
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่๑๑ 

วนัจนัทร์ที ่ ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๗ 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  ๑  ช้ัน  ๒  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 

๑ ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี  องค์ประธาน 
๒ นางปวณีา หงสกลุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม รองประธานกรรมการ 
   และความมัน่คงของมนุษย์  
๓ นายสรวงศ์ เทยีนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
๔ นายวสิาร เตชะธีราวฒัน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
๕ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ 
    แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๖ พล.ต.ณภัทร สุขจติต์ เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
    และ  ปลดักระทรวงกลาโหม  
๗ นายพรีพฒัน์ พรศิริเลศิกจิ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
    และ  ปลดักระทรวงแรงงาน  
๘ นายสหการณ์ เพช็รนรินทร์ รองอธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม  
    และ  ปลดักระทรวงยุตธิรรม  
๙ นพ.ณรงค์   สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 

 

 



 

๑๐ นายวบูิลย์ สงวนพงศ์ ปลดักระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑๑ พญ.วนัทนีย์ วฒันะ ผู้อ านวยการส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร กรรมการ 

   แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
    และ   ปลดักรุงเทพมหานคร  

๑๒ นางรัชนี สุดจติร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพฒันาสังคม กรรมการ 
   และความมัน่คงของมนุษย์  
   แทน ปลดักระทรวงการพฒันาสังคม  
    และความมัน่คงของมนุษย์  

๑๓ นายชัยชาญ ช่วยโพธ์ิกลาง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกจิการการศึกษา กรรมการ 
   แทน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

๑๔ นายวติถวลัย์    สุนทรขจติ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั กรรมการ 
   และปราบปรามยาเสพตดิ  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ  
    ปราบปรามยาเสพตดิ  

๑๕ นายสมเกยีรต ิ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา กรรมการ 
   ขั้นพืน้ฐาน  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
    ขั้นพืน้ฐาน  
๑๖ นายชาญเวช บุญประเดมิ ทีป่รึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา กรรมการ 

   ฝ่ายอตุสาหกรรม  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๗ พล.ท.ภาณุวชัร นาควงษม์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกจิการพลเรือน กรรมการ 
   แทน ผู้บัญชาการทหารบก  

๑๘ พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดกีรมราชทณัฑ์ กรรมการ 
๑๙ นายอภินันท์ จนัทรังษ ี อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
๒๐ พล.ต.ต.อาชวันต์ โชตกิเสถยีร รองผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ กรรมการ 

   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  
 



 

 

 ๒๑ พล.ต.อาทติย์ วฒันะบุตร ประจ าส านักงานผู้บริหาร  กรรมการ 
   สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
    สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก   

๒๒ น.ส.นงนารถ เพชรสม ทีป่รึกษาระบบราชการ กรรมการ 
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    ข้าราชการพลเรือน  

๒๓ นายวรีะยุทธ ป่ันน่วม รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

๒๔ นายธงชัย เจริญพานิชย์กลุ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพฒันาชุมชน กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน  

๒๕ นายพรชัย พดุซ้อน เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมการปกครอง  

๒๖ นายคณติ บุษบง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการ 
   บริษทั  อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
    บริษทั  อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  

๒๗ นางพรพมิล เสนผดุง รองผู้อ านวยการ  ส านักอ านวยการ กรรมการ 
   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ  
   แห่งประเทศไทย  
   แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์                
    ไทยพบีีเอส  (Thai PBS)  

๒๘ น.ส.ปิยะรัตน์ เทศดนตรี หัวหน้าสายงานประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
   สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง ๗  
   แทน กรรมการผู้จดัการ  
    สถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง ๗  

 



 

๒๙ น.ส.ประภาวด ี ธานิรนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อ านวยการฝ่าย กรรมการ 
   Corporate PR & Public Affairs  
   แทน ประธานกรรมการบริษทั  จเีอม็เอม็  
    แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

๓๐ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิรจน์ คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์   กรรมการ 
   ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

๓๑ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
    และเลขานุการ 

๓๒ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๓ มล.ยุพด ี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กรรมการ 
   ทีป่รึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑   ประธานกรรมการบริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มเีดยี  จ ากดั 
๒   กรรมการผู้จดัการ สถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยทวีสีี ช่อง ๓ 
๓ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

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  นายปิต ิ จนัทระ ผู้อ านวยการส่วนกจิการพเิศษ 
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 

 



 

๒   นายธีร์ ภวงัคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเดก็นักเรียน 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๓  นางอรุณ ี จติรปฎมิา ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๔ น.ส.สุนันท์ ยนืยง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๕ นายวลัลภ รุ่งเรือง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
๖ นางกญัญารัตน์ จริจนิดา นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
๗ ว่าทีเ่รือตรีสุรชัย เพช็รกลู นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
๘ นายเผดจ็ หร่ิงรอด ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
๙  นางอญัชล ี ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
๑๐ น.ส.จนัทรา สุยสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
๑๑ พ.ต.ท.หญงิมาลยั อยู่ทองอนิทร์ รองผู้ก ากบัการฝ่ายป้องกนัอาชญากรรม กองบังคบัการ  

   อ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ผู้บังคบัการอ านวยการ  กองบัญชาการ 
    ต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

๑๒ นางคนึงนิจ ตราชูวณชิ ผู้อ านวยการกองการพฒันาชุมชน 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

๑๓ นางฐิตมิา สุริยาพนัธ์ หัวหน้ากลุ่มป้องกนัการตดิยาเสพตดิ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

 

 



 

 

๑๔ นางธนิกา เจยีระนัยปรีเปรม นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

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

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    
๑๗   นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
 

คณะอนุกรรมการตดัสินการประกวดกจิกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑ น.อ.หญงิสุภัคนาถ  บุญสม ร.น. ประจ าส านักงานเลขานุการ   
   ผู้แทน กระทรวงกลาโหม 
๒ นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๓ น.ส.พยุง ลาวณิห์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
๔ น.ส.ประภาพรรณ หาญวเิศษ นักพฒันาสังคมช านาญการ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
 ๕ นายธนพล ดวงดารา นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

๑ นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๒ นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
๓ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดกีรมควบคุมโรค 
๔ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดกีรมการแพทย์ 
๕ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



 

 

๖ น.ส.ร่ืนวด ี สุวรรณมงคล อธิบดกีรมคุมประพฤต ิ
๗ นพ.เกยีรตภูิม ิ วงศ์รจติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที ่๒ 
๘ นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธบิดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
๙ นพ.ธเรศ กรัษนัยรววิงค์ รองอธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๐ พญ.พรรณพมิล วปุิลากร รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ 
๑๑ นพ.ชิโนรส ลีส้วสัดิ์ รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ 
๑๒ นายประสาร มหาลีต้ระกลู รองอธิบดกีรมคุมประพฤต ิ
๑๓ ภญ.ภาพร วฑิิตภัทรภาคย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที ่๔ 
๑๔ นพ.ทวศัีกดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติที ่๑๓ 
๑๕  น.ส.กฤษณา    มหาโชค ผู้ส่ือข่าว  สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส  (Thai PBS) 
๑๖  นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 

   กรมคุมประพฤต ิ
๑๗  น.ส.ฝนทพิ ชลชัยไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 

   กรมคุมประพฤต ิ
๑๘  นายชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤตชิ านาญการ 

   กรมคุมประพฤต ิ 
๑๙  นายกานต์ กล้าตลมุบอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
๒๐  น.ส.ธันว์วดี มศิกะเสวตร์ ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

   บริษทั  จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 
  
เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร  อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม                 
ตามวาระดงันี ้
 
 



 

วาระที ่๑ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสรวงศ์  เทียนทอง) ขอพระราชทาน           
พระอนุญาต กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  คร้ังที๑่๑ / ๒๕๕๗  วนัจนัทร์ที ่ ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗  ดงันี ้

 วตัถุประสงค์ของการประชุม  คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ส าหรับปี ๒๕๕๗ 

๑. เพือ่ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานหลัก  
กราบทูลรายงานการสนับสนุน และผลการด าเนินงานโครงการ ในปี ๒๕๕๖ รวมทั้งนโยบายและ
แผนการด าเนินงาน ในปี ๒๕๕๗  เพือ่องค์ประธานโครงการฯ ทรงทราบ  และทรงมพีระวนิิจฉัย 

๒. เพือ่ให้คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE  จากทุกภาคส่วน  
ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๗  จากองค์ประธานโครงการฯ  และน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกีย่วข้อง  เพือ่สนองพระราชด าริและพระราชประสงค์ ต่อไป 

๓. เพือ่ให้เกดิการบูรณาการความร่วมมอื  ในการด าเนินงานโครงการฯ ระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง  

๔. เพือ่ประโยชน์ในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ของคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
จากทุกภาคส่วน  อนัจะน าไปสู่การพฒันางานในความรับผดิชอบ  ให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

๕. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ที่จะร่วมมือ
ปฏิบัตงิานด้วยความมุ่งมัน่  เพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทานในแต่ละปี 

 นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ด าเนินงานตามหลัก ๓ 
ยุทธศาสตร์ มาโดยตลอด  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติด  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และยุทธศาสตร์การสร้างและ
พฒันาเครือข่าย   เพือ่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทั้งประเทศ  ส าหรับแนวทาง
การด า เนินงาน  เน้นการบูรณาการความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับ                
จนย่างเข้าสู่ปีที ่๑๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  มพีฒันาการความก้าวหน้าและเตบิโตมาโดยล าดบั 



 

วตัถุประสงค์ส าคญัของโครงการฯ มุ่งเน้นการพฒันาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้กบั
เยาวชนอายุระหว่าง ๙ – ๒๒ ปี  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เครือข่ายการด าเนินงานครอบคลุม                
ทั้งสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพนิิจ  และเรือนจ าทัว่ประเทศ   

โครงสร้างของการด าเนินงานประกอบด้วย  คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ และ
คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ ในส่วนกลาง  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด
ในส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ระดับเขตในกรุงเทพมหานคร รัฐบาลได้
ก าหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการส าคญัระดับชาติ  เพือ่การพฒันาเยาวชนให้
เป็นได้ทั้งคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  สามารถเป็นหน่ึงได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยให้หน่วยงานและองค์กร   
ทีเ่กีย่วข้อง   สนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

ส าหรับ  กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทรงพระกรุณาธิคุณมอบหมายให้
รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม  ได้ก าหนดแนวทางสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการฯ  ในปี ๒๕๕๗  ดงันี ้  

๑. ยังคงนโยบายจัดให้มีช่องทางเฉพาะ  ในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
เพือ่รับสมาชิก“ใครตดิยายกมอืขึน้”เข้าบ าบัดรักษาตามระบบของกระทรวง  อย่างต่อเนื่อง 

๒. มอบหมายให้ กรมสุขภาพจติ  ตดิตามผลการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนใน
โครงการ “ใครติดยายกมือขึน้” ซ่ึงได้ด าเนินการร่วมกับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี แห่งส านักวิมุตตยาลัย    
จังหวัดเชียงราย  เมื่อเดือน เมษายน ปี ๒๕๕๖ เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการ        
จ ัดค่ายอบรมฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป                        
ในปี ๒๕๕๗ 

๓. เพื่อสนองพระกรุณาธิคุณ ตามแนวทางพระราชทาน  กระทรวงสาธารณสุข  โดย
กรมสุขภาพจติ  ได้เร่งพฒันาวชิาการและส่ือเทคโนโลย ี เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายชมรม
TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ซ่ึงมีมากกว่า ๓ แสนแห่ง  ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 
๒๕๕๗ 

๔. ในโอกาสที่โครงการ TO BE NUMBER ONE  จะมีอายุครบ ๑๒ ปี ในวันที่ ๑๕  
กรกฎาคม  ๒๕๕๗   หน่วยงานหลกัในคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ   มกี าหนดจัดงานเฉลมิฉลอง
ความส าเร็จอกีคร้ัง  ในวันที่ ๑๕ – ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยจะขอพระราชทานพระอนุญาต



 

กราบทูล เชิญองค์ประธานโครงการ   ในวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล
และเป็นมิ่งขวัญก าลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศสืบไป   

๕. และโดยที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน  ในปี ๒๕๕๘   
กระทรวงสาธารณสุข  จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE  เพือ่เตรียมความพร้อม
สมาชิก  โดยการให้ความรู้และส่งเสริมพฒันาการในด้านต่างๆ  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

   ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณ  ด้วยความจงรักภักด ี และด้วยความศรัทธาในแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในใต้ฝ่าพระบาท ทีมุ่่งสร้างสรรค์เยาวชนไทย  ให้เติบใหญ่เป็นอนาคต
ของชาติอย่างเต็มศักยภาพ  คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก               ทุก
หน่วยงาน  ขอถวายค ามัน่สัญญาว่า จะร่วมสนับสนุน และร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
สนองพระปณธิานขององค์ประธานโครงการอย่างเตม็ก าลงัความสามารถตลอดไป  

วาระที ่๒ 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์)  ขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก
คณะกรรมการที่ได้รับต าแหน่งใหม่  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอธิบดีกรมสุขภาพจิต             
ท าหน้าทีเ่ลขานุการการประชุม   

วาระที ่๓ 
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นพ.เจษฎา  โชคด ารงสุข)  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี ๒๕๕๖  ดงัต่อไปนี ้

๑. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER 
ONE  มีการขยายผลและการพัฒนาเครือข่าย  ดงันี ้  

 ในสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ทัณฑสถานและเรือนจ า  มีการขยายเครือข่าย เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคของประเทศ ข้อมูลปัจจุบันใน
จังหวัดภูมิภาค มีชมรม TO BE NUMBER ONE  รวมทั้งส้ิน  ๓๔๕,๗๑๑  แห่ง  ศูนย์เพือ่นใจ TO BE  
NUMBER ONE  จ านวน  ๑๐,๓๖๘  แห่ง  โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  เพิม่ขึน้เป็น ๗๘ แห่ง ทัณฑสถานและ
เรือนจ า  กรมราชทณัฑ์  เพิม่ขึน้เป็น ๔๐  แห่ง  กระจายอยู่ทัว่ทุกภาค 



 

 การพฒันาเครือข่าย   
o โครงการ TO BE NUMBER ONE  ได้จัดสัมมนาเครือข่ายทั่วประเทศ  เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน  รวมทั้งรับทราบแนวทางการด าเนิน
โครงการที่มีความก้าวหน้าในแต่ละปี  โดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE จาก 
๗๖ จงัหวดัภูมภิาค  และ ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมสัมมนา  ๕๖๖  คน 

o สนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิค  เพื่อพัฒนา การด าเนินงาน
ตามแนวทาง  และยุทธศาสตร์โครงการให้แก่เครือข่ายตลอดทั้งปี 

o เครือข่ายในจังหวัดภูมิภาค  ร่วมกันจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา          
ดูงานซ่ึงกันและกัน   เพื่อพัฒนาการด าเนินงานภายในกลุ่มเครือข่ายของแต่ละภาค  ให้มีความเข้มแข็ง  
และมคีวามก้าวหน้า 

๒. การด าเนินงานศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ๔ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  นับตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗  ทั้งนี ้โดยมีเยาวชน
อายุตั้งแต่ ๙ ปีขึน้ไป  เข้ามาเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่ และใช้บริการต่างๆ ภายใน            
ศูนย์ทดแทนรุ่นพีท่ีเ่ตบิโต และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีในทุกๆ ปีทีผ่่านมา 

 ส าหรับปี  ๒๕๕๖ มีเยาวชนสมาชิก  TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง  ๙ - ๒๒ ปี  
มาใช้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพฒันาEQ  ทั้ง ๔ ศูนย์  รวม  ๓๖,๙๖๓  คน    
 จ านวนสมาชิกที่มาใช้บริการในศูนย์ฯ น้อยลงกว่าปี ๒๕๕๕ เนื ่องจากช่วง
กลางเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ฯ ทั้ง ๔ แห่ง ปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จดัการ และการให้บริการด้านปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  และพฒันาEQ   ให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

๓. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง ยังคง
จัดขึน้เป็นประจ าทุกปีๆ ละ ๒ รุ่น   รุ่นละประมาณ ๔๐๐ คน  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE จากทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมกจิกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ในช่วงปิดเทอม
เดือนมีนาคม และตุลาคม  ที่ผ่านมาด าเนินการไปแล้ว ๗ ปี  รวม ๑๓ รุ่น นับเป็นค่ายในพระราชด าริ          
ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสมาชิกทั่วประเทศ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่  ครู  อาจารย์  และผู้ปกครอง                
จากการติดตามผล  สมาชิกค่ายสามารถกลับไปเป็นแกนน า  ที่เพื่อนสมาชิกชมรมให้การยอมรับ                      
ในความเป็นผู้น า 



 

๔. ในปี ๒๕๕๖ มีจ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ประกอบด้วย   
นักเรียน/นักศึกษา  พนักงานในสถานประกอบการ  เยาวชนประชาชนทั่วไป และสมาชิกใครติดยา     
ยกมอืขึน้  รวมทั้งส้ิน  ๔๐,๘๘๑,๕๘๑  คน 

มีจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ในสถานศึกษา  ในสถาน
ประกอบการ  ในชุมชน  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ในเรือนจ าและทัณฑสถาน      
รวมทั้งส้ิน  ๓๔๕,๗๑๑ แห่ง                               

จ านวนเยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๐– ๒๔ ปี ทั่วประเทศ  เป็นสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE  รวมทั้งส้ิน  ๑๓,๒๗๔,๒๖๕  คน  (คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๖) 

๕. การเสด็จเยี่ยม เพือ่ทรงติดตามงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทาน
ขวัญก าลงัใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๖ องค์ประธานโครงการฯ 
ได้ทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จจังหวัดภูมิภาค ๑๘ จงัหวดั   รวม  ๒๕ แห่ง และเสด็จเขตกรุงเทพมหานคร  
๓  เขต  ๓  แห่ง   

๖. การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE      
กรมสุขภาพจิต  ในฐานะเลขานุการโครงการ  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี   
เพื ่อสร้างกระแสให้สมาชิกมุ่งมั ่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นหน่ึง  โดยไม่พึ่งยาเสพติด  การเสด็จเยี่ยม             
และติดตามงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE น ับเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการท างาน 
ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด   รวมทั้งการจัดประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี  การจัด
ประกวด DANCERCISE  และการจดัประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE      

ส าหรับการผลิตรายการ TO BE NUMBER  ONE VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย NBT  ทุกวันเสาร์  เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.  สมาชิก TO BE NUMBER ONE                     
จากชมรมต่างๆ ทั่วประเทศ  สมัครเข้าร่วมบันทึกเทปในช่วง TALK  TO  THE  PRINCESS  ซ่ึงองค์ประธาน
โครงการฯ ทรงพระกรุณาธิคุณตอบจดหมาย และให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกด้วยพระองค์เอง  ท าให้รายการ 
มสีมาชิกตดิตามชมมากขึน้ในทุกๆปี 

๗. ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต  ได้ด าเนินการผลติ
คู่มือองค์ความรู้  เพื่อพฒันาคุณภาพสมาชิกและพฒันามาตรฐานการท างานมาโดยตลอด ที่เพิ่มขึน้ในปี 
๒๕๕๖  อาทิ  คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนน าเยาวชนศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  คู่มือการ



 

จัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาและพัฒนา EQ  คู่มือการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ                   
เพื่อเตรียมสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                
ในปี ๒๕๕๘   ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  ได้แก่  คู่มอืให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา  โดยเฉพาะเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนวยัอนัควร  การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทีจ่ะน าไปสู่ความรุนแรง  เป็นต้น    

๘. การจัดค่ายอบรมฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึน้ ตามแนวทางพระราชด าริ  
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น  เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖                
ณ   ศูนย์วปัิสสนาสากลไร่เชิญตะวนั   จงัหวดัเชียงราย   รุ่นที ่๑  กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนในสถานศึกษา  
จ านวน ๘๔ คน  รุ่นที่ ๒  เป็นเยาวชนในสถานพินิจ จ านวน ๘๗  คน  โดยหลังเข้าค่ายได้มีการติดตาม
ผลการรักษาทั้ง ๒ กลุ่ม  อย่างต่อเน่ืองทุก ๓ เดือน  เมื่อครบ ๑ ปี จะด าเนินการประเมินผลในภาพรวม  
และกราบทูลรายงานเพือ่ทรงทราบ  และทรงมพีระวนิิจฉัยในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรต่อไป 

๙. ส าหรับงบประมาณด าเนินการในปี ๒๕๕๖  เนื่องจากมโีครงการใหม่  คอื  โครงการจดั
ค่ายอบรมฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ๒ รุ่น  ประกอบกับ   กิจกรรมการประกวดผลงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ   มีจ านวนชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ทุกประเภทจากทัว่ประเทศ  เข้าร่วมการประกวดเพิม่ขึน้จ านวนมาก  ท าให้งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรประจ าปี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักไม่เพียงพอ   กรมสุขภาพจิต จึงสนับสนุน
งบประมาณเพิม่เตมิ  เพือ่ให้การด าเนินงานดงักล่าวบรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทาน 

๑๐.  ในปี ๒๕๕๖  มีการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา  ด้านคน  เงิน  และการบริหารจัดการ ๒ คร้ัง  มติที่
ประชุม   ตกลงให้แต่ละหน่วยงานหลกั  ทีร่่วมบูรณาการการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ซ่ึงได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงแรงงาน   กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ           การ
อาชีวศึกษา   กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                   
และกรุงเทพมหานคร  จัดตั้งงบประมาณเพือ่สนับสนุนเพิ่มขึน้จากปีละ ๘.๗๕ ล้านบาท  เป็น ๑๐ ล้านบาท   
ซ่ึงการประชุมทุกคร้ัง  ผู้แทนจากส านักงบประมาณ  ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการแนะน า
ระเบียบและวธิีปฏิบัตทิีเ่อือ้ต่อการด าเนินงาน 

๑๑.  เพื่อสนองพระราชด าริในการช่วยเหลือสมาชิก TO BE NUMBER ONE และ  
สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  ทั่วประเทศ โครงการ TO BE 



 

NUMBER ONE  จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  ขึน้  นับตั้งแต่วันที่องค์ประธานโครงการ
ทรงพระกรุณา  เปิดตัวโครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไป  ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน
มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันรวมยอดเงินบริจาค เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๐๖๙,๔๓๙.๕๐ บาท 
(สิบล้านหกหมืน่เก้าพนัส่ีร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)  

 ส าหรับการวางแผนด้านงบประมาณด าเนินงานในปี ๒๕๕๗  ดงันี ้
 กรมสุขภาพจิต  ได้รับงบประมาณประจ าปี  ๘๗,๘๒๕,๐๐๐  บาท (แปดสิบเจ็ดล้าน
แปดแสนสองหมืน่ห้าพนับาท)      
 งบสนับสนุนจากหน่วยงานหลักที่โอนมาแล้ว หน่วยละ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน
เจด็แสนห้าหมืน่บาท)  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                
ยาเสพติด  รวมทั้งส้ิน  ๔๓,๗๕๐,๐๐๐  บาท (ส่ีสิบสามล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาท) 
 งบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก  หน่วยงานละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท)  
ได้แก่  กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา  กรุงเทพมหานคร และ 
กระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งส้ิน  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (ส่ีสิบล้านบาท) 
  รวมงบประมาณได้รับทั้งส้ิน   =  ๑๗๑,๕๗๕,๐๐๐  บาท 

 (หนึ่งร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าแสนเจด็หมืน่ห้าพนับาท) 
 งบประมาณทีต้่องด าเนินงานตามแผน =  ๑๘๐,๓๘๖,๖๒๑  บาท 

(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนแปดหมืน่หกพนัหกร้อยยีสิ่บเอด็บาท) 

 งบประมาณส่วนทีข่าด =        ๘,๘๑๑,๖๒๑  บาท 

 (แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่หนึ่งพนัหกร้อยยีสิ่บเอด็บาท) 

  โดยที่ปี ๒๕๕๗  เป็นปีที่โครงการ TO BE NUMBER ONE  จะมีอายุครบ ๑๒ ปี  ในวันที ่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ขอน้อมเกล้า             
น้อมกระหม่อม  สนองพระกรุณาธิคุณ  โดยร่วมกนัจัดงานเฉลิมฉลองความส าเร็จของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ องค์ประธานโครงการที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจภายใต้
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งพระทัย  โดยมิได้ทรงย่อท้อ                
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ด้วยความส านึกในพระเมตตา และด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้น 



 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE   ขอถวายค ามั่นสัญญาที่จะสนองงาน               
TO BE NUMBER ONE ให้บรรลผุลส าเร็จสมดงัพระปณธิานสืบไป 

วาระที ่๔ น าเสนอวดีทีศัน์สรุปผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ 

วาระที ่๕ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที ่๑๐ / ๒๕๕๖  วนัองัคารที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๖  
  ทีป่ระชุมพจิารณา และรับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลกั  กราบทูลนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
  TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๗  ตามล าดบั   

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์) ขอพระราชทาน             
พระอนุญาตกราบทูล นโยบายแนวทางการสนับสนุน การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE                   
ในปี  ๒๕๕๗  ของกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้ 
 ๑. กระทรวงมหาดไทยได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการดงันี ้ 
  ๒.๑ สนับสนุนการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระด ารัสของ
องค์ประธาน ทีไ่ด้พระราชทานให้เกดิผลเป็นรูปธรรม 
 ๒.๒ สนับสนุนงบประมาณและการประกวดกจิกรรม TO BE NUMBER ONE 
โดยพร้อมเพรียงกนั  
 ๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ 
ด้วยตนเองทุกคร้ัง  เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให้เกิด
ประสิทธิภาพ  



 

  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์)           
กราบทูลรายงานนโยบายแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ
กระทรวงยุตธิรรม  ดงันี ้  

 กระทรวงยุติธรรม  ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
โดยมอบหมายให้  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นหน่วยงานหลักในการน าโครงการเข้าไป
ด าเนินงานในหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ได้แก่  สถานพินิจและ
คุ้มครองเดก็และเยาวชน  และศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน ทัว่ประเทศ  

 ในปี ๒๕๕๓ ได้ขยายการด าเนินโครงการไปยังหน่วยงานใน  กรมราชทัณฑ์ ได้แก่
เรือนจ า และทณัฑสถาน 

 กระทรวงยุติธรรม  ได้น าแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวด ี                
องค์ประธานโครงการ  มาใช้เพือ่ให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด รวมถึงนักโทษ มีพืน้ที่ในการท ากจิกรรม              
ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และได้รับความรู้ในเร่ืองยาเสพติดอย่างถูกต้อง  ส่งผลถึงการเสริมสร้าง                
ความเข้มแขง็ทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สังคม  และชุมชนอย่างรอบด้าน  และเมื่อได้รับการปล่อยตัว
ไปแล้ว เดก็ เยาวชน และผู้พ้นโทษเหล่าน้ัน  จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป 
โดยได้ก าหนดแนวทางให้ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  และกรมราชทณัฑ์ ด าเนินงาน ดงันี ้
   ๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในหน่วยงานภายใต้สังกดักรมพนิิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน และกรมราชทณัฑ์ 
   ๒. ด าเนินการรับสมาชิกชมรม และอบรมแกนน า TO BE NUMBER ONE           
ในหน่วยงานภายใต้สังกดักรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน และกรมราชทณัฑ์ 
   ๓. จดักจิกรรมภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE เพือ่รณรงค์ป้องกนัปัญหายา
เสพตดิอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. สนับสนุนงบประมาณให้กบัโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE เป็นประจ าทุกปี 



 

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช)  กราบทูลนโยบาย
แนวทางการสนับสนุนและรายงานการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                
TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖  โดยมอบหมายให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคลือ่นกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ และจัดตั้งชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE เพือ่ให้
นักเรียน  นักศึกษา  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จัดกจิกรรมกลุ่มตามความสนใจ  เช่น  การเล่นดนตรี  
กฬีา  การร้องเพลง  การเต้นและการเรียนรู้ด้านวิชาการ  เพือ่ไม่ให้นักเรียนนักศึกษาไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพ
ติด  ตลอดทั้งให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องในกลุ่มเพือ่นที่มีปัญหา ตามหลักคดิเพื่อนเตือนเพื่อน เด็กคิด ผู้ใหญ่
หนุน  มีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุน  โดยได้ก าหนดแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาด าเนินงาน  ดงันี ้

 ๑.   จัดประชุม และมอบนโยบายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE               
ให้ผู้บริหารองค์กรหลัก จัดท าแผนปฏิบัติการอ านวยการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ            
 ๒. มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา  น านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
จดัท าค าส่ังมอบหมายผู้รับผดิชอบ  เพือ่ให้เกดิความต่อเน่ือง  เข้มแขง็และยัง่ยนื 

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

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

 ๕.  จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพือ่ให้นักเรียน
นักศึกษา  มาท ากจิกรรมร่วมกนัภายใต้หลกัคดิ “ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา พฒันา EQ” 

 ๖.  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยา เสพติด   เพื่อส ร้างความตระหนักและ                      
ปลุกจิตส านึกให้แก่นักเรียนนักศึกษา  ให้มีความรู้  ความเข้าใจพษิภัยยาเสพติด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพตดิภายในสถานศึกษา   



 

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

 ๘.  จดัให้มมีาตรการเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัตงิานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทั้ง
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับโล่รางวลัเชิดชูเกยีรต ิ และสนับสนุนให้มโีอกาสเข้าเรียนต่อระดับ สูงขึน้  
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาถึงปริญญาตรี 

  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพรีพฒัน์ พรศิริเลศิกจิ) กราบทูลนโยบาย 
แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงแรงงาน  
ดงันี ้
 ๑.  กระทรวงแรงงาน  ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน ๑๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่น                
บาทถ้วน) แบ่งเป็น 
  ๑.๑ โอนให้ กรมสุขภาพจิต  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 
  ๑.๒  โอนให้ ส านักงานแรงงานจงัหวดั ๗๖ จงัหวดัๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงินจ านวน  ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ 
 ๒.  มอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค  สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
จดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ให้
ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ที่  ปัจจุบันมีสถานประกอบการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 
รวม ๑๐๓,๗๐๐ แห่ง และจดัตั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE รวม ๗๕๐ แห่ง 



 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางปวีณา  หงสกลุ)  
กราบทูลรายงานนโยบายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ TO BE NUMBER ONE ของ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  ดงันี ้  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจการด าเนินงาน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยด าเนินงานกบัทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและ
เยาวชน  ครอบครัว  และชุมชน  ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE 
NUMBER ONE จ านวน ๓ ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ๑)  ยุทธศาสตร์การรณรงค์เพือ่ปลุกจิตส านึกและสร้าง  
กระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ๒)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทาง   
จิตให้กับเยาวชนในชุมชน และ  ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย  ซ่ึงเน้นการจัดกิจกรรม  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างพื้นที่ บวกและการจัดกิจกรรม    
เสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัแก่เดก็และเยาวชน  ครอบครัว  และชุมชน  รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายให้
ร่วมมือร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง  จึงมีนโยบายในการด าเนินงานสนับสนุน  
โครงการ TO BE NUMBER ONE ดงันี ้
 ๑. การน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ขยายไปสู่การปฏิบัต ิ 
และจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด                   
ปี  ๒๕๕๗ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเดก็และเยาวชน  ครอบครัว และชุมชน 
 ๒. การสนับสนุน และประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที ่                
โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  บูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงาน              
ที่ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE อาท ิ 
สถานศึกษา  สถานประกอบการ  และหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นต้น 
 ๓. การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติด  โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน  การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ครอบครัว ชุมชนปลอดยาเสพตดิ 
 ๔. การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้  
กรมสุขภาพจิต  เป็นประจ าทุกปี และส่งเสริมกลไกการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
ระดบัพืน้ที ่ โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนส่งเสริมการจัด
สวสัดกิารสังคม 



 

  ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พญ.วันทนีย์  วัฒนะ) กราบทูลนโยบาย  
แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE  ประจ าปี ๒๕๕๗  ของกรุงเทพมหานคร  ดงันี ้ 
  ๑.  กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณได้สนับสนุนเป็น  จ านวน
เงนิ  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  ๒.  กรุงเทพมหานครก าหนดตัวช้ีวัดในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  ดงันี ้  
   ๒.๑  ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนสมคัรเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE   
   ๒.๒  ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแนวศูนย์   
เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE   
  ๓.  กรุงเทพมหานคร  มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร 
ดเีด่น เพือ่รับบ าเหน็จความชอบประจ าปีเป็นกรณพีเิศษ  
  ๔.  กรุงเทพมหานคร  จดัประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร  เพือ่ร่วมก าหนดนโยบาย  วางแผน 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักการศึกษา  ส านักพัฒนาสังคม  ส านักอนามัย  และส านักงานเขต      
ทั้ง ๕๐ เขต  โดยมี ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธาน   ทั้งนีเ้พือ่ขับเคลือ่นการด าเนินกจิกรรมโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ให้เกดิความต่อเนื่องและยัง่ยนื 

วาระที ่๗ ปลดักระทรวงหลกั  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER  
  ONE  ปี ๒๕๕๖ และ แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๗  ตามล าดบั  ดงันี ้

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONEในส่วนที่เกีย่วข้องกับกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางการด าเนินงาน
ตามที่องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖ ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖ และแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗  
ดงันี ้



 

 ๑.  สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการด าเนินงานตามที่
องค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖ 
   ประการแรก  เร่ืองขอมอบให้จังหวัดภูมิภาคในสังกดักระทรวงมหาดไทย 
วางแผนจัดเตรียมการไปเยี่ยมชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ประเภทอืน่ๆ เช่น ชุมชน 
สถานประกอบการ สถานพนิิจและเรือนจ า 
   ทุกจังหวัดให้ความส าคญักบัโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาโดยตลอด 
โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด  ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
จงัหวดั ได้สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งชมรม และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ประเภทอืน่ๆ 
เช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานพนิิจและเรือนจ า 
   ประการทีส่อง เร่ืองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิก          
TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึน้ไป  เพือ่สมทบทุนกองทุน 
TO BE NUMBER ONE ทีเ่พิง่ก่อตั้งขึน้ใหม่ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลกัได้ประชาสัมพนัธ์ ขอ
ความร่วมมอืหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงาน และจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมบริจาคเงิน
คนละ ๑ บาทขึน้ไป  เพือ่สมทบทุนกองทุน TO BE NUMBER ONE 
 ๒.  ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖ 
   ประการแรก   สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ให้กรมสุขภาพจิตอย่างต่อเน่ือง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐  บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ส าหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี สนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) ไว้เรียบร้อยแล้ว 
   ประการทีส่อง  ทุกจังหวัดและอ าเภอได้จัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER 
ONE” และ “อ าเภอ TO BE NUMBER ONE” เรียบร้อยแล้ว 
   ประการทีส่าม   สนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ทุกโครงการ โดยเฉพาะงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งใน
ระดับภาคและระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๖  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ให้ความส าคัญเข้า
ร่วมงาน โดยพร้อมเพรียงกนั 



 

   ประการทีส่ี่   สนับสนุนบุคลากรในสังกดักระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการ
ตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 ๓.  แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗ 
   ประการแรก   สนับสนุนการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ให้เพิม่ขึน้ รวมทั้งในระดบั เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลต าบล 
   ประการทีส่อง  บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE กับแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจ าปี 
๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ที่ เพื่อขับเคลือ่นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา 
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
และได้เสด็จปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ด้วยความพระวิริยะอุตสาหะ ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย               
ทรงห่วงใย และเข้าใจพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน  ซ่ึงได้พระราชทานแนวทางในการด าเนินงานเพือ่ให้
เด็กและเยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด  ได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 กระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า และผู้ว่าราชการจังหวัด             
ทุกจงัหวัด   ขอตั้งปณิธาน จะสนองงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางที่องค์ประธาน
โครงการทรงพระราชทานให้สัมฤทธ์ิผลดงัพระปณธิาน ตลอดไป 

  รองอธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  (นายสหการณ์ เพช็รนรินทร์) กราบทูล
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ และแนวทางการด าเนินงาน                
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ปี ๒๕๕๗ ของกรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ดงันี ้
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดท า                   
แนวทางการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และ            
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เพื่อให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกดัมีแนวทาง
ด าเนินงานทีชั่ดเจน  ถูกต้องตามเป้าหมายของโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ซ่ึงปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งส้ิน ๕๒ แห่ง มีเด็กและเยาวชนที่เป็น
สมาชิก จ านวน ๑๐,๕๘๗ คน 



 

 ตลอดปี ๒๕๕๖ ทีผ่่านมากรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  เน้นกจิกรรมการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการน าครอบครัวและชุมชนเข้าร่วมในทุกระดับ โดยแบ่งเป็น                  
๒ กจิกรรมหลกั คอื 
  ๑. มีการจัดกิจกรรมในนามชมรม TO BE NUMBER ONE  โดยคดัเลือก
คณะกรรมการชมรมจากสมาชิกทั้งหมด  เพือ่ท าหน้าที่บริหารจัดการชมรม จัดกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ 
และดูแลศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่ได้
วางไว้ 
  ๒. เปิดรับเด็กและเยาวชนที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมด้านจิตอาสา              
เพือ่คดัเลอืกให้เป็นแกนน าเยาวชน TO BE NUMBER ONE  โดยเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ต้องเข้ารับการ
อบรมเพื่อเป็นแกนน าเยาวชน มีการให้ความรู้ด้านการเป็นผู้น า การให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ โดยท าหน้าที่ประจ าศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE เพือ่ให้ค าปรึกษา และจัดกจิกรรม
ให้แก่สมาชิกตามตารางทีก่ าหนดไว้ โดยมกีารจดัมุมเรียนรู้ ๓ มุม ได้แก่ 

   ๑.  มุมปรับทุกข์ บริการให้ค าปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ และเยาวชนทีเ่ป็นแกนน าของศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทีไ่ด้รับการอบรมแล้ว โดย
มีการเปิดให้บริการเป็นเวลา  เมื่อเด็กและเยาวชนมีปัญหา เกิดความไม่สบายใจ ต้องการระบาย หรือ             
มีความทุกข์ หรือความสุขก็ตาม สามารถเข้าใช้บริการในมุมปรับทุกข์กับเจ้าหน้าที่หรือเพื่อนเยาวชน
ด้วยกนัได้  

   ๒.  มุมสร้างสุข  มกีารจดักจิกรรมในรูปแบบชมรม โดยเปิดชมรมที่เด็ก          
มีความสนใจ และต้องการเข้าร่วม มีครูที่ปรึกษาชมรม และเยาวชนเป็นผู้ด าเนินกจิกรรมในชมรม มีการ 
ตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมโดยเด็กและเยาวชนเอง และมีการจัดกิจกรรมตามตารางทุกสัปดาห์              
และรายงานผลการจัดกจิกรรมให้คณะกรรมการศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทราบอกีคร้ังหนึ่ง 
เพราะเด็กและเยาวชนที่เป็นคณะกรรมการศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จะเป็นผู้ดูแลกจิกรรม
ต่างๆ ในภาพรวม 

   ๓. มุมแก้ปัญหา และมุมพฒันา EQ แบ่งส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์เพือ่นใจ 
TO BE NUMBER ONE  เป็นส่วนศึกษาด้วยตนเอง และส่วนที่เป็นกจิกรรมกลุ่ม โดยส่วนที่ศึกษาด้วย
ตนเองจะมีหนังสือและคู่มือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  จัดให้กบัเยาวชนที่เข้ารับบริการ ทั้งสาระ และบันเทิง 
ส าหรับส่วนกิจกรรมกลุ่มได้จัดเตรียมเกมเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา ท าให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สมองในการ



 

พัฒนากระบวนการคิด การใช้สมาธิ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดความตึงเครียดให้กับเด็ก                  
และเยาวชน 

กจิกรรมข้างต้นที่กล่าวมา ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  ช่วยเสริม
ทกัษะชีวติทีเ่ป็นส่วนส าคญัให้เกดิความเข้มแขง็ทางจติใจ และสามารถน าไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติดที่ได้รับ จะเป็นเกราะป้องกนัไม่ให้เยาวชนกลบั
ไปสู่วงจรเดิม ซ่ึงกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ไม่เพียงแต่ซ่อมความคิด แต่เป็น
กระบวนการส าคญัที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกอย่างถาวร และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนอย่างยัง่ยนื  

นอกจากกรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่ง
เกีย่วกบัยาเสพติดแล้ว  ยังรวมไปถึงการไม่กระท าความผิดในทุกรูปแบบด้วยโครงการTO BE NUMBER 
ONE  จงึถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งทีจ่ะเสริมสร้างก าลงัใจ และให้โอกาสเดก็และเยาวชนทีก้่าวพลาดเหล่านี ้
ให้มพีืน้ทีเ่ลก็ๆในสังคม แสดงออกในส่ิงดงีามอย่างทีพ่วกเขาคาดหวงั   

เพือ่ให้การด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER 
ONE บรรลุตามเป้าหมาย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท และส าหรับการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗  กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
จะด าเนินการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และ            
สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ทั้ง ๕๒ แห่ง  อย่างต่อเนื่อง   

  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.สุชาติ  วงศ์อนันต์ชัย)  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  และแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมราชทณัฑ์   

 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดงันี ้
  ๑. มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึน้ ในเรือนจ า จ านวน ๔๐ แห่ง  
มีสมาชิก จ านวน ๒๔,๖๕๐ คน  เป็นชาย จ านวน ๑๕,๑๕๐ คน และหญิง จ านวน ๙,๕๐๐ คน มีการจัดตั้ง
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า จ านวน ๑๑ แห่ง 
  ๒. ส าหรับกิจกรรมเด่นของชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้แก่ 



 

   เรือนจ าจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  กระทัง่ถึงปัจจุบัน ได้พฒันาต่อ
ยอดการด าเนินงานและเป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรียนรู้  ศึกษาดูงาน  การด าเนินงานกจิกรรมระหว่างเครือข่าย
จากหน่วยงานภายในกรมราชทัณฑ์  และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก  เช่น  คณะกรรมการชมรม  TO BE 
NUMBER ONE บริษัท โคห์เลอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER 
ONE บริษทั สังขะวตัร  วศิวกรรม จ ากดั และคณะผู้บริหารเรือนจ าทหารอากาศ  เป็นต้น 
   เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา บูรณาการท างานร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย
มอบหมายให้เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  เป็นสถานที่จัดการน าเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั  และจดักจิกรรมให้ความรู้กบัเครือข่าย  โรงเรียน  ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
   เรือนจ ากลางชลบุรี จัดกิจกรรมเรือนจ าสีขาว  จัดประกวดร้องเพลง 
TO BE STAR KARAOKA SINGING CONTEST และกิจกรรมแข่งขันการแสดงความสามารถของ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE GOT TALENT ภายในเรือนจ า 
   ทณัฑสถานหญงิธนบุรี จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE STAR 
TALENT และ กจิกรรมสร้างสุข "ห้านาท ี อารมณ์ดทีั้งวนั"  โดยจะให้ตวัแทนสมาชิกชมรม  หมุนเวียนกนั
เต้นประกอบเพลง (เต้นอารมณ์ดี)  ในระหว่างการท างาน  เพื่อลดความเครียดจากการใช้ชีวิตในเรือนจ า 
และคลายความวติกกงัวลในเร่ืองครอบครัว  เป็นต้น 
 ๓. เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน ๑๐ แห่ง  ได้เข้าร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ
แสดงผลงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖"  ระหว่างวันที ่
๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  Hall  ๙  ศูนย์ประชุม IMPACT Forum  เมอืงทองธานี  จงัหวดันนทบุรี  ใน
โอกาสเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ  มเีรือนจ า / ทัณฑสถาน ๓ แห่ง  ได้รับรางวัลประกาศเกยีรติคุณ  จาก
การประกวดบอร์ดนิทรรศการ  จากนายปรีชา  ธนานันท์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม  ได้แก่  
๑)  รางวลัชนะเลศิเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  ๒)  รางวัลรองชนะเลศิอนัดับที่ ๑  ทัณฑสถานหญิงพษิณุโลก  
๓)  รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่ ๒  ทณัฑสถานหญงิเชียงใหม่ 
 ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่  และผู้ต้องขังทั่วไป  ร่วมบริจาคเงินอย่าง
น้อยคนละ  ๑  บาท  เพือ่บริจาคสมทบ และสนับสนุนกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด  จ านวน ๗๑๘,๐๐๐  บาท (เจด็แสนหนึ่งหมืน่แปดพนับาท) 



 

 และจากการตดิตามและประเมนิผล  พบว่า  ผู้ต้องขังให้ความสนใจโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  และผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกาย  
สุขภาพจติดขีึน้  กล้าแสดงออก  และไม่เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

  แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑. กรมราชทัณฑ์  ได้ขยายการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยัง
เรือนจ า และทณัฑสถานเพิม่ขึน้  จากจ านวน ๔๐ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจ านวน ๔๕ แห่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. ให้เรือนจ า และทัณฑสถาน ที่มีผลงานโดดเด่น  จ านวน ๑๐ แห่ง ร่วมจัดบอร์ด
นิทรรศการแสดงผลงานในงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ครบรอบ ๑๒ ปี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗"  
 ๓. จัดท าค าของบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพิม่ขึน้จากเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) จ านวน 
๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท (ส่ีล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นจ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔. ส่งเสริมให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า จัดการประกวด Mr. & 
Miss TO BE NUMBER ONE เพือ่ดึงศักยภาพในตัวผู้ต้องขัง และค้นหาตัวแทนสมาชิก  เพือ่ท าหน้าที่
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า 
 ๕. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบโครงการ  ออกนิเทศ  ส่งเสริม และ
ประเมนิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 การด าเนินงานกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพือ่นใจ TO BE 
NUMBER ONE ในเรือนจ า / ทัณฑสถาน  นับเป็นกจิกรรมที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง  ในการปลุกจิตส านึก
ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าของตนเอง และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  อันจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ  สมดั่งพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ  ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิให้หมดไป 



 

  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา   (นายชัยชาญ  ช่วยโพธ์ิกลาง) กราบทูลผลการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ และแผนปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้
 ๑. จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔ ภาค ทัว่ประเทศ 
 ๒. จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุก
จงัหวดั  เพือ่ขบัเคลือ่นและตดิตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 ๓. จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  เพื่อจัดสรรงบประมาณให้  
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานในพืน้ที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
 ๔. จัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  โดยมอบหมาย
ให้องค์กรหลกัเป็นกลไกการขบัเคลือ่น 

  แผนปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลัก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มี
สถานศึกษา  คอื  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยได้
จัดท าแผนปฏิบัติการเป็น  ๒  ส่วน  คือ  แผนของส่วนกลาง  เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและ  
แผนส่วนพืน้ทีท่ีม่สีถานศึกษาเป็นเป้าหมายของกจิกรรม  ดงันี้ 
 ๑. โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทุกเขตพืน้ที่
การศึกษาและทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 ๒. โครงการจัดประกวดกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดบัจงัหวดั  เพือ่เข้าประกวดระดบัภาค และระดบัประเทศ 
 ๓. โครงการสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ตดิ  โดยสมาชิกร่วมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  จติอาสา  พฒันาเครือข่าย  เฝ้าระวงัร่วมกบัชุมชน 
 ๔. โครงการเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  เพือ่ให้มีแกนน าดูแล
เพือ่นช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั  ในสัดส่วน ๑ : ๕ และครู  อาจารย์  ๑ : ๒๐ คน  



 

 ๕. โครงการอบรมครู และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ได้สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี ๒๕๕๗  โดยได้ตัดโอนงบประมาณมาตั้งเบิกจ่ายที ่  
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้จัดท าค าของบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม (นายชาญเวช  บุญประเดิม) กราบทูล             
ผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ดงันี ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน         
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาอย่างต่อเนื่อง              
ตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธาน  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา ได้ก าหนดเป็นกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ที่ทุกสถานศึกษาต้องด าเนินการ และสนับสนุนให้มี
การจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งสนับสนุนให้มกีารส่งประกวดเพือ่พฒันามาตรฐานการ
ด าเนินโครงการ โดยมผีลการด าเนินงานดงันี ้

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
รวมทั้งส้ิน ๗๘ ชมรม 

๒. สนับสนุนงบประมาณประจ า ปี  ๒๕๕๖ ใ ห้แก่สถานศึกษาในสังกัด                      
เพือ่สนับสนุนการประกวดและพัฒนามาตรฐานการด าเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน ๑๐,๘๖๖,๐๕๐ บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมืน่หกพนัห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น 
 - งบประมาณจากส่วนกลาง ๙,๓๑๑,๘๕๕   บาท 
 - เงนิบ ารุงการศึกษา ๑,๕๕๔,๑๙๕   บาท 
          รวมทั้งส้ิน                             ๑๐,๘๖๖,๐๕๐   บาท 



 

  ๓. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ในการเสด็จเยี่ยม
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน  ๓  แห่ง 
ได้แก่  
 ๓.๑  วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๖ 
 ๓.๒  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  ๒๑ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 
 ๓.๓  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 
  แผนปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ได้บูรณาการร่วมกนัระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กบัสถานศึกษาในสังกัด
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน   
เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้จดัท าแผนการด าเนินงาน  ดงันี ้   
    ๑. สนับสนุนการจัดตั้ งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ               
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
    ๒. สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา               
ทีม่ชีมรมตั้งอยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั เพือ่สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนินงานรวมไปถึงการศึกษา
ดูงานชมรมต้นแบบในระดบัต่างๆ เพือ่ให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับชมรมทีก่่อตั้งใหม่ 
    ๓. สนับสนุนโครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาใน
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ๔.  สนับสนุนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพือ่ร่วมเป็นพลงั
แผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ โดยสมาชิกร่วมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  จิตอาสา  พฒันาเครือข่าย  เฝ้าระวัง
ร่วมกบัชุมชน รวมถึงการจดัท าผลติภัณฑ์ออกจ าหน่ายเพือ่หารายได้เข้าชมรม 



 

    ๕. โครงการเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  เพือ่ให้มีแกนน า
ดูแลเพือ่น 
    ๖. ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จดัสรร
งบประมาณ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) 

  และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี ปีละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็นประจ าทุกปี เพือ่สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบผลส าเร็จและมีการพฒันายิ่งขึน้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ด้วยพระเมตตาขององค์ประธานโครงการ ที่ได้พระราชทานโครงการ TO BE  NUMBER 
ONE เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รู้ถึงพษิภัยยาเสพตดิ ตาม
พระปณิธาน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีความรัก  ความห่วงใยในกลุ่มเพื่อน  มีจิตสาธารณะอาสา
ช่วยเหลือสังคม  และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ  ในนามส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการในสังกัด  ขอตั้งปณิธานที่จะด าเนินงานของโครงการ  TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน สมดัง              
พระปณิธานขององค์ประธานโครงการ และความตั้งพระทัยที่จะให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด               
โดยจะปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความจงรักภักด ี และส านึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการตลอดไป   

  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพรีพฒัน์  พรศิริเลศิกจิ) กราบทูลรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖ และ
แนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 
๒๕๕๗ ของกระทรวงแรงงาน ดงันี ้
 ๑.  การด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ปี ๒๕๕๖  สรุปได้ดงันี ้ 

   ๑.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อด าเนินงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคอย่างต่อเน่ือง จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ด
แสนห้าหมืน่บาทถ้วน)  



 

   ๑.๒  มอบหมายแรงงานจงัหวดัทัว่ประเทศจดักจิกรรมภายใต้โครงการ  TO 
BE NUMBER ONE ในทุกพืน้ที่ และเข้าร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE”  
ระหว่างวนัที ่๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอมิแพค  เมอืงทองธานี 

   ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จของโครงการ TO 
BE NUMBER ONE เพือ่แสดงความจงรักภักด ีสนองพระกรุณาธิคุณและเทดิพระเกยีรตอิงค์ประธานฯ 

   ๑.๔ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
จ านวน ๑๐๓,๗๐๐ แห่ง และศูนย์ เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน ๗๕๐ แห่ง 

   ๑.๕ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค การลงตรวจเยี่ยมในพืน้ที่ และการตัดสินการ
ประกวดระดบัประเทศ  

   ๑.๖ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบทูล
รายงานวตัถุประสงค์การจดังานต่อองค์ประธานโครงการฯ 

 ๒. แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๗   
                    ๒.๑ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อใช้ในการด าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สิบเอด็
ล้านสามหมืน่บาทถ้วน) แบ่งเป็น 

             ๒.๑.๑ โอนให้กรมสุขภาพจิต จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้าน
เจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

    ๒.๑.๒  โอนให้ส านักงานแรงงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงนิ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมืน่บาทถ้วน)   

                  ๒.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม           
TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ให้ครอบคลมุทัว่ทุกพืน้ที ่ 



 

 ๒.๓ บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกบัการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิ  เพือ่ขบัเคลือ่นการป้องกนัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน   
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการด าเนินงานตามที่            
องค์ประธานโครงการฯ พระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖ โดยกระทรวงแรงงาน ได้ขอความร่วมมือ
หน่วยงานในสังกดั ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วม
บริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึน้ไป เพือ่สมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  ซ่ึงปัจจุบันมียอด
บริจาค จ านวน ๑๒๘,๕๘๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่แปดพนัห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  
  กระทรวงแรงงาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ขอตั้งปณิธานว่าจะร่วมกัน
ระดมสรรพก าลงั ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ส าเร็จ สัมฤทธิ์ผล 
สมดงัพระปณธิานองค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

  ผู้อ านวยการส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร (พญ.วันทนีย์  วัฒนะ) กราบทูลรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖ แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ในปี ๒๕๕๗ และสรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการ
ด าเนินงานทีอ่งค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๖  ดงันี ้
  ๑. ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๖   
  ๑.๑ กรุงเทพมหานครสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้     
   ๑.๑.๑ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๓๘ ชมรม มีสมาชิก จ านวน ๒๕๒,๙๗๕ คนและมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา จ านวน ๗ แห่ง  
   ๑.๑.๒ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
จ านวน  ๑๐๗  ชมรม ครบ ๕๐ เขต มีสมาชิกจ านวน ๙,๔๗๒ คน และมีศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ใน
ชุมชน จ านวน ๑ แห่ง 



 

   ๑.๑.๓ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
จ านวน ๖ ชมรม มีสมาชิก จ านวน ๒,๔๘๕ คน  และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ จ านวน ๒ แห่ง 
  ๑.๒ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งระดบัภาคและประเทศ 
  ๑.๒.๑  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร มี
ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด จ านวน ๕๔ ชมรม จาก ๔๓ เขต 
  ๑.๒.๒  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
กรุงเทพมหานครคดัเลอืกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมจ านวน ๒ ชมรมและชมรม TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ               
ระดบัเงนิ ปีที ่๒ 
  ๑.๒.๓ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
กรุงเทพมหานคร คัดเลอืกชมรมTO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด จ านวน ๔ ชมรม ซ่ึงได้รับ
รางวลัมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่๒  จ านวน ๑  ชมรม และรางวลัชมเชย จ านวน ๒ ชมรม 
  ๑.๓ รับเสดจ็ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวด ี
องค์ประธานโครงการฯ ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน ๓ เขต  ได้แก่  
เขตบางเขน  คลองสาน  และคลองสามวา 
  ๑.๔ จัดอบรมสัมมนาความรู้ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนให้แก่ นักพัฒนาสังคมที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๕๐ เขต 
ตลอดจนประธาน  กรรมการ  และเยาวชนในชุมชน จ านวน ๒๕๐ คน 
  ๑.๕ จดัอบรมเพือ่พฒันาการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษาให้แก่ ครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบ TO BE NUMBER ONE ทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน จ านวน ๔๓๗ 
คน   
  ๑.๖ กรุงเทพมหานคร มีศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๗ แห่ง  คอื  ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดสะแกงาม               
เขตบางขุนเทียน  โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนมือง  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  เขตจตุจักร  



 

โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ  เขตบางกะปิ  โรงเรียนวดัลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โรงเรียนวดัยายร่ม เขตจอมทอง 
และโรงเรียนบางชัน (ปลืม้วทิยานุสรณ์) เขตคลองสามวา  
  ๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และเปิดด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  จ านวน ๒ แห่ง คือ                 
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยวัฒนาบริหารธุรกจิ เขตคลองสาน และ วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกจิ เขตบางเขน  
  ๒.  แผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗  
  ๒.๑  คัดเลือกพืน้ที่เขตเพื่อเตรียมรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ ๕ เขต 
ได้แก่  เขตหลกัส่ี  เขตดนิแดง  เขตบางซ่ือ  เขตวฒันา  และเขตสวนหลวง 
  ๒.๒ สนับสนุนให้ส านักงานเขตจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเพิม่มากขึน้ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในการด าเนิน
กจิกรรมของชมรมเพือ่เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เพิม่มากขึน้  
  ๒.๓ จัดสัมมนาศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ต่างจังหวัดที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น ให้แก่กรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนและ
นักพัฒนาสังคมที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก ๕๐  เขต ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ 
  ๒.๔ จัดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด             
เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  ๓. สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการด าเนินงานตามที ่
องค์ประธานโครงการฯ พระราชทานในการประชุมปี ๒๕๕๖ 
  กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมาย ผู้อ านวยการเขต เตรียมการรับเสด็จองค์ประธาน
โครงการฯ ในวโรกาสที่เสด็จเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการด าเนินงาน
ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจ านวน ๕ เขต  ทั้งนี ้ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ส านักงานเขต  เขตละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท              (สิบ
ล้านบาทถ้วน) 



 

วาระที ่๘ ปลดักระทรวงหลกั  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE   
  NUMBER ONE  ปี ๒๕๕๗  ตามล าดบั 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางรัชนี  สุดจิตร์)  
กราบทูลรายงานแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด           
TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  ดงันี ้  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพืน้ที่  โดยด าเนินงานกับทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและ
เยาวชน  ครอบครัว  และชุมชน  ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ที่สนับสนุน
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ดงันี ้   
 ๑. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก / เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเส่ียง  
โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และศูนย์พัฒนาสังคม  อาทิ  โครงการ
รณรงค์ป้องกนัปัญหายาเสพตดิ  การลดพืน้ที่ลบเพือ่สร้างพืน้ที่บวก  โครงการพฒันาศักยภาพแกนน าเด็ก
และเยาวชน  โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด   กจิกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
เดก็และเยาวชน  และกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์  เป็นต้น 
 ๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว  และชุมชนปลอดยาเสพติด  
โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์พัฒนาสังคมและศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน  อาทิ  โครงการกฬีาครอบครัวต้านยาเสพติด   โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ครอบครัว   โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านครอบครัวและยาเสพติด   กจิกรรมพฒันาความสัมพนัธ์
และทกัษะครอบครัว และโครงการธรรมน าจติใจต้านภัยยาเสพตดิ  เป็นต้น 
  นอกจากนี ้ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ยังได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน  ตามโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  เป็น
ประจ าทุกปี  ดงันี ้
 ๑. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
กจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพืน้ที่  ระดับภาค  และระดับประเทศ  พร้อมทั้งเข้าร่วม     
กจิกรรมต่างๆ 



 

 ๒. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ  เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)  และงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE 
ประจ าปี 
 ๓. สนับสนุนงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และ การจัด
งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสน   ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จดัท าค าของบประมาณสนับสนุน  จ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน)  เพือ่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป  

  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (นายวติถวลัย์  สุนทรขจิต)
กราบทูลรายงานแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดงันี ้

  ด้านแนวนโยบาย 
 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดยก าหนดให้แผนการสร้างภูมิคุ้มกนัและ
ป้องกนัยาเสพติด เป็นแผนงานหลัก ๑ ใน ๗ แผน ตามยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพือ่ให้
เยาวชนมีทักษะชีวิตในการด ารงตนอย่างปลอดภัย  ใช้เวลาว่างในการท ากจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ เปลี่ยน
กลุ่มเส่ียงให้เป็นพลงั  อกีทั้งยงัด าเนินโครงการห้องอุ่นใจ  เพือ่เป็นศูนย์กลางข้อมูลป้องกนั เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเด็กและครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพืน้ที ่             
เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ที่ส่งเสริมให้เยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก เห็นคุณค่า ของตนเอง และเป็นหน่ึงได้โดย                         
ไม่พึง่ยาเสพตดิ 

  ด้านแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE อย่างต่อเน่ือง  เป็นประจ าทุกปี   โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ตัดโอนงบประมาณให้กับ กรมสุขภาพจิต 
จ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน) และสนับสนุนเงนิอดุหนุนให้กบัโครงการ/
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดต่างๆ  ที่ส่งโครงการมาขอรับการสนับสนุน รวม ๒๑ โครงการ



 

เป็นเงิน ๑,๖๘๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้กับ
มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รวมงบประมาณที่ให้
การสนับสนุนในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จ านวนทั้งส้ิน ๑๐,๖๕๔,๔๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนห้าหมื่นส่ีพันส่ีร้อย                 
บาทถ้วน)    

 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕๗  ส านักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการสนับสนุนโครงการ            
TO BE NUMBER ONEดงันี ้

 ๑. ตัดโอนงบประมาณจ านวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสน               
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กบักรมสุขภาพจิต ซ่ึงด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ
จดัท าค าของบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

 ๒. สนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ/ชมรม                   
TO BE NUMBER ONE  โดยพจิารณาข้อเสนอรายโครงการตามระเบียบเงนิอดุหนุน 

 ๓.  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน และร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ โครงการ TO BE NUMBER ONE 

วาระที ่๙ องค์ประธานโครงการ พระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER  
  ONE ปี ๒๕๕๗  และทรงตดิตามงานทีไ่ด้พระราชทานพระด าริในปีทีผ่่านมา ดังนี ้

 แนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๗  ดงันี ้
๑. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และผลการด าเนินงานโครงการ              

TO BE NUMBER ONE   เป็นส่ิงจ าเป็นที่ต้องท าต่อเนื่อง  เพือ่ให้กระแสการเป็นคนเก่งและดี  ไม่พึง่ยา
เสพตดิ  ยงัคงอยู่และสืบทอดต่อๆ ไป  ถึงเยาวชนรุ่นใหม่ทีจ่ะเตบิโตขึน้มา 

๒. ให้กรมสุขภาพจติ  กบั สถานีวทิยุแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพนัธ์  ร่วมกนั
จดัรายการวิทยุ  เพือ่เผยแพร่ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  สัปดาห์ละ ๓ วันๆ ละไม่น้อยกว่า 
๓ นาท ี  ในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  ควรจะเป็นหลงัข่าวเช้า 

๓. ปี ๒๕๕๗  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ช่วยจัดให้มีบริการบ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟูจติใจ สมาชิกใครตดิยายกมอืขึน้ ในสถานบริการสังกดัหน่วยงานของท่านเพิม่เติมจากที่ได้มอบ
ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการไปแล้ว 



 

๔. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานการตดิตามผลการบ าบัดรักษา  โครงการ
ใครติดยายกมือขึ้นของหน่วยบริการในสังกัด และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการ ปี ๒๕๕๘  

๕. เพื่อความก้าวหน้าของโครงการใครติดยายกมือขึ้น ในสถานบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้จัดระบบการติดตามและรายงานผลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  ต่อไป 

๖. หลงัจากปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทั้ง              
๔  แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว  ขอให้กรมสุขภาพจิต  ติดตามประเมินผลการให้บริการ
ด้านต่างๆ ด้วย  เพราะสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานครไปใช้บริการที่ศูนย์เพือ่น
ใจ TO BE NUMBER ONE จ านวนมาก  นอกจากนี้  เพื่อเสริมบริการให้กับสมาชิก ให้กรุงเทพมหานคร  
และกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกนัพจิารณาเร่ืองขยายการจัดตั้งศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  ใน
สถานศึกษา  และชุมชน  ของกรุงเทพมหานคร  เพิม่ขึน้ในโอกาสต่อไป 

๗. การไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE  และติดตามการท างานของชมรม  
และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  เป็นกจิกรรมส าคญั   ที่จะกระตุ้นให้เกดิความเข้มแข็งในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงถือเอาเป็นหน้าที่หลัก ในความรับผิดชอบที่มีต่อโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และต่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  ดังนั้น ปี ๒๕๕๗ จึงมีแผนไป
ต่างจังหวัด ๑๖ จังหวัด  และกรุงเทพมหานคร ๖ เขต จึงขอมอบให้จังหวัดภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย   และเขตในกรุงเทพมหานคร  วางแผนจดัเตรียมการในส่วนทีเ่กีย่วข้องด้วย 

๘. ปี ๒๕๕๘  ขอให้กรมราชทณัฑ์ และ กรมพนิิจฯ  พจิารณาเตรียมความพร้อมของ
ชมรม และศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสังกัด   เพือ่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน
ประจ าปีด้วย  โดยให้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ  และคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด  เพื่อหารูปแบบการน าเสนอผลงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายของทั้ง  ๒  หน่วยงาน  มข้ีอจ ากดัในการเข้าร่วมกจิกรรม 

๙. เมื่อหน่วยงานหลกัทั้ง  ๑๐  หน่วยงาน  ได้ประชุมร่วมกนั และส านักงบประมาณ
รับทราบข้อตกลงแล้ว  ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณประจ าปี  เพือ่สนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ทุกปีๆ ละ ๑๐ ล้านบาท   เพือ่ให้การด าเนินงานไม่มีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ         
อกีต่อไป 



 

๑๐.  ปีนี้ กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมที่จะขยายงาน TO BE NUMBER ONE  
ครอบคลมุทั้ง  ๕๐  เขต แล้ว  ขอให้ช่วยเร่ืองการจดัระบบบริหารจดัการ  ให้มรูีปแบบทีชั่ดเจน  เพือ่ทุกเขต
จะได้ใช้เป็นแนวทาง  ในการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป   ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณาให้เป็น
ตัวช้ีวัดหน่ึง  ของการท างานด้านยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร  เพื่อกระตุ้นการท างานและก่อให้เกิด
ขวญัก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบัตงิานในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

๑๑.   ในโอกาสที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE มีอายุครบ ๑๒ ปี ขอให้ทุก
หน่วยงานในโครงการฯ  ร่วมมือกันจัดงานเฉลิมฉลองความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  ควรมีการ
เตรียมการให้พร้อมทั้งในจงัหวดัภูมภิาค และเขตกรุงเทพมหานคร 

๑๒.  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  พิจารณาให้การสนับสนุนกองทุนมูลนิธิ 
TO BE NUMBER ONE  ให้สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 

มตทิีป่ระชุม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน 

เลกิประชุม ๑๗.๐๐  น. 

 น.ส. เนตรชนก   บัวเลก็  ผู้จดรายงานการประชุม
 ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

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

   
 
 
 
  


