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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE คร้ังที ่15 

วนัองัคารที ่ 14  พฤศจกิายน  2560 
ณ   ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  อาคาร  1  ช้ัน  2  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 

1 ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี องค์ประธาน 
2 ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
3 นายสุวพนัธ์ุ ตนัยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม รองประธานกรรมการ 
4 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม รองประธานกรรมการ 
   และความมัน่คงของมนุษย์  
5 พล.อ.สุทศัน์ กาญจนานนท์กลุ ทีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ รองประธานกรรมการ 
   กระทรวงศึกษาธิการ  
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
6 พล.อ.เอกพร พนิโปน ทีป่รึกษาส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
7 นายฉัตรชัย พรหมเลศิ ปลดักระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
8 นายจรินทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงาน รองประธานกรรมการ 
   แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
9 นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
10 นายพฒุิพฒัน์ เลศิเชาวสิทธิ์ ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ กรรมการ 

   ความมัน่คงของมนุษย์  
11 นายวทิยา สุริยะวงค์ รองปลดักระทรวงยุตธิรรม กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงยุตธิรรม  
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12 พญ.วนัทนีย์ วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร กรรมการ 
   แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
    และ ปลดักรุงเทพมหานคร  
13 นายวรีะกลุ อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
14 พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม   กรรมการ 

   แทน ปลดักระทรวงกลาโหม  
15 พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกจิการพลเรือนทหารบก กรรมการ 

   แทน ผู้บัญชาการทหารบก  
16 น.ส.อษุณย์ี ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรรมการ 

   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
17 ดร.บุญส่ง จ าปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    การอาชีวศึกษา  
18 นายสหการณ์ เพช็รนรินทร์ อธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรรมการ 
19 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดกีรมราชทณัฑ์ กรรมการ 
20 นายประสาร มหาลีต้ระกลู อธิบดกีรมคุมประพฤต ิ กรรมการ 
21 นายวทิศัน์ เตชะบุญ อธิบดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน กรรมการ 
22 น.ส.ระววีรรณ จุมพล ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณ กรรมการ 

   กระทรวงสาธารณสุข  4  
   แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
23 นางชุตมิา หาญเผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ  กรรมการ 

   ข้าราชการพลเรือน  
   แทน เลขาธิการคณะกรรมการ  
    ข้าราชการพลเรือน  
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24 นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
   แทน อธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์  
25 ร.ต.ท.อาทติย์ บุญญะโสภัต อธิบดกีรมการปกครอง กรรมการ 
26 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ 

   แทน อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน  
27 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ กรรมการ 

   ปราบปรามยาเสพตดิ    
28 พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวสัดิ์ รักษาราชการแทนทีป่รึกษาพเิศษ กรรมการ 

   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
   แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ  
29 นายกติตศัิกดิ์ หาญกล้า ผู้อ านวยการสถานีวทิยโุทรทศัน์   กรรมการ 

   แห่งประเทศไทย (NBT)  
30 นายถวลัย์ ไชยรัตน์ ผู้จดัการส่วนแผนงานคลืน่วทิยุ FM.95 กรรมการ 

   บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
    บริษทั อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน)  
31 นายบริสุทธ์ิ บูรณะสัมฤทธิ ทีป่รึกษางานประชาสัมพนัธ์  กรรมการ 

   สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีี ช่อง 3  
   แทน กรรมการผู้จดัการสถานีโทรทศัน์  
    ไทยทวีสีี ช่อง 3  
32 พล.ต.สกล โชตปัิทมนนท์ รองผู้อ านวยการใหญ่สายงานบริหาร กรรมการ 

   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.ททบ.5)  
   แทน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สถาน ี  
    วทิยุโทรทศัน์กองทพับก (กอญ.ททบ.5)  

 
 
 



4 
 

33 น.ส.ภาวณ ี ตรินันท์มงคล บรรณาธิการข่าวในพระราชส านัก กรรมการ 
   สถานโีทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7     
   แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์สี   
    กองทพับก ช่อง 7     
34 นายนิสิต คูณผล ผู้จดัการฝ่ายรายการคุณภาพชีวติ กรรมการ 

   สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส  
   แทน ผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส  
35 น.ส.ธันว์วดี มศิกะเสวตร์ ผู้จดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 

   บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน)  
   แทน กรรมการผู้จดัการ บริษทั จเีอม็เอม็  
    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 ประธานกรรมการบริษทั เจ เอส แอล จ ากดั 
2 กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน  จ ากดั(มหาชน) 

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  
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คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

1 นายสมศักดิ์ อภิวนัทนกลุ ผู้ช่วยปลดักระทรวงแรงงาน 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
2 นายนิยม เตมิศรีสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
3 นายคณติ คงช่วย ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงภายใน 
   ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย 
 4 นายบุญช่ืน วบูิลย์ หัวหน้ากลุ่มยาเสพตดิและความมัน่คง ส านักส่งเสริมกจิการการศึกษา 
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
5 น.ส.ชญาภรณ์ เทีย่งไธสง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ 
6 นายธีร์ ภวงัคนันท์ ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกจิคุ้มครองและช่วยเหลอืเดก็นักเรียน 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
7 นางอดุมลกัษณ์ สอนสารี ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมนิผล 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
8 นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
9 นางศิริลกัษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ผู้แทน กระทรวงแรงงาน 
10 น.ส.อไุร เลก็น้อย ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

   ผู้แทน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
11 นางเทพวลัย์ ภรณวลยั ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพฒันาและสวสัดกิารเดก็ 

   เยาวชน และครอบครัว 
   ผู้แทน กรมกจิการเดก็และเยาวชน  กระทรวงการพฒันาสังคมฯ 
12 ว่าทีเ่รือตรี สุรชัย เพช็รกลู นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

   ผู้แทน กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
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13 น.ส.จุฑารัตน์ จนิตกานนท์ ผู้อ านวยการกองบริการทางการแพทย์ 
   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
14 น.ส.กานต์พชิชา บุญงาม นักจติวทิยาช านาญการ 

   ผู้แทน กรมราชทณัฑ์ 
15 นายชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤตชิ านาญการ 

   ผู้แทน กรมคุมประพฤต ิ
16 น.ส.พรทพิย์ แจ่มพงษ์ ผู้อ านวยการส านักพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
17 พล.ต.ต.ภาณุวชิณ์ ทองยิม้ ผู้บังคบัการ อ านวยการกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
18 พญ.ดวงพร ปิณจเิสคกิลุ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและบ าบัดการตดิยาเสพตดิ 

   ผู้แทน ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
19 น.ส.ปิยะธิดา นิยม ผู้อ านวยการกองการพฒันาชุมชน 

   ผู้แทน ส านักพฒันาสังคม กรุงเทพมหานคร 
20 น.ส.จติพสุิทธ์ิ ไกรประสิทธิ์ รักษาการผู้อ านวยการส่วนจดัและควบคุมรายการ 

   ผู้แทน สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
21 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจติ 

   ผู้แทน กรมสุขภาพจติ 
22 น.ส.เนตรชนก บัวเลก็ ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

   ผู้แทน ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

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 
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3 นางปาจรีย์ สุจริตพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพเิศษ 
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
4 น.ส.เตอืนใจ บุญทมิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน กรมการพฒันาชุมชน 
5 น.ส.ประภาพรรณ หาญวเิศษ นักพฒันสังคมช านาญการ 
    ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 
6 นายกานต์ กล้าตลมุบอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
7 นายวุธิ  เตชะนอก นักวชิาการศึกษาปฏิบัตกิาร  
   ผู้แทน กรุงเทพมหานคร 

 
ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1 นพ.มรุต จริเศรษฐสิริ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
2 พญ.พรรณพมิล วปุิลากร รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
3 นพ.ธงชัย เลศิวไิลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 1 
4 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 3 
5 นพ.สุระ วเิศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 4 
6 ดร.นพ.พศิิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 5 
   และผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที ่ 13  กรุงเทพมหานคร 
7 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 7 
8 นพ.ไพศาล ดัน่คุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 9 
9 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกยีรตกิลุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง   เขตสุขภาพที ่ 10 
10 นพ.เกยีรตภูิม ิ วงศ์รจติ อธิบดกีรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก 
11 นพ.สุขุม กาญจนพมิาย อธิบดกีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
12 นพ.สมยั ศิริทองถาวร รองอธิบดกีรมสุขภาพจติ 
13 นพ.พูลลาภ ฉันทวจิติรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
14 นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดกีรมการแพทย์ 
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15 นพ.ปานเนตร ปางพฒุิพงศ์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ 
16 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกลุ รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
17 นพ.ธงชัย กรีตหัิตถยากร รองอธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
18 นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที ่6 
19 นางสิริพรรณ โชตกิมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที ่8 
20 นพ.ศิริศักดิ์ ธิตดิลิกรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา 
21 นายประกอบ วงศ์ผลวตั เลขานุการกรม   กรมสุขภาพจติ 
22 นายเสมอ นิ่มเงนิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวชิาการประชาสัมพนัธ์   

   กรมประชาสัมพนัธ์ 
23 นางศิลามล เทยีนสมบัต ิ ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาและส่งเสริมความประพฤตนัิกเรียน 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
24 น.ส.เสาวลกัษณ์ ปลัง่เกยีรตยิศ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

   ผู้ตดิยาเสพตดิ   กรมคุมประพฤต ิ
25 น.ส.พรพรรณ มณสีถิตย์ หัวหน้าคณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
26 นายธนัญชนน์ อารี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัตกิาร 

   ส านักอนามยั   กรุงเทพมหานคร 
27 นายธนานันท์ ตุ้มรักด ี นักวเิคราะห์งบประมาณช านาญการ 

   ส านักงบประมาณ 
28 นายอาทติย์ เงนิมาก นักวชิาการศึกษาช านาญการ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
29 นายปัญญา นาดี นักวชิาการศึกษา 

   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
เร่ิมประชุม  เวลา 15.30 น. 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จยังห้องประชุมชัยนาทนเรทร  
อาคาร 1 ช้ัน 2 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมตามวาระดงันี ้
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วาระที ่1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานวตัถุประสงค์ของการประชุม 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร) ขอพระราชทาน              
พระอนุญาตกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE คร้ังที ่15 / 2561  วนัองัคารที ่ 14  พฤศจกิายน  2560  

  จากพระกรุณาธิคุณที่  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี           
ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
TO BE NUMBER ONE  ได้ทรงมีพระด าริ  ให้จัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการเป็น
ประจ าปีละ 1 คร้ัง  เร่ิมตั้งแต่ปี 2547  เป็นต้นมา  โดยมวีตัถุประสงค์การประชุม  ดงันี ้
      1.   เพื่อกราบทูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ในปี 2560 รวมทั้งนโยบายและ
แผนการด าเนินงาน ในปี 2561 เพือ่ใต้ฝ่าพระบาททรงทราบและทรงมพีระวนิิจฉัย 
     2.   เพื่อให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางการด าเนินงาน ปี 2561         
จากองค์ประธานโครงการ และน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชด าริและพระราช
ประสงค์ต่อไป 
    3.   เพือ่ให้เกดิการบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการ ระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง 
    4.     เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของทุกภาคส่วน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนา
งานให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ 
    5.    เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ แก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  
เพือ่ให้บรรลผุลส าเร็จตามแนวทางพระราชทาน  

  ส าหรับนโยบายการด าเนินงาน และการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข   ได้ด าเนินการ ดงันี ้
 1.   ได้มอบนโยบายให้กรมสุขภาพจติ ซ่ึงท าหน้าทีเ่ลขานุการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ด าเนินงานสนองแนวทางพระราชทานอย่างเต็มก าลัง โดยให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน                  
และปัญหาอุปสรรค เพื่อพิจารณาหาแนวทางสนับสนุน แก้ไข ในภาพของกระทรวงสาธารณสุขในเวทีการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และคณะกรรมการโครงการพระราชด าริของ
กระทรวงสาธารณสุขมาโดยต่อเน่ือง 
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 2.  มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท าหน้าทีเ่ลขานุการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในระดบัจงัหวัด เชิงลกึอย่างเข้มแขง็จริงจงั เน้นการให้ความรู้ ควบคู่กบัการปรับเจตคติ
ของเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์โครงการ 
 3.  สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากการจัดสรรของกรมสุขภาพจิต จ านวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เป็นประจ าทุกปี 
 4.  มาตรการด้านบ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้โครงการ  “ใครติดยายกมือขึ้น”          
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้จดัให้มรีะบบการรายงานในแบบ บสต. หรือ ระบบรายงานการบ าบัดและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดแล้วน้ัน จากการสรุปข้อมูลในปีที่ผ่านมา พบว่า การน าเข้าข้อมูลไม่มีการแยกระหว่าง            
“การบ าบัดในระบบสมัครใจ” กับ “การบ าบัดในโครงการ ใครติดยายกมือขึน้” ด้วยเหตุผล  คือ ทั้งหมด
ของการบ าบัดในระบบสมัครใจ  คือ สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ซ่ึงในปี 2560 มีจ านวนถึง  43,170  คน            
โดยใช้วิธีการบ าบัดแบบกายจิตสังคมบ าบัด เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตามระดับความรุนแรงของการใช้              
ยาเสพติด และจากการติดตามต่อเน่ือง 3 เดือน พบว่า ผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดในสถานพยาบาล 
ครบถ้วนแล้ว ร้อยละ 94.71 ไม่กลับไปเสพซ ้า  และเพื่อสนองแนวทางพระราชทานขององค์ประธาน            
เร่ืองการติดตามและรายงานผลการบ าบัดสมาชิกโครงการ "ใครติดยายกมือขึน้" กระทรวงสาธารณสุข  
ได้เสนอคณะกรรมการพฒันาระบบรายงานระบบข้อมูลและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ ให้ปรับปรุงรายงาน
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บสต.) โดยให้ระบุสาเหตุที่เข้ารับการบ าบัดรักษาใน
ส่วน บสต.3 ให้ระบุเป็นผู้เข้ารับการบ าบัดจากโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบและให้เร่ิมด าเนินการในปี 2561 ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขจะรวบรวมรายงานผลการบ าบัด              
และการติดตามสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น รายงานในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ  
คร้ังต่อไป 
 ในโอกาสนี ้ข้าพระพทุธเจ้า ในนามคณะกรรมการอ านวยการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จากทุกหน่วยงาน ขอถวายค ามั่นสัญญาว่า จะร่วมสนับสนุนและร่วมด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE สนองพระราชปณธิานของใต้ฝ่าพระบาทอย่างเตม็ก าลงัความสามารถตลอดไป 

  มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 



11 
 

วาระที ่2 ปลดักระทรวงสาธารณสุข (นพ.เจษฎา  โชคด ารงสุข)  เบิกคณะกรรมการทีไ่ด้รับต าแหน่งใหม่  
ดงันี ้ เข้ารับพระราชทานเขม็ทีร่ะลกึ  ดงัรายนาม 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม  
- ทีป่รึกษาส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม  
- ปลดักระทรวงมหาดไทย 
- ปลดักระทรวงแรงงาน 
- ปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
- รองปลดักระทรวงยุตธิรรม 
- รองปลดักรุงเทพมหานคร 
- อธิบดกีรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 
- อธิบดกีรมราชทณัฑ์ 
- อธิบดกีรมคุมประพฤต ิ
- อธิบดกีรมกจิการเดก็และเยาวชน        
- เจ้ากรมกจิการพลเรือนทหารบก 
- รักษาราชการแทน ทีป่รึกษาพเิศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- เลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
- รองอธิบดกีรมประชาสัมพนัธ์ 
- ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข  4    
- รองผู้อ านวยการใหญ่สายงานบริหาร  สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก  
- ผู้อ านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย  NBT 
- และ ผู้แทนหน่วยงาน  ในคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ 
  TO BE NUMBER ONE   จ านวน    7    คน  
- และ ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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วาระที ่3 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ท าหน้าที่เลขานุการด าเนินการประชุมขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม  คร้ังที ่14 / 2560 วนัองัคารที ่15  พฤศจกิายน  2559   

  มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว  มมีตรัิบรองรายงานการประชุม 
 
วาระที ่4 อธิบดีกรมสุขภาพจิต (น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์) กราบทูลรายงานผลการ

ด าเนินงาน  และ กจิกรรมเด่นในโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2560  

  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ขอพระราชทานพระอนุญาต  กราบทูลรายงานผลการด าเนินงาน
กจิกรรมเด่นในโครงการ TO BE NUMBER ONE   ประจ าปี 2560  ดงัต่อไปนี ้

1) การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ โดยการผลิตพัฒนา              
และเผยแพร่รายการผ่านส่ือโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง 2 รายการ คือ รายการ TO BE NUMBER ONE 
VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันเสาร์ เวลา  20.30 - 21.30 น. น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่
เหมาะกบัคนรุ่นใหม่ โดยได้รับ พระกรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าพระบาท ทรงตอบจดหมายที่ส่งมาจากเยาวชน 
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ด้วยพระองค์เองในรายการช่วง Talk To The Princess   
ซ่ึงเร่ิมเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของรายการ เพื่อปลุกกระแสให้เกิดการตระหนักรู้
และต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 อกีรายการหนึ่ง  คอื รายการคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันองัคาร เวลา 16.05 - 16.30 น. และเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ 
You Tube , Facebook  น าเสนอเนือ้หา เร่ืองจริงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพือ่เป็นอุทาหรณ์ 
เป็นแบบอย่างทั้งในด้านบวกและลบให้แก่เดก็และเยาวชน      

2)  การเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2560 องค์ประธานโครงการ
เสด็จเยี่ยมสมาชิกในจังหวัดภูมิภาค 15 จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร 5 เขต  จากการศึกษา พบว่า  
การได้พบกับสมาชิกในทุกๆปี  เป็นการรณรงค์สร้างกระแสและกระตุ้นการด าเนินงาน  ที่ประสบ
ความส าเร็จมากทีสุ่ด  

3) การจัดประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  เป็นการเปิดพื้นที่บวก            
ให้เยาวชน ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์  ความสามัคคี   ความมุ่งมั่น ทุ่มเท โดยไม่ต้องพึ่งพา            
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ยาเสพติด  หลงัการแข่งขนัเยาวชนได้เข้าค่าย เพือ่พฒันาทกัษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์โดย
ผ่านกจิกรรมต่างๆ ปี 2560 มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรม ทั้งส้ิน 3,357 คน  

4) การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นการ
พฒันาต่อยอดสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี  มีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืน
อยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้กบัสมาชิกทัว่ประเทศ ด าเนินงานมาแล้ว  7 รุ่น  รุ่นละ  40  คน   

5) การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ 
สถานพนิิจฯ เรือนจ า/ทณัฑสถาน และส านักงานคุมประพฤต ิ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก  เข้าร่วมกจิกรรมของ
ชมรม  เพือ่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกดิความภาคภูมใิจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง      

6) การจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวคดิ“ปรับทุกข์ สร้างสุข  
แก้ปัญหา  พัฒนา EQ”   ชมรมในสถานศึกษาก าหนดให้การจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE เป็นเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จของชมรม   อย่างไรก็ตามปัจจุบันชมรม               
TO BE NUMBER ONE ประเภทอื่นๆ ได้เห็นความส าคัญและได้เร่ิมด าเนินการจัดตั้งขึ้นจ านวนมาก 
นอกจากนีโ้ครงการฯ ยังจัดให้มีบริการศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 แห่ง ที่ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์, ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต, ซีคอนส
แควร์ และ เดอะมอลล์ บางแค โดยในปี 2560 มีผู้มาใช้บริการ รวมทั้งส้ิน  79,665  คน เพิม่ขึน้จาก ปี 2559 
ร้อยละ 40.66   

7) การจัด “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง” หรือ  
“TO BE NUMBER ONE CAMP” ก าหนดจัดขึน้ปีละ 2 คร้ังในช่วง ปิดภาคการศึกษาเดือนมีนาคมและ
ตุลาคม  โดยจัดสรรโควต้าให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 12 - 24 ปีทั่วประเทศ               
ใช้ระยะเวลาในค่าย 6 วัน 5 คืน  ด าเนินการไปแล้ว 18 รุ่น ที่ผ่านมาจากการติดตาม พบว่า สมาชิกมี
พัฒนาการในหลายด้าน มากที่สุด คือ พัฒนาการด้านอยู่ร่วมกับผู้อื่น รองลงมาคือ มีทัศนคติมุมมอง     
เชิงบวก, เรียนรู้วิธีการท างาน และมีบุคลกิภาพที่ดีขึน้ นอกจากนี้ ยังสามารถน าความรู้ ทักษะและสมรรถนะ   
ทีไ่ด้รับจากค่ายไปช่วยกจิกรรมสาธารณประโยชน์จนเป็นทีย่อมรับจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง    

8) การจัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จัดเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้
เครือข่ายทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ที่ถูกต้อง และได้
แลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนินงานกบัเครือข่ายอืน่ๆ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานหลกั และชมรม TO BE NUMBER ONE  รวมทั้งส้ิน 816 คน   
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9) การจัดประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE 
NUMBER ONE เป็นรูปแบบหลักในการพัฒนา ขับเคลื่อน และขยายเครือข่าย  ปี 2560  มีจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ   เข้าร่วมประกวดผลงาน ทั้งส้ิน 585 แห่ง   
เพิม่จากปี 2559 ร้อยละ 6.2   

10) การจัดงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE 
ระหว่างวันที ่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์ประชุม IMPACT เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี              
เป็นการจดัการประกวดผลงานระดบัประเทศ  เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละแสดงความส านึกในพระกรุณาธิคุณ
ขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างต่อเนื่อง           
ตลอดระยะเวลา 15 ปี  ในโอกาสนี้องค์ประธานได้ทรงประกาศผลการศึกษ าวิจัยของสถาบันบัณฑิต         
พัฒนบริหารศาสตร์ ให้สมาชิกกว่าหมื่นคน ได้ทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ด้วย    

11) การพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ปี  2560 มีจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ระดบัดเีด่น  ซ่ึงมนีโยบาย แผนงาน การบูรณาการด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง ภายในจังหวัดที่เข้มแข็งชัดเจน  17 จังหวัด  
ระดับเงิน ซ่ึงมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายตามมาตรฐาน  7  จังหวัด ระดับทอง ซ่ึงมีการด าเนินงาน    
ต่อยอดด้าน “นวัตกรรม” ตามมาตรฐาน 20  จังหวัดและระดับเพชร ซึ่งม ีการด าเนินงานด้าน                   
“องค์ความรู้”  ตามมาตรฐาน  4 จงัหวดั 

 -  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึงมีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
ชมรมฯ 3 ก. ทีชั่ดเจน และเข้มแขง็ภายใต้แนวทาง “สมาชิกเพือ่สมาชิก” และ “เพือ่นช่วยเพือ่น” มดีงันี ้

   ชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคได้รับรางวัลระดับ
ต่างๆ รวม 37 ชมรม 

   ชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ได้รับรางวลัระดบัต่างๆ รวม 50 ชมรม 

   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ได้รับรางวลัระดบัต่างๆ รวม 24 สถาบัน 

   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ได้รับรางวัล
ระดบัต่าง  ๆรวม 61 ชมรม 
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   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล
ระดบัต่างๆ  รวม 20 ชมรม 

   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เพิง่เข้าประกวดปีแรกได้รับรางวลัระดบัดเีด่น 3 ชมรม  

12)   การขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในปี 2560 พบว่า ข้อมูลจ านวนชมรม 
TO BE NUMBER ONE   ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE และสมาชิกทั่วประเทศที่ได้จากรายงาน
ของจังหวัดมีการซ ้าซ้อน และคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คณะอนุกรรมการบูรณาการจึงเห็นควร
จัดท าฐานข้อมูลใหม่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 หน่วยงานหลัก  เพื่อให้การรายงานม ี         
ศูนย์รวมและได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกนั  ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งคณะท างานร่วมเพือ่พจิารณาหา
รูปแบบทีเ่หมาะสม   

13) งานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  

 องค์ประธานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทรงห่วงใยประชาชน สมาชิก 
TO BE NUMBER ONE และครอบครัว จึงทรงพระกรุณาธิคุณ 

  (1)   เสด็จเยี่ยม พระราชทานก าลงัใจ และอาหาร เคร่ืองดื่มแก่ประชาชนที่มา
รอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ณ  พระที่น่ังดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวงัเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปลายเดอืนตุลาคม 2559 ถึง เดอืนตุลาคม 2560   

 (2)  เสด็จเยี่ยม และพระราชทานถุงยังชีพ  แก่ ผู้ประสบอุทกภัยและ
พระราชทานส่ิงของช่วยเหลอืครอบครัวสมาชิก TO BE NUMBER ONE  

  -  วันที่  26 มกราคม 2560  ณ  ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่  
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 600  ครอบครัว 

  -  วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน 1,884  ครอบครัว 
ยังความปลาบปลื้ม และปิติยินดีเป็นล้นพ้นแก่เหล่าประชาชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE           
โดยทัว่กนั 

  ส าหรับยอดเงนิมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบ
ทูลรายงานว่า  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ยอดเงินกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในบัญชี
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มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี              
เลขทีบ่ัญชี 319 - 292455 - 8  จ านวนทั้งส้ิน 81,301,369.11 บาท (แปดสิบเอด็ล้านสามแสนหนึ่งพนัสามร้อย
หกสิบเก้าบาทสิบเอด็สตางค์) 

14)  การด าเนินงานตามแนวทางพระราชทานด้านการวิจัยและประเมิน ผล
ความส าเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ 15 ปี  ปรากฏผล  ดงันี ้

  (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ช่วยส่งเสริมให้
สมาชิกมีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกนัทางจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถบอกต่อ
กจิกรรมของชมรมกับผู้อื่น  ซ่ึงเป็นปัจจยัป้องกนัการใช้ยาเสพตดิทีส่ าคญั 

  (2) องค์ประธานโครงการ เป็นปัจจัยผลักดันและเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของโครงการฯ เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง การบอกต่อกิจกรรมของชมรม, การมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจที่เข้มแข็ง, การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 100                
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์ประธานโครงการฯ เช่น ทรงทันสมัย เข้าใจเด็กและวยัรุ่น ทรงฉลาดและเท่าทันผู้อืน่ 
มคีวามเป็นกนัเอง สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

  (3) แกนน าที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
สู่ความเป็นหน่ึง  มพีฒันาการด้านอยู่ร่วมกนักบัผู้อืน่มากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 80 รองลงมา คอื มทีศันคตเิชิงบวก 
มวีธีิการท างาน และบุคลกิภาพทีด่ี  คดิเป็นร้อยละ 79 รวมทั้งสามารถน าความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะทีไ่ด้รับ ไป
ช่วยกจิกรรมสาธารณประโยชน์อืน่ๆ ร้อยละ 67.50  ซ่ึงเป็นการขยายผลการพฒันาแกนน าให้ต่อยอดออกไป 

  (4) แกนน า TO BE NUMBER ONE IDOL มีความส าเร็จทั้งด้านการเรียน
และการท างาน โดยมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสม 3.00 สาขาวิชาที่ ศึกษา ได้แก่ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การบิน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมีส่วนหนึ่ง
เร่ิมท างานและประกอบอาชีพ โดยท างาน ในวงการบันเทิงมากที่สุด รองลงมาท างานบริษัทเอกชน และ
ท างานอสิระหรือเป็นผู้ประกอบการ ตามล าดบั   

  (5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิก“ใครติดยายกมือขึน้” พบว่าการมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของโครงการ เช่น การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจติใจเยาวชนสมาชิกค่ายท่าน ว.วชิรเมธี, การเข้าร่วม
โครงการรณรงค์เลกิยาเสพตดิ 980 ชีวติ มผีลดต่ีอการบ าบัดยาเสพตดิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิเมื่อเทยีบกบั
กลุ่มบ าบัดปกติ  เช่น การตั้งใจกลับไปเสพซ ้า พฤติกรรมเกเร และจ านวนคร้ังที่เข้ารับการบ าบัดโดยการ
ต้องโทษ ลดลง   
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  นอกจากนีผ้ลการวจิยัเชิงคุณภาพ พบว่า   
  (1) สมาชิกชมรมมีส่วนส าคัญในการโน้มน้าวให้เพื่อนและคนใกล้ตัวเลิกใช้            
ยาเสพตดิ   
  (2) การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ท าให้หน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่เจ้าหน้าทีต่ ารวจเข้ามาดูแลเอาใจใส่พืน้ทีช่มรมมากขึน้  
  (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง  

 15) งบประมาณด าเนิ นการในปี  2560 จากการจัดสรรของ กรมสุขภาพจิต  
87,825,000.- บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) ได้รับสนับสนุนจาก 7 กระทรวง
หลัก  98,840,000.- บาท (เก้าสิบแปดล้านแปดแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) และกรมสุขภาพจิต สนับสนุน
เพิ่มเติมอีก 11,440,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านส่ีแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณด าเนินงาน ปี 2560 
ทั้งส้ิน 198,105,000.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าพนับาทถ้วน) 
  ส าหรับปี 2561 กรมสุขภาพจิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เพิ่มจากเดิมเป็น 
90,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก  98,340,000.- บาท (เก้าสิบ
แปดล้านสามแสนส่ีหมืน่บาทถ้วน)  รวมงบประมาณด าเนินงาน ทั้งส้ิน 188,340,000.- บาท (หนึ่งร้อยแปด
สิบแปดล้านสามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใน
กรณมีภีารกจิจ าเป็นเร่งด่วนภายหลงั 

วาระที ่5 กราบทูลเชิญทอดพระเนตรวดีทีศัน์ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2560 

วาระที ่6  เบิกผู้บริหารระดบัสูงกระทรวงหลกั  กราบทูลรายงาน 

 ผลการด าเนินงาน  ปี 2560 

 แผนการด าเนินงาน  ปี  2561 

 นโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน  ปี 2561  ตามล าดบั  ดงันี ้

  6.1   ปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายฉัตรชัย   พรหมเลิศ) กราบทูลรายงานการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE   ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้
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          ผลงานเด่นในปี 2560 ได้แก่ 
   1. การเตรียมการและจัดกิจกรรมในวโรกาสที่องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมและติดตาม
งานในพืน้ที่ 15 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยน าความปลาบปลืม้และซาบซ้ึงใจใน
พระกรุณาธิคุณแก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นล้นพ้น 
   2. การด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดโดยทุกจังหวดัได้
มีการน้อมน าเอาโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตามพระราชด าริในองค์ประธานไปเป็นแนวทางหลกัใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน  ครอบคลุมการด าเนินโครงการในทั้งมิติชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และได้ขยายการด าเนินโครงการไปยงัสถานพนิิจและเรือนจ า 
   3. การจัดท าข้อมูลแกนน าสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงมหาดไทย 
ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด  ด าเนินการส ารวจและรายงานสถานภาพแกนน าสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ระดับจังหวัด ทั้งแกนน าที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
สู่ความเป็นหน่ึง (TO BE NUMBER ONE CAMP) และสมาชิกแกนน าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ส่งให้กรมสุขภาพจิต  ด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง
เรียบร้อยแล้ว จ านวนรวมทั้งส้ิน 3,807 คน  

  นอกจากนี้  กระทรวงมหาดไทย ยังได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการทั้งในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE              
ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
   ส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 ซ่ึงเป็นโอกาสส าคญัที่โครงการ TO BE NUMBER ONE 
จะมอีายุครบ  16  ปี  กระทรวงมหาดไทย ขอถวายค ามัน่ว่าจะน้อมน าแนวทางตามโครงการ  TO BE NUMBER ONE 
ไปขยายผลในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกกลุ่มในสังคม เพือ่ให้บรรลุตามพระราชด าริของ
องค์ประธานโดยมแีผนการด าเนินการ ดังนี ้
  1. ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัด ให้ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE เป็นล าดับแรกรวมทั้งน้อมน าแนวทางการด าเนินโครงการไปเป็นหลกัในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของจังหวัด และปรับใช้ให้เหมาะสมกบัเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละพืน้ที่  เพื่อให้เกดิผล
อย่างเป็นรูปธรรมและมคีวามยัง่ยนืสืบไป 
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  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรมทั้งในระดับชุมชน  
สถานศึกษา  สถานประกอบการ  สถานพินิจ และเรือนจ า  เพือ่ให้ครอบคลุมการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิทุกกลุ่มในสังคม 
 3. บูรณาการการด าเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE กับยุทธศาสตร์
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 5 ปี  (พ.ศ.2558 - 2562) ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่ มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดย กระทรวงมหาดไทย  ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการฯ จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 
  6.2  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม (นายสุวพนัธ์ุ  ตันยุวรรธนะ)  กราบทูลรายงานผล
การด าเนินงาน   และ แนวทางการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงยุติธรรม   
อนัประกอบด้วย  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ(ป.ป.ส) 
   กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี 2548 โดย
มอบหมายให้ กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนเป็นหน่วยงานหลกั  
   ต่อมาในปี 2554 ได้ขยายการด าเนินงานไปยังหน่วยงานในสังกัด กรมราชทัณฑ์ 
ได้แก่ เรือนจ าทณัฑสถาน และในปี 2557 ได้ขยายการด าเนินงานไปยงัหน่วยงานในสังกดักรมคุมประพฤต ิ
   โดย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงาน
ก าหนดนโยบายเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ สนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
พืน้ทีจ่ดัท าแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้สอดคล้องกบัแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

 1. กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการTO BE NUMBER 
ONE ดงันี ้

  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 
  กรมราชทณัฑ์  จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 
  กรมคุมประพฤต ิจ านวน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนส่ีหมืน่บาท) 
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  ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจ านวน 16,495,540 
บาท (สิบหกล้านส่ีแสนเก้าหมืน่ห้าพนัห้าร้อยส่ีสิบบาท) 

 รวมทั้งส้ิน 29,835,540 บาท (ยีสิ่บเก้าล้านแปดแสนสามหมืน่ห้าพนัห้าร้อยส่ีสิบบาท) 
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สนับสนุน

งบประมาณให้ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม  เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา จ านวน 995,540 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยส่ีสิบบาท) และ
สนับสนุนงบประมาณ  เพือ่ใช้ในการด าเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการถอดบทเรียนการพฒันา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาท) 

 2.  ในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพืน้ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มอบหมายให้ส านักงาน ปปส.ภาค เข้าร่วมประชุมและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดและพืน้ที่โดยใช้แนวทางของ 
TO BE NUMBER ONE ขบัเคลือ่นกจิกรรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน 

 3. ปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้การด าเนินงานของ
กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์  กรมคุมประพฤติ รวม 324 ชมรม  สมาชิกจ านวน 
332,264 คน 

 4.  การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน และสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยความรับผิดชอบของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จ านวน 51 ศูนย์ สมาชิกจ านวน 14,535 คน ในเรือนจ า/ทัณฑสถานโดยความรับผิดชอบของกรม
ราชทณัฑ์ จ านวน 37 ศูนย์  สมาชิกจ านวน 37,356 คน  รวมทั้งส้ิน 88 ศูนย์ มสีมาชิก จ านวน 51,891 คน 

 5.  การติดตามผลสมาชิก TO BE NUMBER ONE กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มีสมาชิกที่ได้รับการปล่อยตัวและติดตามได้จ านวน  2,501  คน โดยเข้ารับการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพจ านวน 2,348 คน คดิเป็น ร้อยละ 93.89  ทั้งนี ้เป็นแกนน าสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 
190 คน โดยได้เข้ารับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจ านวน 158 คน คดิเป็นร้อยละ 83.16  

 กรมราชทณัฑ์ อยู่ระหว่างการน าข้อมูลผู้ต้องขงัทีเ่ป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน เข้าในโปรแกรมข้อมูลระบบผู้ต้องขัง (รท.101) ของกรมราชทณัฑ์ โดยผู้ต้องขงัที่
เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กลับมากระท าผิดซ ้าในคดียาเสพติดอีก 
ภายหลงัปล่อยตวัภายใน 1 ปี ไม่เกนิร้อยละ 12 
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 กรมคุมประพฤติ  มีสมาชิกที่ พ้นการคุมความประพฤติและผ่านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งส้ิน 16,945 คน ผลจากการติดตามพบว่า  สมาชิกดังกล่าวได้รับเข้ารับ
การศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพ จ านวน 15,246 คน คดิเป็นร้อยละ 89.97  

 6.  การเข้าร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี  TO BE NUMBER ONE 
ประจ าปี 2560  ระหว่างวันที่ 13  - 15 กรกฎาคม  2560  ณ  ศูนย์การประชุมอมิแพค  ฟอร่ัม   เมืองทอง
ธานี 

 กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER 
ONE ดเีด่น ประเภทสถานพนิิจ จ านวน 31 ชมรม ได้รับรางวลัจ านวน 3 ชมรม 

 จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานโดยกรมราชทัณฑ์ จ านวน 15 บูธ และกรมคุม
ประพฤต ิจ านวน 8 บูธ รวม 23 บูธ 

 7.  อบรมเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัตงิานเพือ่ให้มคีวามเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  โดยเป็นเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 122 คน 
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ จ านวน 142 คน เจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ จ านวน 66 คน  รวม
ทั้งส้ิน  330 คน   

 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 

 1.  กระทรวงยุติธรรมสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการTO BE NUMBER 
ONE ดงันี ้

  กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 
  กรมราชทณัฑ์ จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 
  กรมคุมประพฤต ิจ านวน 3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนส่ีหมืน่บาท) 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ จ านวน 15,000,000

บาท (สิบห้าล้านบาท) 
  รวมทั้งส้ิน 28,340,000 บาท (ยีสิ่บแปดล้านสาม ส่ีหมืน่บาท) 
 2.  อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยเป็นเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน               
95 คน เจ้าหน้าทีก่รมราชทณัฑ์ จ านวน 142 คนรวมทั้งส้ิน  237 คน  
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 3. จัดตั้ งชมรม  TO BE NUMBER ONE เพิ่ม เติม  ในส านักงานคุมประพฤต ิ              
โดยก าหนดเป้าหมาย จ านวน 30 ชมรม และก าหนดให้นักโทษเด็ดขาด ผู้ถูกคุมประพฤติ เด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกคนเป็น
สมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE 

 4. จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประเภทสถานพินิจ จ านวน 
51 ชมรม 

 5. จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี 2561 โดยกรมราชทณัฑ์ จ านวน 15 บูธ และกรมคุมประพฤต ิจ านวน 6 บูธ 

 ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ก าหนดให้มีการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ไว้ใน “แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561”  โดยเน้นการบูรณาการ
หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติที่สอดคล้องกับ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในด้านการป้องกนัและการบ าบัดรักษา 

 เป้าหมายในการด าเนินการ รวม 81,983 หมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศโดยมีศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอ เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการระดับพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในการ
ป้องกนั บ าบัด ปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยจะเน้นการขับเคลือ่นกจิกรรมเพือ่เสริมสร้างให้เยาวชน
เห็นความมคุีณค่าในตวัเองผ่านกจิกรรม “ใครตดิยายกมอืขึน้” ในเชิงคุณภาพเพือ่ให้เยาวชนมภูีมคุ้ิมกนัทางจติใจ
ทีเ่ข้มแขง็  

 
6.3   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล)   

กราบทูลรายงานการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี ้
กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรหลกัและหน่วยงานใน

สังกัดที่มีสถานศึกษา คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ เป็น 2 ส่วน คือ แผนของส่วนกลาง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
นโยบาย และแผนส่วนพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมสีถานศึกษาเป็นเป้าหมาย 
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 ผลงานเด่นในปี 2560 ได้แก่ 
  1.  จดัสรรงบประมาณให้ กรมสุขภาพจิต เพือ่ร่วมสนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน  20,000,000  บาท  (ยีสิ่บล้านบาทถ้วน) 
  2. จัดอบรม ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน
ไปสู่ความเข้มแข็ง (ในระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร) ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา และอดุมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทัว่ประเทศ 
  3. จดักจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้กบัสถานศึกษา โดยการอบรมนักเรียนแกน
น าเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE 
  4. มอบหมายให้องค์กรหลัก จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2560 - 2561            
เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการจดักจิกรรมตามยุทธศาสตร์การขบัเคลือ่นโครงการ TO BE NUMBER ONE   

  ส าหรับ ปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน 
ดงันี ้

  1.  มอบหมายให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษาจัดท าของบประมาณสนับสนุน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับกรมสุขภาพจิต จ านวน 20,000,000  บาท (ยี่ สิบล้านบาทถ้วน)  
ประกอบด้วย 

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

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

  2. ให้ผู้บริหารองค์กรหลกั จัดท าแผนปฏิบัตกิารตลอดจนอ านวยการ ก ากบั ติดตาม 
ผลการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ ครอบคลมุทุกภาค 

  3. จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนน าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE และรับสมัครสมาชิกทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุก
จงัหวดั  
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  4. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่ มผู้บริหารครู 
อาจารย์  ผู้ปกครองและสถานศึกษาเพื่อก่อให้เกดิความร่วมมือร่วมแรงในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ     

          5. จัดให้มีมาตรการเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE             
ทั้งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกยีรติและสนับสนุนให้มโีอกาสเข้าเรียนต่อระดับสูงขึน้ 
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาถึงอดุมศึกษา 

 
   6.4   ปลัดกระทรวงแรงงาน  (นายจรินทร์  จักกะพาก)  กราบทูลรายงานการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในส่วนของกระทรวงแรงงาน  ดงันี ้
   ผลงานเด่นในปี 2560 ได้แก่ 

1. การเตรียมการและร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้ง
สนับสนุนกจิกรรมภายใต้โครงการทุกกจิกรรม  

2. การด าเนินโครงการฯ ตามแนวทางพระราชทาน  โดยส านักงานแรงงานจังหวัด
เป็นกลไกส าคัญในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ  TO BE 
NUMBER ONE โดยปัจจุบันมีการจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 1,994  แห่ง  ลูกจ้าง 596,787 
คน  ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 425 แห่ง ลูกจ้าง จ านวน 175,902 คน 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการทั้งใน

ระดบัส่วนกลางและส่วนภูมภิาค รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรร่วมด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   

   ส าหรับปี 2561 กระทรวงแรงงานได้ก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงานของ
โครงการฯ ดงันี ้

1. สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ของกรมสุขภาพจิต จ านวน 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และสนับสนุนในทุกกจิกรรม 

2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER 
ONE โดยให้ส านักงานแรงงานจังหวัด ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ             
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TO BE NUMBER ONE  โดยก าหนดเป้าหมายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  จ านวน 125 แห่ง และ
ศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 40 แห่ง 

3. ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการฯ ลงตรวจเยี่ยมพืน้ที่ และตัดสินการประกวดชมรมฯรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้โครงการทุกกจิกรรม 

 
  6.5  รองปลดักรุงเทพมหานคร (แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ) กราบทูลรายงานการด าเนินงาน
โครงการ  TO BE NUMBER ONE   ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร  ดงันี ้

 ผลงานเด่นในปี   2560  ได้แก่ 
1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดงันี ้
  -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวน  437 ชมรม  ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 13 แห่ง ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 19 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE จ านวน 15 แห่ง 

  -  ชมรม  TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชน  จ านวน  160 ชมรม 
ครอบคลมุพืน้ที ่50 เขตและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 1 แห่ง 

  -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จ านวน 15 
ชมรมและศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 3 แห่ง 

2. จัดกิจกรรมในวโรกาสองค์ประธานเสด็จเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่                 
5 เขต ได้แก่ เขตประเวศ เขตบางรัก เขตธนบุรี เขตดุสิต และเขตบางกอกใหญ่ โดยสนับสนุนงบประมาณ 
ให้แก่ส านักงานเขต เขตละ 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

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

4. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชุมชน 
และสถานประกอบการเป็น จ านวนเงนิ 4,545,100 บาท (ส่ีล้านห้าแสนส่ีหมืน่ห้าพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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  ส าหรับปี 2561 กรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน ดงันี ้ 
1.  จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงนิ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
2. ก าหนดพืน้ที่เขตในวโรกาส องค์ประธานเสด็จเยี่ยม และติดตามงานใน

พื้นที่ 5 เขต และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงานเขต เขตละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)               
รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

3.  ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE 
ค ือ ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา มกีารจดักจิกรรมตามแนวทางศูนย์เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

4. ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการที ่ด าเน ินงานโครงการ            
TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานครดเีด่น เพือ่รับบ าเหน็จความชอบประจ าปีเป็นกรณพีเิศษ 

5.  จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ 
เป็นจ านวนเงนิ 2,019,300 บาท (สองล้านหนึ่งหมืน่เก้าพนัสามร้อยบาทถ้วน) 

6. ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ไว้ในแผนพฒันา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
และความเข้มแขง็ทางจติใจแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนในการป้องกนัการใช้ ยาและสารเสพตดิ 

  มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 
วาระที ่7   ผู้บริหารกระทรวงหลัก  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 

 NUMBER ONE 

 7.1   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ. อดุลย์  
แสงสิงแก้ว)  กราบทูลแผนการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO  BE NUMBER ONE  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  ดงันี ้
 ด้านแนวนโยบายได้น ายุทธศาสตร์ 
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- การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ               

- การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติให้กบัเยาวชน และ 
- การสร้างและพฒันาเครือข่าย  

  เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ดงันี ้

                   1.   ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 

THAILAND CHAMPIONSHIP 

  2.  สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ ระดับพื้นที่ระดับภาคและ

ระดบัประเทศ 

  3.  สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ให้ กรมสุขภาพจติเป็นประจ าปีทุกปี ๆ ละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

  4.  สนับสนุนองค์ความรู้ และงบประมาณ ในการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกัน

ส าหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติดในระดับพืน้ที่ (77 จังหวัด) โดยการสร้างเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนเป็นวิทยากรแกนน าในการน าองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับเด็กและ

เยาวชนนอกระบบในพืน้ที่ 

  มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
 
วาระที ่8   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  กราบทูลรายงานการจัดกิจกรรม  ละการประชาสัมพันธ์

 โครงการ TO BE NUMBER ONE  ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์  และวทิยุในสังกดั 
  
  8.1   รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  (นายจรูญ ไชยศร)  กราบทูลรายงานการจัดกิจกรรมและ
การประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยร่วมกับ กรมสุขภาพจติ ดงันี ้
   1.  ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีวทิยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 - 21.30 น. และถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต TO BE 
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NUMBER ONE IDOL รุ่นที่  7 และมหกรรมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE 
เผยแพร่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมเีดยี (Facebook : Live NBT2HD) 
   2.  ผลิตและเผยแพร่กิจกรรมและผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
รูปแบบข่าว สกู๊ปสปอตเผยแพร่ทางสถานีวทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และจดัท าบทสนทนาใน
รายการทางสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอม็. 92.5 มฮ. และ เอ.เอม็. 1467 มฮ., เอ.
เอม็. 837 มฮ.และ เอ.เอม็. 819 มฮ. และเครือข่ายทัว่ประเทศ 
   3.  กรมประชาสัมพันธ์  ประสานความร่วมมื อกับกรมสุขภาพจิตผลิตส่ื อ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ดงันี ้
     3.1 ผลติสปอตโทรทศัน์ ความยาว 30 วนิาท ีจ านวน 2 เร่ือง 
     3.2 ผลติสารคดโีทรทศัน์ ความยาว 2 นาท ีจ านวน 20 ตอน 
     3.3 ผลติรายการสนทนา (Talk) ความยาว 15 นาท ีจ านวน 5 ตอน 
     3.4 ผลติสปอตวทิยุ ความยาว 30 วนิาท ีจ านวน 1 เร่ือง 
และได้วางแผนประสานความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคลืน่หลกั สถานีวิทยุชุมชน 
ทั้งในส่วนกลางและภูมภิาค ส่ือส่ิงพมิพ์ และเวบ็ไซต์กรมประชาสัมพนัธ์ www.prd.go.th  
    4. กรมประชาสัมพนัธ์ในส่วนกลาง ได้จัดกจิกรรมออกก าลงักายเพือ่ให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวติทีด่ ีมภูีมคุ้ิมกนั ไม่ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพตดิ 
   5.  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 - 8 ของกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและ
เผยแพร่โครงการ TO BE NUMBER ONE ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบรายการ ข่าว สกู๊ป สารคดีส้ัน 
บทความ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม กจิกรรมค่ายเยาวชนยาเสพติด จัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี TOBE NUMBER ONE 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาผลิตรายการ “ใต้สันติสุข” ตอน  เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพตดิ 
 ส าหรับการเตรียมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 กรมประชาสัมพันธ์      
จะได้ประสานความร่วมมือกับ ส านักงาน กสทช. สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานี
วทิยุชุมชน เผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครอบรอบ 15 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ จะประสานความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ก าหนดแนวทาง              
การประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
โครงการ คอื 
  1. รณรงค์เยาวชนอายุระหว่าง 6 - 25 ปี มีจิตส านึกที่จะร่วมกนัป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
  2. เสริมสร้างให้เยาวชนในชุมชนมภูีมคุ้ิมกนั ไม่ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพตดิ 
  3. ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล           
จากยาเสพตดิ และขยายเครือข่ายร่วมป้องกนัและช่วยเหลอืผู้ตดิยาเสพตดิ 
 

  มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 

 

วาระที ่9   องค์ประธานโครงการ  พระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
 ปี 2561  และทรงตดิตามงานทีไ่ด้พระราชทานพระด าริในปีทีผ่่านมา  

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  พระราชทานพระด ารัสแนวทาง              
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 เมื่อวันอังคารที ่         
14 พฤศจกิายน 2560  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 2 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ดงันี ้

1. ปี 2561  ยังเน้นการพัฒนาเครือข่ายและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ซ่ึงโครงการก าหนดตัวช้ีวัดไว้  เน้นการด าเนินงานโครงการใครตดิยายกมือขึน้  ให้เห็นผล
ด้านการบ าบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้  เร่ืองนี้ กระทรวงยุติธรรม 
ด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว อาจเป็นเพราะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  จงึติดตามผลได้ไม่ยาก  ขอเป็นก าลงัใจให้
ท าต่อไป 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลกัในการด าเนินโครงการใครตดิยายกมือขึน้  
โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่มีกลุ่มเป้าหมาย นอกจากข้อมูลตัวเลขแล้ว ขอให้ช่วยพิจารณาด้วยว่า  
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หลงัผ่านการบ าบัด ฟ้ืนฟู และติดตามผลแล้ว 1 ปี  ในเชิงคุณภาพ  สมาชิกใครติดยายกมือขึน้ มีสถานภาพ
เป็นอย่างไร 

3. กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่ ชัดเจนในการมอบหมาย ผู้ ว่าราชการจังหวัด                       
ทัว่ประเทศ  เป็นประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัจงัหวดั  ท าให้การขบัเคลือ่น
และขยายเครือข่ายของชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทในจังหวัด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
จากการศึกษาวิจัย และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ หรือ NIDA  ท าให้พบว่า ข้อมูลตัวเลข จ านวนชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
รวมทั้ งจ านวนสมาชิกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ  มีความซ ้าซ้อน และคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง          
อยากขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูลใหม่ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  เพื่อให้การรายงานมีศูนย์รวม และได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน  มีความน่าเช่ือถือในการ
น าไปใช้ประโยชน์เพือ่การพฒันาโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป 

4. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารระดับกระทรวงไม่จ าเป็น แต่ขอให้ผู้บริหาร            
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มอบอ านาจให้ผู้แทน ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการรับนโยบายมา             
เข้าร่วมประชุม  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ เร่ือง  พร้อมทั้งน ามติการประชุมของคณะอนุกรรมการบูรณาการ ไปรายงาน
เพือ่ขอความเห็นชอบในการปฏิบัติต่อไป  การท างาน เพือ่ปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมูลใหม่ อาจตั้งเป็น
คณะท างานร่วม โดยเลือกเฉพาะคณะอนุกรรมการบูรณาการ จาก 8 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
เพราะจะช่วยลดภาระของผู้บริหารระดับสูงได้  เห็นสมควรว่า ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการบริหารระดับ
กระทรวงแล้ว  ส่วนผลการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่  หากแล้วเสร็จขอให้รายงานให้ที่ประชุมชุดนี ้                  
ทราบด้วย 

5. เน่ืองมาจากฐานข้อมูลที่ผ่านมาคลาดเคลื่อน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการศึกษาวิจัย
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงขอให้พิจารณาร่วมกับคณะวิจัย             
ว่าจะปรับปรุง  หรือด าเนินการวจิยัต่อยอดอย่างไร  เพราะเป็นเร่ืองส าคญัทีค่วรต้องท า 

6. ใน ปี ที่ ผ่ านมา ด้ านการเผยแพ ร่ผลงานและการประชาสั มพั น ธ์ โครงการ  
TO BE NUMBER ONE  กรมประชาสัมพันธ์  เป็นหลักช่วยน าร่องการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE 
NUMBER ONE มาโดยตลอด  อย่างไรกต็ามเพือ่ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม  อยากให้กรมประชาสัมพนัธ์
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และส่ือมวลชน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ ร่วมกันด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง          
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย  เพราะแก่นที่แท้จริงของงานในโครงการ           
TO BE NUMBER ONE  ยงัมคีนทีไ่ม่เข้าใจอกีมากว่าเรามยีุทธศาสตร์  มแีนวทางและมีกจิกรรมทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกทุกกลุ่ม  ให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีได้อย่างไร  เรามีตัวอย่าง
ของความส าเร็จดีๆ ที่ควรได้มีโอกาสน าเสนอต่อสาธารณชน  ขอฝากคณะกรรมการส่ือชุดนี้ ได้ร่วมกัน
พจิารณา เพือ่ประสานความร่วมมือกนัต่อไปด้วย 

7. กรุงเทพมหานคร มีความพยายามที่ จะช่วยด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ด้วยความตั้งใจจริง  ปีที่ผ่านมาผลการด าเนินงานเข้มแข็งขึน้เร่ือยๆ  มาตรการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  
เพื่อให้ได้รับบ าเหน็จความชอบประจ าปี เป็นกรณีพิเศษ เป็นกลยุทธที่ดีมาก  เช่ือว่าจะช่วยกระตุ้นการ
ท างานของผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน  อยากให้หน่วยงานอื่นๆ  ม ีน โยบาย เรื่องนี ้ด้วย   
โดยเฉพาะในการพิจารณาเลื่อนระดับผู้บริหารของทุกหน่วยงาน 

8. กระทรวงแรงงาน  มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE   
การทีจ่ะท าให้สถานประกอบการเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการไม่ใช่เร่ืองง่าย  ทีผ่่านมาจ านวนสถานประกอบการ
จากทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมประกวดผลงานเพิม่ขึน้ทุกปี  แสดงว่ากระทรวงแรงงานมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  ขอให้ช่วยกนัหาแนวทางพฒันาและขยายเครือข่ายให้มากขึน้ต่อๆไป 

9. กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
อย่างมากในเกอืบทุกเร่ือง  อาจเป็นเพราะมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งมีคณะท างานชุด
ใหม่ที่เข้มแข็ง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  เคยรับส่ังกับองค์ประธานโครงการและผู้แทน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ไปเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ว่า เป้าหมายส าคัญของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ และขอให้พวกเราทุกฝ่ายร่วมมือกนัท างาน  โครงการและ
งานที่ได้เคยท ามีหลายเร่ือง หลายโครงการ  แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงรับส่ังชมเพียง
เร่ืองเดยีว  คอื การท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทีเ่หมาะและสามารถท าได้ด ี
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10. ในปี 2561 ก าหนดเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE 16 จังหวัด
ภูมิภาค และ 5 เขตกรุงเทพมหานคร  จึงขอให้จังหวัดและเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในแผน  เตรียม
สถานทีแ่ละสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพือ่การนีด้้วย  

  มตทิีป่ระชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแนวทางพระราชทาน  เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกีย่วข้อง 

เลกิประชุม 18.00  น 

     น.ส.รินทร์ลภัส   รัฐธนนโรจน์ 
     นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
     บันทกึการประชุม 

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

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


