเส่ียงเช่นในปัจจุบัน 

  อยากบอกทุกท่านอีกคร้ังว่า ที่ข้าพเจ้าเข้ามาท าโครงการนี้ เพราะหวังให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยมข้ีาพเจ้าเป็นศูนย์กลาง  เน่ืองจากงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของประเทศ ไม่มทีางประสบความส าเร็จได้ถ้าต่างคนต่างท า  แล้วยดึถือเอาเป็นหน้าทีเ่ฉพาะของตน 

  วันนีโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE  มีจ านวนสมาชิกทั่วประเทศราว ๔๐ ล้านคน มา

จากกลุ่มเป้าหมายของทุกหน่วยงาน  ปัจจุบันถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด  มีสมาชิกมากที่สุด  การท า

กจิกรรมทีต้่องมกีารรวมตัวของสมาชิกทั้งระดับภาคและระดับประเทศ  มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ที่เห็นง่าย

ที่สุด  คอื  การจัดประกวดผลงานของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภท ปีแรก  ข้าพเจ้า   

จ าได้ว่ามีเพยีง ๕ ประเภท คือ จังหวัด  TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชนภูมิภาคและชุมชนกรุงเทพมหานคร ต่อมาเพิ่มเป็น ๗ ประเภท   

โดยแยกสถานประกอบการออกเป็น ประเภทขนาดเล็กและกลาง  กับขนาดใหญ่  สถานศึกษาแยกเป็น  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงต่อไป               

ถ้าชมรมในสถานพินิจและเรือนจ า มีความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ก็คงต้อง

เพิม่ประเภทการประกวดเป็น ๙ ประเภทในอนาคตอนัใกล้ 

  นอกจากนีย้งัมโีครงการใหม่  คอื  การจดัค่ายฝึกอบรมฟ้ืนฟูจติใจสมาชิกใครตดิยายกมอืขึน้          

ซ่ึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม ส าหรับปี ๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษ 

เพราะงบประมาณเดมิไม่เพยีงพอ  โดยหลกัการข้าพเจ้าเห็นด้วยที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ซ่ึงเข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการ  ควรมีส่วนร่วมบูรณาการงบประมาณด้วย  ที่พูดอย่างนี้  เพราะตั้งแต่

ปลายปี ๒๕๕๔ จนถึงวนันี ้ จังหวัดที่ข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยม ได้ขอให้เปิดชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE 

NUMBER ONE ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคเป็นส่วนใหญ่   ข้าพเจ้ายังเคยพูดช่ืนชมว่า  สถาบัน

อาชีวะและเทคนิค ให้ความร่วมมือดีมาก มีความพร้อม  มีความตั้งใจจริง โดยเฉพาะมีกลุ่มเป้าหมายที่



 

ชัดเจน เวลาพูดและน าเสนองาน  ก็สามารถท าได้ดีไม่แพ้ใคร ควรได้รับการสนับสนุนและยกย่องชมเชย               

ในผลงาน 

 ดงัน้ัน  ส าหรับงบประมาณทีข่าดไป  ข้าพเจ้ากข็อฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ช่วยกรุณา

รับไว้พิจารณาและก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในปีต่อๆ ไป  เพื่อให้การท างานร่วมกัน  มีความก้าวหน้า

ยิ่งขึน้ วันนีโ้ครงการ TO BE NUMBER ONE  กโ็ชคดีที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ  

มาเข้าร่วมประชุมยงัไงกข็อขอบใจไว้ล่วงหน้าแล้วกนัทีส่ าคญัคอื  ส านักงบประมาณต้องเข้าใจและให้ความ

ช่วยเหลอืด้วย 

 เร่ืองที่ข้าพเจ้าให้ความส าคญัอกีเร่ือง  คอื  การด าเนินงานศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 

ONE ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่  ๔ ศูนย์  คอื  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต   ซีคอนสแควร์  แฟช่ันไอส์

แลนด์ และเดอะมอลล์ บางแค  ทราบมาว่าศูนย์ฯ บางแห่งก็คับแคบไปส าหรับเด็กๆ ที่มาใช้บริการ                 

จ านวนมาก  ผ่านมา ๙ ปีแล้ว  ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และคุ้มค่า  

เร่ืองนีอ้าจต้องขอกรุงเทพมหานคร  ช่วยเจรจากบัศูนย์การค้าทั้ง ๔ ศูนย์ให้ด้วย 

 ความจริง ปี ๒๕๕๖  ข้าพเจ้าได้วางแผนเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE  

ทั้งในจังหวัดภูมิภาคและเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครไว้แล้ว  ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้ากอ็ยากไปเยี่ยมสมาชิก

ใครตดิยายกมอืขึน้  หรือสมาชิกในสถานพนิิจ  ในทณัฑสถานและเรือนจ าบ้าง  เพราะนับจากนีไ้ปข้าพเจ้ามี

นโยบายทีจ่ะท างาน  ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจผู้ป่วยยาเสพติดให้มากขึน้ การจัดค่ายอบรมฟ้ืนฟู

จติใจ  ทีท่ าร่วมกบัพระอาจารย์ ว.วชิระเมธี  ถือเป็นกจิกรรมทีด่มีาก ภาพการดูแลแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยา

เสพตดิในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมขึน้ ต่อไปเรากส็ามารถตอบได้ว่า 

เรารักษาผู้ป่วยยาเสพติดในโครงการของเราได้ผลเป็นอย่างไร เร่ืองนี้ขอมอบกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุตธิรรม เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงานร่วมกนัต่อไป 

 ส าหรับวันนี้  ข้าพเจ้ามีเร่ืองแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า  ข้าพเจ้าได้ก่อตั้งมูลนิธิ TO BE 

NUMBER ONE ขึ้นแล้ว  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  แต่โดยที่เป็นมูลนิธิใหม่  ยังไม่มีเงินกองทุน  

ข้าพเจ้าจึงมอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิ  จัดท าโครงการเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป                

ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE คนละ ๑บาทขึน้ไป  เพื่อให้มูลนิธิสามารถให้



 

ความช่วยเหลือชมรม TO BE NUMBER ONE ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความ

ช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยพบิัติ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่มูลนิธิเห็นสมควรและ

เพือ่เปิดตวัอย่างเป็นทางการ  ข้าพเจ้าขอถือโอกาสแนะน าคณะกรรมการมูลนิธิทั้ง ๘ ท่าน ดังนี ้ข้าพเจ้าเอง 

เป็นประธานมูลนิธิฯ นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นรองประธาน มีกรรมการ  ๕  คน  คือ 

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย  จักรพนัธ์ุ  นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์   

นายแพทย์วชิระ เพง็จนัทร์  นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ และหม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ เป็นเลขาธิการ

มูลนิธิ   ก าหนดการรณรงค์คงจะเร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ข้าพเจ้าจึงอยากขอ

ความร่วมมอื จากทุกหน่วยงาน  ให้ช่วยประชาสัมพนัธ์เร่ืองนีด้้วย 

 ๑๐ ปีทีผ่่านมา  ต้องขอขอบใจทุกๆ หน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดมาโดยตลอด

งานวันเฉลิมฉลองครอบรอบ ๑๐ ปี  ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมาก เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเห็นทุกคนมี

ความสุข  ข้าพเจ้าก็มีความสุข บรรยากาศอบอุ่นเหมือนสมาชิกครอบครัวมารวมกันจากทั่วประเทศ และ

แน่นอนเราคงต้องจัดงานครบรอบ ๑๒ ปี ในปี ๒๕๕๗  และครบรอบ ๑๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ ส่วนปีต่อจากนี้

ค่อยว่ากนัอกีท ี

  สุดท้ายนี ้ ข้าพเจ้าขอมอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในปี 

๒๕๕๖ โดยสรุปดงันี ้

 ๑.    เน่ืองจากการรณรงค์จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ก่อให้เกิดกระแสการ

ตอบรับจากสมาชิก กลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก  โดยเฉพาะกระแสการเป็นคนเก่งและดีไม่พึ่งพายาเสพติด  

ดงัน้ัน  ในปีต่อๆ ไป ขอให้เน้นการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้มากขึน้  เพือ่ให้ข้อมูล  ความรู้  และความเข้าใจที่

ถูกต้องแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป  วันนี้ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ NBT มาร่วมประชุมก็ขอฝากให้ช่วย

อนุเคราะห์โครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นพเิศษด้วย 

๒. ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  ข้าพเจ้าจะท างานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจผู้ป่วย                

ยาเสพตดิในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มากขึน้  จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข  จัดให้มีบริการที่

เหมาะสมและมกีารตดิตามรายงานผลอย่างเป็นระบบ 



 

๓. มอบกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงาน

หลกั   ในการจดัค่ายอบรมฟ้ืนฟูจติใจสมาชิกใครตดิยายกมอืขึน้ หลงัการบ าบัดรักษาครบ ๔ เดือน  โดยให้มี

การตดิตามผลหลงัการอบรมเมือ่ครบ ๑ ปีตามระบบ ทั้งนีใ้ห้จดัเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

๔. มอบกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสุขภาพจิตและกรุงเทพมหานครร่วมกันพัฒนา                

และปรับปรุงศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง ๔ แห่ง ที่ฟิวเจอร์พาร์ค 

รังสิต  ซีคอนสแควร์  แฟช่ันไอส์แลนด์ และเดอะมอลล์ บางแค 

๕. การไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามการท างาน นอกเหนือจาก

สถานศึกษาแล้ว  ข้าพเจ้าจะพยายามไปเยีย่มชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ประเภทอืน่ๆ 

ด้วย  เช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและเรือนจ า จึงขอมอบให้จังหวัดภูมิภาคในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย และเขตต่างๆในสังกดักรุงเทพมหานคร วางแผนจดัเตรียมการในส่วนทีเ่กีย่วข้องด้วย 

๖. ขอความร่วมมอืกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงยุตธิรรม ขยายผลการจัดตั้งชมรม

และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาบันอาชีวศึกษา  ทัณฑสถานและเรือนจ า สถานพนิิจและ

คุ้มครองเดก็และเยาวชน  รวมทั้งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

๗. ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ให้เป็นรูปธรรมยิง่ขึน้ โดยขอให้ก าหนดเป็นนโยบายหรือแนวทาง ที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน

ให้เป็นผลส าเร็จ  

๘. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE และประชาชนทัว่ไป ร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึน้ไป  เพือ่สมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ TO 

BE NUMBER ONE ที่เพิง่ก่อตั้งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่สนับสนุนการจัดกจิกรรมของชมรม TO BE 

NUMBER ONE ตลอดจนให้การช่วยเหลอืสมาชิกทีไ่ด้รับความเดอืดร้อน ตามควรแก่กรณ ี 

๙. ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณประจ าปี เพือ่ด าเนินงาน 

TO BE NUMBER ONE ของสถาบันอาชีวศึกษา และวทิยาลยัเทคนิค ทัว่ประเทศ  



 

๑๐. ขอความร่วมมอืส านักงบประมาณ ช่วยให้ค าแนะน าด้านงบประมาณ เพือ่ประโยชน์ใน

การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกๆ ปี  

ยิง่ท างานหลายปี  กย็ิง่มเีร่ืองรบกวนท่านคณะกรรมการอ านวยการฯ มากขึน้เร่ือยๆ กอ็ย่าง
ที ่เคยบอก เราลงเรือล าเดยีวกนัแล้ว กค็งต้องช่วยกนัพายเรือให้ถึงฝ่ังและระหว่างทางกต้็องให้ก าลงัใจซ่ึงกนั
และกนัด้วย   

ขอขอบใจท่านคณะกรรมการอ านวยการฯ ทุกท่านอกีคร้ัง ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ โปรด
ระลึก ไว้เสมอว่า ถ้าไม่มีพวกท่านให้ความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าก็คงไม่สามารถท างานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ได้โอกาสนีจ้ึงขอให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญและสมความปรารถนาในทุก
ประการขอปิดการประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 
 
เลกิประชุม ๑๗.๐๐ น.  
 นางสาวเนตรชนก  บัวเลก็      ผู้จดรายงานการประชุม 
 ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 
หม่อมหลวงยุพด ี  ศิริวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 ทีป่รึกษาส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  


