
1 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่14 

วนัองัคารที ่ 15 พฤศจกิายน 2559 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  1  ช้ัน  2  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 

1 ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี องค์ประธาน 
2 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม รองประธานกรรมการ 
3 พล.อ.ศิริชัย ดษิฐกลุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 
4 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม รองประธานกรรมการ 
   และความมัน่คงของมนุษย์  
5 พล.อ.รณชัย มญัชุสุนทรกลุ ทีป่รึกษาส านักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
6 พล.อ.สุทศัน์ กาญจนานนท์กลุ ทีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
7 นพ.ธวชั  สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
8 นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    และ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  
9 นพ.โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
10 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ ปลดักระทรวงยุตธิรรม กรรมการ 
11 นพ.ชวนิทร์ ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร กรรมการ 

   แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
    และ  ปลดักรุงเทพมหานคร  
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12 พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม   กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงกลาโหม  
13 นายประวทิย์ เคยีงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงแรงงาน  
14 นายวทิศัน์ เตชะบุญ อธิบดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ  
    ความมัน่คงของมนุษย์  
15 พล.ท.ธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน์ เจ้ากรมกจิการพลเรือนทหารบก กรรมการ 

   แทน ผู้บัญชาการทหารบก  
 16 น.ส.ประนิอร เตยีวตรานนท์ ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณ กรรมการ 

   กระทวงสาธารณสุข 4  
   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

 17 นางชุตมิา หาญเผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ  กรรมการ 
   ข้าราชการพลเรือน  
    แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    ข้าราชการพลเรือน  
18 พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
 19 นายกอบเกยีรต ิ กสิววิฒัน์ อธิบดกีรมราชทณัฑ์ กรรมการ 
 20 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ กรรมการ 

   ปราบปรามยาเสพตดิ    
21 นายสหการณ์ เพช็รนรินทร์ รองอธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็  
    และเยาวชน  
22 นางอญัชล ี พฒันสาร รองอธิบดกีรมคุมประพฤต ิ กรรมการ 

   แทน อธิบดกีรมคุมประพฤต ิ  
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 23 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดกีรมการปกครอง กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการปกครอง  
24 ดร.บุญส่ง จ าปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    การอาชีวศึกษา  
25 นายธีร์ ภวงัคนันท์ ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครอง กรรมการ 
   และช่วยเหลอืเดก็นักเรียน  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 26 นายวาทกานต์ ช่อแก้ว ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน  

 27 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ กรรมการ 
   ปราบปรามยาเสพตดิ    

 28 พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวสัดิ์ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กรรมการ 
   ต ารวจแห่งชาต ิ  
   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  
29 นายถวลัย์ ไชยรัตน์ ผู้จดัการส่วนสวสัดกิารและแรงงานสัมพนัธ์ กรรมการ 

   บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
    บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  

 30 นายบริสุทธ์ิ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
   สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีี ช่อง 3  
   แทน กรรมการผู้จดัการสถานีโทรทศัน์  
    ไทยทวีสีี ช่อง 3  

 
 
 



4 
 

 31 พล.ต.อนุรักษ์ แสงฤทธ์ิ ผู้อ านวยการ ฝ่ายส านักบริหารกจิการ กรรมการ 
   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.ททบ.5)  
   แทน ผู้อ านวยการใหญ่สถานีวทิยุโทรทศัน์  
    กองทพับก (กอญ.ททบ.5)  
32  นายสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายข่าว กรรมการ 

   สถานโีทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7     
   แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์สี   
    กองทพับก ช่อง 7     
33  นางพชิญา เมอืงเนาว์ ผู้อ านวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์ กรรมการ 

   แห่งประเทศไทย (NBT)  
34  นางพรพมิล เสนผดุง ผู้เช่ียวชาญสังกดัส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการ 

   สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  
    แทน ผู้อ านวยการสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส  
35 น.ส.ประภาวด ี ธานีรนานนท์ กรรมการผู้จดัการ บริษทั จเีอม็เอม็ กรรมการ 

   แกรมมี ่ จ ากดั (มหาชน)  
36 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 

    และเลขานุการ 
37 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
38 มล.ยุพด ี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กรรมการ 

   ทีป่รึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2 ประธานกรรมการบริษทั เจ เอส แอล จ ากดั 
3 กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน  จ ากดั(มหาชน) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

1 นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ อธิบดกีรมอนามยั  
2 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  
3 นายปราชญา กรองแก้วอารยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

1 นายคณติ คงช่วย ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงภายใน 
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 
2  นายบุญช่ืน วบูิลย์ หัวหน้ากลุ่มยาเสพตดิและความมัน่คง ส านักส่งเสริมกจิการการศึกษา 
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
3  ว่าทีร้่อยตรีหญงิทติา ดวงสวสัดิ์ นักวชิาการศึกษา   
   ศูนย์พฒันาส่งเสริมประสานงานกจิการนักศึกษาและกจิการพเิศษ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4 นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
5 นางศิริลกัษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันายุทธศาสตร์  ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
6 น.ส.สราญภัทร อนุมตัริาชกจิ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
7 นายสุธี ศรสวรรค์ ผู้อ านวยการส่งเสริมการพฒันาและสวสัดกิาร  
   เดก็เยาวชนและครอบครัว 
   ผู้แทน กรมกจิการเดก็และเยาวชน  กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 
8 นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักพฒันาระบบงานยุตธิรรมเดก็และเยาวชน 
   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
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9 ว่าทีเ่รือตรี สุรชัย เพช็รกลู นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
10 น.ส.จุฑารัตน์ จนิตกานนท์ ผู้อ านวยการกองบริการทางการแพทย์ 

   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
11 น.ส.กานต์พชิชา บุญงาม นักจติวทิยาช านาญการ 

   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
12 นางจ าเรียง สวสัดวิฒัน์ ผู้อ านวยการกองพฒันาระบบงานพฒันาการฟ้ืนฟู 

  ณ   อยุธยา สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 
   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ
13 นายชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤตชิ านาญการ 

   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ
14 นายอนุกลู รักษ์ธรรมเสมอ ผู้อ านวยการส านักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
15 พล.ต.ต.ภาณุวชิณ์ ทองยิม้ รักษาราชการแทน  ผู้บังคบัการ อ านวยการ 

   กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
16 พญ.ดวงพร ปิณจเิสคกิลุ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและบ าบัดการตดิยาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
17 นายธนิต กติตพิธัโนทยั ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 

   ผู้แทน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
18 น.ส.ปิยะธิดา นิยม ผู้อ านวยการกองการพฒันาชุมชน 

   ผู้แทน ส านักพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร 
19 นางพรอปัสร นิลจนิดา ผู้อ านวยการส่วนจดัและควบคุมรายการ 

   ผู้แทน สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
20 นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 



7 
 

คณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

1 น.อ.หญงิสุภัคนาถ บุญสม  ประจ าส านักงานเลขานุการกระทรวงกลาโหม 
   ผู้แทน กระทรวงกลาโหม 
2 น.ส.ภาวนิ ี สุมลตรี ผู้อ านวยการกลุ่มกจิการสภาและเครือข่ายเดก็และเยาวชน 
   ผู้แทน กรมกจิการเดก็และเยาวชน   
    กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
3 นายกานต์ กล้าตลมุบอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
4 น.ส.เตอืนใจ บุญทมิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กรมการพฒันาชุมชน 
5 นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
6 นายวุธิ  เตชะนอก นักวชิาการศึกษาปฏิบัตกิาร  
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

 
ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

1 นพ.เกยีรตภูิม ิ วงศ์รจติ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
2 นพ.จโิรจ สินธวานนท์ ทีป่รึกษาระดบักระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม) 
3 นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดกีรมควบคุมโรค 
4 นพ.ธีรพล โตพนัธานนท์ อธิบดกีรมการแพทย์ 
5 รศ.คลนิิก พญ.วารุณ ี จริารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที ่10 
6 นพ.ณฐัวุฒ ิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที ่11 
7 พญ.พรรณพมิล วปุิลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที ่12 
8 นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์   เขตบริการสุขภาพที ่ 6 
9 นพ.ชิโนรส ลีส้วสัดิ์ รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ 
10 นพ.ปราโมทย์ เสถยีรรัตน์ รองอธิบดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
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11 นายสมชาย ปรีชาทวกีจิ (รักษาราชการ) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
12 นางสิริพรรณ โชตกิมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตบริการสุขภาพที ่ 8 
13 นายประกอบ วงศ์ผลวตั เลขานุการกรม   กรมสุขภาพจติ 
14 น.ส.จนัทริา ทวพีลายนต์ ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและพทิกัษ์สิทธิเดก็ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
15 นายเสมอ นิ่มเงนิ เลขานุการกรม  กรมประชาสัมพนัธ์ 
16 นายอทิธิเดช สุพงษ์ นักวชิาการเผยแพร่ช านาญการ กรมประชาสัมพนัธ์ 
17 นางฐิตมิา สุริยาพนัธ์ หัวหน้ากลุ่มป้องกนัการตดิยาเสพตดิ  

   ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
18 น.ส.มณฑา โพธิ์ลี ้ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

   ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
19 นายธนัญชนน์ อารี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัตกิาร 

   ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  15.30  น. 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร  อาคาร 1 ช้ัน 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม                  
ตามวาระดงันี ้

วาระที ่1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   กราบทูลรายงานวตัถุประสงค์ของการประชุม 

  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข (นพ.ธวัช  สุนทราจารย์) ขอพระราชทาน                 
พระอนุญาต กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  คร้ังที ่14 / 2560  วนัองัคารที ่ 15  พฤศจกิายน  2559  
 
 



9 
 

  จากพระกรุณาธิคุณที ่ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับ
เป็นองค์ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ได้ทรงมีพระด าริ  ให้จัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการเป็นประจ า            
ปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา  โดยมวีตัถุประสงค์การประชุม  ดงันี ้

1. เพื่อกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการในปี 2559  รวมทั้งนโยบายและ
แผนการด าเนินงาน ในปี 2560  เพือ่องค์ประธานโครงการฯ ทรงทราบ และทรงมพีระวนิิจฉัย 

2. เพื่อให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วน รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ปี 2560 
จากองค์ประธานโครงการฯ  และน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชด าริและพระราช
ประสงค์ต่อไป 

3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ ในการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

4. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การด าเนินงานของทุกภาคส่วน ซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันางานให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

5. เพื่อเ ป็นขวัญและก าลังใจ แก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วย                  
ความมุ่งมัน่  เพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทาน  

 จากนั้น  ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข (นพ.ธวัช  สุนทราจารย์)                         
ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานนโยบายการด าเนินงาน และการสนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  ดงันี ้

1. มาตรการด้านส่งเสริมป้องกนั ได้มอบหมายให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  ด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในพืน้ที่อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
โดยให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  รณรงค์สร้างความรู้ให้กบัประชาชน และ
เยาวชน เร่ือง โทษของยาเสพติด รวมทั้งด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และในชุมชน  ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE  ซ่ึงสอดคล้องกบักลไก
ประชารัฐ 

2. มาตรการด้านบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด  มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สังกัด
กรมการแพทย์ และโรงพยาบาล สังกดักรมสุขภาพจติ  ด าเนินการคดักรองผู้ป่วยยาเสพติด  ประกอบด้วย  
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การส่ือสารเชิงบวก  การคดักรองผู้ป่วยยาเสพติด และด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟู และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด 
ประกอบด้วย  การประเมนิทางคลนิิก  การบ าบัดฟ้ืนฟู  และติดตามผู้ป่วย  โดยในส่วน สมาชิก “ใครติดยา
ยกมือขึน้” ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีระบบการรายงาน          
ในแบบรายงานระบบการบ าบัด และฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ หรือ บสต. เรียบร้อยแล้ว 

 ในวโรกาสนี้ ได้ถวายค ามั่นสัญญา ในนามคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จากทุกหน่วยงานว่า  จะร่วมสนับสนุนและร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE สนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ตลอดไป 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 
วาระที ่2 ปลดักระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ  เมฆธน) เบิกคณะกรรมการทีไ่ด้รับต าแหน่งใหม่  
 ดงันี ้ เข้ารับพระราชทานเขม็ทีร่ะลกึ  ดงัรายนาม 
  - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข 
  - ทีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  - รองปลดักระทรวงมหาดไทย 
  - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
  - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
  - เจ้ากรมกจิการพลเรือนทหารบก 
  - อธิบดกีรมสุขภาพจติ 
  - อธิบดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน 
  - อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ 
  - รองอธิบดกีรมการปกครอง 
  - รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ
  - เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 
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  - ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมการพฒันาชุมชน 
  - ผู้จดัการส่วนสวสัดกิารและแรงงานสัมพนัธ์   บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั 
  - ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีี ช่อง 3 
  - ผู้อ านวยการ ฝ่ายส านักบริหารกจิการ  สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก (กอญ.ททบ.5) 
  - ผู้อ านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
  - ผู้เช่ียวชาญสังกดัส านักงานผู้อ านวยการ  สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 
  - และผู้แทนหน่วยงาน  ในคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE  
   NUMBER ONE  จ านวน  10  คน  
 

วาระที ่3 อธิบดกีรมสุขภาพจติ  ท าหน้าทีเ่ลขานุการ ด าเนินการประชุมขอมตรัิบรองรายงาน 
  การประชุม  คร้ังที ่13 / 2559  วนัพฤหัสบดทีี ่31 มนีาคม 2559 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว  มมีตรัิบรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่4 อธิบดีกรมสุขภาพจิต (น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์)  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน 
 และ กจิกรรมเด่นในโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2559 

 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน   
ในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี 2559  ดงัต่อไปนี ้

 ด้านการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์   สร้างกระแส  ค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึง่ยาเสพติด 
ผลงานเด่น  คอื 
 การผลิตและเผยแพร่รายการผ่านส่ือโทรทัศน์  2 รายการ คือ รายการ TO BE 
NUMBER ONE VARIETY  ซ่ึงด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550  โดย น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบโดนใจ
คนรุ่นใหม่ และที่ส าคัญ  คอื  การได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการฯ ทรงตอบจดหมาย ที่ส่งมา
จากเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ในรายการด้วยพระองค์เอง  อีกรายการหนึ่ง              
คอื รายการแฮปป้ีโซไซตี ้“คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ” น าเสนอเนือ้หา  เร่ืองจริงจากสมาชิก 
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TO BE NUMBER ONE  ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสพ และกลุ่มเส่ียง  เพือ่เป็นอุทาหรณ์ เป็นแบบอย่างทั้งใน
ด้านบวกและลบ ให้แก่เดก็และเยาวชน  

 ด้านการพฒันาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE    

  ในเชิงปริมาณจ านวนเครือข่ายสมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE ยังคงใช้
ตัวเลขจากการส ารวจ  เมื่อ เดือนกันยายน 2558 และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE  ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย และส านักงาน ป.ป.ส.  เพือ่ให้ได้ข้อมูล
เครือข่ายทีชั่ดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ ต่อไป 
  ส าหรับการพฒันา และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ซ่ึงการศึกษา  พบว่า 
การเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามงานในพืน้ที่ต่างๆ ขององค์ประธาน  เป็นการรณรงค์  กระตุ้นการ
ด าเนินงาน  และขยายเครือข่ายทีไ่ด้ผลดมีากทีสุ่ด   โดยในปี 2559  ได้เสดจ็ในพืน้ที่ 17 จังหวัดภูมิภาคและ 
5 เขตกรุงเทพมหานคร   
  การจัดประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี  เป็นอกีรูปแบบหน่ึง ในการขับเคลือ่น และขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับ
นโยบาย การบริหารจัดการ และกลุ่มเยาวชน ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้ง
เยาวชนกลุ่มเส่ียงในสถานพนิิจฯ  โดยการพฒันารูปแบบและเกณฑ์การประกวดมาโดยต่อเนื่อง ในปี 2559  
มจีงัหวดัและชมรมเข้าร่วมประกวดผลงาน  ทั้งส้ิน 551 แห่ง เพิม่จากปี 2558 ร้อยละ 2.8 

  ด้านการเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางด้านจติใจ  กจิกรรมเด่น  ได้แก่    
  1. การจดับริการศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ในห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร 4 แห่ง  คอื  ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์,  ศูนย์ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต,  ศูนย์ซีคอนสแควร์ และ
ศูนย์เดอะมอลล์ บางแค  ซ่ึงปกติ มีสมาชิกเข้ารับบริการ ให้ค าปรึกษา  พฒันาEQ และกิจกรรมสร้างสุข
เพิ่มมากขึ้นทุกปี  แต่โดยที่ในปี 2559  มี 2 ศูนย์  คือ  ศูนย์ซีคอนสแควร์ และศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์              
ปิดปรับปรุงบริการช่ัวคราว  ท าให้ยอดผู้มาใช้บริการ ลดลงจาก ปี 2558 ร้อยละ 19.5  คือ มีผู้รับบริการ 
รวมทั้งส้ิน 56,634 คน   
  2. การจัดค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ยังคงจัด
ขึ้นเป็นประจ าทุกปีๆ ละ 2 รุ่น รุ่นละ 400 คน  ด าเนินการแล้ว 17 รุ่น จากการติดตามผลสมาชิกค่าย
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สามารถกลับไปท าหน้าที่แกนน าของชมรมได้เป็นอย่างดี  เป็นที่ยอมรับของเพื่อนสมาชิกทั้งใน
สถานศึกษา  ในชุมชน  และในสถานประกอบการ 
  3. การจัดกจิกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP  เพื่อเปิดพืน้ที่บวกให้เยาวชนได้แสดงออก  พร้อมกบัการพฒันาทักษะทางสังคมและ
ความฉลาดทางอารมณ์  ในปีทีผ่่านมา   มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรม ทั้งส้ิน 3,237 คน  
  4. การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL  เพื่อพัฒนาต่อยอดสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE  ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนด ีมคีวามสามารถ และมคีวามพร้อมที่จะก้าวออกมา
ยนือยู่แถวหน้า  เป็นต้นแบบให้กบัสมาชิกคนอืน่ๆ  ด าเนินงานมาแล้ว 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน  

การด าเนินงานด้านวชิาการ   

 1.   ในปี 2559  ได้มีการศึกษาทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนน าชมรมและ
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ผลการศึกษา  พบว่า  การเป็นผู้รับผิดชอบจัดกจิกรรมในชมรม 
TO BE NUMBER ONE มีความสัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกนัทางจิตของแกนน า และกิจกรรมที่ช่วยให้
แกนน า ได้รับความรู้  ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนา  ที่ส่งผลต่อการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนน า          
มากทีสุ่ด  คอื กจิกรรมในลกัษณะที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง  โดยแกนน า TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกนั
ทางจิตครบทั้ง  5  ด้าน  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คอื  (1) ด้านความรู้เกีย่วกบัสารเสพติด (2) ด้าน
ทักษะการด าเนินชีวิต (3) ด้านการหาความสุขให้ตนเองในรูปแบบที่เหมาะสม (4) ด้านความภาคภูมิใจ           
ในตนเอง และ (5) ด้านทักษะการควบคุมตนเอง  โดยแกนน าแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตหลายด้าน             
ตามประสบการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึน้  ส่วนที่มาของภูมิคุ้มกันทางจิต พบว่า แกนน าได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตจากพืน้ฐานครอบครัวและการเลีย้งดู โรงเรียน ครู เพื่อน 
ส่ิงแวดล้อม คู่มอืการด าเนินกจิกรรม  ส่ือ และองค์ความรู้ต่างๆของโครงการ และที่ส าคญัที่สุด คอื การท า
กิจกรรมในฐานะแกนน าของชมรม  การปฏิบัติงานจริงภายใต้การด าเนินกิจกรรมของชมรม และ                 
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  รองลงมา  คอื การเข้าร่วมกจิกรรมค่ายพฒันาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง  และการเข้าร่วมกจิกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
                         2.  การพัฒนาและผลิตส่ือเทคโนโลยี  ในปีงบประมาณ 2559 มีการพัฒนาและ
ผลิตส่ือ  เพื่อใช้ในชมรม และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งเผยแพร่แก่สมาชิกทั่วไป                 
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4 เร่ือง  ได้แก่  1) แบบประเมิน “ความฉลาดทางอารมณ์”  2) หนังสือ “วัยรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า”  
3) หนังสือ “พูดด้วยรัก ทกัด้วยห่วงใย”  และ 4) หนังสือ “เก่งและด ีTO BE NUMBER ONE”  

 การด าเนินงานด้านวชิาการประการส าคญั  คอื  การด าเนินงานสนองแนวทางพระราชทาน
จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา เพือ่ให้ได้ค าตอบ   
3  ประการ  คอื 

  1. โครงการ TO BE NUMBER ONE  ท าให้คนตดิยาลดลงเท่าไหร่ 
  2. สมาชิก TO BE NUMBER ONE เมื่อ 15 ปีที่แล้ว  อยู่ที่ไหน ท าอะไร มีประวัติ

การเสพยาหรือไม่ และ 
  3. โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติด              

ได้หรือไม่ 
 คณะกรรมการพฒันาวิชาการในโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต และ 

ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงแรงงาน  และกรุงเทพมหานคร  ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดกรอบเนื้อหา และได้จ้างมือ
อาชีพจาก สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ด าเนินการศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ส านักงาน ป.ป.ส. มรีายละเอยีดงานทีต้่องด าเนินการ  ดงันี ้

  1. เก็บรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลชมรม และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  สมาชิกทัว่ไป  สมาชิกทีเ่ป็นแกนน าทุกระดบั  สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึน้  และประมวลผล
ทางสถิตเิบือ้งต้น 

  2. สร้างกรอบแนวคิดทางทฤษฎี  โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยทฤษฎีฐานราก  
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ                  
กบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง กบักจิกรรม และการด าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE และโครงการ
ใครตดิยายกมอืขึน้ 

  3. ศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ  กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กจิกรรมและการด าเนินงาน  โดย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสมาชิกชมรมฯ และระดับแกนน าชมรมฯ 
หัวหน้าสถานศึกษา/สถานประกอบการ/ชุมชน  โดยการสร้างแบบจ าลองพหุเชิงช้ัน ส าหรับโครงการ                
TO BE NUMBER ONE และใช้แบบจ าลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุ และแบบจ าลองการวิเคราะห์ 
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การถดถอยโลจิสติกส์ ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น  ซ่ึงจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม                  
และฐานข้อมูล บสต. 

  4. เกบ็ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline) ส าหรับการศึกษาระยะยาว และสร้างแบบสอบถาม  
เพื่อติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ความส าเร็จ และชีวิตของแกนน าของแกนน า  หรือ สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE IDOL  เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระยะยาว 

  ทั้งนี้ ก าหนดการศึกษาแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2560 เตรียมพร้อมประกาศ
ความส าเร็จของโครงการในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในเดอืน กรกฎาคม 2560  

  ส าหรับมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  ขอพระราชทานพระอนุญาต กราบทูลรายงานว่า     
ณ  วันที่ 30 กันยายน 2559  มียอดเงินกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในบัญชี มูลนิธิ TO BE 
NUMBER ONE  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319 - 292455 - 8  
จ านวนทั้งส้ิน  72,401,577.39 บาท (เจ็ดสิบสองล้านส่ีแสนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้า
สตางค์)  

  ด้านงบประมาณ ในปี 2559 โครงการฯ ได้รับงบประมาณด าเนินงาน จากการจัดสรรของ 
กรมสุขภาพจติ 87,825,000 บาท (แปดสิบเจด็ล้านแปดแสนสองหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจาก  7  กระทรวงหลัก 92,590,000 บาท (เก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และงบที ่
กรมสุขภาพจิต  สนับสนุนเพิ่มเติม 17,720,700 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
รวมงบประมาณด าเนินงาน ปี 2559  ทั้งส้ิน 198,135,700 (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่น         
ห้าพนัเจด็ร้อยบาทถ้วน) 

  ส าหรับปี 2560 กรมสุขภาพจิต ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีเท่าเดิม คือ 87,825,000 
บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานหลัก  
98,840,000 บาท (เก้าสิบแปดล้านแปดแสนส่ีหมืน่บาทถ้วน)  โดยปีนี ้ส านักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนเพิม่เติม 
จากปีที่ผ่านมา 5,5000,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) รวมงบประมาณด าเนินงาน ปี 2560 ทั้งส้ิน 
186,665,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนหกหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) 
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วาระที ่5 กราบทูลเชิญทอดพระเนตรวดีทีศัน์ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2559 

วาระที ่6 เบิกผู้บริหารระดบัสูงกระทรวงหลกั  กราบทูลรายงาน    

 ผลการด าเนินงาน  ปี 2559 

 แผนการด าเนินงาน  ปี 2560 

 นโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2560  ตามล าดบั  ดงันี ้

 6.1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร  รัตนเสนีย์)  กราบทูลรายงานการ
ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้

   ผลงานเด่นในปี 2559 ได้แก่ 

    1. การเตรียมการและจัดกจิกรรมในวโรกาสที่องค์ประธานเสด็จเยี่ยมและ
ติดตามงานในพื้นที่ 17 จังหวัด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยน าความปลาบปลื้ม  และซาบซ้ึงใจใน           
พระกรุณาธิคุณแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นล้นพ้น 
    2. การด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด  โดยทุกจังหวัด 
ได้มกีารน้อมน าเอาโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระราชด าริในองค์ประธาน  ไปเป็นแนวทาง
หลกัในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน  ครอบคลุมการด าเนินโครงการในทั้งมิติชุมชน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ  และได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังสถานพินิจและเรือนจ า  มีชมรมและสมาชิก 
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้
     2.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั  จ านวน  76  ชมรม 
     2.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน จ านวน 34,125 ชมรม 
     2.3 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา  จ านวน 25,932 ชมรม 
     2.4 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการ จ านวน 5,095 
ชมรมและมจี านวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จาก 76 จงัหวดั  รวมทั้งส้ิน 25,053,602  คน 
      3. การจัดท าข้อมูลแกนน าสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดด าเนินการส ารวจ และรายงานสถานภาพแกนน าสมาชิก
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ทั้งแกนน า  ที่ผ่านการพฒันาตามโครงการค่ายพฒันา
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง (TO BE NUMBER ONE CAMP) และสมาชิกแกน
น าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างการรวบรวมและ
ประมวลข้อมูล  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดอืนเมษายน 2560 

   นอกจากนี้  กระทรวงมหาดไทย ยังได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการทั้งในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE               
ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

   ส าหรับการด าเนินงานในปี 2560  ซ่ึงเป็นโอกาสส าคัญที่โครงการ TO BE NUMBER 
ONE จะมีอายุครบ 15 ปี  กระทรวงมหาดไทย ขอถวายค ามั่นว่าจะน้อมน าแนวทางตามโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ไปขยายผลในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกกลุ่มในสังคม  เพือ่ให้
บรรลตุามพระราชด าริขององค์ประธาน โดยมแีผนการด าเนินการ ดงันี ้
   1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด  ให้ความส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE เป็นล าดับแรก  รวมทั้งน้อมน าแนวทางการด าเนินโครงการไปเป็นหลักในการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด และปรับใช้ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพืน้ที่ เพื่อให้
เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมและมคีวามยัง่ยนืสืบไป 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรม ทั้งในระดับชุมชน 
สถานศึกษา  สถานประกอบการ  สถานพนิิจและเรือนจ า  เพือ่ให้ครอบคลุมการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิทุกกลุ่มในสังคม 
   3. บูรณาการการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  กบัยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี  (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562)  ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกัน กลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดย กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
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 6.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา)  กราบทูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน และแนวทางการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงยุติธรรม           
อันประกอบด้วย  กรมราชทัณฑ์  กรมคุมประพฤติ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
  กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี 2548 
โดยมอบหมายให้ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน เป็นหน่วยงานหลกั  

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ขยายการด าเนินงานไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์   
ได้แก่  เรือนจ า  ทัณฑสถาน และในปี พ.ศ. 2557 ได้ขยายการด าเนินงานไปยังหน่วยงานในสังกัด                    
กรมคุมประพฤติ   โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นหน่วยประสาน
สนับสนุนการจดัสรรงบประมาณ  

  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559   

   1. กระทรวงยุตธิรรม สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ รวมจ านวนทั้งส้ิน 
31,200,000 บาท (สามสิบเอด็ล้านสองแสนบาทถ้วน)  
   2. ปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE  ภายใต้การด าเนินงาน
ของกรมราชทัณฑ์  กรมคุมประพฤติ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวม 159 ชมรม สมาชิก
จ านวน  164,700  คน 
   3. การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า ทัณฑสถาน  
โดยความรับผดิชอบของ กรมราชทณัฑ์  จ านวน 37  ศูนย์   สมาชิกจ านวน 37,000 คน  ศูนย์ฝึก และอบรม
เดก็และเยาวชน  โดยความรับผดิชอบของ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จ านวน 51 ศูนย์ สมาชิก
จ านวน 18,200 คน  รวมทั้งส้ิน 88 ศูนย์  มสีมาชิก จ านวน 55,200 คน 
   4. การเข้าร่วมกจิกรรม จดันิทรรศการการแสดงผลงาน ในงานมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี พ.ศ.2559   ณ  อมิแพค  เมอืงทองธานี   

 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560   

  1. กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 35,500,000 บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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  2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยเป็นเจ้าหน้าที่สังกดักรมราชทัณฑ์ จ านวน 150 คน กรมคุมประพฤต ิ
จ านวน 64 คน  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จ านวน 27 คน รวมทั้งส้ิน  241 คน  

  3. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพิม่เติม โดยก าหนดเป้าหมายครอบคลุม
ทุกจงัหวดั  รวม 323 ชมรม และนักโทษเดด็ขาด เดก็และเยาวชนในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน  ทุกคนเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 

  4. จดัประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดเีด่น    
  5. การติดตามและประเมินผล โดยลักษณะเพื ่อนช่วยเพื ่อน  สมาชิกใหม่

ติดตามผลสมาชิกเก่า รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับส นุน
งบประมาณให้กรมสุขภาพจิต  ในการประเมินผล และสรุปบทเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในภาพรวม 

 
 6.3 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล)    
กราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี ้

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลักและหน่วยงานใน
สังกัดที่มีสถานศึกษา  คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ เป็น 2 ส่วน คือ แผนของส่วนกลาง  เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนส่วนพืน้ที ่ เพือ่ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมสีถานศึกษาเป็นเป้าหมาย  

ผลงานเด่นในปี 2559 ได้แก่ 

   1.  โอนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ประจ าปีงบประมาณ 2559  จ านวน 20,000,000 บาท (ยีสิ่บล้านบาทถ้วน) 
   2. ประชุมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง 4 ภาค 
   3. จดัตั้งศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ  
เพือ่ขบัเคลือ่นและตดิตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
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   4. มอบหมายให้องค์กรหลัก จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2560 - 2561           
เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการจดักจิกรรมตามยุทธศาสตร์การขบัเคลือ่นโครงการ TO BE NUMBER ONE   
   5. จัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  โดยมอบหมาย
ให้องค์กรหลักเป็นกลไกการขับเคลื่อน  ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 30 ,000 แห่ง  
ประกอบด้วย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 15,000,000 คน 

  ส าหรับ ปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน  ดงันี ้

  1.  มอบหมายให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา จัดท าของบประมาณสนับสนุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ให้กบั กรมสุขภาพจิต จ านวน 20,000,000  บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  
ประกอบด้วย 

   -  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 10,000,000 บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) 

   -  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 10,000 ,000  บาท            
(สิบล้านบาทถ้วน) 

 2. ให้ผู้บริหารองค์กรหลักจัดท าแผนปฏิบัติการตลอดจนอ านวยการ ก ากับ 
ตดิตาม ผลการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ ครอบคลมุทุกภาค 

 3.  จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนน า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE และรับสมัครสมาชิกทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา                 
ทุกจงัหวดั 

 4. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มผู้บริหาร ครู 
อาจารย์  ผู้ปกครองและสถานศึกษา  เพือ่ก่อให้เกดิความร่วมมอืร่วมแรงในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิสถานศึกษา 1 แห่ง สร้างเครือข่าย 10 แห่ง 

 5. จดัให้มมีาตรการเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ทั้งบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนให้มีโอกาสเข้าเรียนต่อระดับ 
สูงขึน้ ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา ถึง อดุมศึกษา 
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 6.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (พล.อ.ศิริชัย  ดิษฐกุล)  กราบทูลรายงานการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในส่วนของ กระทรวงแรงงาน  ดงันี ้

  ในปี 2559  กระทรวงแรงงาน  มีการด าเนินโครงการฯ ตามแนวทางพระราชทานและ             
มีผลการด าเนินโครงการฯ ภายใต้งบประมาณ จ านวน 12,280,000 บาท (สิบสองล้านสองแสน                
แปดหมืน่บาทถ้วน)  ดงันี ้
  1. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต ด า เ นินโครงการฯ จ านวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  2. สนับสนุนงบประมาณให้ ส านักงานแรงงานจังหวัดส่งเสริมการจัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยใน
ปัจจุบันมกีารจดัตั้งชมรมฯ จ านวน 1,104 แห่ง และศูนย์เพือ่นใจฯ จ านวน 407 แห่ง 
  3. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ  ลงตรวจเยี่ยมพืน้ที่ และตัดสินการประกวดชมรมฯ  
รวมทั้งสนับสนุนกจิกรรมภายใต้โครงการทุกกจิกรรม  

  ส าหรับปี 2560  กระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานภายใต้
งบประมาณจ านวน 12,280,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมืน่บาทถ้วน)  ดงันี ้
  1. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต ด า เ นินโครงการฯ จ านวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  2. สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานแรงงานจังหวัด  ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมฯ 
และศูนย์เพื่อนใจฯ โดยก าหนดเป้าหมายการจัดตั้งชมรมฯ จ านวน 242 แห่ง และศูนย์เพื่อนใจฯ             
จ านวน 131 แห่ง 
  3. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ลงตรวจเยี่ยมพืน้ที่ และตัดสินการประกวดชมรมฯ  
รวมทั้งสนับสนุนกจิกรรมภายใต้โครงการทุกกจิกรรม   

  
 6.5 ผู้อ านวยการส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร  (นพ.ชวินทร์  ศิรินาค)  กราบทูลรายงาน
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร  ดงันี ้

 ผลงานเด่นในปี 2559  ได้แก่ 
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1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ชุมชน  และสถานประกอบการ  ดงันี ้
 -  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 437 ชมรม  ครบทุกโรงเรียน
และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน  13 แห่ง 
 -  ชุมชน จ านวน 132 ชมรม  ครอบคลุม 50  ส านักงานเขต และ              
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  จ านวน  1  แห่ง 
 -  สถานประกอบการ  จ านวน 4 ชมรม และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE  จ านวน 4 แห่ง 

2. การจัดกิจกรรมในวโรกาสองค์ประธานเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที ่         
5  เขต  ได้แก่  เขตทวีวัฒนา  เขตทุ่งครุ  เขตปทุมวัน  เขตพระนคร และเขตสายไหม  โดยสนับสนุน
งบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล  ให้แก่ส านักงานเขต เขตละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)                  
รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  เป็นจ านวนเงนิ 10,000,000 บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) 

 ส าหรับปี 2560  กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน  ดงันี ้ 

1.  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560  เป็นจ านวนเงนิ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

2. ก าหนดพืน้ที่เขตในวโรกาส องค์ประธานเสด็จเยี่ยม และติดตามงานในพืน้ที่     
5 เขต และสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาลให้แก่ส านักงานเขต เขตละ 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

3.  ก าหนดตัวช้ีวัดในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  คอื ร้อยละ 
100 ของนักเรียน เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และร้อยละ 80 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา             
มกีารจดักจิกรรมตามแนวทางศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

4. ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของข้าราชการทีด่ าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  กรุงเทพมหานครดเีด่น  เพือ่รับบ าเหน็จความชอบประจ าปี เป็นกรณพีเิศษ 
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5.  ก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมี                 
ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 

6.  ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ไว้ในแผน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

  

วาระที ่7 ผู้บริหารกระทรวงหลัก  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 
 NUMBER ONE  ปี 2560 

 
 7.1  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.อดุลย์   
แสงสิงแก้ว)  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2560 ของ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ดงันี ้

 ด้านแนวนโยบายได้น ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
ด้านการรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม  ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด              
และการสร้างและพฒันาเครือข่ายเด็กและเยาวชน  เพือ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคลื่อน           
สู่การปฏิบตั ิ

 ด้านแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  1.  การน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด  ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน การเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็แก่ครอบครัว ชุมชนปลอดยาเสพตดิ และการจดัระเบียบสังคม 
  2. การส่งเสริม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ และบูรณาการการด าเนินงาน
กบัหน่วยงานในระดบัพืน้ที่  ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE  อาท ิสภาเดก็และเยาวชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น 
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  3.  การสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ         
TO BE NUMBER ONE ในระดบัพืน้ที ่ โดยผ่านกลไกสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั ทุกจงัหวดัๆละ 50,000 
บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน)        
  4.  การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ให้กรมสุขภาพจติ เป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 10,000,000  บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

  มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
  

วาระที ่8 อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์  กราบทูลรายงานการจดักจิกรรม และการประชาสัมพนัธ์ 
  โครงการ TO BE NUMBER ONE  ผ่านส่ือวทิยุ  โทรทศัน์ 

8.1 อธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์ (พล.ท.สรรเสริญ  แก้วก าเนิด)  กราบทูลรายงานการ            
จัดกจิกรรม และการประชาสัมพนัธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยร่วมกบั กรมสุขภาพจติ  ดงันี ้

1. ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทาง
สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย  ทุกวนัเสาร์  เวลา 20.30 - 21.00 น. 

2. ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ON 
RADIO ทุกวนัเสาร์ และอาทติย์  เวลา 10.10 - 11.00 น. และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรายการข่าว รวมทั้ง
พูดแทรกในรายการ  ทาง เอฟ.เอม็. 88 มฮ.  และ เอ.เอม็. 918 มฮ.   

3. ร่วมประชาสัมพนัธ์กจิกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ได้แก่ 

- ถ่ายทอดสดการแสดงคอนเสิร์ตของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี                  
TO BE NUMBER ONE และวโรกาสองค์ประธานเสดจ็ทรงคอนเสิร์ตร่วมกบัสมาชิกในรอบชิงชนะเลศิ 
ในทุกวนัเสาร์ช่วงเดอืน เมษายน - พฤษภาคม 2559  

- ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีฯ 2 รูปแบบ  คือ เทปประมวลภาพ
ประจ าวนั ( Daily Hi - light ) และเทปโปรโมทรายการ ช่วงเดอืน กมุภาพนัธ์  ถึง เดอืน พฤษภาคม 2559  
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ส าหรับการเตรียมการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  กรมประชาสัมพันธ์  ได้ประสานความร่วมมือ กับกรมสุขภาพจิต  ก าหนดแนวทาง                
การประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
โครงการ คอื 

 1.   รณรงค์ให้เยาวชนอายุระหว่าง 6 - 25 ปี มจีติส านึกทีจ่ะร่วมกนัป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  

 2. เสริมสร้างให้เยาวชนในชุมชนมภูีมคุ้ิมกนั ไม่ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพตดิ 
 3.  ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิต  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกล

จากยาเสพตดิ และขยายเครือข่ายร่วมป้องกนัและช่วยเหลอืผู้ตดิยาเสพตดิ 

  นอกจากนี้  ยังจะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่หลงผิดเข้าไปเป็นเหยื่อ
หรือ ติดยาเสพติด  ได้มีความหวังว่าสังคมพร้อมให้โอกาสให้ทุกคนกลับมามีที่ยืนในสังคม และจูงใจให้            
ผู้ติดยาเสพติดเข้าไปบ าบัดรักษา   เพือ่ให้หายขาดและเลกิเสพยาอย่างถาวร   ตามโครงการใครติดยายกมือขึน้ 
โดย กรมประชาสัมพันธ์  จะร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และสถานีวิทยุของรัฐ  รวมทั้งใช้ส่ือในความ
รับผิดชอบ ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์  และสถานีวิทยุกระจายเสียง   ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เวบ็ไซต์ เผยแพร่ความคบืหน้า และประโยชน์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตลอดระยะเวลา 15 
ปี ในรูปแบบ รายการ ข่าว สกู๊ป สารคดีส้ัน บทความ  โดยจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่บัดนี้                
เป็นต้นไป  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ยาเสพตดิ  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน  พร้อมทั้งขยายผลการด าเนินโครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
มากยิง่ขึน้ 

  มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระที ่9 องค์ประธานโครงการ  พระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 ปี 2560  และทรงตดิตามงานทีไ่ด้พระราชทาน พระด าริในปีทีผ่่านมา  

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  พระราชทานพระด ารัสแนวทาง              
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
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รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่  
31 มีนาคม 2559 และวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 2 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ดงันี ้

1.  เพือ่ให้เกดิการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจัง  ให้จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
ระดับกระทรวง เฉพาะหน่วยงานหลัก เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ประจ าปี เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการอ านวยการระดบัประเทศ เพือ่ให้ความเห็นชอบ พร้อมกบัรับแนวทาง
ด าเนินงานพระราชทานในแต่ละปีไปปรับแผนให้สนองพระราชด าริขององค์ประธานโครงการ                     
TO BE NUMBER ONE 

2. ขอความร่วมมือจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณประจ าปีเพิ่มเติม  โดยเฉพาะด้าน
การบ าบัดรักษายาเสพตดิในโครงการ “ใครตดิยายกมอืขึน้” ในปีทีผ่่านมาบางกจิกรรมต้องหยุดด าเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณทีไ่ด้รับไม่เพยีงพอ 

3. ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ในโครงการใครติดยายกมือขึน้ เพือ่ติดตาม
ประเมนิผลความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการฯ  ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

4. ให้จ้างองค์กรวิชาการที่เป็นมืออาชีพ เพื่อด าเนินการส ารวจ วิจัย และติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม เพื่อประกาศความส าเร็จใน
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงเป็นวันครบรอบ 15 ปี ของโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 

5. เร่ืองที่ต้องการให้ด าเนินการส ารวจ วิจัย และติดตามประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูล          
ที่น่าเช่ือถือ และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานโครงการ           
TO BE NUMBER ONE ต่อไป มดีงันี ้

 5.1 รายงานข้อมูลแกนน า TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดทั่วประเทศ           
ทั้งจ านวนและสถานภาพปัจจุบัน 

 5.2 รายงานข้อมูล สถานภาพปัจจุบัน ของแกนน า TO BE NUMBER ONE ระดับ
โครงการทัว่ประเทศทีผ่่านการอบรมจากค่าย “พฒันาคุณภาพสู่ความเป็นหน่ึง” 
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 5.3 ให้ศึกษาและติดตามข้อมูล สถานภาพปัจจุบัน ของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE IDOL ทีผ่่านการประกวดตั้งแต่ปี 2554 - 2558  รวม 5 รุ่น 

  การส ารวจวิจัยทั้ง 3 เร่ือง ให้ด าเนินการโดยการสุ่มตัวอย่าง หากแกนน าทั้ง              
3 กลุ่ม มพีฒันาการในเชิงบวกและเป็นตัวอย่างที่เก่งและดีของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
ผลทีไ่ด้รับจะเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE และประโยชน์ที่ได้รับนอกจาก
สามารถน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการแล้ว  ยังสามารถน าไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและ
ก าหนดกจิกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ต่อไป 

6. การด าเนินการในข้อ  5  ให้กระทรวงมหาดไทย  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  
และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

7. กจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ไม่มีกรอบและเงื่อนไขตายตัว ชมรม
และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE สามารถคดิริเร่ิม สร้างสรรค์และพฒันารูปแบบการด าเนินงานได้
อย่างอสิระ  โดยค านึงถึงประโยชน์และความต้องการของสมาชิกเป็นส าคญั 

8. การป้องกนัปัญหายาเสพตดิ ขอให้เน้นทีก่ลุ่มเยาวชน  ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่  เพือ่ให้เขา
ได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงจะช่วยให้เขาได้รับการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะให้มีพัฒนาการทางด้านสังคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจและ
ความภาคภูมใิจในตนเอง  ซ่ึงจะเป็นภูมคุ้ิมกนัภัยจากยาเสพตดิได้อย่างยัง่ยนืต่อไป 

9. การพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ONE ยังคงเน้นการขยายเครือข่ายและ
พฒันาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและด ี

10. ปี 2560 องค์ประธานโครงการฯ ก าหนดเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE             
ในจังหวัดภูมิภาค 15 จังหวัด และในเขตกรุงเทพมหานคร 5 เขต  เพื ่อกระตุ้นการด าเนินงานใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เกดิความเข้มแขง็และมคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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11. ให้ส่ือมวลชน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการระดับประเทศ จัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ผลงานครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE และรายงานผลให้ทราบด้วย โดยเฉพาะ            
กรมประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั 

  มตทิีป่ระชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแนวทางพระราชทาน  เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกีย่วข้อง 

เลกิประชุม 18.30  น 

     นางสาวรินทร์ลภัส   รัฐธนนโรจน์ 
     นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
     บันทกึการประชุม 

     นางอรวรรณ   สุวรรณะบุณย์        
     ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
     ผู้จดรายงานการประชุม 

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


