
 
 

แบบสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานในรอบ  ปีงบประมาณ  2562 
(ต.ค. 61 – ก.พ. 62)    

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 ล าดับ

ที ่
กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2562 

1. ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 
ในวันพฤหัสบดีที่  8 พฤศจกิายน 2561     
เวลา 10.00 - 12.00 น.   
ณ  ห้องประชุมชันนาทนเรนทร   
อาคาร1 ชั้น 2   
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้เข้าร่วมประชุม  80  คน 
 

2. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ าปี 2562  ครั้งที่  16 
วันพุธที่  14 พฤศจิกายน 2561 
ผู้เข้าร่วมประชุม 150  คน 

ได้แนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ ปี 2562          
ตามพระประสงค์ของ 
องค์ประธานโครงการฯ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
น าไปจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและ
บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 
ด้านงบประมาณและขยาย
แผนงานประจ าปี  2562 

  3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
ประจ าปี 2562 
วันศุกร์ที่  5 ตุลาคม  2561    
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ กรมสุขภาพจิต 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  55   คน 

เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 
เสนอแนวทาง และ
งบประมาณประจ าปี 2562 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
2  การรณรงค์ให้ความรู้จัดกิจกรรมและ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
    1.1) โทรทัศน์   

 

-  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE 
NUMBER ONE Variety ทุกวันเสาร์ 
สัปดาห์ละ 1 ตอน ทางสถานีโทรทัศน์   
ช่อง 11 เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
(ต.ค. 61 – ก.พ. 62)    
 

- วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
ปัญหายาเสพติดตลอดจนมี
ความรู้  ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโครงการฯ และ
เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  1.2)  วิทยุ -  ผลิต และเผยแพร่รายการ TO BE 
NUMBER ONE Variety  ทุกวันเสาร์ – 
อาทิตย์ สถานี FM 101 MHz เป็น
ระยะเวลา  5 เดือน (ต.ค. 61 – ก.พ. 62)    

  1.3)  หนังสือพิมพ์ 
 

-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 5  เดือน 
(ต.ค. 61 – ก.พ. 62)    
 

- วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
ปัญหายาเสพติดตลอดจนมี
ความรู้  ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโครงการฯ และ
เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

     1.4) ผลิต และเผยแพร่รายการ 
          โทรทัศน์  

       

   -  แฮปปี้โซไซตี้ "สารคดี เรื่อง 
     คนเก่ง และดี ทูบี"    

 -  ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
สัปดาห์ละ 1 ตอน  
- สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เป็น 
ระยะเวลา 5 เดือน 
(ต.ค. 61 – ก.พ. 62)    
 

- วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
ปัญหายาเสพติดตลอดจนมี
ความรู้  ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโครงการฯ และ
เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 2)  การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 
 

1.  องค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก
ติดตามผลการด าเนินงานเปิดชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจTO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE  
FRIEND CORNER)  
ในจังหวัดภูมิภาค ในรอบ  
(ต.ค. 61 – ก.พ. 62)   จ านวน          
10   จังหวัด  ได้แก่  
1)  จ.นครราชสีมา   (27 พ.ย. 61) 
2)  จ.อุบลราชธานี  (29 พ.ย. 61) 
3)  จ.นครพนม (18 ธ.ค. 61) 

-  วัยรุ่น เยาวชนและ
ประชาชนมีขวัญและก าลังใจ
ในการร่วมกัน รณรงค์และเกิด
ความยั่งยืนในการด าเนินงาน
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER ONE  
FRIEND CORNER) 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
  4)  จ.มุกดาหาร   (9  ม.ค. 62) 

5)  จ.เชียงใหม่    (16  ม.ค. 62) 
6)  จ.ล าปาง       (18  ม.ค. 62) 
7)   จ.มหาสารคาม (30 ม.ค. 62) 
8)   จ.นครสวรรค ์  (12 ก.พ. 62) 
9)  จ.พิจิตร      (14 ก.พ. 62) 
10) จ.ปทุมธานี   (21 ก.พ.62) 

 

  2. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 
(ต.ค. 61 – ก.พ. 62) จ านวน 10 จังหวัด  
ได้แก่  
1)  จ.นครราชสีมา   (27 พ.ย. 61) 
2)  จ.อุบลราชธานี  (29 พ.ย. 61) 
3)  จ.นครพนม (18 ธ.ค. 61) 
4)  จ.มุกดาหาร   (9  ม.ค. 62) 
5)  จ.เชียงใหม่    (16  ม.ค. 62) 
6)  จ.ล าปาง       (18  ม.ค. 62) 
7)   จ.มหาสารคาม (30 ม.ค. 62) 
8)   จ.นครสวรรค ์  (12 ก.พ. 62) 

-  สร้างกระแสให้เยาวชน / 
สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพและ
ความตั้งใจจนเป็นเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี 

  9)  จ.พิจิตร      (14 ก.พ. 62) 
10) จ.ปทุมธานี   (21 ก.พ.62) 

 

  3.  จัดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP ระดับภาคและ
ระดับประเทศ  2019 
- แบ่งเป็น 3 รุ่น  
 รุ่น Junior  
 รุ่น Pre-Teenage   
 รุ่น Teenage   

- มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 
  ทั่วประเทศ จ านวน   62   ทีม   
- รวมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
  ทั้งสิ้น 3,283 คน 
- เข้ารอบระดับประเทศ  
  จ านวน 28  ทีม 

-  วัยรุ่น เยาวชน มีการท า
กิจกรรมสร้างสรรค์และรู้สึกมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

  - เสด็จพระราชทานรางวัล 
วันอาทิตย์ที่  27 มกราคม  2562 
ณ                      า      
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
  4.  จัดประกวด TO BE NUMBER ONE 

IDOL  จาก 76 จังหวัด ประจ าปี 2562 
ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
แถลงข่าว  :  วันที่  14  มกราคม 2562  
ระดับภาค 
 - ภาคเหนือ  :  19 มกราคม 2562 
 - ภาคกลางและตะวันออก       
   :  วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2562 
 - ภาคใต้  :  วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2562     
 
   

- สร้างกระแสให้เยาวชน/ 
สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ
และความตั้งใจจนเป็น
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

3 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่
เยาวชนในชุมชน 
1)  โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน 

 
 
1.  ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE 
CAMP) ชุมชนกรุงเทพมหานคร   
และภูมิภาค แก่เยาวชนในสถานศึกษา 
 -  รุ่นที่  21 
 ระหว่างวันที่   14 - 19  ตุลาคม 2561  
  จ านวน   404     คน  
(เด็ก  364   คน ผู้สังเกตการณ์  40  คน) 
ณ  The Pine Resort จ.ปทุมธานี 
  

 
 
-  วัยรุ่น เยาวชน และ
สมาชิกได้พัฒนาบุคลิกภาพ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และได้เรียนรู้การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต  ได้พัฒนา
ตนเอง 
 

 2)  โครงการพัฒนาและจัดตั้ง 
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER) 

1.  ด าเนินกิจกรรมในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONEในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร  4  แห่ง ได้แก่ 
   1) ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ 
   2) ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต 
   3) ศูนย์เดอะมอลล์ บางแค 
   4) ศูนยซ์ีคอนสแควร์    
โดยมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณ              
แห่งละ  80 – 120  คน / วัน 
     

1.  มีสถานที่ๆเหมาะสม
ส าหรับวัยรุ่นรวมตัวกันท า
กิจกรรมที่ตนเองสนใจและขาด
โอกาสที่จะเข้าถึงบริการ 
2.  วัยรุ่นที่มาใช้บริการใน
ศูนย์ฯ มีทางออกส าหรับการ
ปรับทุกข์และได้รับค าปรึกษา
แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
3.  วัยรุ่นที่มาใช้บริการใน
ศูนย์ฯได้รับการพัฒนา EQ   
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 

4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  

     1)  สัมมนาเพ่ือพัฒนาแนวทางและ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE  

- ชี้แจงรายละเอียดการประกวด  
และมอบแนวทางการด าเนินงานการประกวด
ในปี 2562 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 88  คน 
เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมประกวด จากจังหวัด
ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 
ณ  โรงแรมเอวัน จังหวัดชลบุรี 

- แนวทางการด าเนินงานและ
การประกวด ปี 2562       

 
  

 
ณ  วันท่ี  18 กุมภาพันธ์ 2562 

 


