
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

TO BE NUMBER ONE
โดย นายประมร เชื้อปาศักด์ิ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนการปฎิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ

(พ.ศ. 2562 – 2565)

นโยบายของรัฐบาล
12 ประเด็นหลัก/เร่งด่วน

15 ประเด็นเร่งด่วน
ในช่วง 5 ปีแรก 

ของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565

• แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
• ส่วนที่ 2.1 การรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ
• แนวทางที่ 1 การป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

มาตรการ
ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

มาตรการ
การปราบปรามและบังคับใช้

กฎหมาย

มาตรการ
การป้องกันยาเสพติด

มาตรการ
การบ าบัดรักษายาเสพติด

มาตรการ
การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
TO BE NUMBER ONE

ในทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ

“ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดส าหรับเยาวชนนั้น ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจและ
เข้าถึงจิตใจ ความต้องการของเขาเพราะบางครั้ง การเกิดปัญหายาเสพติดมาจาก
หลายสาเหตุ จึงต้องสร้างค่านิยม สร้างความมั่นใจ ให้เขารู้สึกกับตนเองให้เขาได้
สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ท าให้
คนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรมาร่วมด้วยกัน”



1. การด าเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE



2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น และ
ภาคภูมิใจในตนเอง

2.3 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุน
ทางสังคม

2.4 เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็น
คนดีของสังคม

2.5 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชนทั่วไป



3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

3.1 วัยรุ่นและเยาวชนทั่วไป อายุ 6 – 24 ปี

3.2 เยาวชนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ

กลุ่มเป้าหมายรอง

ประชาชนทั่วไป



4. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อ
การป้องกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด



4. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ (ต่อ)
การจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE 

หลักเกณฑ์การจัดท าชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย หลัก 3 ก.
ก. ที่ 1 กรรมการ คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง

อย่างน้อย 5 คน
- ประธาน 1 ต าแหน่ง
- รองประธาน 1 ต าแหน่ง
- เลขานุการ 1 ต าแหน่ง
- กรรมการ 3 ต าแหน่งขึ้นไป
- เหรัญญิก 1 ต าแหน่ง
- อื่น ๆ 



4. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ (ต่อ)

กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น

- ฝ่ายจัดหางาน

- ฝ่ายกิจกรรม

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- ฝ่ายรับเรื่องราวและร้องทุกข์

- ฝว่ายสอดส่อง ดูแล และประเมินผล



4. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ (ต่อ)

ก. ที่ 2 กองทุน

- บริจาค

- จัดหาเอง

- จ าหน่ายสินค้า ชมรม ที่ผลิตได้

ก. ที่ 3 ก.กิจกรรม กิจกรรม หมายถึง การท าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา ท าบุญ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นการ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม



4. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ (ต่อ)

การจัดต้ังศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

กรอบแนวความคิด ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรม
หนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
ช่วยเหลือสมาชิกภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา พัฒนา EQ”

- การควบคุมอารมณ์

- การรู้จักตนเอง

- รู้จักเห็นใจผู้อื่น

- มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

- ให้ค าปรึกษา แนะน ากันได้



ขอบคุณครับ


