
โครงสร้างภายในส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ( อัตราก าลัง 41 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก 
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ  
(นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มเช่ียวชาญพิเศษ (พรก.)) 

ท่ีปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE 

2. นายณัฐพล พนารินทร์    
    (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

3. น.ส.พิมพ์ใจ สุพรรณคง    
   (นักจัดการงานทั่วไป (พรก)) 

4. นางวัชรี  เยาวกูล          
    (นักวิชาการพัสดุ (พรก.)) 

5.นายภาสวฒิุ สุขเกษ         
   (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

6.นายสิทธิพงศ์ เพชรสุทธิ์    
   (นักวิชาการเผยแพร่ (พรก.)) 

7.นางอุบล  วงษ์ขวัญ        
   (พนักงานพิมพ์ (พรก)) 

8.นายวรินทร์ งามสาระ      
  (เจ้าพนักงานธุรการ (พรก.)) 

9.นายพรณรงค์ นาคสนธิ์    
  (พนักงานบริการ (พรก)) 

 
 
 
 

2. น.ส.รินทร์ลภัส รัฐธนนโรจน์   
  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

3. น.ส.ลัดดา นันต๊ะวงศ์       
  (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 

4. นายไพฑูรย์  นูสีหา          
  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

5. นายโอภาส พละกุล          
  (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

6. นายกิตติคุณ  สุ่มมาตย์      
  (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

7.น.ส.รพินท์นิภา เคหะฐานคุนานนท์   
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

8. น.ส.นิตยา ฉวยกระโทก           
  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พรก)) 

9. นายวิศิษฎ์ กันยาประสิทธิ์   
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

 
 
 
 
 

2. น.ส.พันธ์วลี สิทธิณรงค์   
   (นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) 

3. นางพจณีย์  ดาราพิชัย      
    (นักสังคมสงเคราะห์ (พรก.)) 

4. น.ส.สุมาลี หวะสุวรรณ      
   (นักสังคมสงเคราะห์ (พรก.)) 

5. นายมานะ ป้องกัน          
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นายประกิต  รัตนจันทร        
   (นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ) 

3. นางนาฎเชาวดี บุญศิริชัย     
   (นายช่างศิลป์ช านาญงาน)  

4. นายฉัตรชัย บุญโหล            
   (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน) 

5. **น.ส.สุจีรา นิลโสม                 
    (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 

6. นายจตุรวิทย์  ขวัญศรี            
    (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พรก.)) 

7. น.ส.นิตยา รัตนวรรณ               
    (นักวิชาการเผยแพร่  (พรก.)) 

8. นายมงคล  ไชยผง                 
    (นายช่างศิลป์  (พรก.)) 

9. * นางอรวรรณ สวุรรณะบุณย์     
  (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) 

10.  –*อยู่ระหว่างสรรหา- 
     (นักประชาสัมพันธ์ (พรก))  

 
 
 

งานบริหาร 
 1. น.ส.ชุติมา รุง่เรืองแจ่ม       

   (เจ้าพนักงานธุรการ (พรก.))    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนิศกร ต้ังสกุล   
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 

ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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 งานกิจกรรมพิเศษ 
 1. นางน้ าฝน  สขุเกษ            
   (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

 2. น.ส.ธิติมา ปั่นกลาง           
   (นักวิชาการเผยแพร่ (พรก.)) 

 3. น.ส.ณิชนันทวรรณ  ชาทุม   
   (นักวชิาการเผยแพร่ (พรก.)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิตยสาร  
1. นายจรูญ โพธิสรรค์           
   (พนักงานธุรการ (พรก.)) 

2. น.ส.ธนาภรณ์  ทีสุกะ         
   (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.กลุ่มงานอ านวยการ (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กลุ่มงานแผนงาน (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.กลุ่มผลิตและพัฒนาฯ (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.กลุ่มงานรณรงค์ฯ (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.กลุ่มที่ปรึกษาฯ (6) 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รก.หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา 
นางน้ าฝน  สุขเกษ 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มฯ 
1. นายอ านาจ นูมหันต์    
   (นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มฯ 
1. นายปิยะพงษ์  ทองงอก    
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มฯ 
1. น.ส.ปัทมา  พ่วงเจริญ      
   (นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มฯ             
1. นางสาวนิศกร ต้ังสกุล   
   (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

กรอบอัตราก าลังจรงิ (41) 
* ข้าราชการ 11 อัตรา 
* ลูกจา้งประจ า  1 อัตรา 
* พนกังานราชการ  29 อัตรา 

 

ปฏิบตัิงานจริง (40) 
* ข้าราชการ 11 อัตรา 
(นวก.ชพ ไปปฏิบัติราชการที่ สลก./1 อตัรา) 
(นักประสัมพันธ์ปฏิบัติการ มาปฏิบัติราชการที่ TO BE /1 อัตรา) 

* ลูกจา้งประจ า  1 อัตรา 
* พนกังานราชการ  28 อัตรา 
* อยู่ระหว่างสรรหา 1 อัตรา 
 

 

กรอบอัตราก าลัง 
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     (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.กลุ่มงานอ านวยการ (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กลุ่มงานแผนงาน (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
หัวหน้ากลุ่มฯ 
1. นายอ านาจ นูมหันต์    
   (นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
หัวหน้ากลุ่มฯ 
1. นายปิยะพงษ์  ทองงอก    
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
1) งานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ     
    งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงิน   
    งานบริหารจัดการประชุม/สมัมนา 
2) งานจัดซื้อ/จดัจ้างและควบคุมการใช้พัสดุ  
    ตลอดจนยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบ    
   และข้อก าหนด 
3) งานประสานราชการและสนบัสนนุด้านการ 
   บริหารจัดการแก่กลุ่มงานตา่ง ๆ  
4)  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
1) จัดท าและประสานแผนงาน / โครงการแผนปฏิบัติการ 
   และงบประมาณประจ าปี ของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
   เป็นไปตามเปา้หมายและวัตถปุระสงค์ที่ก าหนด 
2) ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ 
   เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อบูรณาการความ 
   ร่วมมือด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) เป็นศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศของโครงการ TO BE  NUMBER ONE  
4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน /  
   โครงการ 
5) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. น.ส.พันธ์วลี สิทธิณรงค์   
   (นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) 

3. นางพจณีย์  ดาราพิชัย      
    (นักสังคมสงเคราะห์ (พรก.)) 

4. น.ส.สุมาลี หวะสุวรรณ      
   (นักสังคมสงเคราะห์ (พรก.)) 

5. นายมานะ ป้องกัน          
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พรก.)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นายประกิต  รัตนจันทร        
   (นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ) 

3. นางนาฎเชาวดี บุญศิริชัย     
   (นายช่างศิลป์ช านาญงาน)  

4. นายฉัตรชัย บุญโหล            
   (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน) 

5. น.ส.สุจีรา นิลโสม                 
    (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 

6. น.ส.นิตยา รัตนวรรณ               
    (นักวิชาการเผยแพร่  (พรก.)) 

7. นายจตุรวิทย์  ขวัญศรี            
    (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พรก.)) 

8. นายมงคล  ไชยผง                 
    (นายช่างศิลป์  (พรก.)) 

9.  –*อยู่ระหวา่งสรรหา- 
     (นักประชาสัมพันธ์ (พรก))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.กลุ่มผลิตและพัฒนาฯ (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.กลุ่มงานรณรงค์ฯ (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
หัวหน้ากลุ่มฯ 
1. น.ส.ปัทมา  พ่วงเจริญ      
   (นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
หัวหน้ากลุ่มฯ             
1. นางสาวนิศกร ต้ังสกุล   
   (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
   ให้แก่เยาวชนในชุมชน 
2) ผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส าหรับ  
   แกนน าอาสาสมัครวัยรุน่และเยาวชนใน 
   ชุมชน 
3) ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษา วิเคราะห์ 
    วิจัยและพฒันาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา 
    ศักยภาพของเครือข่ายการปอ้งกัน 
    และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นกลุ่ม 
    เสี่ยง  คือวัยรุ่นและเยาวชน 
5) ติดตามประเมนิผลกิจกรรมและวิธีการ 
   สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตส าหรับวัยรุ่น 
   และเยาวชน 
6) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
1) วางแผนการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2) จัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ 
    ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรณรงค์และ  
    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
3) ประสานความร่วมมือ จัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่  
   เก่ียวข้องในการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
4) ผลิตและพัฒนาสื่อโสตทัศนปูกรณ์เพื่อการ 
   ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
5) ติดตามประเมนิผลการรณรงค์และการใช้สื่อ 
6) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

งานบริหาร 
 1. น.ส.ชุติมา รุ่งเรืองแจ่ม       

   (เจ้าพนักงานธุรการ (พรก.))    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานกิจกรรมพิเศษ 
 1. นางน้ าฝน  สุขเกษ            
   (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

 2. น.ส.ธิติมา ปั่นกลาง           
   (นักวิชาการเผยแพร่ (พรก.)) 

 3. น.ส.ณิชนันทวรรณ  ชาทุม   
   (นักวชิาการเผยแพร่ (พรก.)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิตยสาร  
1. นายจรูญ โพธิสรรค์           
   (พนักงานธุรการ (พรก.)) 

2. น.ส.ธนาภรณ์  ทีสุกะ         
   (นักจัดการงานทั่วไป (พรก.)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.กลุ่มที่ปรึกษาฯ (6) 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รก.หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา 
      นางน้ าฝน  สุขเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1) รับสนองพระราชด าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
2) ประสานงานกับกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
3) ประสานงานกับมลูนิธิ TO BE NUMBER ONE  
4) ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 5)  งานบริหาร งานธุรการ งานงบประมาณ  ในกิจกรรมพิเศษของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

       6)  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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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 
 

P O Network 
 

H Teamwork 
 

H Accountability 
 

M Learning (Personal/Team/Organization) 
 

M 

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  



ค ำของบประมำณโครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตประจ ำปีงบประมำณ 2563
ส ำนักงำนโครงกำร To Be Number One

1. ช่ือโครงกำร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
2. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส านักงานโครงการ To Be Number One
3. หลักกำรและเหตุผล

	     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพ่ือให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเน่ืองและย่ังยืนในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 	
     โดยการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จนถึงปัจจุบัน โครงการได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและธรรมชาติของวัยรุ่นและเยาวชน รวมท้ังขยายโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึนทุกปี เพ่ือสร้างกระแสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนอย่าง
ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและพ้ืนท่ี จนในปัจจุบัน โครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกกว่า 40 ล้านคนท่ัวประเทศ จากการศึกษาเชิงคุณภาพในปี 2553 พบว่า เยาวชน สมาชิกและอาสาสมัครแกนน า TO BE NUMBER ONE ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเน่ือง มีการเรียนรู้และเติบโตข้ึน 
มีการเรียนรู้หลักคิดของการมีชีวิตท่ีดีงาม เช่น เรียนรู้ว่าการให้มีค่ากว่าการรับ มีการพัฒนาความสามารถท่ีเห็นเด่นชัดในเร่ืองความกล้าพูด กล้าคิดกล้าแสดงออก มีจิตอาสา มีภาวะผู้น า มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดี เช่น เลิกเกเร สนใจการเรียนมากข้ึน เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน ได้รับโอกาสท่ีดีทาง
สังคม  การศึกษา และการท างาน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นข้ึน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท หนีเรียน เลิกด่ืมสุรา และโครงการ TO BE NUMBER ONE  ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร เช่น ท าให้โรงเรียนมีช่ือเสียง นักเรียนมาเรียน
มากข้ึนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนดีข้ึน มีการท ากิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกันมากข้ึน ก่อให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเข้ามาสนับสนุนเยาวชน ให้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE มากข้ึน และท่ีส าคัญพบว่า
จุดแข็งของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดกับเยาวชน การมียุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินโครงการท่ียึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพ้ืนฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา
เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นอย่างแท้จริง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ของวัยรุ่นและเยาวชน ด้วยการสร้างค่านิยมใหม่ เพ่ือให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง  เห็นคุณค่าของตัวเองมีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง รวมท้ังการให้โอกาสให้ทุกคนค้นหาตัวเอง และกล้าท่ีจะ
แสดงออกให้คนอ่ืนร่วมรับรู้ ซ่ึงจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท าให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการรณรงค์ท่ีประสบความส าเร็จและสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนตลอดมาแต่การรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางของโครงการTO BE NUMBER ONE ยังคงต้อง
ด าเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสร้างกระแสให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเติบโตมาจากกลุ่มเด็กเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการท่ีด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ท้ังใน และนอกระบบการศึกษา ในรูปแบบใหม่ท่ีเข้าถึงจิตวิทยาวัยรุ่น 
ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติท่ี 1 คือ การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ ปี 2545 โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” โดยผ่านส่ือและการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ต่างๆ เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง กิจกรรมในยุทธศาสตร์น้ี ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์ประธานเสด็จร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ การสนับสนุนการรวมตัวกันของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
โดยการจัดต้ังเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีประกอบด้วย กรรมการ กองทุน และกิจกรรมเป็นส่ิงแสดงถึงศักยภาพของชมรมด้วยการรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีอุดมคติ ท่ีจะสร้างกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน เพ่ือกระตุ้นปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และเป็นการรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เกิดขวัญก าลังใจ มีความเข้มแข็งของจิตใจแก่สมาชิกท้ังประเทศ ในอันท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านและป้องกัน ผลักดันให้ยาเสพติดพ้นออกไปจากชุมชน และสังคมไทยโดยเร็ว เพ่ือเยาวชนคนไทยจะได้ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป
ด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดประกวดกิจกรรมในโครงการให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน  ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 
         โครงการย่อยท่ี 1 โครงการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชนได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน การใช้
เทคโนโลยีให้แก่กลุ่มแกนน า เยาวชน และการสนับสนุนให้แกนน าเยาวชนท่ีผ่านการอบรมด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชน 
         โครงการย่อยท่ี 2  โครงการพัฒนาและจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) กิจกรรม ได้แก่ การจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท สถานศึกษา และสถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด“ปรับทุกข์ สร้างสุข
 แก้ปัญหา พัฒนา EQ” โดยจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษา (Counseling) บริการฝึกแก้ปัญหา พัฒนา EQ ท้ังด้วยตนเอง  กิจกรรมกลุ่มและบริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสุข  ด้วยการ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนด้วยกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะโดยศิลปินดารา 
นักกีฬาท่ีมีช่ือเสียง และวิทยากรผู้เช่ียวชาญอ่ืนๆ ในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงต้ังแต่ปี 2555 ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม
         โครงการย่อยท่ี 3  โครงการ“บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือข้ึน ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางพระราชด าริ” เป็นการจัดบริการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูส าหรับเยาวชนผู้เสพผู้ติดในโครงการ จัดท ารูปแบบของการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ 
ผู้ติด ภายใต้โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือข้ึน” บ าบัดรักษาโดยใช้ระบบจิตสังคมบ าบัดของกระทรวงสาธารณสุข  มีก าหนด 4 เดือน แต่หลังการบ าบัดรักษาภายในไม่เกิน 3 วัน  สมาชิกต้องเข้าค่ายอบรมท่ีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 
ของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ซ่ึงได้ให้ความกรุณาจัดหลักสูตรฟ้ืนฟูจิตใจ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนสมาชิกในการด าเนินชีวิต โดยให้มีความรู้ใน 3 วิชาหลัก คือ วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต และติดตามต่อเน่ืองอีก 1 ปี โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็น 2 กลุ่ม 
ด้านการป้องกันมุ่งเน้นกลุ่มเสพ ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา ด้านการแก้ไขและป้องกันการเสพซ้ า เน้นกลุ่มติดยาในสถานพินิจฯ ซ่ึงเป็นกลุ่ม Hard Core



2563                                                      95,000,000.00                                                                       -                                                                                                                                                                                 95,000,000.00 
                                                 1,555,537,200.00                                                     791,188,870.00                                                                                                                                                                           2,471,726,070.00 

2561                                                      90,000,000.00                                                      98,340,000.00                                                                                                                                                                             188,340,000.00 
2562                                                      95,000,000.00                                                     125,000,000.00                                                                                                                                                                             220,000,000.00 

2559                                                      87,825,000.00                                                      90,000,000.00                                                                                                                                                                             177,825,000.00 
2560                                                      87,825,000.00                                                      98,840,000.00                                                                                                                                                                             186,665,000.00 

2557                                                      87,825,000.00                                                     115,271,670.00                                                                                                                                                                             203,096,670.00 
2558                                                      87,825,000.00                                                      90,000,000.00                                                                                                                                                                             177,825,000.00 

2555                                                      87,825,700.00                                                      61,250,000.00                                                                                                                                                                             149,075,700.00 
2556                                                      87,825,000.00                                                      71,250,000.00                                                                                                                                                                             159,075,000.00 

2553                                                      85,000,000.00                                                      43,750,000.00                                                                                                                                                                             128,750,000.00 
2554                                                      85,000,000.00                                                      61,125,000.00                                                                                                                                                                             146,125,000.00 

2551                                                      83,529,000.00                                                      18,500,000.00                                                                                                                                                                             102,029,000.00 
2552                                                     113,737,800.00                                                      21,862,200.00                                                                                                                                                                             135,600,000.00 

2549                                                      81,900,000.00                                                                       -                                                                                                                                                                                 81,900,000.00 
2550                                                      80,960,000.00                                                      21,000,000.00                                                                                                                                                                             101,960,000.00 

2547                                                      98,056,000.00                                                                       -                                                                                                                                                                                 98,056,000.00 
2548                                                      92,322,700.00                                                                       -                                                                                                                                                                                 92,322,700.00 

2545                                                      13,081,000.00                                                                       -                                                                                                                                                                                 13,081,000.00 
2546                                                      15,000,000.00                                                                       -                                                                                                                                                                                 15,000,000.00 

6. งบประมำณด ำเนินโครงกำร (ภำพรวมรำยปี)
ปีงบประมำณ เงินงบประมำณ (บำท) เงินนอกงบประมำณ/หรือเงินแหล่งอ่ืน (บำท) รวม (บำท)

4. วัตถุประสงค์
    4.1 	เพ่ือสร้างกระแส “การเป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง   
	    4.2 	เพ่ือขยายบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน
    	4.3 	เพ่ือจัดบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก“ใครติดยายกมือข้ึน” 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 ท่ัวประเทศ อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
	    4.7 	เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีเร่ิมต้น 2545  ปีส้ินสุด 2563



2548 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ 1) 	ร้อยละ 50  ของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE  	 
   เชิงคุณภาพ 2) 	ร้อยละ  80  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ  1) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ัวประเทศเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 	ONE จ านวน 8,883,889 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.74 
   เชิงคุณภาพ  2) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก 	ร้อยละ 87.3

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2547 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เป็นการสร้างกระแสในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน จึงยังไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - ไม่มี

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2546 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เป็นการสร้างกระแสในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน จึงยังไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - ไม่มี

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2545 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เป็นการสร้างกระแสในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน จึงยังไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - ไม่มี

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

7. เป้ำหมำย ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงกำร
     7.1 ตัวช้ีวัด / เป้ำหมำยตัวช้ีวัด/ผลกำร

ปีงบประมำณ ช่ือตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด



2551 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ อย่างน้อย 3  ภาคส่วน 2) 	ร้อยละ  75  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็นสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE เชิงคุณภาพ   : 1) 	ร้อยละ  90  ของอ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมีการ	ด าเนินการตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด  2) 	ร้อยละ 80  
ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ : 1) 	มีหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ  3  ภาคส่วน 2) 	ร้อยละ  76.04  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็น
สมาชิก TO  BE   	NUMBER ONE  เชิงคุณภาพ   : 1) 	ร้อยละ  100  ของอ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมี	การ
ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2) 	ร้อยละ 82.3  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติดสาร
เสพติด

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2550 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ 1) 	ร้อยละ 60  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
   เชิงคุณภาพ  
      1) 	ร้อยละ 80  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน 	การป้องกันการติดสารเสพติด 
      2) 	ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	 
      3) 	ร้อยละ 90  ของอ าเภอท่ีมี ชมรม TO  BENUMBER ONE  ตามเกณฑ์ท่ี	ก าหนด

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ  
   1) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ัวประเทศเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 	ONE จ านวน 10,227,286  คน คิดเป็น ร้อยละ 70.8      เชิง
คุณภาพ 
   1) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะการป้องกัน	ปัญหาสารเสพติดระดับมาก ร้อยละ 90.0 
   2) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 
   3) 	ร้อยละ 100 ของอ าเภอท่ีมีชมรม TO BE NUMBER ONE ตาม	เกณฑ์ท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2549 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ   1) 	ร้อยละ 55 ของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE   
   เชิงคุณภาพ  2) 	ร้อยละ 70  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด 
                  3) 	ร้อยละ 80 ของอ าเภอท่ีมีชมรม TO  BE NUMBER ONE ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ  
   1) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ัวประเทศเป็นสมาชิกชมรม TO  BE NUMBER 	ONE จ านวน 9,656,252 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.8  
   เชิงคุณภาพ  
   2) 	วัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะการป้องกัน	ปัญหาสารเสพติดระดับมาก ร้อยละ 81.6 
   3) 	ร้อยละ 90 ของอ าเภอท่ีมีชมรม TO BE NUMBER ONE ตามเกณฑ์	ท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ปีงบประมำณ ช่ือตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด



2553 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ  อย่างน้อย 7 ภาคส่วน 2) 	ร้อยละ  90  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็นสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE   เชิงคุณภาพ   : 1) 	ร้อยละ  100  ของอ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมีการ	ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2)	ร้อยละ 90  
ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	มีหน่วยงานภาคอ่ืน 8 แห่ง ท่ีร่วมสนับสนุนงบประมาณในการ	ด าเนินงานโครงการ 2) 	ผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็น
สมาชิก TO BE NUMBER ONE  	ร้อยละ 84.6 เชิงคุณภาพ   : 1) 	ร้อยละ  100  ของอ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมี	
การด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2) 	ร้อยละ 97.5  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติด
สารเสพติด

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2554 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ อย่างน้อย 8 ภาคส่วน 2) 	ร้อยละ  90  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็นสมาชิก TO  
BE NUMBER ONE 3) 	จ านวนผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่าง	น้อยร้อยละ 20 เชิงคุณภาพ   : 1) 	ร้อยละ  100  ของอ าเภอมี
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมีการ	ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2) 	ร้อยละ 70 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และทักษะในการ	
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 3)	ร้อยละ 90  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ : 1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ 8 ภาคส่วน 2) 	ร้อยละ  90  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็น
สมาชิก TO  BE   	NUMBER ONE 3) 	จ านวนผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ 20 เชิงคุณภาพ   : 
1) 	ร้อยละ  100  ของอ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมี	การด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2) 	ร้อยละ 70 ของแกนน า
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และ	ทักษะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 3) 	ร้อยละ 97.44  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO  BE  NUMBER ONE  1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2552 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ อย่างน้อย 5 ภาคส่วน 2) 	ร้อยละ  85  ของผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็นสมาชิก TO BE
 NUMBER ONE    เชิงคุณภาพ   : 1) 	ร้อยละ  100  ของอ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ท่ีมีการ	ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2) 	ร้อยละ 70 
ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 3)	ร้อยละ 90  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้
และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ : 1) 	มีหน่วยงานภาคอ่ืน 7 แห่ง ท่ีร่วมสนับสนุนงบประมาณในการ	ด าเนินงานโครงการ 2) 	ผู้ท่ีมีอายุ 10 – 24  ปี เป็น
สมาชิก TO  BE   NUMBER ONE 	ร้อยละ 84.6  เชิงคุณภาพ   : 1) 	อ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ท่ีมีการด าเนินการ
ตาม	เกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 99.32 2) 	ร้อยละ 75.8 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และ	ทักษะในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต 3)	ร้อยละ 97.5  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ปีงบประมำณ ช่ือตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด



2556 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ อย่างน้อย 9 ภาคส่วน 2) 	จ านวนผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจTO BE NUMBER 
ONE เพ่ิมข้ึน 	อย่างน้อย ร้อยละ 20   เชิงคุณภาพ   :   1) 	ร้อยละ 80  ของระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO BE 	NUMBER ONE ของจังหวัด 2) 	
ร้อยละ 75 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และทักษะในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 3) 	ร้อยละ 90  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ  TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย  1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ : 1) 	มีหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ จ านวน 9 ภาคส่วน 2) 	ผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE เพ่ิมข้ึน 	ร้อยละ 28  เชิงคุณภาพ   :   1) 	ร้อยละ 90  ของระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO 	BE 
NUMBER ONE ของจังหวัด 2) 	ร้อยละ 84.7 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และ	ทักษะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิต 3) 	ร้อยละ 96.1  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 4)
 	มีคู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ” 	ส าหรับอาสาสมัคร/แกนน าศูนย์เพ่ือนใจฯ 1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2555 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ อย่างน้อย 9 ภาคส่วน 2) 	จ านวนผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 20   เชิงคุณภาพ    1) 	ร้อยละ 70 ของระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO BE 	
NUMBER ONE ของจังหวัด 2) 	ร้อยละ 75 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และทักษะในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 3) 	ร้อยละ 70  ของวัยรุ่น
และเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER 
ONE อย่างน้อย  1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ : 1) 	มีหน่วยงานภาคอ่ืนท่ีเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ จ านวน 9 ภาคส่วน 2) 	ผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20   เชิงคุณภาพ    1) 	ร้อยละ 70 ของจังหวัดมีการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER 	ONE ตามท่ีก าหนด 2) 	ร้อยละ 78.1 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และ	ทักษะในการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 3) 	ร้อยละ 79.1  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพ
ติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 4)	มีหนังสือ “ เร่ืองเล่า ส่ิงดีๆ ท่ีเรียกว่า TO BE NUMBER ONE ”

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2557 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่าง	น้อยร้อยละ 5   เชิงคุณภาพ    1) 	ร้อยละ 75 ของแกนน า
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และทักษะในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 2) 	ร้อยละ 90  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	
การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 3) 	ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO  BE   NUMBER ONE ใน	สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 4) 	มี
การพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  อย่างน้อย  1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนผู้มารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 	เพ่ิมข้ึนร้อยละ 79.66   เชิงคุณภาพ    1) 	ร้อยละ 
79.9 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และ	ทักษะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 2) 	ร้อยละ 95.4  ของวัยรุ่นและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 3) 	ร้อยละของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา มี	คุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20.7 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ได้แก่ 	- 	คู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะของเยาวชน เร่ือง  		“การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” 			และ 
เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 			ส าหรับอาสาสมัครและแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ปีงบประมำณ ช่ือตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด



2560 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย	ร้อยละ 7  2) 	จ านวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEท่ี
มีศักยภาพในการรณรงค์	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER 	ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 7  เชิงคุณภาพ :   1) 	ร้อยละ 
75  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 2) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO 
BE NUMBER ONE  อย่างน้อย  1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ  1)	จ านวนผู้เข้ารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.86  2) 	จ านวนจังหวัด / ชมรม TO
 BE NUMBER ONE มีศักยภาพใน 	การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามแนวทางโครงการ TO BE 	NUMBER ONE 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 เชิงคุณภาพ  1) 	ร้อยละ 93.06 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการป้องกันการติดสาร
เสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 2)	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE 3 เร่ือง 	2.1)	คู่มือการด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 	2.2)	คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 	2.3)	คู่มือประกวด
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา		ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2559 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย	ร้อยละ 7  2) 	จ านวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEท่ี
มีศักยภาพในการรณรงค์	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER 	ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 7   เชิงคุณภาพ :   1) 	ร้อยละ 
75  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 2) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO 
BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1)	จ านวนผู้เข้ารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 	ลดลง ร้อยละ 0.25  2) 	จ านวนจังหวัด / ชมรม TO 
BE NUMBER ONE มีศักยภาพใน 	การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามแนวทาง	โครงการ TO BE NUMBER ONE 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 7.2  เชิงคุณภาพ :   1) 	ร้อยละ  89.6 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และ	ทักษะในการ
ป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 2)	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  	อย่างน้อย 3 เร่ือง  	2.1)	
วัยรุ่นเส้นทางรอด ปลอดยาเสพติด "ส าหรับเครือข่ายและ			สมาชิก TO BE NUMBER ONE"	 	2.2)	พูดด้วยรัก  ทักด้วยห่วงใย ครอบครัวร่วม
ใจห่างไกลยาเสพติด 	2.3)	คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2558 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1) 	จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย	ร้อยละ 5  2) 	จ านวนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONEท่ี
มีศักยภาพในการรณรงค์	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER 	ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5   เชิงคุณภาพ :    1) 	ร้อยละ
 75 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และทักษะในการ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 2) 	ร้อยละ 90  ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะใน	การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 3) 	ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ TO  BE   NUMBER ONE ใน	สถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย  1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - เชิงปริมาณ :  1)	จ านวนผู้เข้ารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 	เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.91 2) 	จ านวนจังหวัด / ชมรม TO
 BE NUMBER ONE มีศักยภาพใน 	การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามแนวทาง	โครงการ TO BE NUMBER ONE 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10.19 เชิงคุณภาพ :    1)	ร้อยละ  85.16 ของแกนน าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และ	ทักษะในการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 2) 	ร้อยละ 98.2      ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้	และทักษะในการป้องกันการติดสาร
เสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 3)	ร้อยละ  29.22   ของระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์เพ่ือนใจ 	TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ 4) 	มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่าง	น้อย 2 เร่ือง    	4.1)  ความรู้เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง    	4.2)  คลายเครียด

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ปีงบประมำณ ช่ือตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด



ปีงบประมำณ ช่ือตัวช้ีวัด/เป้ำหมำยตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด

2563 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   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 ท่ีผ่านเกณฑ์	มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึน     ตามเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบ 
     2)  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ 	ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - รอสรุปปี 63

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   1)  จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 7  
   2)  มีฐานข้อมูลชมรม / สมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 1 ฐานข้อมูล 

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
 1)  ร้อยละ 80 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีผ่านเกณฑ์ มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึน       ตามเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบ 
  2)  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ  ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2562 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ  1) 	จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย	ร้อยละ 7  
   เชิงคุณภาพ 
     1) 	ร้อยละ 75 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีผ่านเกณฑ์	มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนตามเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบ 
     2)  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ 	ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)
     3)  ผลิตองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE  อย่างน้อย 1 เร่ือง

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - รอสรุปปี 62

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

2561 ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   เชิงปริมาณ : 1) 	จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย	ร้อยละ 7   
   เชิงคุณภาพ : 
     1) 	ร้อยละ 50  ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีผ่านเกณฑ์	มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนตามเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบ 
     2) เกิด Model  การด าเนินงานโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 	อย่างน้อย 1  Model

ตัวช้ีวัดระดับ Impact
   - ข้อมูลใน ปี 61 ระหว่างด าเนินการ

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Outcome
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --

ตัวช้ีวัดระดับ Output
   -- อ่ืนๆ --



สูงมาก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน
สูง   

ปานกลาง
ต่ า

ต่ ามาก

9.3 กำรวำงแผน/กำรจัดกำรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    9.3 การวางแผน / การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       	- 	ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและ		ร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน
       	- 	ช้ีแจงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนการด าเนินงาน ให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือใน			การด าเนินงาน
       	- 	ประชาสัมพันธ์และช้ีแจงการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้บริหาร/บุคคลท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังสมาชิก วัยรุ่นและเยาวชน และประชาชนท่ัวไป รับทราบ
	       - 	สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนและสมาชิก
	       - นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานท้ังในส่วนกลางและพ้ืนท่ี

10. พ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร 76 จังหวัดท่ัวประเทศ และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร
11. ควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร

ระดับ ด้ำนบุคลำกร/ทีมงำน ด้ำนบริหำรจัดกำร ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนอ่ืนๆ (ระบุ)

8. กลุ่มเป้ำหมำย 8.1 วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี 
	8.2 กลุ่มวัยท างาน
	8.3 ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
	8.4 ประชาชนท่ัวไป

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
			       9.1.1 ภาครัฐ
	          - 	คณะกรรมการอ านวยการ/คณะอนุกรรมการบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
          	- 	คณะกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
          	- 	ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงสาธารณสุข,มหาดไทย,ศึกษาธิการ,ยุติธรรม,แรงงาน,การพัฒนาสังคมฯ, ปปส. และกรุงเทพมหานคร
	          - 	ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส านักงานจังหวัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.)  
          	- 	ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของสถานศึกษา 
       			9.1.2 ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
	          - 	ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
			       9.1.3 ภาคเอกชน
	          - 	ผู้บริหาร/นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการ

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงกำร
    9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ 
	       - 	แต่ละภาคส่วนไม่ได้ก าหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางในการสนับสนุน /ด าเนินโครงการฯในกลุ่มเป้าท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ
	       - 	แต่ละภาคส่วนไม่เข้าใจบทบาท และแนวทางการด าเนินงาน



-- อ่ืนๆ --

-- อ่ืนๆ --

-- อ่ืนๆ --
5. การพัฒนาระบบงาน/พัฒนางานในหน่วยงานสัดกัดกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                                       -   

    3.2 องค์ความรู้เดิม                                                                                                                                         1,000,000.00 
     3.2.1 ส่ือสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ กลุ่มเป้ำหมำย

    สมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ ำนวนเป้ำหมำย
    17 จังหวัด และ 5 เขตกรุงเทพมหานคร

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

17 จังหวัด และ 5 เขต
กรุงเทพมหานคร

*** รวมงบประมำณ  1,000,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 1,000,000.00 บาท
     (การผลิตส่ือสัญลักษณ์)
    (100,000.00 อัน x 10.00 บาท)

3. การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และส่ือต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรม และหน่วยงานในเขตสุขภาพ                                                                                                                                         1,000,000.00 
    3.1 องค์ความรู้ใหม่                                                                                                                                                       -   
      3.1.1 จัดท าองค์ความรู้ฯ อย่างน้อย 1 เร่ือง

4. การสนับสนุนส่ือ/องค์ความรู้/งบประมาณให้ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชด าเนินงานตามโครงการฯ                                                                                                                                        21,700,000.00 
    4.2.1  สนับสนุนงบด าเนินการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง กลุ่มเป้ำหมำย

    วัยรุ่นและเยาวชน
จ ำนวนเป้ำหมำย
    12 เดือน / 4 แห่ง

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ซีคอนสแควร์  / ฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต / แฟช่ันไอส์แลนด์ / เดอะ
มอลล์ บางแค

*** รวมงบประมำณ  21,700,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 21,700,000.00 บาท
     (ค่าใช้จ่ายการจัดการและบริหาร)
    (21,700,000.00 บาท)

กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ัวประเทศ
จ ำนวนเป้ำหมำย
    อย่างน้อย 1 เร่ือง

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

5 ภาค / ท่ัวประเทศ*** รวมงบประมำณ  0.00  บำท ***
  - ใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ไม่ใช้งบประมาณ 	 
0.00 บาท

    2.2.2  การฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือข้ึนในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตามแนวพระราชด าริ

กลุ่มเป้ำหมำย
    วัยรุ่นและเยาวชนผู้ติดยา  จาก 5 ภาค 10 คร้ัง / 1,000 คน
จ ำนวนเป้ำหมำย
    ภาคละ 2 รุ่นๆละ 100 คน  เป็น 1,000 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

5 ภาค*** รวมงบประมำณ  3,229,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 3,229,000.00 บาท
     (รวมค่าใช้จ่ายจัดงาน)
    (3,229,000.00 บาท)

    2.2 การอบรมแก่บุคลากรนอกสังกัดกรมฯ/องค์กรเอกชน/ประชาชนท่ีร่วมด าเนินโครงการ                                                                                                                                        10,229,000.00 
    2.1.1  จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่เยาวชนในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้ำหมำย

    สมาชิก TO BE NUMBER ONE ( 800 คน)
จ ำนวนเป้ำหมำย
    2  รุ่นๆละ  400 คน (800 คน)

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี*** รวมงบประมำณ  7,000,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 7,000,000.00 บาท
     (รวมงบประมาณจัดค่าย)
    (2.00 คร้ัง x 3,500,000.00 บาท)

1. การช้ีแจงแนวทาง/วิธีการ/ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                                       -   

2. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นวิทยากร และเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคล่ือนโครงการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ                                                                                                                                        10,229,000.00 
    2.1 การอบรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต                                                                                                                                                       -   

12. วิธี/ข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร
กิจกรรม/กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินงำน(ระบุ setting)

กิจกรรม
(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก)

กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวนเป้ำหมำย งบประมำณ



-- อ่ืนๆ --

-- อ่ืนๆ --

-- อ่ืนๆ --

กิจกรรม/กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินงำน(ระบุ setting)
กิจกรรม

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก)
กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวนเป้ำหมำย งบประมำณ

    9.1.2  โทรทัศน์  ผลิตและเผยแพร่รายการ แฮปป้ีโซไซต้ี กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก และประชาชนท่ัวไป
จ ำนวนเป้ำหมำย
    52 ตอน / 1 รายการ

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ท่ัวประเทศ*** รวมงบประมำณ  4,160,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 4,160,000.00 บาท
     (ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์)
    (52.00 ตอน x 80,000.00 บาท)

8. การสรุปผลการด าเนินงาน / ประชุมวิชาการประจ าปี                                                                                                                                                       -   

9. การรณรงค์สร้างความตระหนัก                                                                                                                                        61,631,000.00 
    9.1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ     
    9.1.1  โทรทัศน์  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY

กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก และประชาชนท่ัวไป
จ ำนวนเป้ำหมำย
    52 ตอน / 1 รายการ

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ท่ัวประเทศ*** รวมงบประมำณ  31,720,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 31,720,000.00 บาท
     (ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์)
    (52.00 ตอน x 610,000.00 บาท)

    7.2.2  จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี กลุ่มเป้ำหมำย
    ผู้รับผิดชอบงาน และเครือข่าย จาก 76 จังหวัด และ 50 เขต
กรุงเทพมหานคร
จ ำนวนเป้ำหมำย
    1 คร้ัง / 80 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

กรุงเทพมหานคร*** รวมงบประมำณ  0.00  บำท ***
  - ใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ไม่ใช้งบประมาณ 	 
0.00 บาท

    7.1 ถอดบทเรียน                                                                                                                                                       -   

    7.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้                                                                                                                                                       -   
    7.2.1   จัดสัมมนาเครือข่ายการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก 76 จังหวัด และ 50 เขต
กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้ำหมำย
    ผู้รับผิดชอบงาน และเครือข่าย จาก 76 จังหวัด และ 50 เขต
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 500 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
จ ำนวนเป้ำหมำย
    1 คร้ัง / 2 วัน / 500 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

กรุงเทพมหานคร*** รวมงบประมำณ  0.00  บำท ***
  - ใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ไม่ใช้งบประมาณ 	 
0.00 บาท

6. การนิเทศ ติดตาม                                                                                                                                                       -   

7. การถอดบนเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้                                                                                                                                                       -   



กิจกรรม/กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินงำน(ระบุ setting)
กิจกรรม

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก)
กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวนเป้ำหมำย งบประมำณ

    9.2.5  จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครประจ าปี กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ ำนวนเป้ำหมำย
    10  คร้ัง (ระดับภาค 40 คน และ ชิงชนะเลิศ 16 คน)

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ระดับภาค  5  ภาค / 
ระดับประเทศ  จัด ณ ศูนย์การค้า 
เจเจมอลล์  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร

*** รวมงบประมำณ  0.00  บำท ***
  - ใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ไม่ใช้งบประมาณ 	 
0.00 บาท

    9.2.4  จัดแข่งขัน/ ประกวด TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ ำนวนเป้ำหมำย
    3 กิจกรรม  / 6 คร้ัง

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ระดับภาค 5 ภาค และ 
ระดับประเทศ  ณ เดอะมอลล์ บาง
กะปิ

*** รวมงบประมำณ  11,500,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 11,500,000.00 บาท
     (จัดการแข่งขัน)
    (11,500,000.00 บาท)

    9.2.3  คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาส
เสด็จฯเย่ียมสมาชิกฯ (จังหวัดภูมิภาค)

กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ ำนวนเป้ำหมำย
    จ านวน  102,000 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

17 จังหวัดภูมิภาค*** รวมงบประมำณ  3,520,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 3,520,000.00 บาท
     (13 คร้ัง  ของบสนับสนุน จาก 7 กระทรวงหลัก)
    (4.00 คร้ัง x 880,000.00 บาท)

    9.2.2  ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเย่ียมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการ
ด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)

กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ ำนวนเป้ำหมำย
    จ านวน  10,000 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

5 เขตกรุงเทพมหานคร*** รวมงบประมำณ  967,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 967,000.00 บาท
     (3 คร้ัง  ของบสนับสนุนจาก 7 กระทรวงหลัก)
    (1.00 คร้ัง x 967,000.00 บาท)

    9.2 การรณรงค์โดยจัดกิจกรรม   
    9.2.1  ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเย่ียมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการ
ด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูมิภาค)

กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก TO BE NUMBER ONE
จ ำนวนเป้ำหมำย
    จ านวน 51,000  คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBERONE

17  จังหวัดภูมิภาค*** รวมงบประมำณ  5,564,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 5,564,000.00 บาท
     (9  คร้ัง ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก 7 
กระทรวงหลัก)
    (8.00 คร้ัง x 695,500.00 บาท)

    9.1.4  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ และหนังสือพิมพ์ กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก และประชาชนท่ัวไป
จ ำนวนเป้ำหมำย
    12 เดือน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ท่ัวประเทศ*** รวมงบประมำณ  2,160,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 2,160,000.00 บาท
     (ประชาสัมพันธ์ผ่าน หนังสือพิมพ์)
    (12.00 เดือน x 180,000.00 บาท)

    9.1.3  วิทยุ  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิก และประชาชนท่ัวไป
จ ำนวนเป้ำหมำย
    96 ตอน / 1 รายการ

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

กรุงเทพมหานคร*** รวมงบประมำณ  2,040,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 2,040,000.00 บาท
     (ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ)
    (96.00 ตอน x 21,250.00 บาท)



กิจกรรม/กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ พ้ืนท่ีท่ีด ำเนินงำน(ระบุ setting)
กิจกรรม

(สอดคล้องกับ 10 กิจกรรมหลัก)
กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวนเป้ำหมำย งบประมำณ

รวมงบประมำณท้ังส้ิน                                                                                                                                        95,000,000.00 

    10.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี

กลุ่มเป้ำหมำย
    คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ จากหน่วยงานและกระทรวง
หลัก
จ ำนวนเป้ำหมำย
    1 คร้ัง / 60 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

กรมสุขภาพจิต*** รวมงบประมำณ  30,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 30,000.00 บาท
     (จัดประชุมภาพรวม)
    (30,000.00 บาท)

10. การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน                                                                                                                                            440,000.00 
    10.1 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี เสด็จเป็นองค์ประธาน)

กลุ่มเป้ำหมำย
    คณะกรรมการอ านวยการฯ จาก หน่วยงาน และกระทรวงหลัก
จ ำนวนเป้ำหมำย
    150 คน / 1 คร้ัง

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข*** รวมงบประมำณ  410,000.00  บำท ***
  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 	 410,000.00 บาท
     (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมภาพรวม)
    (410,000.00 บาท)

    9.2.7  จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี กลุ่มเป้ำหมำย
    สมาชิกจากจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ีเป็นตัวแทน
ระดับภาคและสมาชิกท่ัวประเทศ
จ ำนวนเป้ำหมำย
    ประมาณ 5,000 คน

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ระดับประเทศจัดท่ี อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี

*** รวมงบประมำณ  0.00  บำท ***
  - ใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ไม่ใช้งบประมาณ 	 
0.00 บาท

    9.2.6   จัดประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ส าหรับงานมหกรรมรวมพล เพ่ือ
ส่งเสริมการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปี ประกอบด้วย 6  ประเภท

กลุ่มเป้ำหมำย
- จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ และดีเด่น            
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ใชชุมชนภูมิภาคต้นแบบและดีเด่น
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการต้นแบบ
และดีเด่น                                                               
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาต้นแบบ และดีเด่น 
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ต้นแบบ และ
ดีเด่น                                
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ , ราชทัณฑ์ และคุม
ประพฤติ
จ ำนวนเป้ำหมำย
    จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ท่ัวประเทศ

ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

12 ประเภท  / 5 ภาค*** รวมงบประมำณ  0.00  บำท ***
  - ใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอ่ืน/ไม่ใช้งบประมาณ 	 
0.00 บาท
     (ขอสนับสนุนจาก  7 กระทรวงหลัก)



ส้ินปีงบ 2563 ส านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

ส านักงานโครงการ To Be 
Number One

ส านักงานโครงการ To Be 
Number One

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 ท่ีผ่านเกณฑ์	มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
   2) ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และทักษะ 	ในการป้องกันการติดสารเสพติด (มี
ภูมิคุ้มกันทางจิต)

Setting
เชิงปริมาณ                                     
   1) ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนย์การค้า กรุงเทพฯ 
จ านวน 4 แห่ง  
   2) สมาชิก TO BE NUMBER ONE และแกนน า TO BE NUMBER 
ONE ท่ัวประเทศ                                           
เชิงคุณภาพ                                           
   1) จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONEท่ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนตามเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบท้ัง 5 ภาค                      
   2) โรงเรียน/สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จากท่ัวประเทศ จ านวน 40 แห่ง และ
ศูนย์เพ่ือนใจฯ ในศูนย์การค้าท้ัง 4 แห่ง

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีให้ข้อมูล
เชิงปริมาณ                                               
   1) วัยรุ่นและเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกและใช้บริการศูนย์เพ่ือนใจฯ ใน
ศูนย์การค้าท้ัง 4 แห่ง         
   2) สมาชิก TO BE NUMBER ONE และแกนน า TO BE NUMBER 
ONE ท่ัวประเทศ  
เชิงคุณภาพ
   1) จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONEท่ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนตามเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบท้ัง 5 ภาค 
   2) แกนน า อาสาสมัคร วัยรุ่น และเยาวชนท่ีเข้าาร่วมโครงการ TO BE
 NUMBER ONE

จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มตัวอย่ำง
1) ศูนย์เพ่ือนใจฯ ในศูนย์การค้าท้ัง 4แห่ง     
2) ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE



13. กรอบกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ช่ือตัวช้ีวัด

(ตรงกับท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)
Setting/กลุ่มเป้ำหมำยท่ีให้ข้อมูล/จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่ม

ตัวอย่ำง
วิธีกำรเก็บข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยวิเครำะห์ข้อมูล หน่วยจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน
กรอบเวลำในกำรด ำเนินงำน

แบ
บร

ำย
งำ

น

แบ
บส

อบ
ถำ

ม

su
rv

ey



16.  ควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกรมสุขภำพจิต
    16.1 ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์กรมสุขภำพจิต
        ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมสุขภำพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต
               16.2 ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกรมสุขภำพจิต
        นโยบายท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วม
สัมมนาได้
การด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด

1. แจ้งแผนการจัดสัมมนาฯให้
พ้ืนท่ีทราบล่วงหน้า
2. ปรับแผนการจัดสัมมนาให้
เหมาะสม

ต.ค. 61 - มี.ค. 62 1,384,250.00 ส านักงานโครงการ To Be 
Number One

รำยกำรควำมเส่ียง
ไม่มีการจัดสัมมนาตามแผนท่ีก าหนด

สำเหตุควำมเส่ียง
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจมาก 
2. มีกิจกรรมตามพระด าริกิจกรรมอ่ืนนอกแผน
เพ่ิมข้ึนมา

กลยุทธ์
การควบคุมความเส่ียง

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง
ประสานแผนการด าเนินงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบ
ล่วงหน้า

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้จัดสรรเวลาล่วงหน้า   และ
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักและมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานภายใน
ส านักงานฯ

กลยุทธ์
การควบคุมความเส่ียง

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง
ประสานแผนการด าเนินงานให้
ผู้เก่ียวข้องทราบล่วงหน้า

15. แผนบริหำรควำมเส่ียง
รำยกำรควำมเส่ียง/สำเหตุควำมเส่ียง กลยุทธ์/แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรควำมเส่ียง ตัวช้ีวัดท่ีคำดหวังจำกกำรจัดกำรควำมเส่ียง ข้ันตอน - กิจกรรมกำรจัดกำร ระยะเวลำกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ

4 3 12 การจัดสัมมนาเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จาก 76 จังหวัด 
และ 50 เขตกรุงเทพฯ

รำยกำรควำมเส่ียง
ไม่มีการจัดสัมมนาตามแผนท่ี
ก าหนด

สำเหตุควำมเส่ียง
1.บุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจมาก
2. มีกิจกรรมตามพระด าริกิจกรรม
อ่ืนนอกแผนเพ่ิมข้ึนมา
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14. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง
กิจกรรมภำยใต้โครงกำร หรือ

ลักษณะงำนท่ีมีโอกำสเกิดควำม
เส่ียง

รำยกำรควำมเส่ียง/สำเหตุควำม
เส่ียง

ประเภทควำมเส่ียง คะแนนควำมเส่ียง กลยุทธ์/แนวทำงกำรจัดกำรควำม
เส่ียงด้ำน มิติธรรมำภิบำล (10 หลัก) โอกำส

(ค่ำ
คะแนน 

1-5)

ผลกระทบ
(ค่ำ

คะแนน 
1-5)

คะแนน
ควำมเส่ียง
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ปัญหำหรือ อุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร แนวทำงแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรค
-- อ่ืนๆ --

17. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
    17.1 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีค่านิยม “การเป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”
    17.2 มีบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน
    	17.3 มีบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือข้ึน” 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 ท่ัวประเทศได้รับการ พัฒนาในการด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง
	    17.7 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีขวัญและก าลังใจ

18. องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีท่ีได้จำกกำรด ำเนินโครงกำร
องค์ควำมรู้เดิม
    1) 	รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทางโทรทัศน์ และวิทยุ 
	    2) 	รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	    3) 	รูปแบบและองค์ความรู้ในการจัดท าค่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน   
    	4) 	รูปแบบและองค์ความรู้การด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE
    	5) 	การด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในรูปแบบของสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE
	    6) 	รูปแบบการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
    	7) 	คู่มือการอบรมวิทยากรหลักด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE
    	8) 	องค์ความรู้ส าหรับแกนน า/สมาชิก TO BE NUMBER ONE
องค์ควำมรู้ใหม่
    องค์ความรู้  TO BE NUMBER ONE  ในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่สมาชิกTO BE NUMBER ONE

19. ปัญหำหรือ อุปสรรค/กำรแก้ไขปัญหำ



2564 1) กระตุ้นและสนับสนุนการจัดประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE  NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2) กระตุ้นและสนับสนุนการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชน
3)  สนับสนุนการจัดต้ังและด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจฯให้มีคุณภาพและครอบคลุม โดย สนับสนุนส่ือการจัดอบรมอาสาสมัครฯ และส่ือองค์ความรู้การ
ด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจฯ 
4)  มีการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ภายในศูนย์เพ่ือนใจฯ ในศูนย์การค้าท้ัง 4 แห่ง
5)  มีการจัดการความรู้เร่ืองการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสรุปเป็นองค์ความรู้ในการด าเนินงานส าหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
และ สมาชิก TO BE NUMBER ONE

1) มีชมรม TO BE  NUMBER ONE ท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมการประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบทุกเซตต้ิง 
2) มีการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม
3) ศูนย์เพ่ือนใจฯ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถช่วยเหลือสมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนท่ีมาใช้บริการเบ้ืองต้นได้
4) สมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนท่ีมาใช้บริการมีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5) มีองค์ความรู้ในการด าเนินงานส าหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 เร่ือง

2565 1) กระตุ้นและสนับสนุนการจัดประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE  NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2) กระตุ้นและสนับสนุนการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชน
3)  สนับสนุนการจัดต้ังและด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจฯให้มีคุณภาพและครอบคลุม โดย สนับสนุนส่ือการจัดอบรมอาสาสมัครฯ และส่ือองค์ความรู้การ
ด าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจฯ 
4)  มีการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ภายในศูนย์เพ่ือนใจฯ ในศูนย์การค้าท้ัง 4 แห่ง
5)  มีการจัดการความรู้เร่ืองการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสรุปเป็นองค์ความรู้ในการด าเนินงานส าหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
และ สมาชิก TO BE NUMBER ONE

1) มีชมรม TO BE  NUMBER ONE ท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมการประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบทุกเซตต้ิง 
2) มีการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม
3) ศูนย์เพ่ือนใจฯ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถช่วยเหลือสมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนท่ีมาใช้บริการเบ้ืองต้นได้
4) สมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนท่ีมาใช้บริการมีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5) มีองค์ความรู้ในการด าเนินงานส าหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 เร่ือง

20. แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต
ปีงบประมำณ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ (รำยปี)



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 



 


