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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักงานโครงการ            
TO BE NUMBER 

                     
                                                                                                                                     
         
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

(1) วิสัยทัศน ์
ส านักงานโครงการ            
TO BE NUMBER 

ONE 
 
  
 

แบบฟอร์ม 2-2 

 
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี  และเจ้าหน้าที่มีความสุข   
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วิสัยทัศน์กรมฯ 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

1. เป็นผู้พัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นผู้น าใน
ระดับอาเซยีนโดยมบีทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy  
 

2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิต 
ในระดับภมูิภาคอาเซียน  

Advocacy  
 

3. เป็นองค์กรที่ใชข้้อมูลทางวชิาการและหลักฐานเชิงประจักษ์  
เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต  

Advocacy  
 ค่านิยมกรมฯ 

MENTAL 
 

Mind (Service Mind / Public Mind)  
 

Efficiency-Effectiveness-Equity 
 

Network 
 

Teamwork 
 

Accountability 
 

Learning (Personal/Team/Organization) 
 

พันธกิจกรมฯ  
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใหป้ระชาชนในทุกกลุ่มวัย 

สามารถดูแลสขุภาพจิตของตนเอง 
 

3. พัฒนากลไกการด าเนินงานสขุภาพจิต 
เพื่อก าหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ  

 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสขุภาพจติ 
ครอบคลุมทุกมิติ ในทุกระดับ  

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

1.ส่งเสริมสขุภาพจติ และป้องกันปญัหา
สุขภาพจติประชาชนทุกกลุ่มวัย  

 

3. สร้างความตระหนักและ 
ความเขา้ใจต่อปญัหาสขุภาพจิต 

 

2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ 
สุขภาพจติและจติเวช  

 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภบิาล  

 

เป้าประสงค์ 4 มิต ิ
 

(3) ประสิทธิผล 
 

(4) คุณภาพ 
 

(5) ประสิทธิภาพ 
 

(6) พัฒนาองค์กร 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นองค์กรหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้มีคุณภาพ และเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตท่ีดีมีคุณภาพ มีประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การรณรงค์เพื่อปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

  1. วยัรุ่นเยาวชนและกลุม่เสี่ยงมีทักษะในการป้องกันการติด
สารเสพตดิ และมีภมูิคุ้มกันทางจติ 

4. ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE มีคุณภาพ สามารถให้บริการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจและช่วยเหลือวยัรุ่นเยาวชนและกลุม่เสี่ยงท่ีมีปญัหาสารเสพติดและ

สุขภาพจิตได้ตรงกับปัญหาและความต้องการได ้

  7. เครือขา่ย TO BE NUMBER ONE มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในการป้องกันปญัหาสารเสพติดในกลุ่มวยัรุ่นและ

เยาวชน  ภายใต้โครงการ 
 TO BE NUMBER ONE 

  2. วยัรุ่นเยาวชนและกลุม่เสี่ยงได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ / ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกัน
ปัญหาสารเสพติดและสุขภาพจติและสร้างภมูิคุ้มกันทางจิต    

แก่วัยรุ่น และเยาวชนตรงตามความตอ้งการ 

  5. แกนน าเยาวชนและกลุม่เสี่ยงได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจติใจและให้บรกิาร
ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อช่วยเหลือวยัรุ่นและเยาวชนที่มี

ปัญหา สารเสพตดิและสขุภาพจิตไดต้รงกับปญัหาและความต้องการได้ 

  8. เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้/ 
เทคโนโลยีในการด าเนินงานป้องกันปญัหาสารเสพติดในกลุ่มวัยรุน่และ

เยาวชนภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 

3. การพัฒนารูปแบบ / กระบวนการ/ช่องทางการรณรงค์ที่
หลากหลายเหมาะสมเพื่อส่งเสรมิความรู้/ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในเรื่องการป้องกันปัญหาสารเสพติดและสุขภาพจิตและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจติแก่ วัยรุ่นและเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงทั่วไป 

   6. การพัฒนาองค์ความรู้ / เทคโนโลยี / รูปแบบ ส าหรับแกนน าเยาวชนใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและให้บริการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE  เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นเยาวชนและกลุ่มเสีย่งที่มปีัญหาสารเสพติด

และสุขภาพจิต 

  9. การพัฒนาองค์ความรู้ / ฐานข้อมลู /เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานป้องกันปญัหาสารเสพตดิในกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนและกลุ่ม

เสี่ยงส าหรับเครือขา่ย TO BE NUMBER ONE 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการและสารสนเทศ  การบริหารจัดการดา้นงบประมาณ  แผนงาน  และการประหยัดพลังงาน  การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  



(1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

(2) แผนงาน   ป้องกัน  ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด (3) ผลผลิตท่ี 1 :  ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูจากปัญหายาเสพติด

(4) กิจกรรมหลักท่ี 1.2 :  การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

(5) ช่ือโครงการ  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (7)  พ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการ  :   76  จังหวัดภูมิภาค และ 50 เขต กรุงเทพมหานคร

(6) วัตถุประสงค์โครงการ

    6.1 เพ่ือสร้างกระแส "การเป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด" ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง

    6.2 เพ่ือขยายบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน

    6.3 เพ่ือจัดบริการบ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก "ใครติดยายกมือข้ึน" ตามแนวทาง

         โครงการ TO BE NUMBER ONE

    6.4 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน วัยรุ่น ในการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน

         สังคมและประเทศชาติ

    6.5 เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมโอกาส ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

    6.6 เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นส าหรับเครือข่ายหน่วยงาน/

         องค์กรภาครัฐ/ เอกชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ัวประเทศอย่างต่อเน่ือง และย่ังยืน

    6.7 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(10) กิจกรรม (12)  (13) รวม (15)

ในสังกัด นอกสังกัด หน่วยนับ เป้าฯ รวมงบประมาณ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  หน่วยงาน

กรมฯ กรมฯ งบฯ 63 64 ท่ีปฏิบัติ
1.บริหารโครงการ / ประชุมช้ีแจง (ระดับกรมฯ)

เป้าฯ  1 / 150  1 / 150
ส านักงานโครงการ

งบฯ 410,000 410,000
 TO BE NUMBER ONE

รายงานผลความก้าวหน้า
 1/ 150

343,539.25

2.โครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือและการจัดกิจกรรม

2.1  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
    2.1.1 โทรทัศน์  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE รายการ / เป้าฯ  1 / 52  1/5  1/4  1/4  1/5  1/4  1/4  1/4  1/5  1/4  1/5  1/4  1/4
NUMBER ONE VARIETY...ทุกเสาร์ ตอน งบฯ 31,720,000 3,050,000 2,440,000 2,440,000 3,050,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 3,050,000 2,440,000 3,050,000 2,440,000 2,440,000

รายงานผลความก้าวหน้า  1/5  1/4  1/4  1/5  1/4
3,050,000 2,440,000 2,440,000 3,050,000 2,440,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโครงการขับเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต  ประจ าปี งบประมาณ 2564  (แบบ 1.2)

(8) สอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต  นโยบาย ท่ี 1   :  การพัฒนางานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยและกลุ่มผู้พิการ   1.3  วัยรุ่น

(9) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตท่ี  1   กลยุทธ์ท่ี  1.2  ขับเคล่ือนการรณรงค์ / ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  แนวทางท่ี 1.2.1 , 1.2.2, 1.2.3

(11) กลุ่มเป้าหมาย(คน) (14) เป้าหมายและงบประมาณจ าแนกรายเดือน

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการ  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณ
วดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธาน

70 80 คร้ัง / คน

สมาชิก และประชาชนท่ัวไป

แบบที ่1.2



(10) กิจกรรม (12)  (13) รวม (15)

ในสังกัด นอกสังกัด หน่วยนับ เป้าฯ รวมงบประมาณ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  หน่วยงาน

กรมฯ กรมฯ งบฯ 63 64 ท่ีปฏิบัติ

(11) กลุ่มเป้าหมาย(คน) (14) เป้าหมายและงบประมาณจ าแนกรายเดือน

    2.1.2  ส่ือ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ เป้าฯ 1/52  1/4  1/4  1/5  1/4  1/4  1/5  1/4  1/4  1/5  1/4  1/5  1/4
สกู๊ปสารคดีส้ัน แฮปป้ีโซไซต้ี เก่งและดี TO BE NUMBER ONE   ...ทุกอังคาร  งบฯ 4,160,000 320,000 320,000 400,000 320,000 320,000 400,000 320,000 320,000 400,000 320,000 400,000 320,000  

รายงานผลความก้าวหน้า  1/4  1/4  1 /5  1/4  1/4
300,000 300,000 375,000 300,000 300,000

    2.1.3  ส่ือ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่ เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 รายการ TO BE NUMBER ONE CHANNEL งบฯ 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รายงานผลความก้าวหน้า 1 1 1 1 1
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,370,000 1,370,000

    2.1.4  วิทยุ  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE รายการ / เป้าฯ  1 /96   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8  
NUMBER ONE VARIETY ตอน งบฯ 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  

รายงานผลความก้าวหน้า   1/8   1/8   1/8   1/8   1/8
170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

    2.1.5  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ เป้าฯ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 งบฯ 2,160,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

รายงานผลความก้าวหน้า 1 1 1 1 1
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

2.2  การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม ส านักงานโครงการ
    2.2.1  ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเย่ียม  TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการ
ด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา

               -  จังหวัดภูมิภาค คร้ัง / คน เป้าฯ   17/51,000 2  2 3 3  2 2 1 1 1
งบฯ 3,477,500 เงินสนับสนุน  เงินสนับสนุน เงินสนับสนุน เงินสนับสนุน 695,500 695,500 695,500 695,500 695,500

รายงานผลความก้าวหน้า
เดือน ตุลาคม 2563 (2 จังหวัด) 2/6,000 เล่ือนออกไป เล่ือนออกไป เล่ือนออกไป  5/15,000
1. จ.พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 16 ต.ค. 63 1,633,869 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 

2. จ.นนทบุรี  วันท่ี 22 ต.ค.63 รอบ 2 รอบ 2 รอบ 2
เดือน ธันวาคม 2563 (2 จังหวัด)**เล่ือนไปติดโควิด
1.จ.ล าพูน
2.จ.สุโขทัย
               -  กรุงเทพมหานคร คร้ัง / คน เป้าฯ    5 / 10,000  1 1 1 2

1,090,834 545,000 545,834 0  
งบฯ    เงินสนับสนุน เงินสนับสนุน

    2.2.2  คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก คร้ัง / คน เป้าฯ   17/ 102,000 2  2 3 3  1 1 1 1 1
TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาส งบฯ 3,520,000 เงินสนับสนุน  เงินสนับสนุน เงินสนับสนุน เงินสนับสนุน 880,000 880,000 880,000 880,000 เงินสนับสนุน  
เสด็จเย่ียมสมาชิกฯ จังหวัดภูมิภาค

สมาชิก และประชาชนท่ัวไป รายการ/ตอน

สมาชิก และประชาชนท่ัวไป เดือน

สมาชิก และประชาชนท่ัวไป

สมาชิก และประชาชนท่ัวไป เดือน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE



(10) กิจกรรม (12)  (13) รวม (15)

ในสังกัด นอกสังกัด หน่วยนับ เป้าฯ รวมงบประมาณ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  หน่วยงาน

กรมฯ กรมฯ งบฯ 63 64 ท่ีปฏิบัติ

(11) กลุ่มเป้าหมาย(คน) (14) เป้าหมายและงบประมาณจ าแนกรายเดือน

รายงานผลความก้าวหน้า
เดือน ตุลาคม 2563 (2 จังหวัด)  2 /12,000 เล่ือนออกไป เล่ือนออกไป เล่ือนออกไป  5/30,000
1. จ.พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 16 ต.ค. 63 1,760,000 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 

2. จ.นนทบุรี  วันท่ี 22 ต.ค.63 รอบ 2 รอบ 2 รอบ 2
    2.2.3  จัดแข่งขัน / ประกวด TEEN DANCERCISE กิจกรรม / เป้าฯ   3 / 6  3/3  3/2  3/1
เพ่ือส่งเสริมภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจ าปี คร้ัง  งบฯ 11,500,000 4,500,000 3,000,000 4,000,000

รายงานผลความก้าวหน้า
เดือน ตุลาคม 2563  3/3  3/2  3/1
 แถลงข่าว  วันท่ี  15 ต.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  3,640,000 2,860,000 5,000,000
เดือน พฤศจิกายน 2563
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี 6-9 พ.ย.63
2. ภาคกลางและตะวันออก วันท่ี 28 - 29 พ.ย.63
3. ภาคใต้  วันท่ี 20 - 23 พ.ย. 63
เดือน ธันวาคม 2563  
4. เหนือ  วันท่ี 12 - 13 ธค 63
5. กทม  วันท่ี 19 - 20 ธค 63
เดือน มีนาคม 2564
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ และรับเสด็จฯ วันท่ี 21 มี.ค. 64 (จัดงาน 20 - 21 มี.ค.64)

2.3  ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE คร้ัง / อัน เป้าฯ 1/100,000  1/100,000

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  งบฯ 1,000,000 1,000,000
2.4  จัดท าองค์ความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE เร่ือง เป้าฯ 1 1
อย่างน้อย 1 เร่ือง  งบฯ งบสนับสนุน งบสนับสนุน

3.โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่
เยาวชนในชุมชน

3.1 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้แก่เยาวชน ในชุมชน
       3.1.1  จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่ รุ่น / คน เป้าฯ  2 / 640  1 / 320  1 / 320
เยาวชนในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร งบฯ 7,000,000 3,500,000 3,500,000
(2 รุ่น ๆ ละ 320 คน) ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

รายงานผลความก้าวหน้า เล่ือนออกไป

1)  CAMP รุ่นท่ี 24 ระหว่างวันท่ี 21 - 28 พ.ย. 63   1 /372 เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 

 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี 3,500,000 รอบ 2
       3.1.2  ให้ความรู้  คร้ัง /  คน เป้าฯ 10 / 1,000 5 / 500 5 / 500
เยาวชนสมาชิก "ใครติดยายกมือข้ึน" ในโครงการ งบฯ งบสนับสนุน งบสนับสนุน งบสนับสนุน

TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระราชด าริ    
( 5 ภาค ๆละ 2 รุ่นๆละ 100 คน) ขอยกเลิก เน่ืองจากปรับแผนตามแนวทางพระด าริ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE

สมาชิก TO BE NUMBER ONE



(10) กิจกรรม (12)  (13) รวม (15)

ในสังกัด นอกสังกัด หน่วยนับ เป้าฯ รวมงบประมาณ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  หน่วยงาน

กรมฯ กรมฯ งบฯ 63 64 ท่ีปฏิบัติ

(11) กลุ่มเป้าหมาย(คน) (14) เป้าหมายและงบประมาณจ าแนกรายเดือน

3.2 โครงการพัฒนา และจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจ TO BE
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)
       3.2.1  สนับสนุนงบด าเนินการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE เป้าฯ   4 / 12   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1
NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง งบฯ 19,891,666 1,808,333 1,808,333 1,808,333 1,808,333 1,808,333 1,808,333 1,808,333 1,808,333 1,808,334 1,808,334 1,808,334 งบสนับสนุน

รายงานผลความก้าวหน้า   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1   4 / 1
1,787,465 1,787,465 1,787,465 505,913 1,787,465

เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 ท าให้ต้องปิดบริการ แต่ยังมีค่าใช้เช่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีต้องด าเนินการต่อ

4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหายาเสพติด  

4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด

       4.1.1  จัดสัมมนาเครือข่ายการด าเนินงานโครงการ

TO BE NUMBER ONE จาก 75 จังหวัด และ 50 450 คร้ัง / คน เป้าฯ   1 / 500   1 / 500

50 เขต จ านวน 500 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน งบฯ งบสนับสนุน งบสนับสนุน

วันท่ี 23 - 24 มีค 64 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

       4.1.2  ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ 5 55 คร้ัง / คน เป้าฯ  1 /60  1 / 60 ส านักงานโครงการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบฯ 30,000 30,000 TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  
รายงานผลความก้าวหน้า  1 / 52

จัดประชุม วันจันทร์ท่ึ 5 ตุลาคม 2563 ณ กรมสุขภาพจิต 28,820
       4.1.3  จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวด

จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 20 60 คร้ัง / คน เป้าฯ   1 /80   1/80 

จ านวน  1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน  งบฯ งบสนับสนุน งบสนับสนุน  

วันท่ี 11 - 12 มึค 64 เล่ือนออกไป   1 /80

ณ  กรมสนับสนุนบริการ เน่ืองจากการแพร่ระบาด Covid-19 
งบสนับสนุน

 

100,000,000 6,558,333 13,918,333 9,408,333 10,528,333 5,918,333 9,498,333 5,918,333 8,648,833 8,119,668 9,103,834 7,573,834 4,805,500

รายงานไตรมาส 2 (ตค. 63- มีค 64) 10,110,154.00 13,217,465.00 9,356,004.25 5,575,913 6,247,465  

หมายเหตุ :   สรุปรอบ 5 เดือนแรกก่อน

วัยรุ่น และเยาวชน  แห่ง / เดือน

(16)รวมงบประมาณ



 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

  
1. ชื่อโครงการ  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
2.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต   
3.  หลักการและเหตุผล 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการที่ด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ทั้งใน และนอกระบบการศึกษา ในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงจิตวิ ทยาวัยรุ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ 1 คือ การปลุกพลัง
แผ่นดินและการป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2545 โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึง
ยาเสพติด” โดยผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ต่างๆ เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  
กิจกรรมในยุทธศาสตร์นี้  ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์ประธานเสด็จร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา ชุมชน และ 
สถานประกอบการต่าง ๆ การสนับสนุนการรวมตัวกันของสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยการจัดตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประกอบด้วย กรรมการ กองทุน 
และกิจกรรมเป็นสิ่งแสดงถึงศักยภาพของชมรมด้วยการรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมคติ ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม 
ที่เอ้ือต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เกิดขวัญก าลังใจ มีความเข้มแข็งของจิตใจแก่สมาชิกทั้งประเทศ ในอันที่
จะร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านและป้องกัน ผลักดันให้ยาเสพติดพ้นออกไปจากชุมชน และสังคมไทยโดยเร็ว เพ่ือเยาวชนคนไทยจะได้ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป ด้วยการพัฒนา
รูปแบบการจัดประกวดกิจกรรมในโครงการให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน  ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย  
โครงการย่อยที่1 โครงการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชนได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน การใช้เทคโนโลยีให้แก่กลุ่มแกนน า เยาวชน และ 
การสนับสนุนให้แกนน าเยาวชนที่ผ่านการอบรมด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชน  

โครงการย่อยที่ 2  โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)  กิจกรรม  ได้แก่ การจัดตั้ง 
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชนเมือง  ชุมชนชนบท สถานศึกษา และสถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” โดยจัดให้ 
มีบริการให้ค าปรึกษา (Counseling) บริการฝึกแก้ปัญหา พัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง  กิจกรรมกลุ่มและบริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสุข  ด้วยการ เสริมสร้าง
ศักยภาพให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนด้วยกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะโดยศิลปินดารา นักกีฬาที่มีชื่อเสียง และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ ในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ 
ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 



 

  โครงการย่อยที่ 3  โครงการ“บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ตามแนวทางพระราชด าริ”   
เป็นการจัดบริการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูส าหรับเยาวชนผู้เสพผู้ติดในโครงการ  จัดท ารูปแบบของการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้ติด ภายใต้โครงการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” บ าบัดรักษาโดยใช้ระบบจิตสังคมบ าบัดของกระทรวงสาธารณสุข  มีก าหนด 4 เดือน แต่หลังการบ าบัดรักษาภายในไม่เกิน 3 วัน  
สมาชิกต้องเข้าค่ายอบรมที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ซึ่งได้ให้ความกรุณาจัดหลักสูตรฟ้ืนฟูจิตใจ โดยใช้หลักธรรม
พระพุทธศาสนา  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนสมาชิกในการด าเนินชีวิต โดยให้มีความรู้ใน 3 วิชาหลัก คือ วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต และติดตามต่อเนื่องอีก 1 ปี  
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็น 2 กลุ่ม ด้านการป้องกัน มุ่งเน้นกลุ่มเสพ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ด้านการแก้ไขและป้องกันการเสพซ้ า เน้นกลุ่มติดยาในสถานพินิจฯ   
ซึ่งเป็นกลุ่ม Hard Core  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิก เพ่ือให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและยั่งยืนใน
รูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  

 โดยการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จนถึงปัจจุบัน  โครงการได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและธรรมชาติของวัยรุ่นและเยาวชน  
รวมทั้งขยายโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  เพ่ือสร้างกระแสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาว ชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและพ้ืนที่  
จนในปัจจุบัน  โครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ  จากการศึกษาเชิงคุณภาพในปี 2553  พบว่า  เยาวชน  สมาชิกและอาสาสมัครแกนน า  
TO BE NUMBER ONE  ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง  มีการเรียนรู้และเติบโตขึ้น  มีการเรียนรู้หลักคิดของการมีชีวิตที่ดีงาม เช่น เรียนรู้ ว่าการให้มีค่ากว่าการรับ  
มีการพัฒนาความสามารถที่เห็นเด่นชัดในเรื่องความกล้าพูด  กล้าคิดกล้าแสดงออก  มีจิตอาสา  มีภาวะผู้น า  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี  เช่น  เลิกเกเร สนใจการเรียน
มากขึ้น  เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น  ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม  การศึกษา  และการท างาน  มีความสัมพันธ์ ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   
เช่น  ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท  หนีเรียน  เลิกดื่มสุรา  และโครงการ TO BE NUMBER ONE  ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  เช่น  ท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียง  
นักเรียนมาเรียนมากขึ้น  ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนดีขึ้น  มีการท ากิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกันมากขึ้น  ก่อให้เกิดการรับรู้และมีส่ว น
ร่วมจากภาคประชาชนในการเข้ามาสนับสนุนเยาวชน  ให้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE มากขึ้น  และที่ส าคัญพบว่า  จุดแข็งของโครงการ  
TO BE NUMBER ONE คือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ  ที่เข้าใจและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับเย าวชน   
การมียุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง  บนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา  เข้าใจธรรมชาติ  พฤติกรรม  และความต้องการของเยาวชนวัยรุ่น
อย่างแท้จริง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของวัยรุ่นและเยาวชน  ด้วยการสร้างค่านิยมใหม่  เพ่ือให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง  เห็นคุณค่าของตัวเองมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจใน
ตัวเอง  รวมทั้งการให้โอกาสให้ทุกคนค้นหาตัวเอง  และกล้าที่จะแสดงออกให้คนอ่ืนร่วมรับรู้  ซึ่งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ท าให้โครงการ  TO BE NUMBER ONE ถือเป็น
โครงการรณรงค์ที่ประสบความส าเร็จและสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนตลอดมา แตก่ารรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางของโครงการTO BE NUMBER ONE 
ยังคงต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสร้างกระแสให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เติบโตมาจากกลุ่มเด็กเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น  

 



 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง    
 4.2  เพ่ือขยายบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน 
 4.3  เพ่ือจัดบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น” ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 4.4  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน วัยรุ่น ในการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 4.5  เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมโอกาส ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 
 4.6  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ส าหรับเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/เอกชนและสมาชิก TO BE NUMBER  
  ONE ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4.7  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เริ่มต้นปีงบประมาณ 2545 – ปัจจุบัน 
 

6. งบประมาณด าเนินโครงการ   
 

(6.1) 
ปีประมาณ 

(6.2) 
เงินงบประมาณ (บาท) 

(6.3) 
เงินนอกงบประมาณ (บาท) 

(6.4) 
รวม (บาท) 

2560 87,825,000 -   
 (ของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานหลักและกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  98,840,000) 186,665,000 

2561 90,000,000 -  
198,340,000  (ของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานหลักและกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  108,340,000) 

2562 95,000,000 - 210,000,000 
 (ของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานหลักและกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 115,000,000)  

2563 95,000,000 - 95,000,000 
 (ของบสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหน่วยงานหลักและกระทรวงสาธารณสุข จ านวน..................)  

2564 100,000,000 - 100,000,000 
 (ของบสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานหลักและกระทรวงสาธารณสุข จ านวน..................)  

(6.5) รวมทั้งสิ้น (บาท) 1,655,537,200 1,027,118,870 2,682,656,070  
 
 



 

7. เป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการ 
 7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
(7.1.1) 

ปีงบประมาณ 
(7.1.2) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวชี้วัด 
(7.1.3) 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
2560 เชิงปริมาณ  

1)  จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ7  
2)  จ านวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEที่มีศักยภาพในการรณรงค์
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER 
 ONE เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 7  
เชิงคุณภาพ    
1) ร้อยละ 75 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน  

การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
2)  มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เรื่อง 

เชิงปริมาณ  
1) จ านวนผู้เข้ารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.86  
2)  จ านวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ม ีศักยภาพใน 
 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามแนวทางโครงการ TO BE 
 NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 
เชิงคุณภาพ  
1)  ร้อยละ 93.06 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
 ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
2) มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE 3 เรื่อง 
 2.1) คู่มือการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 2.2) คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนน าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 2.3) คู่มือประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

2561 เชิงปริมาณ  
1)  จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
 ร้อยละ 7  
เชิงคุณภาพ    
1)  ร้อยละ 50 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์
 มาตรฐานดีเด่น   มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับที่สูงขึ้น    
    ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
1) เกิด Model การด าเนินงานโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
 อย่างน้อย 1 Model 
 
 

เชิงปริมาณ :  
1)  จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
 เพิ่มข้ึน  8.94 %              
 
เชิงคุณภาพ :   
1)  ร้อยละ   52.52  ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE  
 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น   มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานใน
 ระดับท่ีสูงขึน้ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
2)  เกิด Model  การด าเนินงานโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 อย่างน้อย 1 Model คือ 
      2.1) การจัดตั้งชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
            ในเรือนจ าและทัณฑสถาน 



 

(7.1.1) 
ปีงบประมาณ 

(7.1.2) 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมายตัวชี้วัด 

(7.1.3) 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

2562 เชิงปริมาณ  
1) จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
 ร้อยละ 7  
เชิงคุณภาพ  
1)  ร้อยละ 75 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์
 มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับที่สูงขึน้    
    ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
2)  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ 
 ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
3)  ผลิตองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE  อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

- อยู่ระหว่างการด าเนินงาน - 

2563 เชิงปริมาณ  
1) จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
 ร้อยละ 7  
2)  มีฐานข้อมูลชมรม / สมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
เชิงคุณภาพ  
1)  ร้อยละ 80 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์
 มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับที่สูงขึ้น    
    ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
2)  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ 
 ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
 

- รายงานผลสิ้นปีงบประมาณ 63  - 

 

 

 

 

 

 

 



 

(7.1.1) 
ปีงบประมาณ 

(7.1.2) 
ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด 

(7.1.3) 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

2564 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ  
1) จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย
 ร้อยละ 7  
2)  มีฐานข้อมูลชมรม / สมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 1 ฐานข้อมูล 
3)  จ านวนชมรม / ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ที่องค์ประธานโครงการ
ทรงติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อยปีละ 6 
แห่ง 
เชิงคุณภาพ  
1)  ร้อยละ 80 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์
 มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับที่สูงขึ้น    
    ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
2)  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ 
 ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
 

 

7.2 ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
  7.2.1 ผลลัพธ์เชิงบวก 

- วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกันทางจิตในการป้องกันการติดสารเสพติด  
- จังหวัด/ ชมรม TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพในการด าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง    

   - มีแนวทางการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ าของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 
7.2.2 ผลกระทบเชิงบวก 

   - กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทั่วไป และกลุ่มวัยท างานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   - กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ ในสถานพินิจ เรือนจ า และส านักคุมประพฤติที่ผ่านการบ าบัด ไม่กลับไปเสพซ้ า และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
8.   กลุ่มเป้าหมาย 
  8.1 วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี  
 8.2 กลุ่มวัยท างาน 
 8.3 ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
 8.4 ประชาชนทั่วไป

ช่ือตวัชีว้ดัตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ 13 กรอบการติดตามและประเมินผล 



 

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
   9.1.1 ภาครัฐ 

 -  คณะกรรมการอ านวยการ/คณะอนุกรรมการบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE  
 -  คณะกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
 -  ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข,มหาดไทย,ศึกษาธิการ,ยุติธรรม,แรงงาน,การพัฒนาสังคมฯ, ปปส. และกรุงเทพมหานคร 
 -  ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส านักงานจังหวัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
  ยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.)   
 -  ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา  

   9.1.2 ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -  ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   9.1.3 ภาคเอกชน 
 -  ผู้บริหาร/นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ  
 -  แต่ละภาคส่วนไม่ได้ก าหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางในการสนับสนุน /ด าเนินโครงการฯในกลุ่มเป้าที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 -  แต่ละภาคส่วนไม่เข้าใจบทบาท และแนวทางการด าเนินงาน 
 9.3 การวางแผน / การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 -  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและ 
  ร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน 
 -  ชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือใน

   การด าเนินงาน 
 -  ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้บริหาร/บุคคลที่เก่ียวข้องรวมทั้งสมาชิก วัยรุ่นและเยาวชน และประชาชนทั่วไป รับทราบ 
 -   สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนและสมาชิก 
 -   นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ 

10. พื้นที่ด าเนินโครงการ 
            76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร   
 
 



 

11. ความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
 

ระดับ ด้านบุคลากร/ทีมงาน ด้านบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ได้รับการสนับสนุน 

จากหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ต่ ามาก     

ต่ า     
ปานกลาง     

สูง     
สูงมาก     



 

 

12. วิธี/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

1. การชี้แจงแนวทาง/วิธีการ/ตัวชี้วัดที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสขุภาพจิต     

- ไม่มี - 
 

- - - - 

2. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นวิทยากร และเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

   2.1 การอบรมแก่บุคลากรในสงักัดกรมสุขภาพจิต 

- ไม่มี - 
 

- - - - 

   2.2  การอบรมแก่บุคลากรนอกสังกัดกรมฯ/องค์กรเอกชน/ประชาชนที่ร่วมด าเนินโครงการ 
   2.2.1  จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ใหแ้ก่เยาวชน 
ในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร (2รุ่นๆ ละ 400 คน)  
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน 
 

สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  
จ านวน 800 คน 

รวมงบประมาณ 7,000,000 บาท 
- 2 ครั้ง x 3,500,000 บาท = 7,000,000 บาท  

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

เดอะไพน์ รีสอร์ท 
ปทุมธานี 

   2.2.2 การฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระราชด าริ 5 
ภาค ภาคละ 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน 
 

วัยรุ่นและเยาวชนผู้
ติดยา 10 ครั้ง / 
1,000 คน 

รวมงบประมาณ 3,229,000 บาท 
 

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

5 ภาค 

3. การพัฒนา/ผลิตองค์ความรูแ้ละสื่อต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรม และหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
   3.1 องค์ความรู้ใหม่ 
   - จัดท าองค์ความรูฯ้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
 

สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  
ทั่วประเทศ 

(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

5 ภาค 
/ทั่วประเทศ 



 

 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

   3.2 องค์ความรู้เดิม 
   3.2.1 สื่อสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 

สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 

รวมงบประมาณ 1,000,000บาท 
- 100,000 อัน x 10 บาท = 1,000,000 บาท  

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

17 จังหวัดภูมิภาค
และ 5 เขต
กรุงเทพมหานคร 

4. การสนับสนนุสื่อ/องค์ความรู้/งบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชด าเนินงานตามโครงการฯ 
   4.1  สื่อ / องค์ความรู้ 

- ไม่มี - 
 

- - - - 

   4.2  งบประมาณ 
        4.2.1 สนับสนุนงบด าเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง 

วัยรุ่น และเยาวชน
12 เดือน / 4 แห่ง 

รวมงบประมาณ 21,700,000 บาท 
 

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

ซีคอนสแควร์ ,  
ฟิวเจอร์ฯรังสิต, 
แฟช่ันไอส์แลนด์, 
เดอะมอลล์บางแค 

5. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานสัดกัดกรมสุขภาพจิต 
- ไม่มี - 

 
- - - - 

6. การนิเทศ ติดตาม 
- ไม่มี - 

 
- - - - 

7. การถอดบนเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   7.1 ถอดบทเรียน 

- ไม่มี - 
 

- - - - 



 

 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

   7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
     7.2.1  จัดสัมมนาเครือข่ายการด าเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE จาก 76 จังหวัด  และ 50  เขต  
จ านวน 500 คน ระยะเวลา 2  วัน  1  คืน 

1 ครั้ง / 2 วัน / 
500 คน 

(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก)   

     7.2.2  จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  
 

1 ครั้ง /  80 คน (ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก)   

8. การสรุปผลการด าเนินงาน / ประชุมวิชาการประจ าปี 
   8.1 การสรุปผลการด าเนินงาน 

- ไม่มี - 
 

- - - - 

   8.2 ประชุมวิชาการประจ าป ี
- ไม่มี - 

 
- - - - 

9. การรณรงค์สร้างความตระหนัก 
9.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
   9.1.1  โทรทัศน์  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE 
NUMBER ONE VARIETY  

สมาชิกและ
ประชาชนท่ัวไป 

รวมงบประมาณ 31,720,000 บาท 
- 52 ตอน x 610,000 บาท = 31,720,000 บาท  

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

ทั่วประเทศ 

   9.1.2  โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ แฮปปีโ้ซไซตี้  
 

สมาชิกและ
ประชาชนท่ัวไป 

รวมงบประมาณ 4,160,000 บาท 
- 52 ตอน x 80,000 บาท = 4,160,000 บาท  

ทั่วประเทศ 

   9.1.3  วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER 
ONE VARIETY 

สมาชิกและ
ประชาชนท่ัวไป 

รวมงบประมาณ 2,040,000 บาท 
- 96 ตอน x 21,250 บาท = 2,040,000 บาท  

กรุงเทพมหานคร 

   9.1.4  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและหนังสือพิมพ ์ สมาชิกและ
ประชาชนท่ัวไป 

รวมงบประมาณ 2,160,000 บาท 
- 12 เดือน x 180,000 บาท = 2,160,000 บาท  

ทั่วประเทศ 



 

 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

9.2 การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 
   9.2.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE และตดิตามผลการด าเนินงาน 
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
(จังหวัดภูมิภาค)             

สมาชิกTO BE 
NUMBER ONE 
จ านวน 51,000 คน 

รวมงบประมาณ 7,650,500  บาท 
- 11 ครั้ง x 695,500 บาท = 7,650,500 บาท 

(เงินงบประมาณ 11 ครั้ง) 
(6 ครั้ง ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

ส านักงาน
โครงการTO BE 
เงินสนับสนุน
จากหน่วยงาน   
หลัก 

17 จังหวัดภูมิภาค 

  9.2.2 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิกTO BE 
NUMBER ONE และติดตามผลการด าเนินงานศูนยเ์พื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)             

สมาชิกTO BE 
NUMBER ONE 
จ านวน 10,000 คน 

รวมงบประมาณ  1,240,500  บาท 
- 2 ครั้ง x 545,000 บาท 
- 1 ครั้ง x 150,500 บาท 

= 
= 

1,090,000 
   150,500 

บาท 
บาท 

(เงินงบประมาณ 3 ครั้ง) 
(2 ครั้ง ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

5 เขต
กรุงเทพมหานคร 

  9.2.3 คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก       
TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสดจ็ฯ
เยี่ยมสมาชิกฯ (จังหวัดภูมิภาค) 

สมาชิกTO BE 
NUMBER ONE 
จ านวน 102,000 
คน 

รวมงบประมาณ 6,160,000 บาท 
- 7 ครั้ง x 880,000.-บาท = 6,160,000 บาท 

(เงินงบประมาณ 7 ครั้ง) 
(10 ครั้ง ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

ส านักงาน
โครงการTO BE 
เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานหลัก 

17 จังหวัดภูมิภาค 

   9.2.4 จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERCISE          
THAILAND CHAMPIONSHIP  

สมาชิกTO BE 
NUMBER ONE  
3 กิจกรรม / 6 ครั้ง 

ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม 
รวมงบประมาณ 11,500,000 บาท 

 

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

ระดับภาค 5 ภาค 
/ระดับประเทศ 
จัดที่ เดอะมอลล ์
บางกะปิ 

   9.2.5 จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL                 
จาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจ าปี   

สมาชิกTO BE 
NUMBER ONE  
10 ครั้ง 
- ระดับภาค 40 คน 
- ชิงชนะเลิศ 16 คน 

ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม 
(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

 ระดับภาค 5 ภาค 
/ระดับประเทศ 
จัดที่ ศูนย์การค้า
เจเจมอลล์         
เขตจตุจักร 



 

 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

    9.2.6 จัดประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE  
NUMBER ONE ส าหรับงานมหกรรมรวมพล  เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของชมรม TO BE NUMBER ONE  
ตลอดปี ประกอบด้วย การประกวด 6 ประเภท ได้แก่  
  - จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบและดีเด่น 
  - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาคต้นแบบและดีเด่น    
  - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ต้นแบบและดีเด่น 
  - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , ชมรมในสถานศึกษา ระดับสถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต้นแบบและดเีด่น  
  - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
ต้นแบบและดีเด่น 
  - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ,ราชทัณฑ์ 
และคุมประพฤต ิ

จังหวัด และชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE ทั่วประเทศ 

ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม 
(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

 ระดับภาค 5 ภาค  

        รอบแรก :  คัดเลือกผู้ชนะระดับภาค 5  ภาคและ
กรุงเทพมหานคร  โดยทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรตันราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองคป์ระธาน 

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ที่
เป็นตัวแทนจังหวัด 

ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม 
(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

12 ประเภท / 5 ครั้ง 

  

         รอบสอง  :  คณะอนุกรรมการชุดบูรณาการ 
เดินทางไปเยี่ยมชมในพ้ืนท่ีชมรมทีช่นะเลิศ ระดับภาค 
และกรุงเทพมหานคร  เพื่อเก็บคะแนน 

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ที่
เป็นตัวแทนระดับ
ภาค 5 ภาค 

ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม 
(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

 

  

   9.2.7 จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  TO BE NUMBER 
ONE  ประจ าปี    ซึ่งประกอบด้วย 
    -  การประกวดการน าเสนอผลงานในโครงการ TO BE 

สมาชิกจากจังหวัด / 
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ที่

ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม 
(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 

 

 ระดับประเทศ 
จัดที่ อิมแพ็ค 
เมืองทองธาน ี



 

 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

NUMBER ONE ระดับประเทศ  
 
    - การแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จากผู้ชนะเลศิระดับภาคแตล่ะประเภท ทั่วประเทศและ
น าเสนอผลงานภาพรวมต่อเนื่องจากรอบแรก 
    - การจัดกิจกรรมส าหรบัสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ทั่วประเทศ 

เป็นตัวแทน      
ระดับภาคและ
สมาชิกทั่วประเทศ   

จ.นนทบุร ี

10. การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 
   10.1 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 
(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 
เสด็จเป็นองค์ประธาน) 

 
 
 

คณะกรรมการ
อ านวยการ
โครงการฯ จาก
หน่วยงานกระทรวง
หลัก       
150 คน / 1 ครั้ง 

รวมงบประมาณ 410,000 บาท 
1.  ค่าอาหารวันประชุมเตรยีมรับเสด็จ = 9,500 บาท 
     - อาหารว่าง (เช้า)  35 บาท x 50 คน = 1,750 บ. 
 - อาหารว่าง (บ่าย) 35 บาท x 50 คน = 1,750 บ. 
 - อาหารกลางวัน 120 บาท x 50 คน = 6,000 บ. 
2. ค่าอาหาร (ว่าง) ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ 
     (100 บาท x 150 คน) = 15,000 บาท 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ 
   เจ้าหน้าท่ีที่เตรียมงานรับเสด็จฯ      
   (100 บาท x 100 คน) 

= 10,000 บาท 

4. ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ รับ - ส่งเสด็จ    
   (นักเรียน) = 10,000 บาท 
5. ค่าตกแต่งสถานที่  = 80,000 บาท 
   (ดอกไม้และอุปกรณ์ ตกแต่ง)    
6. ค่าอุปกรณ์ห้องสรง/ห้องประทบัพัก/ 
    อุปกรณร์ับเสด็จฯ 

= 8,000 บาท 

7. ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุม = 70,000 บาท 
8. ค่าผลิตเสื้อส าหรับประชาสัมพนัธ์    

ส านักงาน
โครงการ TO 
BE NUMBER 
ONE 

กระทรวง
สาธารณสุข 



 

 

(12.1) กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ (12.2) 
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

(12.3) 
พ้ืนที่ที่ด าเนินงาน 
(ระบุ setting) 

(12.1.1) 
กิจกรรม 

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก) 

(12.1.2) 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

จ านวนเป้าหมาย 

(12.1.3) 
งบประมาณ 

     (270 บาท x 150 คน) = 40,500 บาท 
9. ค่าพวงมาลัยข้อพระกร  
   (6 พวง x 600 บาท) 

= 3,600 บาท 

10. ค่าวัสดุต่างๆ = 5,000 บาท 
11. ค่า DVD Presentation = 100,000 บาท 
12. ค่าจ้างท าป้ายงานประชุมอ านวยการฯ     
    (Backdrop 2 จุด) 
13. ค่าอาหาร  อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี / ผู้ปฏิบตัิงานเตรียมงาน
รับเสด็จฯ  (100 บาท x 500  คน) 

= 
 
= 

8,400 
 

50,000 

บาท 
 
บาท 

 

   10.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
ประจ าปี   

คณะอนุกรรมการ
บูรณาการโครงการฯ
จากหน่วยงาน
กระทรวงหลัก  
1 ครั้ง / 60 คน 

รวมงบประมาณ 30,000 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (100 บาท x 60 คน)  

= 6,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ = 20,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 4,000 บาท 

 

ส านักงาน
โครงการTO BE 
NUMBER ONE 

กรมสุขภาพจิต 

    10.3 ประชุมคณะกรรมการตดัสินการประกวด ชมรม / 
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจ าปี   

คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด
จากหน่วยงาน
กระทรวงหลัก  
1 ครั้ง / 80 คน 

(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 
 

  

 10.4  สัมมนาเครือข่ายการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  จาก 76 จังหวัดและกรุงเทหมหานคร               
50 เขต 

 เป็นตัวแทน      
ระดับภาคและ
สมาชิกทั่วประเทศ  
1 ครั้ง / 500 คน  

(ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก) 
 

  

รวมท้ังสิ้น 100,000,000 บาท   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.  กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

(13.1) 
ชื่อตัวชี้วัด 

(ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2 / 
หรือ 12.2 / หรือ 12.3) 

 

(13.2) 
Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมลู/

จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุม่
ตัวอย่าง 

(13.3) 
วิธีการเก็บข้อมูล 

(13.4) 
หน่วยเก็บข้อมลู 

(13.5) 
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

(13.6) 
หน่วยจัดท ารายงาน

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

(13.7) 
กรอบเวลา 

ในการ 
ด าเนินงาน 

 

1)
แบ

บร
าย

งา
น 

2)
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

3)
 su

rv
ey

 

เชิงปริมาณ 
 1)  จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 7  

Setting 
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในศูนย์การค้า กทม.  จ านวน 
4 แห่ง 
 
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมลู 
วัยรุ่น และเยาวชน  ท่ีเป็นเป็น
สมาชิกและใช้บริการศูนยเ์พื่อนใจฯ 
ในศูนย์การค้าทั้ง 4 แห่ง 

   ศูนย์เพื่อนใจ          
TO BE NUMBER 
ONE ในศูนย์การค้า 
กทม.  ทั้ง 4 แห่ง 

ส านักงานโครงการ           
TO BE NUMBER ONE 

ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 

2)  มีฐานข้อมูลชมรม / สมาชิก TO BE NUMBER Setting / กลุม่เป้าหมายที่ให้    ส านักงานโครงการ ส านักงานโครงการ TO ส านักงานโครงการ ต.ค. 63 - 



 

 

(13.1) 
ชื่อตัวชี้วัด 

(ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2 / 
หรือ 12.2 / หรือ 12.3) 

 

(13.2) 
Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมลู/

จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุม่
ตัวอย่าง 

(13.3) 
วิธีการเก็บข้อมูล 

(13.4) 
หน่วยเก็บข้อมลู 

(13.5) 
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

(13.6) 
หน่วยจัดท ารายงาน

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

(13.7) 
กรอบเวลา 

ในการ 
ด าเนินงาน 

 

1)
แบ

บร
าย

งา
น 

2)
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

3)
 su

rv
ey

 

ONE จ านวน 1 ฐานข้อมูล  ข้อมูล 
 สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
และแกนน า TO BE NUMBER ONE 
ทั่วประเทศ 
 
 
 
 

TO BE NUMBER 
ONE 

BE NUMBER ONE TO BE NUMBER 
ONE 

ก.ย. 64 
 

3)  จ านวนชมรม / ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ที่องค์ประธานโครงการทรง
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างน้อยปีละ 6 แห่ง 

Setting / กลุม่เป้าหมายที่ให้
ข้อมูล 
จังหวัดที่องค์ประธานโครงการเสดจ็
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ทั่วประเทศ 

   ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ส านักงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 

ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 

เชิงคุณภาพ 
1) ร้ อยละ  80 ของจั งห วัด  /  ชมรม  TO BE 
NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ  

Setting / กลุม่เป้าหมายที่ให้
ข้อมูล 
ของจังหวัด / ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานในระดับที่
สูงขึน้ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 

   ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ส านักงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 

ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 



 

 

(13.1) 
ชื่อตัวชี้วัด 

(ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2 / 
หรือ 12.2 / หรือ 12.3) 

 

(13.2) 
Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมลู/

จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุม่
ตัวอย่าง 

(13.3) 
วิธีการเก็บข้อมูล 

(13.4) 
หน่วยเก็บข้อมลู 

(13.5) 
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

(13.6) 
หน่วยจัดท ารายงาน

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

(13.7) 
กรอบเวลา 

ในการ 
ด าเนินงาน 

 

1)
แบ

บร
าย

งา
น 

2)
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

3)
 su

rv
ey

 

ทั้ง 5 ภาค  
 
 

2) ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้และทักษะในการป้องกันการติด
สารเสพตดิ (มีภูมิคุม้กันทางจิต) 
 
**ขาวคาดแดง 

Setting 
โรงเรียน / สถานประกอบการทีเ่ข้า
ร่วมประกวดผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
จากท่ัวประเทศ จ านวน 40 แห่ง 
และศูนยเ์พื่อนใจฯ ในศูนย์การค้าทั้ง 
4 แห่ง 
กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมลู 
แกนน า อาสาสมคัร วัยรุ่นและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จากโรงเรียน 30 
แห่งๆละ 30 คน รวม 900 คน 
จากสถานประกอบการ 10 แห่งๆ 
ละ 30 คน รวม 300 คน และจาก 
วัยรุ่น และเยาวชน  ท่ีเป็นเป็น
สมาชิกและใช้บริการศูนยเ์พื่อนใจฯ 
ในศูนย์การค้าทั้ง 4 แห่งๆละ 30 คน 

   ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ส านักงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 

ส านักงานโครงการ 
TO BE NUMBER 
ONE 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 
 



 

 

(13.1) 
ชื่อตัวชี้วัด 

(ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2 / 
หรือ 12.2 / หรือ 12.3) 

 

(13.2) 
Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมลู/

จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุม่
ตัวอย่าง 

(13.3) 
วิธีการเก็บข้อมูล 

(13.4) 
หน่วยเก็บข้อมลู 

(13.5) 
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

(13.6) 
หน่วยจัดท ารายงาน

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

(13.7) 
กรอบเวลา 

ในการ 
ด าเนินงาน 

 

1)
แบ

บร
าย

งา
น 

2)
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

3)
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ey

 

รวม 120 คน 
 
 

 



 

 

  14. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

(14.1) 
กิจกรรมภายใต้
โครงการ หรือ
ลักษณะงานทีม่ี

โอกาสเกิด 
ความเสี่ยง 

(14.2) 
รายการ 

ความเสี่ยง/
สาเหตุ 

ความเสี่ยง 

(14.3) ประเภทความเสี่ยง (14.4) คะแนนความเสี่ยง (14.5) กลยุทธ์/
แนวทาง 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(14.3.1) ด้าน  (14.3.2) มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)  (134.4.1) 
โอกาส 

(ค่าะแนน 
1-5) 

(14.4.2) 
ผลกระทบ 
(ค่าคะแนน  

1-5) 

(14.4.3) 
คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(14.4.1 x 
14.4.2) 

กล
ยุท

ธ ์

กา
รด

 าเน
ินง

าน
 

กา
รเงิ

น 

กฎ
หม

าย
/ก

ฎร
ะเบ

ียบ
 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 

มีส
่วน

ร่ว
ม 

โป
ร่ง

ใส
 

ตอ
บส

นอ
ง 

ภา
ระ

รับ
ผิด

ชอ
บ 

นิต
ิธร

รม
 

กร
ะจ

าย
อ า

นา
จ 

เส
มอ

ภา
ค 

ฉัน
ทา

มติ
 

1. จัดสัมมนา
เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
จาก 76 จังหวัด
และ 50 เขต   

รายการ 
ความเสี่ยง 
ไม่มีการจัด
สมัมนาตาม
แผนที่ก าหนด 
สาเหตุ 
ความเสี่ยง 
1. บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ภารกิจมาก 
2. มีกิจกรรม
ตามพระด าริ
กิจกรรมอื่น
นอกแผนเพิ่ม
ขึ้นมา 

              4 3 12 กลยุทธ ์
การควบคุมความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 
ประสานแผนการ
ด าเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทราบ
ล่วงหน้า 
 



 

 

15. แผนบริหารความเสี่ยง 
(15.1) 

รายการความเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง 

(15.2) 
กลยุทธ์/แนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 

(15.3) 
วัตถุประสงค ์

ในการจัดการความเสี่ยง 

(15.4) 
ตัวชี้วัดที่คาดหวัง 

จากการจัดการความเสี่ยง 

(15.5) 
ขั้นตอน - กิจกรรม 

การจัดการความเสี่ยง 

(15.6) 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 

(15.7) 
งบประมาณ 

(15.8) 
ผู้รับผิดชอบ 

รายการความเสี่ยง 
ไม่มีการจัดสัมมนา 
ตามแผนที่ก าหนด 
สาเหตุความเสี่ยง 
1. บุคลากรผูร้ับผิดชอบ
ภารกิจมาก 
2. มีกิจกรรมตามพระ
ด าริกิจกรรมอื่นนอกแผน
เพิ่มขึ้นมา 

กลยุทธ ์
การควบคุมความเสี่ยง 
แนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 
ประสานแผนการ
ด าเนินงานให้ผู้เกีย่วข้อง
ทราบทราบล่วงหน้า 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมไดจ้ัดสรรเวลา
ล่วงหน้า 
 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าร่วมสัมมนาได ้

1. แจ้งแผนการจัดสัมมนาฯให้
พื้นที่ทราบล่วงหน้า 
2. ปรับแผนการจดัสมัมนาให้
เหมาะสม 

ต.ค. 63 –  
มี.ค. 64 

1,384,250 กลุ่มงาน
แผนงานฯ 

รายการความเสี่ยง 
การพัฒนาองค์ความรู้ฯ
ไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 
สาเหตุความเสี่ยง 
1. บุคลากรผูร้ับผิดชอบมี
ภารกิจมาก 
2. มีกิจกรรมตามพระ
ด าริกิจกรรมอื่นนอกแผน
เพิ่มขึ้นมา 

กลยุทธ ์
การควบคุมความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 
แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการพัฒนา 
องค์ความรู้ ฯ ให้มีความ
ชัดเจน 
 

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบหลักและ
มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน
ภายในส านักงานฯ 
 

การด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ 
ฯ เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

1) แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ฯ  
2) จัดท าแผนงาน/โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้ ฯ ที่ระบุ
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 
 
 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

1,000,000 กลุ่มงาน
แผนงานฯ 



 

 

16.  ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตประจ าปี 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  
นโยบายที่ 1 การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ข้อ 3 วัยรุ่น เน้นการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

17.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  17.1 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีค่านิยม “การเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” 
  17.2 มีบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน 
 17.3 มีบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 17.4 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 
 17.5 ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการสนับสนุน และเพ่ิมโอกาส ให้ ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 
 17.6 เครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศได้รับการ พัฒนาในการด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหา 
                 ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
 17.7 บุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีขวัญและก าลังใจ 
18.  องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
 18.1 องค์ความรู้เดิม  
 1)  รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทางโทรทัศน์ และวิทยุ  
 2)  รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3)  รูปแบบและองค์ความรู้ในการจัดท าค่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน    
 4)  รูปแบบและองค์ความรู้การด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
 5)  การด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแขง็ในรูปแบบของสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE 
 6)  รูปแบบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 7)  คู่มือการอบรมวิทยากรหลักด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 8)  องค์ความรู้ส าหรับแกนน า/สมาชิก TO BE NUMBER ONE  
 18.2  องค์ความรู้ใหม่  
  องค์ความรู้  TO BE NUMBER ONE  ในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่สมาชิกTO BE NUMBER ONE  
 



 

 

19.  ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา 
(19.1) 

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
(19.2) 

แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค 
1) งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
2) การด าเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมจากหลายภาคส่วนซึ่งท าให้
กิจกรรมบางเรื่องล่าช้าไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
2) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ (ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การ) และแจ้งแผนการด าเนินงานให้ทราบล่วงหน้า 

3) การด าเนินกิจกรรมในบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาเรื่อง 
     - ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
     - ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของโครงการฯ 

3) กระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงในพ้ืนที่เห็นความส าคัญของโครงการฯ และถือเป็น
นโยบายที่ส าคัญของพ้ืนที่ 

 

20.  แผนการด าเนนิงานในอนาคต  
 (20.1) 

ปีงบประมาณ 
(20.2) 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
(20.3) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี) 
ปี 2564 1) กระตุ้นและสนับสนนุการจัดประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE  

NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
2) กระตุ้นและสนับสนนุการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชน 
3)  สนับสนนุการจัดตั้งและด าเนินงานศนูย์เพื่อนใจฯให้มีคุณภาพและ
ครอบคลุม โดย สนบัสนุนสื่อการจัดอบรมอาสาสมัครฯ และสื่อองค์ความรู้
การด าเนินงานศนูย์เพื่อนใจฯ  
4)  มีการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ภายในศูนย์เพื่อนใจฯ ในศนูย์การค้าทั้ง 4 
แห่ง 
5)  มีการจัดการความรู้เรื่องการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
และสรุปเปน็องค์ความรู้ในการด าเนินงานส าหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ 
สมาชิก TO BE NUMBER ONE  

1) มีชมรม TO BE  NUMBER ONE ที่มีศักยภาพเข้าร่วมการประกวดการน าเสนอ
ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบทุกเซตติ้ง  
2) มีการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
3) ศูนย์เพื่อนใจฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถช่วยเหลือสมาชิกวัยรุ่นและ
เยาวชนที่มาใชบ้ริการเบื้องต้นได้ 
 
4) สมาชิกวัยรุน่และเยาวชนที่มาใช้บริการมีระดบัความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
5) มีองค์ความรู้ในการด าเนินงานส าหรับเครือข่ายผู้ปฏบิัติงานและ สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 

 



ยทุธศาสตร์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของส านกังานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วิสัยทัศน์ 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นองค์กรหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้มีคุณภาพ และเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตที่ดีมี
คุณภาพ มีประสิทธิผล 

ค่านิยม T =  Teamwork                           ท างานเป็นทีม               
O =  Open Mind เปิดใจกว้าง                 
B = Barriers as a tonic    ฝ่าฟันอุปสรรค  
E =  Effective               ประสิทธิผล 

พันธกิจ  สร้างกระแสค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับวัยรุ่นและเยาวชน 

 บูรณาการงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติด 

 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
เป้าประสงค์  สังคมเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีจิตส านึกร่วมกันในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และให้โอกาสผู้

หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 

 เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความเก่ง ดี และมีความสุข 

 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ด าเนินงานโดยบูรณาการร่วมกันในการดูแลเยาวชนให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด และเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ 

 เครือข่าย TO BE NUMBER ONE มีความเข็มแข็ง และมีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกัน 

                     และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
 

กระบวนงาน
ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน 

 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” 

 พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 บูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน  วัยรุ่น                             
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE และจัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE 


