


 อนัเนือ่งมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญั 

ระดบัชาติ และเป็นอนัตรายรา้ยแรงต่อการด ารงชีวิตของ 

ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเสีย่ง 

ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน  อายุตั้งแต่ 6-25 ปี   

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี  จึงไดท้รง

มอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานความร่วมมือและรวมพลงัจากภาครฐัและเอกชนด าเนิน

โครงการรณรงคเ์พือ่ปลุกกระแสและสรา้งจิตส านึกปวงชนในชาติให้

ตระหนกัว่า  การที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด  มิใช่หนา้ที่ของบุคคลใด

บุคคลหนึง่ หรือองคก์รใดองคก์รหนึง่  แต่ทุกคนในชาติตอ้งร่วมแรงร่วมใจ

กนัเป็นพลงัแผ่นดินต่อสูเ้พือ่ขจดัยาเสพติดใหห้มดส้ินไปจากประเทศไทย 



แนวทางการด าเนินงาน 

ใชแ้นวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ทั้ง

ภาครฐัและเอกชน  โดยมีเจา้ภาพหลกั  ดงันี้  

 1. กระทรวงมหาดไทย 

 2. กระทรวงแรงงาน 

 3. กระทรวงศึกษาธิการ 

 4. กระทรวงยุติธรรม 

 5. กรุงเทพมหานคร 

 6. ป.ป.ส. 

 7. กระทรวงสาธารณสุข 

 8. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์  

    9 กรมประชาสมัพนัธ ์ส านกันายกรฐัมนตรี 



กลุ่มเป้าหมาย 

         กลุ่มเป้าหมายหลกั วยัรุ่นและเยาวชนอาย ุ6-24 ปี 

กลุ่มเป้าหมายรอง 

ประชาชนทัว่ไป 



วตัถุประสงค ์
 

1. เพือ่สรา้งกระแสค่านิยม  และเสริมสรา้งภูมิคุม้กนัทาง

จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ใหยุ้่งเกีย่วกบัยาเสพติด 

2. เพือ่สนบัสนุนเยาวชนและชมุชน ใหจ้ดักิจกรรม

สรา้งสรรคโ์ดยการสนบัสนุนของสงัคม 

3. เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ีปัญหายาเสพติด 

โดยใหโ้อกาสกลบัมาเป็นคนดีของสงัคม 

4. เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทัว่ไป 



การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
 

 กรรม     โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE  คดัเลือกกรรมการ
เพือ่บริหารจดัการชมรม มีบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตั้งอย่างนอ้ย 5 คน 
ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ 

     การแบ่งคณะกรรมการ  เช่น  
 1. ฝ่ายจัดหาทุน     

         2. ฝ่ายกิจกรรม       

         3. ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์  
         4. ฝ่ายรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์     

       5. ฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล 

กรรมการ 



การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
 

 กองทุน  กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพือ่ 
                      น าเงินรายไดห้มุนเวียนใชจ่้ายในชมรม ซ่ึงเป็นแนวทางสู่ 
                      ความยัง่ยืนของชมรม รวมถงึทรพัยส์ินของชมรมดว้ย  
        กองทุนส่วนใหญ่มาจาก 

   1. งบสนบัสนุนจากสถานศึกษา/สถานประกอบการ 
         2. งบสนบัสนุนจากภาคราชการ  

   3.  การระดมทุน  เช่น           
                  - ค่าสมคัรสมาชิก   - จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์TO BE NUMBER ONE 

         - จ าหน่ายผลิตภณัฑที์่สมาชิกน ามาฝากจ าหน่าย /จ าหน่ายขยะรีไซเคิล 
   - จ าหน่ายสินคา้ตามเทศกาลต่างๆ เช่น วาเลนไทน ์, ปีใหม่ ฯลฯ 
         - เงินรางวลัจากการประกวด       - การบริจาคของสมาชิก 
         - การปลูกผกัสวนครวัจ าหน่าย ฯลฯ 

กองทุน 



กองทุน 
                  กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจดัตั้งกองทุนเพือ่ 
                      น าเงินรายไดห้มุนเวียนใชจ่้ายในชมรม ซ่ึงเป็นแนวทางสู่ 
                      ความยัง่ยืนของชมรม รวมถงึทรพัยสิ์นของชมรมดว้ย  
        กองทุนส่วนใหญ่มาจาก 
   1. งบสนบัสนุนจากสถานศึกษา/สถานประกอบการ 
         2. งบสนบัสนุนจากภาคราชการ  
   3.  การระดมทุน  เช่น           
                  - ค่าสมคัรสมาชิก   - จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์TO BE NUMBER ONE 
         - จ าหน่ายผลิตภณัฑที์่สมาชิกน ามาฝากจ าหน่าย /จ าหน่ายขยะรีไซเคิล 
   - จ าหน่ายสินคา้ตามเทศกาลต่างๆ เช่น วาเลนไทน ์, ปีใหม่ ฯลฯ 
         - เงินรางวลัจากการประกวด       - การบริจาคของสมาชิก 
         - การปลูกผกัสวนครวัจ าหน่าย ฯลฯ 



การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
 

 กิจกรรม  สนบัสนุนใหส้มาชิกใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์กิด
ความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเอง อนัเป็นหนทาง

ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งใหโ้อกาสและสนบัสนุนการคืนสู่สงัคม

ของสมาชิก “ใครติดยายกมือข้ึน” โดยสมาชิกสามารถจดั
กิจกรรมไดท้ั้งภายในชมรมและไปร่วมกิจกรรมภายนอกชมรมใน

นามของสมาชิกชมรมได ้เช่น    

  การจดักิจกรรมภายในชมรม ไดแ้ก่  
             - การรบัสมคัรสมาชิกชมรม 

    - ประชาสมัพนัธช์มรม   
    - จดักิจกรรมดนตรี , กีฬา  , การประกวด 
    - การอบรมใหค้วามรู ้, การตรวจหาสารเสพติดฯลฯ 

             - การจดัตั้งศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 

   กจิกรรม 



3 ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงาน(3 ย.) 

2. การเสริมสรา้งภูมิคุม้กนัทางจิตใจใหแ้ก่เยาวชน 

3. การสรา้งและพฒันาเครือข่ายเพือ่การป้องกนัและ 

    แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

1. การรณรงคเ์พือ่ปลกุจิตส านกึและสรา้งกระแส 

    นยิมทีเ่อ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 



 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างกระแส  กจิกรรมรณรงค์ 
  -องค์ประธานโครงการเสดจ็เยีย่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  
 - การแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE   THAILAND 
      CHAMPIONSHIP  
 - สนับสนุนและจัดประกวดชมรม/ผลงานประจ าปีในโครงการ TO BE NUMBER  ONE  
  - จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เน่ืองในวนัต่อต้านยา 
      เสพติดโลกทุกปี (ม.ิย.)   
 - จัดแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยองค์ประธานทรงร่วมแสดงกบัศิลปิน 
      ในโครงการฯ   ทั้งในจังหวดัภูมภิาคและ กทม. 



TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP 



 จดัมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 



 จดัมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 



 จดัมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 



เยาวชนตน้แบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 



เยาวชนตน้แบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 



 

ยุทธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางจิตใจ 

    ประกอบด้วย  2   ค่าย ส าหรับแกนน า/สมาชิก 



การจดัค่ายส าหรบัแกนน า 



ค่าย  TO  BE  NUMBER  ONE  CAMP ส าหรบัสมาชิก 



    ค่าย  TO  BE  NUMBER  ONE  CAMP ส าหรบัสมาชิก 



การจดัตั้งศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE  



 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างและพฒันาเครือข่าย 



การเสด็จเยีย่มศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 



การเสด็จเยีย่มศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 



การเสด็จเยีย่มศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

 



การเสด็จเยีย่มศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 




