
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



ภำ
ระ

รับ
ผิด

ชอ
บ

นิติ
ธร

รม

กร
ะจ

ำย
อ ำ

นำ
จ

เส
มอ

ภำ
ค

ฉัน
ทำ

มติ

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ปร
ะสิ

ทธิ
ภำ

พ

มีส่
วน

ร่ว
ม

โป
ร่ง

ใส

ตอ
บส

นอ
ง

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)



แบบสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานในรอบ 5 เดือน  ปีงบประมาณ  2563 
(ต.ค. 62 –  ก.พ. 63)    

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

3.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 เชิงปริมาณ  
      3.1 จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 7   
 3.2 มีฐานข้อมูลชมรม / สมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 1 ฐานข้อมูล  
    เชิงคุณภาพ   
      3.3 ร้อยละ 80 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพ
  การด าเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ  
 3.4 ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด 
  (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
4.  ผลการด าเนินงาน 

 ล าดับ
ที ่

กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ งบประมาณ 
(ใช้ไป) 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ประจ าปี 2563 
 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม  2562    
ณ กรมสุขภาพจิต 

คณะอนุกรรมการบูรณาการจาก  
8 หน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุม  80   คน  

53,200 ได้ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 
ของหน่วยงานหลักเพ่ือ
เตรียมการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

2 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2563 
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
ณ  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 
องค์ประธานโครงการเสด็จเป็น
องค์ประธานการประชุม โดยมี
คณะกรรมการอ านวยการฯ และ
ผู้บริหารระดับสูง จาก 8 
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  
150  คน 

400,935 ได้แนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ ปี 2563        
ตามพระประสงค์ของ 
องค์ประธานโครงการฯ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องน าไปจัดท า
แผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานและบูรณาการกับ
ภาคส่วนต่างๆ 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ งบประมาณ 

(ใช้ไป) 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

3 การรณรงค์ให้ความรู้จัดกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

   

 1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
 

  

     1.1) โทรทัศน์   -  ผลิตและเผยแพร่รายการ          
TO BE NUMBER ONE Variety 
ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ละ 1 ตอน     
ทางสถานีโทรทัศน์   NBT  เป็น
ระยะเวลา 5 เดือน 
(ต.ค. 61 –  ก.พ. 63)    
 

10,370,000  
 
- วัยรุ่น เยาวชน และ
ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของปัญหา
ยาเสพติดตลอดจนมี
ความรู้  ความเข้าใจใน
การด าเนินงาน
โครงการฯ และ           
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  - ผลิต และเผยแพร่รายการ 
  แฮปปี้โซไซตี้ "สารคดี เรื่อง คนเก่ง 
และดี ทูบี"   งานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE    
สัปดาห์ละ 1 ตอน  
- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
(ต.ค. 61 –  ก.พ. 63)    

1,350,000 

  1.2)  วิทยุ -  ผลิต และเผยแพร่รายการ          
TO BE NUMBER ONE Variety  
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  
สถานี FM 101 MHz  

เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
(ต.ค. 61 –  ก.พ. 63)    

680,000 

  1.3)  หนังสือพิมพ์ 
 

-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ทางหนังสือพิมพ์ 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
(ต.ค. 61 –  ก.พ. 63)    
 

720,000  

 2)  การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 
   2.1) องค์ประธานโครงการเสด็จ
เยี่ยมสมาชิกติดตามผลการด าเนินงาน
เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
และศูนย์เพ่ือนใจTO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE  
FRIEND CORNER)  
ในจังหวัดภูมิภาค  

ในรอบ 5 เดือน  (ต.ค. 61 –  ก.พ. 63) 
จ านวน  10  จังหวัด  ได้แก่  
1)  จ.เลย   (26 พ.ย. 62) 
2)  จ.พิษณุโลก  (9 ธ.ค. 62) 
3)  จ.ตาก  (11 ธ.ค. 62) 
4)  จ.พะเยา  (13 ม.ค. 63) 
5)  จ.เชียงราย   (15  ม.ค. 63) 
6)  จ.ก าแพงเพชร    (23  ม.ค. 63) 
7)   จ.อุดรธานี  (5 ก.พ. 63) 
8)   จ.ยโสธร  (18 ก.พ. 63) 

4,773,000 -  วัยรุ่น เยาวชนและ
ประชาชนมีขวัญและ
ก าลังใจในการร่วมกัน 
รณรงค์และเกิดความ
ยั่งยืนในการด าเนินงาน
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER 
ONE  FRIEND 
CORNER) 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ งบประมาณ 
(ใช้ไป) 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

  9)  จ.อ านาจเจริญ    (20 ก.พ. 63) 
10) จ.สมุทรปราการ  (28 ก.พ.63) 
โดยแต่ละจังหวัดมีผู้บริหารของจังหวัด 
วัยรุ่นเยาวชน ประชาชน และเครือข่าย
สมาชิก TO BE NUMBER ONE            
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับเสด็จ
ประมาณ  2,000 – 3,000 คน 

  

  2.2) คอนเสิร์ตองค์ประธานทรง
แสดงร่วมกับสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE IDOL และศิลปิน
ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ ใน
จังหวัดภูมิภาค 
 

ในรอบ 5 เดือน  (ต.ค. 61 –  ก.พ. 63) 
จ านวน  10  จังหวัด  ได้แก่  
1)  จ.เลย   (26 พ.ย. 62) 
2)  จ.พิษณุโลก  (9 ธ.ค. 62) 
3)  จ.ตาก  (11 ธ.ค. 62) 
4)  จ.พะเยา  (13 ม.ค. 63) 
5)  จ.เชียงราย   (15  ม.ค. 63) 
6)  จ.ก าแพงเพชร    (23  ม.ค. 63) 
7)   จ.อุดรธานี  (5 ก.พ. 63) 
8)   จ.ยโสธร  (18 ก.พ. 63) 

5,280,000 -  สร้างกระแส          
“ การเป็นหนึ่ง           
โดยไม่พึงยาเสพติด ”
และกระแส การเป็น
เยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี ให้เยาวชน / 
สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE   

  9)  จ.อ านาจเจริญ    (20 ก.พ. 63) 
10) จ.สมุทรปราการ  (28 ก.พ.63) 
โดยแต่ละจังหวัดมีผู้บริหารของจังหวัด 
วัยรุ่นเยาวชน ประชาชน และ
เครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับเสด็จ
ประมาณ  
4,000 – 8,000 คน 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ งบประมาณ 

(ใช้ไป) 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

   2.3)  จัดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP ระดับภาคและ
ระดับประเทศ  2020 
แบ่งเป็น 3 รุ่น  
 รุ่น Junior  
 รุ่น Pre-Teenage   
 รุ่น Teenage   

 

 จัดการแข่งขันระดับภาค  5 ครั้ง  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน   80     ทีม 
- ภาคกลางตะวันออก 
 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน   60    ทีม 
- ภาคใต ้
 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน   42   ทีม 
- ภาคเหนือ  
     มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน    51    ทีม 
- และกรุงเทพมหานคร 
 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน   36    ทีม  
โดยแต่ละภาคมีเยาวชนและสมาชิก
เค รื อ ข่ าย  TO BE NUMBER ONE 
มาร่วมชมและเชียร์ประมาณ 1,000 - 
1,500 คน 
 จัดการแข่งขันระดับประเทศ  
โดยองค์ประธานโครงการ เสด็ จ
พระราชทานรางวัล 
 - มีทีมเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  
จ านวน  45  ทีม 
- มีเยาวชนและสมาชิกเครือข่าย TO 
BE NUMBER ONEเข้าร่วมกิจกรรม
และร่วมรับเสด็จ ทั้งสิ้น 4,251  คน 

11,500,000 -  วัยรุ่น เยาวชน 
มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรม
สร้างสรรค ์ที่ถนัด 
ที่ชอบ ได้ฝึก
ทักษะการท างาน
เป็นทีม การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน และ
เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

    2.4)  จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL)  ประจ าปี 2563 
(จาก 76 จังหวัด) 

แถลงข่าว  :  วันที่  9  มกราคม 2563  
การประกวดระดับภาค 
 - ภาคใต้  :  วันที่  25 มกราคม 63  
 ผู้เข้าร่วมประกวดจ านวน 139 คน 
- ภาคกลางและตะวันออก       
   :  วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2563 
 ผู้เข้าร่วมประกวดจ านวน 185 คน  
- ภาคเหนือ  :  22 กุมภาพันธ์ 2563 
 ผู้เข้าร่วมประกวดจ านวน 121 คน 
โดยแต่ละภาคมีเยาวชน และสมาชิก
เครือข่าย TO BE NUMBER ONE 
มาร่วมชม และเชียรป์ระมาณ  800 – 
1,500 คน 
 

23,000,000 - สร้างกระแสให้
เยาวชน/ 
สมาชิกได้พัฒนา
ศักยภาพและ
ความตั้งใจจน
เป็นเยาวชน
ต้นแบบเก่ง   
และดี 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ งบประมาณ 

(ใช้ไป) 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

   2.5) กิจกรรมจัดการประกวดผลการ
ด าเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ทั่วประเทศ 

   

       2.5.1  จัดประกวดระดับภาคและ
กรุงเทพมหานคร 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ร่วมประประกวด  273  แห่ง 
 (29 ม.ค.63 ) 
- ภาคใต ้
 ร่วมประประกวด   แห่ง 
 (25 ก.พ.63) 

  - วัยรุ่น เยาวชน
และประชาชน 
ตลอดจนสมาชิก 

3 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่
เยาวชนในชุมชน 
1)  โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน 

 
 
1.  ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง  
(TO BE NUMBER ONE CAMP) 
ชุมชนกรุงเทพมหานคร  และภูมิภาค 
แก่เยาวชนในสถานศึกษา 
 -  รุ่นที่  23 
 ระหว่างวันที่  20 - 25  ตุลาคม 2562  
  จ านวน   320    คน  
ณ  The Pine Resort จ.ปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,500,000 
 
 

 

 
 
-  วัยรุ่น เยาวชน 
และสมาชิกได้
พัฒนาบุคลิกภาพ  
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและได้เรียนรู้
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต  
ได้พัฒนาตนเอง 

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

1.  ด าเนินกิจกรรมในศูนย์เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONEใน
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร  
4  แห่ง ได้แก่ 
   1) ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ 
   2) ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต 
   3) ศูนย์เดอะมอลล์ บางแค 
   4) ศูนย์ซีคอนสแควร์    
โดยมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณ              
แห่งละ  80 – 120  คน / วัน 
    (ต.ค. 61 –  ก.พ. 63) 

7,149,860 1.  มีสถานที่ๆ
เหมาะสมส าหรับ
วัยรุ่นรวมตวักันท า
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ
และขาดโอกาสที่จะ
เข้าถึงบริการ 
2.  วัยรุ่นที่มาใช้
บริการในศูนย์ฯ มี
ทางออกส าหรับการ
แก้ไขปัญหาและ
ได้รับค าปรึกษา
แนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
3. วัยรุน่ที่มาใช้
บริการในศูนย์ฯ
ได้รับการพัฒนา EQ   
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4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   

     1)  สัมมนาเพ่ือพัฒนาแนวทางและ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE  
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2563  
ณ โรงแรมเอวัน จังหวัดชลบุรี 

- คณะอนุกรรมการตัดสินการ
ประกวดฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
สัมมนา  จ านวน 90  คน 
 

301,239 - ได้เกณฑ์ และ
แนวทางการตัดสิน
การประกวดผลงาน 
TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี 
2563      

 

 

 

ณ   26 กมุภาพนัธ์ 2563 



 

 

  

 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 วิสัยทัศน ์
1.2 พันธกจิ 
1.3 เป้าประสงค ์
1.4 ยุทธศาสตร์ 
1.5 กระบวนงานที่ส าคัญของหน่วยงาน 
1.6 จ านวนบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 วิสัยทัศน์ 

 ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE เป็นองค์กรหลักด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน ด้วยองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน   
เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตให้มีคุณภำพ และเกิดภูมิคุ้มกันทำงจิตที่ดีมีคุณภำพ มีประสิทธิผล 

1.2 พันธกิจ 

 สร้ำงกระแสค่ำนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด” ในกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน 
 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจให้กับวัยรุ่นและเยำวชน 
 บูรณำกำรงำนร่วมกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำย TO BE NUMBER ONE เรื่องกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด 
 วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน 

1.3 เป้าประสงค์ 

 สังคมเยำวชนคนรุ่นใหม่ มีจิตส ำนึกร่วมกันในกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด และให้โอกำสผู้หลงผิดกลับตัว
เป็นคนดีของสังคม 

 เยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงด้ำนจิตใจ เป็นเยำวชนที่มีคุณภำพ มีควำมเก่ง ดี และมีควำมสุข 
 หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ด ำเนินงำนโดยบูรณำกำรร่วมกันในกำรดูแลเยำวชนให้ปลอดภัยจำกยำเสพติด 

และเติบใหญ่อย่ำงเต็มศักยภำพ 

 เครือข่ำย TO BE NUMBER ONE มีควำมเข็มแข็ง และมีศักยภำพ 

1.4 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยมที่เอ้ือต่อกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ 
                     ยำเสพติด 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตให้กับเยำวชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 

1.5 กระบวนงานที่ส าคัญของหน่วยงาน 
 รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด” 
 พัฒนำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  เทคโนโลยีด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 บูรณำกำรงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในกลุ่มเยำวชน  วัยรุ่น ระหว่ำงหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง                             
 พัฒนำเครือข่ำย TO BE NUMBER ONE และจัดบริกำรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
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1.6 จ านวนบุคลากรหน่วยงานจ าแนกตามประเภท และเพศ 

ประเภท จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท และเพศ 

ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 4 10.00 7 17.50 11  28.21 

ลูกจ้างประจ า -  -  -  -   - - 

พนักงานราชการ 13  32.50  15  37.50 28 71.79 

พนักงานกระทรวงฯ - - - - - - 

รวม 17 42.50 22 56.41 39 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.21

71.79

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
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ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 
2.2 งบประมาณทีไ่ด้รบัในการด าเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 
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2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
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2.2 งบประมาณที่ได้รับในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร       95,000,000 บำท 
 งบประมำณท่ีได้รับสนับสนุนจำก 7 กระทรวงหลัก  120,000,000 บำท 
 งบประมำณท่ีได้รับสนับสนุนจำกกรมสุขภำพจิต เพ่ิมเติม    5,000,000 บำท 
 งบด ำเนินกำร         6,813,100 บำท 
 รวมทั้งสิ้น              226, 813,100 บาท 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
3.1 ผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
3.2  ผลการด าเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น   226, 813,100 บาท 
  ใช้ไป      226, 813,100 บาท 
                          คิดเป็นร้อยละ    100 
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3.2 ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

1.1   ผลิตและเผยแพร่รำยกำร TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 - 
กันยำยน 2562  สัปดำห์ละ 1 ตอนๆ ละ 60 นำที  ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ฯ ช่อง NBT  ทุกวัน
เสำร์  เวลำ  20.30 - 21.30 น.   

1.2  ผลิตและเผยแพร่รำยกำร TO BE NUMBER ONE VARIETY on radio ระหว่ำงเดือนตุลำคม 
2561 -  กันยำยน 2562  สัปดำห์ละ 2 ตอนๆ ละ 60 นำที  ทำงสถำนีวิทยุ FM  105 MHz.  ทุก
วันเสำร์และอำทิตย์  เวลำ  10.00 - 11.00 น.   

 1.3  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนโครงกำรฯ 
  1.3.1 รำยกำร “คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 -   

          กันยำยน 2562 ทุกวันอังคำร เวลำ 17.05 - 17.30 น. ทำงสถำนีวิทยุ โทรทัศน์ฯ  
           ช่อง   5 และ Facebook “คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” 

                   1.3.2 ถ่ำยทอดกำรแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
                              THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ฯ ช่อง NBT                                      

1.3.3 ทำงสื่อหนังสือพิมพ์  ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
 1.4   จัดแสดงนิทรรศกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนโครงกำรฯ  
  งำน “มหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE ประจ ำปี 2562”  
  ระหว่ำงวันที่ 13 - 15 กรกฎำคม 2562  ณ อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี 

2.  การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม 
2.1   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมติดตำมผลกำร
 ด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  ONE  ในจังหวัด 
 ภูมิภำคและเขตกรุงเทพมหำนคร          
 2.1.1  ในจังหวัดภูมิภำค  17  จังหวัด  ได้แก่ 

 27  พฤศจิกำยน  2561  เสด็จไปทรงเปิดชมรม  TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
     ณ โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย   
     นครรำชสีมำ  อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

29  พฤศจิกำยน  2561  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
               ณ  โรงเรียนพิบูลมังสำหำร  

อ ำเภอพิบูลมังสำหำร  จังหวัดอุบลรำชธำนี  
 18  ธันวำคม  2561    เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  
    และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE   
    ณ  โรงเรียนอุเทนพัฒนำ  อ ำเภอท่ำอุเทน   
    จังหวัดนครพนม  
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  9  มกรำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  
      และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE   
      ณ  โรงเรียนมุกดำวิทยำนุกูล 
      อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  จังหวัดมุกดำหำร 
  16  มกรำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE

     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
     ณ  โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม 

      อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 18  มกรำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE

     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
    ณ โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี   

อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 
 30  มกรำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 

     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
    ณ โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม   

อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม 
 12 กุมภำพันธ์  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  ONE 

    ณ  โรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ 
    อ ำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
14  กุมภำพันธ์  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 

     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
        ณ  โรงเรียนพิจิตรพิทยำคม   

อ ำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
21  กุมภำพันธ์  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 

     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
        ณ  โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์  

(มัธยมวัดหัตถสำรเกษตร)  ในพระรำชูปถัมภ์  
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช  เจ้ำฟ้ำมหำ 
วชิรำลงกรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร   
อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี   

 29  พฤษภำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  ONE 

    ณ  โรงเรียนบ้ำนบึงอุตสำหกรรมนุเครำะห์   
อ ำเภอบ้ำนบึง  จังหวัดชลบุรี 
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 31  พฤษภำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

    ณ  โรงเรียนคุรุประชำสรรค์   
อ ำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนำท 

 12  มิถุนำยน  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

        ณ  โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ 
อ ำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

    14  มิถุนำยน  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  ONE 

ณ  โรงเรียนควนขนุน  อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 27  มิถุนำยน  2562                เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE   

        ณ  โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์ 
(ขันมำอนุรำษฎร์)  อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร   
จังหวัดสมุทรสำคร 

 31  กรกฎำคม  2562  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  

        ณ  โรงเรียนวิเชียรมำตุ  อ ำเภอเมืองตรัง 
       จังหวัดตรัง 

 20 สิงหำคม 2562 เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE   

   ณ  วิทยำลัยเทคนิคตรำด   
   อ ำเภอเมืองตรำด  จังหวัดตรำด 

 2.1.2  ในเขตกรุงเทพมหำนคร  5  เขต  ได้แก่ 
22  กรกฎำคม 2562 เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และ

ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ  โรงเรียน
รำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย 2  เขตบำงซื่อ  
กรุงเทพมหำนคร    

 14  สิงหำคม  2562 เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
   ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   
   ONE  ณ  ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

เขตบำงพลัด  กรุงเทพมหำนคร 
 26  สิงหำคม 2562      เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  

และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE   
   ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    
   เขตบำงแค  กรุงเทพมหำนคร 
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  30  สิงหำคม 2562 เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวนิทวงศ์  เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหำนคร 

  12  กนัยำยน  2562                  เสด็จไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ  โรงเรียนบ
ดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)  เขตวังทองหลำง  
กรุงเทพมหำนคร 

3.2 จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP   
 2019 (ประจ าปี 2562) 

   วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปิดพ้ืนที่บวกให้เยำวชนได้แสดงออก เปิดประสบกำรณ์ใหม่ ๆ   
      นอกห้องเรียนให้กับเยำวชน 
     2) ส่งเสริมให้เยำวชน คนรุ่นใหม่ได้มำ สำนฝัน แสดงพลัง ในรูปแบบกำรเต้น 
     3)   เสริมสร้ำงพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมัคคี ควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท  
    ในกลุ่มเยำวชน 

   รูปแบบกิจกรรม  
1) กำรรวมกลุ่มของเยำวชนร่วมฝึกฝนในพ้ืนที่  
2) กำรคัดเลือกจำกจังหวัดเข้ำแข่งขันระดับภำค 
3) กำรผ่ำนเข้ำรอบระดับประเทศ 
4) กำรเข้ำค่ำยตำมหลักสูตรที ่โครงกำร TO BE NUMBER ONE ก ำหนด 

เน้นกำรเสริมทักษะและพัฒนำ EQ 
5) กำรเข้ำร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ต้องแสดงโชว์ต่อหน้ำพระพักตร์และเข้ำรับ

พระรำชทำนรำงวัลจำกองค์ประธำน 

   การด าเนินงาน  
   11  ตุลำคม  2561   - แถลงข่ำวกำรจัดกำรแข่งขัน  ณ ลำนเอเทรียม 2  

  ชั้น G  ศูนย์กำรค้ำสยำมเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหำนคร 
          10 - 11 พฤศจิกำยน 2561 - แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

      ณ  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์นครรำชสีมำ   
     จังหวัดนครรำชสีมำ 

   17 - 18 พฤศจิกำยน 2561     - แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภำคใต้ ณ ศูนย์กำรค้ำ 
     จังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต 

   1 - 2  ธันวำคม 2561  -  แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภำคกลำง และภำคตะวันออก 
     ณ ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ   

       จังหวัดชลบุร ี
    15 - 16 ธันวำคม 2561     - แข่งขันชิงชนะเลิศระดับภำคเหนือ ณ ศูนย์กำรค้ำ  
        เมญ่ำ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
    22 - 23 ธันวำคม 2561    -  แข่งขันระดับ กรุงเทพและปริมณฑล 
      ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  กรุงเทพมหำนคร 
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  9 - 11 มกรำคม 2562  - จัดค่ำย TO BE NUMBER ONE  ส ำหรับทีม  
       ที่ชนะระดับภำค  ณ  วังรี รีสอร์ท  จังหวัดนครนำยก                 
   26 - 27 มกรำคม 2562  -  แข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
   27 มกรำคม 2562  - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ 
       พรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธำนและพระรำชทำน
       รำงวัลแก่ทีมชนะเลิศระดับประเทศ 
       ณ  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 

2.3  จัดการแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
 NUMBER ONE IDOL) ประจ าปี 2562   

   วัตถุประสงค์   1) เพ่ือสร้ำงเยำวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ทีเ่ป็นทั้งคน 
   เก่งและคนดีของสังคม 

     2) เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE เห็นแบบอย่ำงกำร 
   เป็นสมำชิก TO BE NUMBER ONE ที่ด ี

     3) เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE เกิดแรงบันดำลใจ 
   ที่จะเอำแบบอย่ำงเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

     4) เพ่ือสร้ำงกระแสให้เกิดสังคม TO BE NUMBER ONE เยำวชน 
   คนเก่งและคนดี 

   รูปแบบกิจกรรม   
   1) คัดเลือกเยำวชน  ตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดในระดับจังหวัดและ 

  ระดับภำค 
  2) น ำเยำวชนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนควำมรู้

ทักษะทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถพิเศษ และทักษะทำงอำรมณ์  สังคม  จำก
วิทยำกรที่มีชื่อเสียง 

   3) น ำเสนอพัฒนำกำร และควำมสำมำรถของเยำวชนทำงสถำนีโทรทัศน์  
   การด าเนินงาน     
   14 มกรำคม 2562     -  แถลงข่ำวกำรจัดกำรประกวด  

       ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 
   19 มกรำคม 2562   -  แข่งขันชิงชนะเลิศ ระดับภำคเหนือ  
        ณ ศูนย์กำรค้ำเมญ่ำ ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 
                                                                  จังหวัดเชียงใหม่ 
   9 กุมภำพันธ์ 2562      -  แข่งขันชิงชนะเลิศ ระดับภำคกลำง  
        และภำคตะวันออก ณ ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค  
        ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี    
       23 กุมภำพันธ์ 2562   -  แข่งขันชิงชนะเลิศ ระดับภำคใต้  
        ณ  ศูนย์กำรค้ำจังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต 
   9 มีนำคม 2562   -  แข่งขันชิงชนะเลิศ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ จังหวัดนครรำชสีมำ  
   16 มีนำคม 2562   -  แข่งขันชิงชนะเลิศ ระดับกรุงเทพมหำนคร  
        ณ ศูนย์กำรค้ำ เดอะ พรอมำนำด รำมอินทรำ กรุงเทพมหำนคร 
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              23 มีนำคม 2562   -  แถลงข่ำวเปิดตัวผู้เข้ำประกวดเข้ำบ้ำน TO BE  
      NUMBER ONE HOME ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  
      จังหวัดปทุมธำนี 
         24 มีนำคม -  27 เมษำยน 2562 -  ผู้เข้ำประกวดเข้ำรับกำรพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ  
       (เข้ำบ้ำน) ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธำนี  
    30 มีนำคม 2562   -  กำรแสดงคอนเสิร์ตรอบคัดเลือกระดับประเทศ ครั้งที่ 1    
                  ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
     6 เมษำยน 2562   -  กำรแสดงคอนเสิร์ตรอบคัดเลือกระดับประเทศ ครั้งที่ 2   
          ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
   13 เมษำยน 2562   -  กำรแสดงคอนเสิร์ตรอบคัดเลือกระดับประเทศ ครั้งที่ 3   
                      ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
   20 เมษำยน 2562   -  กำรแสดงคอนเสิร์ตรอบคัดเลือกระดับประเทศ ครั้งที่ 4   
                 ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
   27 เมษำยน 2562   -  กำรแสดงคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ 
       พรรณวดี  เสด็จพระรำชทำนรำงวัลแก่ผู้ชนะเลิศ   
          ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

3. ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ  
 3.1   เข็มสัญลักษณ์โครงกำร   
 3.2 นิตยสำร TO BE NUMBER ONE รำยไตรมำส 
 3.3 นิตยสำร TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9   
4. ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 

1. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมกำรณ์ที่จะสร้ำงกิจกรรมดีๆ  เพ่ือด ำเนิน
กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะผู้ อ่ื น  เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ม ำ ชิ ก ใ ช้ เ ว ล ำ ว่ ำ ง  
ให้เป็นประโยชน์  เกิดควำมภำคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่ำของตนเอง  อันเป็นหนทำงห่ำงไกลยำเสพติด รวมทั้งให้
โอกำสและสนับสนุนกำรคืนคนดีสู่สังคมของสมำชิก “ใครติดยำยกมือขึ้น”  ด ำเนินกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดร่วมกัน  โดยชมรมจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน  สถำนประกอบกำร  สถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน และส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด 
  องค์ประกอบในกำรด ำเนินงำนของชมรม TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 3  ก  ได้แก่   กรรมกำร 
หมำยถึง กลุ่มเยำวชน บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงน้อย 5 คน  เพ่ือเป็นกรรมกำรชมรมกองทุน หมำยถึง 
กรรมกำรและสมำชิกร่วมด ำเนินกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือน ำเงินรำยได้หมุนเวียนใช้จ่ำยในชมรม  และ กิจกรรม 
หมำยถึง “กำรท ำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน” เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมำชิกใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์เกิดควำมภำคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่ำของตนเอง  อันเป็นหนทำงห่ำงไกลยำเสพติด รวมทั้งให้
โอกำสและสนับสนุนกำรคืนคนดีสู่สังคมของสมำชิก “ใครติดยำยกมือขึ้น”  โดยในปี 2562 มีสมำชิก TO BE 
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NUMBER ONE ทั่วประเทศ  29,284,888  คน  และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  จ ำนวน  
71,501  แห่ง 

2. การจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND 
CORNER) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
  วัตถุประสงค์  เพ่ือกำรช่วยเหลือดูแลสมำชิก  และพัฒนำสมำชิกให้มีคุณภำพและมีควำมสุข  กำร
ด ำเนินงำนภำยใต้แนวคิด “ปรับทุกข์  สร้ำงสุข  แก้ปัญหำ  พัฒนำEQ” ทั้งจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
  การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  2.1  กำรจัดตั้งและด ำเนินกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชมรม 

  TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถำนศึกษำ  ชุมชน  สถำนประกอบกำร  สถำนพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยำวชน เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน และส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด ทั้งในส่วนภูมิภำค 
และกรุงเทพมหำนคร  ในปี 2562 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  
จ ำนวน  9,850  แห่ง 

  2.2  ก ำ ร จ ัด ตั ้ง แ ล ะ ด ำ เ น ิน ก ิจ ก ร ร ม ใ น ศ ูน ย ์เ พื ่อ น ใ จ  TO BE NUMBER ONE ใ น
ห้ำงสรรพสินค้ำกรุงเทพมหำนคร  4  แห่ง  ได้แก่     

   -   ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์     
    -   ศูนย์ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต     
    -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ 
            -   ศูนย์เดอะมอลล์  บำงแค  
   ในปี  2562  มีผู้มำใช้บริกำร  รวมทั้งสิ้น  93,146  คน   ดังนี้ 
          -   ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ จ ำนวน  22,566  คน  
         -   ศูนย์ฟิวเจอร์พำร์ค  รังสิต จ ำนวน  22,154  คน  
          -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ จ ำนวน  27,750  คน  
          -   ศูนย์เดอะมอลล์  บำงแค จ ำนวน  20,676  คน 

3.  จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง  
 วัตถุประสงค ์   1) เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE ได้รับกำรฝึกฝนทักษะ 
   กำรช่วยเหลือเพ่ือนและผู้อื่นด้วยกำรให้ค ำปรึกษำ   
   2)   เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้กำรพัฒนำ 
   บุคลิกภำพส ำหรับวัยรุ่น 
   3) เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE  ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 
    กำรพัฒนำ EQ  เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนจิตใจ 
   4)   เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE  เรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
   ประสบกำรณ์กับเพื่อนสมำชิก 
          5)   เพ่ือให้เยำวชนสมำชิก TO BE NUMBER ONE  มีโอกำสเข้ำถึงกิจกรรม 
                                  ทีท่ ำแล้วตนเองและผู้อ่ืนเกิดควำมสุข  ท ำให้เกิดควำมม่ันใจ  กล้ำคิด   
   กล้ำท ำ  และกล้ำแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
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   รูปแบบกิจกรรม 
   แบ่งกิจกรรมเป็น 3  กลุ่ม  ได้แก่  

1) กลุ่มกิจกรรม “ ต้องเรียนรู้”  ได้แก่  กำรฝึกทักษะกำรให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น  และ
เทคนิคกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์  เพ่ือให้สมำชิกและแกนน ำมีควำมรู้
ควำมสำมำรถกลับไปเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ  และเป็นผู้น ำจัดกิจกรรมพัฒนำควำม
ฉลำดทำงอำรมณ์  ให้กับเพ่ือนๆในพ้ืนที่      

2) กลุ่มกิจกรรม “ควรเรียนรู้”  ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ  มำรยำททำงสังคม   กำร
พัฒนำด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย ภำษำอังกฤษ จีน และเกำหลี    

3) กลุ่มกิจกรรม “น่ำเรียนรู้”  ได้แก่  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกิจกรรมสร้ำงสรรค์
ที่ตนเองสนใจ  เช่น  ด้ำนกำรแสดง  กำรเต้น  กำรร้องเพลง  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬำ   

   การด าเนินงาน 
 รุ่นที่  21 ระหว่ำงวันที่  14 - 19  ตุลำคม 2561    จ ำนวน  403  คน 
 รุ่นที่  22 ระหว่ำงวันที่  9 - 14  มีนำคม 2562    จ ำนวน  378  คน 

4. ผลิตและพัฒนาสื่อส าหรับเครือข่าย แกนน า และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 8 เรื่อง 
 4.1  คู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวัฒนำพรรณวดี ฉบับปรับปรุง ปี 2560 
 4.2  คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะของเยำวชน เรื่ อง "ฝึกคิดแก้ปัญหำพัฒนำ EQ" ส ำหรับ
 อำสำสมัคร/แกนน ำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 4.3  คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะของเยำวชนเรื่อง  "กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมี
 เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ส ำหรับอำสำสมัคร/แกนน ำศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
 4.4  สั่งสมองให้เลิกเสพ ด้วยสติและชีวิตที่มีคุณค่ำ 
 4.5 คู่มือกำรอบรมอำสำสมัครแกนน ำศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง ปี 2562 
 4.6 คู่มือแนวทำงพัฒนำกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ทศวรรษที่ 2 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562 
 4.7     หนังสือองค์ควำมรู้กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตและทักษะกำรด ำรงชีวิต ส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน 
 4.8    คู่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับอำสำสมัคร แกนน ำ
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การสร้างและพัฒนาเครือข่าย   

1. ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริ
วัฒนำพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธำนกำรประชุม มีคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม
ประมำณ  150  คน  

2. ประชุมคณะอนุกรรมกำรบูรณำกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER 
ONE  ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลำคม 2561 

3. สัมมนำคณะอนุกรรมกำรตัดสินกำรประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ ำปี 2562   
    ระหว่ำงวันที่ 7 - 8  มกรำคม 2562  มีคณะอนุกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวน  100 คน 
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4. ส ัมมนำเคร ือข ่ำย TO BE NUMBER ONE ประจ ำป ี 2562  ระหว ่ำงว ันที ่ 1  -  2  เมษำยน 2562 
 กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งสิ้น  914  คน  ประกอบด้วย    
  1)  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  
  2)  ผู้รับผิดชอบงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัด 
  3)  ผู้แทนจำกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
  4) ผู้แทนจำกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร  
  5)  ผู้แทนจำกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค  
  6)  บุคลำกรจำก เรือนจ ำ / ทัณฑสถำน  
  7)  บุคลำกรจำก สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  
  8)   บุคลำกรจำก ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด  
  9)   ผู้รับผิดชอบงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE จำกชุมชน 
   กรุงเทพมหำนคร      
  10)  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิต  
  11)  คณะอนุกรรมกำรบูรณำกำรฯ และคณะอนุกรรมกำรตัดสินฯ    
5.  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำร TO BE NUMBER  ONE  ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนหลัก ระยะที่ 1 กำรเตรียม

ด ำเนินงำนจัดท ำฐำนข้อมูล  โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรบูรณำกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะท ำงำนจัดท ำฐำนข้อมูล TO BE NUMBER ONE  เพ่ือหำรือแนวทำง 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูล  และระบบรำยงำนที่เป็นรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน จ ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

  5.1  วันที่ 17 มกรำคม 2562  จ ำนวน 50 คน 
  5.2 วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำนวน 35 คน 
  5.3 วันที่  5 กันยำยน 2562 จ ำนวน 40 คน 
  5.4 วันที่  9 - 10 กันยำยน 2562 จ ำนวน 120 คน 
  สรุปผลการด าเนินงาน 
  ได้ร่ำงแบบบันทึกฐำนข้อมูลสถำนะชมรม และสมำชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภททั่วประเทศ  เพื่อ

เตรียมด ำเนินงำนระยะที่ 2 ในปี 2563  ในกำรจัดท ำระบบรำยงำนด้วยโปรแกรม  ซึ่งจะมีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  โดยมีแผนด ำเนินกำรในกำรประชุมก ำหนด
คุณลักษณะของรำยละเอียดโปรแกรมเพ่ือกำรคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้ำงบริษัทผู้รับผิดชอบจัดท ำระบบ  ตรวจรับ
โปรแกรม ทดลองใช้ ปรับและพัฒนำระบบให้ได้มำตรฐำน  เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมและรำยงำนข้อมูลร่วมกัน
ต่อไป  

6.  จัดประกวดผลงำนในโครงกำร TO BE NUMBER ONE ประจ ำปี  2562  
 6.1 รอบท่ี 1 ระดับภำค เพ่ือคัดเลือกจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ดีเด่นระดับภำค ดังนี้ 

 6.1.1 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  5  กุมภำพันธ์  2562  ณ  โรงแรมพูลแมน   
  ขอนแก่น  รำชำ  ออคิด  จังหวัดขอนแก่น 

  6.1.2 ภำคใต้  ในวันที่  27  กุมภำพันธ์  2562  ณ  โรงแรมไดมอนด์ พลำซ่ำ  
  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
    6.1.3 ภำคกลำงและภำคตะวันออก  ในวันที่  5  มีนำคม  2562  ณ  โรงแรมแอมบำสซำเดอร์   
   ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ  จังหวัดชลบุรี 
 6.1.4 ภำคเหนือ  ในวันที่  27  มีนำคม  2562  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
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 6.1.5  กรุงเทพมหำนคร  ในวันที่  18 - 19 มีนำคม  2562   ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  
                  เขตดินแดง   กรุงเทพมหำนคร  
                  

 6.2  รอบที่ 2  ลงพื้นที่ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัด และชมรม  TO BE NUMBER 
ONE ที ่ไ ด ้ร ับ ค ัด เ ล ือ ก ด ีเ ด ่น ร ะ ด ับ ภ ำ ค  แ ล ะ ผ ่ำ น เ ก ณ ฑ ์ร ัก ษ ำ ม ำ ต ร ฐ ำ น  
พร้อมเป็นต้นแบบ รวม  383  แห่ง 

 6.3   รอบที ่ 3  ตัดสินระดับประเทศ ในงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE 
ประจ ำปี  2562  ระหว่ำงวันที่ 13 - 15 กรกฎำคม 2562  ณ  อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธำนี  
วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  องค์
ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE  ที่ทรงทุ่มเท           พระวรกำยทรงงำนต่อเนื่อง  มำ
ตลอดระยะเวลำ 17 ปี รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในกลุ่มสมำชิกและเครือข่ำย TO BE NUMBER ONE 
ทั่วประเทศ   

ตารางจ านวนจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปี 2547 - 2562 

ปีที ่
เข้ำร่วม
ประกวด 

จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน 
จังหวัด 
(แห่ง) 

ชุมชน
ภูมิภำค 
(ชมรม) 

สถำนศึกษำ 
(ชมรม) 

ชุมชน 
กทม. 

(ชมรม) 

สถำน
ประกอบกำร 

(ชมรม) 

สถำน
พินิจฯ 
(ชมรม) 

เรือนจ ำ/
ทัณฑ
สถำน 
(ชมรม) 

ส ำนัก 
งำนคุม
ประพ ฤติ
(ชมรม) 

รวม 
(แห่ง/
ชมรม) 

2547 13 12 12 - 12 - - - 49 
2548 8 9 13 - 12 - - - 42 
2549 8 9 13 9 12 - - - 51 
2550 23 53 59 9 38 - - - 182 
2551 28 56 63 43 49 - - - 239 
2552 32 65 81 32 66 - - - 276 
2553 34 69 84 40 78 - - - 305 
2554 34 69 83 37 75 - - - 298 
2555 50 68 87 44 85 - - - 334 
2556 72 93 149 54 108 - - - 476 
2557 71 93 162 60 110 - - - 496 
2558 74 102 192 51 117 - - - 536 
2559 72 108 210 51 110 - - - 551 
2560 71 120 199 55 108 31 - - 584 
2561 75 117 217 55 95 48 40 - 647 
2562 76 136 268 89 92 54 78 41 834 
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7.  กำรจัดโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตและกำยเจ้ำหน้ำที่กระทรวงสำธำรณสุขด้วยกำรออกก ำลังกำย  และจัดกำรแข่งขัน
กีฬำวอลเลย์บอลนัดพิเศษระหว่ำงผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนในพระองค์ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  ระหว่ำงวันที่ 14 - 15  สิงหำคม 2562   ณ  อำคำรศูนย์สุขภำพ
และกีฬำสวนสุนันทำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  โดยมีผู้บริหำร บุคลำกรกระทรวง
สำธำรณสุข และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ในพระองค์ฯ เข้ำร่วมกิจกรรม รวม 600  คน 

 จากการด าเนินงาน ส่งผลให้มีสมาชิก ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในปี 2562 ดังนี้ 
1. มีสมำชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  จ ำนวน  29,284,888   คน 

1.1. นักเรียน/นักศึกษำ 10,518,254   คน 
1.2. พนักงำน/ลูกจ้ำง ในสถำนประกอบกำร   457,385   คน 
1.3. เยำวชนและประชำชนทั่วไป 17,985,308   คน 
1.4. สมำชิกใครติดยำยกมือขึ้น 323,941  คน 

2. มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  จ ำนวน  71,501 แห่ง 
2.1. ชมรมในสถำนศึกษำ 33,526   แห่ง 
2.2. ชมรมในสถำนประกอบกำร 1,248   แห่ง 
2.3. ชมรมในชุมชน 36,371   แห่ง 
2.4. ชมรมในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน                  95   แห่ง 
2.5. ชมรมในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน                                          142   แห่ง 
2.6. ชมรมในส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด                                119   แห่ง 

3. มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ  จ ำนวน   9,850    แห่ง 
3.1. สถำนศึกษำ 6,156   แห่ง 
3.2. สถำนประกอบกำร                                                      538   แห่ง 
3.3. ชุมชน                                                                   3,045  แห่ง 
3.4. สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 51   แห่ง 
3.5. เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน                                                      40   แห่ง 
3.6. ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด                                            20  แห่ง 

 ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามตัวชี้วัด 

1.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 1.1 ร้อยละของผู้มีอำยุ 10 - 24 ปีเป็นสมำชิก TO BE NUMBER ONE 
 1.2   จ ำนวนผู้มำรับบริกำรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย ร้อยละ 7    
 1.3   ร้อยละ 75 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนดีเด่น มีกำรพัฒนำ   

  คุณภำพ กำรด ำเนินงำนในระดับท่ีสูงขึ้นตำมเกณฑ์มำตรฐำนต้นแบบ 
 1.4    ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันกำรติดสำร  

  เสพติด (มีภูมิคุ้มกันทำงจิต) 
1.5   ผลิตองค์ควำมรู้ TO BE NUMBER ONE  อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 2.1 ร้อยละ    91.34   ของผู้มีอำยุ 10 - 24 ปีเป็นสมำชิก TO BE NUMBER ONE  
   -  ฐำนข้อมูลประชำกรกลำงปี  2561   =     4,127,093    ล้ำน   
   -  สมำชิก TO BE NUMBER ONE  ณ  สิ้นปี 2562   =   3,769,687      ล้ำน 

 2.2 จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในห้ำงสรรพสินค้ำ 4 แห่ง
(กรุงเทพมหำนคร) เพิ่มขึ้น  7.096 %              

  -  ปีงบประมำณ 2561  มีผู้รับบริกำร จ ำนวน     86,787  คน 
  -  ปีงบประมำณ 2562  มีผู้รับบริกำร จ ำนวน     92,946  คน     

 2.3 จ ำนวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนดีเด่น มีกำรพัฒนำคุณภำพ
ด ำเนินงำนในระดับที่สูงขึ้นตำมเกณฑ์มำตรฐำนต้นแบบ  คิดเป็นร้อยละ     88.01     

   -  ปีงบประมำณ 2562  จ ำนวนชมรมท่ีเข้ำร่วมประกวดระดับภำค  จ ำนวน  834 ชมรม 
      และผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนต้นแบบ       จ ำนวน  734 ชมรม 

  2.4  ร้อยละ  97.5  ของแกนน ำเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้และทักษะในกำรเสริมสร้ำง 
  ภูมิคุ้มกันทำงจิต  (ตำมผลกำรวิจัยฯ)     
  -  ผลส ำรวจแกนน ำมีภูมิคุ้มกันทำงจิตในกำรป้องกันกำรติดสำรเสพติดอยู่ในระดับดี จ ำนวน 887 คน  
     จำกแกนน ำทั้งหมดที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 910 คน 

 2.5  ผลิตองค์ควำมรู้ TO BE NUMBER ONE  จ านวน   5   เรื่อง 
  1) คู่มือกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  2) คู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE 
  3) องค์ควำมรู้กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตและทักษะกำรด ำรงชีวิตส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน 
  4) คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะของเยำวชน เรื่อง “ฝึกคิด  แก้ปัญหำ  พัฒนำ EQ” 
  5) คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะของเยำวชน เรื่อง “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร” 
 
3. ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 

3.1 เชิงปริมาณ   
 มีจ ำนวนจังหวัด/ ชมรมTO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภำพในกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ            
เสพติดตำมแนวทำงโครงกำร TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 

- ปีงบประมำณ 2561  จ ำนวนชมรมท่ีเข้ำร่วมประกวดระดับภำค จ ำนวน  615  ชมรม 
- ปีงบประมำณ 2562  จ ำนวนชมรมท่ีเข้ำร่วมประกวดระดับภำค จ ำนวน  834 ชมรม   

เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  35.60 
3.1 เชิงเวลา    

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับจิตเวชยำเสพติดที่ได้รับกำรถ่ำยทอดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 80 
      คิดเป็นร้อยละ 100  เพรำะถ่ำยทอดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 



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

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

3.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 3.1 ร้อย ............ของผู้มีอายุ 10 - 24 ปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
 3.2   จ านวนผู้มารับบริการศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 7    
 3.3 ร้อยละ 75 ของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพ 
  การด าเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ 
 3.4  ร้อยละ 80 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด 
  (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) 
 3.5   ผลิตองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE  อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

4.  ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
 4.1 ร้อย    91.34   ของผู้มีอายุ 10 - 24 ปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
   -  ฐานข้อมูลประชากรกลางปี  2561   =     4,127,093    ล้าน   
   -  สมาชิก TO BE NUMBER ONE  ณ  สิ้นปี 2562   =   3,769,687      ล้าน 

 4.2 จ านวนผู้เข้ารับบริการในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง (กรุงเทพมหานคร) 
     เพิ่มข้ึน  7.096 %              
  -  ปีงบประมาณ 2561  มีผู้รับบริการ จ านวน     86,787  คน 
  -  ปีงบประมาณ 2562  มีผู้รับบริการ จ านวน     92,946  คน     

 4.3 จ านวนจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพด าเนินงาน
  ในระดับท่ีสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ  คิดเป็นร้อยละ     88.01     
   -  ปีงบประมาณ 2562  จ านวนชมรมท่ีเข้าร่วมประกวดระดับภาค  จ านวน  834 ชมรม 
      และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ       จ านวน  734 ชมรม 

  4.4  ร้อยละ    97.5       ของแกนน าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้าง 
  ภูมิคุ้มกันทางจิต  (ตามผลการวิจัยฯ)     
  -  ผลส ารวจแกนน ามีภูมิคุ้มกันทางจิตในการป้องกันการติดสารเสพติดอยู่ในระดับดี จ านวน 887 คน  
     /  แกนน าทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะฯ จ านวน 910 คน 

 4.5  ผลิตองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE  จ านวน   5   เรื่อง 
  1) คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  2) คู่มือการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
  3) องค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะการด ารงชีวิตส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
  4) คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง “ฝึกคิด  แก้ปัญหา  พัฒนา EQ” 
  5) คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” 
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ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 
 
เชิงปริมาณ  มีจ านวนจังหวัด/ ชมรมTO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา            
เสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 

- ปีงบประมาณ 2561  จ านวนชมรมท่ีเข้าร่วมประกวดระดับภาค จ านวน  615  ชมรม 
- ปีงบประมาณ 2562  จ านวนชมรมท่ีเข้าร่วมประกวดระดับภาค จ านวน  834 ชมรม   

เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ  35.60 

 

เชิงเวลา   องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชยาเสพติดที่ได้รับการถ่ายทอดตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

   คิดเป็นร้อยละ 100  เพราะถ่ายทอดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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4.  ผลการด าเนินงาน 

 ล าดับที ่ 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 

2  การรณรงค์ให้ความรู้จัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
    1.1) โทรทัศน์   

 

-  ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE 
NUMBER ONE Variety ทุกวันเสาร์ 
สัปดาห์ละ 1 ตอน ทางสถานีโทรทัศน์   
ช่อง 11 เป็นระยะเวลา 12  เดือน 
(ต.ค. 61 –  ก.ย. 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  12  เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)    

  1.3)  หนังสือพิมพ์ 
 

-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา  12  เดือน 
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62)    
 

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



- 4 - 
 

 

ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
     1.4) ผลิต และเผยแพร่รายการ 

          โทรทัศน์  
       

   -  แฮปปี้โซไซตี้ "สารคดี เรื่อง 
     คนเก่ง และดี ทูบี"    

 -  ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
สัปดาห์ละ 1 ตอน  
- สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เป็น 
ระยะเวลา 12  เดือน 
(ต.ค. 61 – ก.ย. 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.ย. 62) จ านวน 17 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) 

  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) 
11) จ.ชลบุรี  (29 พ.ค. 62) 
12) จ.ชัยนาท  (31 พ.ค. 62) 
13) จ.กระบี่  (12 มิ.ย. 62) 
14) จ.พัทลุง  (14 มิ.ย. 62) 
15) จ.สมุทรสาคร (27 มิ.ย. 62)  
16) จ.ตรัง  (31 ก.ค. 62) 
17) จ.ตราด  (26 ส.ค. 62)  
เขตกรุงเทพมหานคร  5  เขต 
1)  เขตบางซ่ือ  (22 ก.ค. 62) 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
  2)  เขตบางพลัด  (14 ส.ค.62 ) 

3)  เขตบางแค  (26 ส.ค. 62) 
4)  เขตหนองจอก (30 ส.ค. 62) 
5)  เขตวังทองหลาง (12 ก.ย. 62) 

 

  2. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 
(ต.ค. 61 – ก.ย. 62) จ านวน 17 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) 
11) จ.ชลบุรี  (29 พ.ค. 62) 
12) จ.ชัยนาท  (31 พ.ค. 62) 
13) จ.กระบี่  (12 มิ.ย. 62) 
14) จ.พัทลุง  (14 มิ.ย. 62) 
15) จ.สมุทรสาคร (27 มิ.ย. 62)  
16) จ.ตรัง  (31 ก.ค. 62) 
17) จ.ตราด  (26 ส.ค. 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 
 

-  วัยรุ่น เยาวชน มีการท า
กิจกรรมสร้างสรรค์และรู้สึกมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
  - เข้ารอบระดับประเทศ  

  จ านวน 28  ทีม 
-  เสด็จพระราชทานรางวัล 
วันอาทิตย์ที่  27 มกราคม  2562 
ณ  MCC Hall  The mall บางกะป ิ 

 

  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     
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 :  วันที่ 9 มีนาคม 2562 
- กรุงเทพมหานคร 
 :  วันที่ 16 มีนาคม 2562 
ระดับประเทศ 

แถลงข่าวเข้าบ้าน   
:  วันที่  23  มีนาคม 262 
คอนเสิร์ต  ครั้งที่  1      

     :  วันที่  30 มีนาคม  2562 
คอนเสิร์ต  ครั้งที่  2      

     :  วันที่  6 เมษายน  2562 
คอนเสิร์ต  ครั้งที่  3      

     :  วันที่  13 เมษายน  2562 
คอนเสิร์ต  ครั้งที่  4      

     :  วันที่  20 เมษายน  2562 
- เสด็จพระราชทานรางวัล 
วันเสาร์ที่  27 เมษายน  2562 
ณ  ศูนย์การค้า JJ Mall จตุจักร 

- สร้างกระแสให้เยาวชน/ 
สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ
และความตั้งใจจนเป็น
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

  5. จัดประกวดการน าเสนอผลงานโครงการ
ส าหรับงานมหกรรมรวมพล ระดับภาค 4 
ภาคและกรุงเทพมหานคร (ภาคเหนือ,ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคกลาง,ภาคใต้และ
กรุงเทพฯ)   
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ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 

   

6. จัดงานมหกรรมรวมพล  TO BE  
NUMBER ONE  โดยการแสดงนิทรรศการ
เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะระดับประเทศ จากระดับ
ภาคและกรุงเทพมหานคร 

- วัยรุ่น เยาวชนและ
ประชาชน ตลอดจนสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE  
และเครือข่ายมีความรู้  
ความเข้าใจในการป้องกัน 

  7. จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE และประชาสัมพันธ์งาน 
ระหว่างวันที่   กรกฎาคม 2562 
ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี   
- เชิญกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน / สมาชิก            
TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป  
ประมาณวันละ 10,000 คน) 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน         
TO BE NUMBER ONE 

 3) ผลิตเพลง เพื่อใช้ในงานประกวด 
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE  
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE 
IDOL) ประจ าปี  2562 

- เพลงส าหรับใช้ในงานประกวด  
 โดยองค์ประธานโครงการฯ  

ณ  ศูนย์การค้า JJ Mall กรุงเทพฯ 
 

-  เพ่ือสร้างกระแสให้
เยาวชนสมาชิกได้พัฒนา
ศักยภาพและความตั้งใจจน
เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

3 การสร้างเสริมภูมคิุ้มกันทางจิตให้แก่
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 
 

-  รุ่นที่  22 
 ระหว่างวันที่   9 - 14  มีนาคม 2562  
  จ านวน   425    คน  
(เด็ก  378   คน ผู้สังเกตการณ์  47  คน) 
ณ  The Pine Resort จ.ปทุมธานี 

 
 
-  วัยรุ่น เยาวชน และ
สมาชิกได้พัฒนาบุคลิกภาพ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และได้เรียนรู้การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต  ได้พัฒนา
ตนเอง 
 

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

1.  ด าเนินกิจกรรมในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONEในห้างสรรพสินค้าใน
กรุงเทพมหานคร  4  แห่ง ได้แก่ 
   1) ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ 

1.  มีสถานที่ๆเหมาะสม
ส าหรับวัยรุ่นรวมตัวกันท า
กิจกรรมที่ตนเองสนใจและขาด
โอกาสที่จะเข้าถึงบริการ 
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   2) ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต 2.  วัยรุ่นที่มาใช้บริการใน 
ล าดับที่ กิจกรรมตามแผน ผลผลิต / ผลงานที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ 

  3) ศูนย์เดอะมอลล์ บางแค 
   4) ศูนย์ซีคอนสแควร์    
โดยมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณ              
แห่งละ  80 – 120  คน / วัน 

 

ศูนย์ฯ มีทางออกส าหรับการ
ปรับทุกข์และได้รับค าปรึกษา
แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

3.  วัยรุ่นที่มาใช้บริการใน
ศูนย์ฯได้รับการพัฒนา EQ   

4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  

     1)  สัมมนาเพ่ือพัฒนาแนวทางและ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE  

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

- แนวทางการด าเนินงานและ
การประกวด ปี 2562       

  2)  สัมมนาเครือข่าย TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปี 2562 

 

- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกวด
ในปี 2562  (ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวดฯ)  
- ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  914  คน 
- เป็นผู้แทนจากจังหวัด (8 setting) จาก
จังหวัดภูมิภาค และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร 
- ระหว่างวันที่   1 – 2  เมษายน  2562  
ณ   โรงแรมรามาการ์เด้นส์  โฮเต็ล  
กรุงเทพมหานคร 

- แนวทางการด าเนินงานและ
การประกวด ปี 2562       

 
 ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.   มีการจัดกิจกรรมนอกแผน  เนื่องจากองค์ประธานพระราชทานแนวทางในการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
2.   จากการสัมมนาเครือข่ายประจ าปี มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติมส าหรับเครือข่ายในการ
 ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส าหรับ
 สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
 

 
ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2562 

 



  สรุปผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี 2562 
ตุลาคม  2561  -  กนัยายน  2562 

................................................................  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
 ยาเสพตดิ 
1.  การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ 

1.1   ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่างเดือนตุลาคม 
 2561 - กนัยายน 2562  สัปดาห์ละ 1 ตอนๆ ละ 60 นาท ี ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ   
 ช่อง NBT  ทุกวนัเสาร์  เวลา  20.30 - 21.30 น.   

1.2  ผลติและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY on radio ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562  สัปดาห์ละ 2 ตอนๆ ละ 60 นาที  ทางสถานีวิทยุ FM   
105 MHz.  ทุกวนัเสาร์และอาทติย์  เวลา  10.00 - 11.00 น.   

 1.3  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานโครงการฯ 
  1.3.1 รายการ “คนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” ระหว่างเดือนตุลาคม

 2561 -  กันยายน 2562 ทุกวันอังคาร เวลา 17.05 - 17.30 น. ทางสถานีวทิยุ
 โทรทศัน์ฯ ช่อง 5 และ Facebook “คนเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE” 

                   1.3.2 ถ่ายทอดการแข่งขนั TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
                               THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์ฯ ช่อง NBT                                      

1.3.3 ทางส่ือหนังสือพมิพ์  ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กนัยายน 2562 
 1.4   จดัแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานโครงการฯ  

   งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2562” 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารอมิแพค็ ฟอร่ัม เมืองทองธานี 

2.  การรณรงค์โดยการจดักจิกรรม 
2.1   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมติดตามผลการ

 ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
 ONE  ในจงัหวดัภูมภิาคและเขตกรุงเทพมหานคร          

 2.1.1  ในจงัหวดัภูมภิาค  17  จงัหวดั  ได้แก่ 
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 27  พฤศจกิายน  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม  TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  
     ONE ณ โรงเรียนอบุลรัตนราชกญัญา 
     ราชวทิยาลยั  นครราชสีมา  อ าเภอเมือง 
     นครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  

29  พฤศจกิายน  2561  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  โรงเรียนพบูิลมงัสาหาร  

อ าเภอพบูิลมงัสาหาร  จงัหวดัอบุลราชธานี  
 18  ธันวาคม  2561    เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

 ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
 ONE  ณ  โรงเรียนอเุทนพฒันา  อ าเภอท่าอเุทน   

    จงัหวดันครพนม   
  9  มกราคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  โรงเรียนมุกดาวทิยานุกลู 

      อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จงัหวดัมุกดาหาร 
  16  มกราคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
     ONE  ณ  โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม 

      อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 18  มกราคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  

    ONE ณ โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี  
อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง 

 30  มกราคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER  

    ONE ณ โรงเรียนสารคามพทิยาคม   
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
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 12 กมุภาพนัธ์  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

    ONE  ณ  โรงเรียนลาซาลโชตริวนีครสวรรค์ 
    อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จงัหวดันครสวรรค์ 
14  กมุภาพนัธ์  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  

     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   
        ONE  ณ  โรงเรียนพจิติรพทิยาคม   

อ าเภอเมืองพจิติร  จงัหวดัพจิติร 
21  กมุภาพนัธ์  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  

     ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   
        ONE   ณ  โรงเรียนทปัีงกรวทิยาพฒัน์  

(มธัยมวดัหัตถสารเกษตร)  ในพระราชูปถัมภ์  
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหา 
วชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร   
อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี   

 29  พฤษภาคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

    ONE  ณ  โรงเรียนบ้านบึงอตุสาหกรรมนุเคราะห์   
อ าเภอบ้านบึง  จงัหวดัชลบุรี 

 31  พฤษภาคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

    ONE  ณ  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์   
อ าเภอสรรคบุรี  จงัหวดัชัยนาท 

 12  มถุินายน  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
กระบี่  อ าเภอเมืองกระบี่  จงัหวดักระบี่ 
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    14  มถุินายน  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

ONE  ณ  โรงเรียนควนขนุน  อ าเภอควนขนุน  
จงัหวดัพทัลงุ 

 27  มถุินายน  2562                เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

        ONE  ณ  โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ 
(ขนัมาอนุราษฎร์)  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร 

 31  กรกฎาคม  2562  เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  
     ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   

        ณ  โรงเรียนวเิชียรมาตุ  อ าเภอเมืองตรัง 
       จงัหวดัตรัง 

 20 สิงหาคม 2562 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  วทิยาลยัเทคนิคตราด   

   อ าเภอเมืองตราด  จงัหวดัตราด 

 2.1.2  ในเขตกรุงเทพมหานคร  5  เขต  ได้แก่ 

22  กรกฎาคม 2562 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน
วทิยาลยั 2  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร    

 14  สิงหาคม  2562 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER  

   ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER   
   ONE  ณ  ศูนย์วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สวนดุสิต  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 
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 26  สิงหาคม 2562      เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    

   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
  30  สิงหาคม 2562 เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 

ONE  และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา สุวนิทวงศ์  
เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

  12  กนัยายน  2562                    เสดจ็ไปทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER 
ONE และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE  ณ  โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)          
เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 

2.2  จัดการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 
 CHAMPIONSHIP  2019 (ประจ าปี 2562) 

   วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือเปิดพื้นที่บวกให้เยาวชนได้แสดงออก เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 
     นอกห้องเรียนให้กบัเยาวชน 

     2) ส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มา สานฝัน แสดงพลงั ในรูปแบบ
     การเต้น   

     3)   เสริมสร้างพลงัความคดิสร้างสรรค์ ความสามคัค ีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท  
    ในกลุ่มเยาวชน 

   รูปแบบกจิกรรม  
1) การรวมกลุ่มของเยาวชนร่วมฝึกฝนในพืน้ที ่ 
2) การคดัเลือกจากจงัหวดัเข้าแข่งขนัระดบัภาค 
3) การผ่านเข้ารอบระดบัประเทศ 
4) การเข้าค่ายตามหลกัสูตรที่โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ก าหนด เน้นการเสริมทกัษะและพฒันา EQ 
5) การเข้าร่วมแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ ที่ต้องแสดงโชว์ต่อหน้าพระพกัตร์

และเข้ารับพระราชทานรางวลัจากองค์ประธาน 
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   การด าเนินงาน  
   11  ตุลาคม  2561   - แถลงข่าวการจดัการแข่งขนั  ณ ลานเอเทรียม 2  

  ช้ัน G  ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
          10 - 11 พฤศจกิายน 2561 - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

      ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   
     จงัหวดันครราชสีมา 

   17 - 18 พฤศจกิายน 2561     - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคใต้ ณ ศูนย์การค้า 
     จงัซีลอน  จงัหวดัภูเกต็ 

   1 - 2  ธันวาคม 2561  -  แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคกลาง และภาคตะวันออก 
     ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา   

       จงัหวดัชลบุรี 
    15 - 16 ธันวาคม 2561     - แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้า  
        เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
    22 - 23 ธันวาคม 2561    -  แข่งขนัระดบั กรุงเทพและปริมณฑล 
      ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั อสีต์วลิล์   
      กรุงเทพมหานคร 
   9 - 11 มกราคม 2562  - จดัค่าย TO BE NUMBER ONE  ส าหรับทมี  
       ทีช่นะระดบัภาค  ณ  วงัรี รีสอร์ท  จงัหวดันครนายก                 
   26 - 27 มกราคม 2562  -  แข่งขนัชิงชนะเลศิระดบัประเทศ  
   27 มกราคม 2562  - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
       พรรณวด ี เสดจ็เป็นองค์ประธานและพระราชทาน
       รางวลัแก่ทมีชนะเลศิระดบัประเทศ 
       ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ   
       กรุงเทพมหานคร 

2.3  จดัการแข่งขนัการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
 NUMBER ONE IDOL) ประจ าปี 2562   

   วตัถุประสงค์   1) เพ่ือสร้างเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE ที่เป็นทั้งคน
    เก่งและคนดขีองสังคม 
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     2) เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เห็นแบบอย่างการ
    เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทีด่ ี

     3) เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เกดิแรงบันดาลใจ
    ทีจ่ะเอาแบบอย่างเยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE 

     4) เพ่ือสร้างกระแสให้เกิดสังคม TO BE NUMBER ONE เยาวชน
    คนเก่งและคนด ี

   รูปแบบกจิกรรม   
   1) คดัเลือกเยาวชน  ตามคุณสมบัตทิีก่ าหนดในระดบัจงัหวดัและ 

  ระดบัภาค 
  2) น าเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ทั้งด้าน

ความรู้ทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และทักษะทาง
อารมณ์  สังคม  จากวทิยากรทีม่ช่ืีอเสียง 

   3) น าเสนอพฒันาการ และความสามารถของเยาวชนทางสถานีโทรทศัน์  
   การด าเนินงาน     
   14 มกราคม 2562     -  แถลงข่าวการจดัการประกวด  

       ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จงัหวดันนทบุรี 
   19 มกราคม 2562   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคเหนือ  
        ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ 
                                                                                 จงัหวดัเชียงใหม่ 
   9 กมุภาพนัธ์ 2562      -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคกลาง  
        และภาคตะวนัออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค  
        ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี   
       23 กมุภาพนัธ์ 2562   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคใต้  
        ณ  ศูนย์การค้าจงัซีลอน  จงัหวดัภูเกต็ 
   9 มนีาคม 2562   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
            ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จงัหวัดนครราชสีมา  
   16 มนีาคม 2562   -  แข่งขนัชิงชนะเลศิ ระดบักรุงเทพมหานคร  
        ณ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด รามอนิทรา  
        กรุงเทพมหานคร 
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               23 มนีาคม 2562   -  แถลงข่าวเปิดตวัผู้เข้าประกวดเข้าบ้าน TO BE  
      NUMBER ONE HOME ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  
      จงัหวดัปทุมธานี 
         24 มนีาคม -  27 เมษายน 2562  -  ผู้เข้าประกวดเข้ารับการพฒันาทกัษะด้านต่างๆ  
       (เข้าบ้าน) ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จงัหวดัปทุมธานี  
    30 มนีาคม 2562   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลือกระดบัประเทศ คร้ังที ่1    
                     ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

     6 เมษายน 2562   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลือกระดบัประเทศ คร้ังที ่2   
          ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   13 เมษายน 2562   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลือกระดบัประเทศ คร้ังที ่3   
                          ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   20 เมษายน 2562   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบคดัเลือกระดบัประเทศ คร้ังที ่4   
                      ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
   27 เมษายน 2562   -  การแสดงคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
       พรรณวดี  เสด็จพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  
          ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

3. ผลติและเผยแพร่ส่ือต่างๆ  
 3.1   เขม็สัญลกัษณ์โครงการ   
 3.2 นิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายไตรมาส 
 3.3 นิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที ่9   
4. ผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ในโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจ 

1. การจดัตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
 วัตถุประสงค์  เพื ่อรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที ่มีอุดมการณ์ที ่จะสร้างกิจกรรมดีๆ            
เพ่ือด าเนินกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง  อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด 
รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น”  ด าเนินการ 
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน  โดยชมรมจัดตั้ งขึ้นได้ทั้ งในสถานศึกษา ชุมชน   
สถานประกอบการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจ า/ทัณฑสถาน และส านักงาน 
คุมประพฤตจิงัหวดั 
  องค์ประกอบในการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE  ประกอบด้วย 3  ก  ได้แก่   
กรรมการ หมายถึง กลุ่มเยาวชน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน  เพ่ือเป็นกรรมการชมรม
กองทุน หมายถึง กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจดัตั้งกองทุนเพ่ือน าเงินรายได้หมุนเวยีนใช้จ่าย
ในชมรม  และ กจิกรรม หมายถึง “การท าอะไรกไ็ด้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน” เป็นกจิกรรมที่
สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง  
อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก  
“ใครตดิยายกมือขึน้”  โดยในปี 2562 มสีมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  29,284,888  คน  
และมชีมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  71,501  แห่ง 

2. การจดัตั้งและด าเนินกจิกรรมในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE  
 FRIEND CORNER) ซ่ึงเป็นกจิกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE ทีม่กีารด าเนินงาน 
 อย่างต่อเน่ือง  
  วัตถุประสงค์  เพ่ือการช่วยเหลือดูแลสมาชิก  และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข  
การด าเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนาEQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม  
  การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  2.1  การจดัตั้งและด าเนินกจิกรรมในศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในชมรม 

  TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  สถานพินิจ
และคุ้มครองเดก็และเยาวชน เรือนจ า/ทัณฑสถาน และส านักงานคุมประพฤตจิังหวัด 
ทั้งในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร  ในปี 2562 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  9,850  แห่ง 

  2.2  การจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
ห้างสรรพสินค้ากรุงเทพมหานคร  4  แห่ง  ได้แก่     

   -   ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์     
    -   ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต     
    -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ 
            -   ศูนย์เดอะมอลล์  บางแค  
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   ในปี  2562  มผู้ีมาใช้บริการ  รวมทั้งส้ิน  93,146  คน   ดงันี ้
          -   ศูนย์แฟช่ันไอส์แลนด์ จ านวน  22,566  คน  
         -   ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต จ านวน  22,154  คน  
          -   ศูนย์ซีคอนสแควร์ จ านวน  27,750  คน  
          -   ศูนย์เดอะมอลล์  บางแค จ านวน  20,676  คน 

3.   จดัค่ายพฒันาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหน่ึง  
 วตัถุประสงค์    1) เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้รับการฝึกฝนทกัษะ 
   การช่วยเหลือเพ่ือนและผู้อ่ืนด้วยการให้ค าปรึกษา   
   2)   เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้เรียนรู้การพฒันา 
   บุคลกิภาพส าหรับวยัรุ่น 
   3) เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ได้เข้าร่วมกจิกรรม 
    การพฒันา EQ  เพ่ือเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางด้านจติใจ 
   4)   เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เรียนรู้และแลกเปลีย่น 
   ประสบการณ์กบัเพ่ือนสมาชิก 
          5)   เพ่ือให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  มโีอกาสเข้าถึงกจิกรรม 
                                  ทีท่ าแล้วตนเองและผู้อ่ืนเกดิความสุข  ท าให้เกดิความมัน่ใจ  กล้าคดิ   
   กล้าท า  และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
   รูปแบบกจิกรรม 
   แบ่งกจิกรรมเป็น 3  กลุ่ม  ได้แก่  

1) กลุ่มกิจกรรม “ ต้องเรียนรู้”  ได้แก่  การฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น  
และเทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์  เพ่ือให้สมาชิกและแกนน า
มีความรู้ความสามารถกลับไปเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  และเป็นผู้น าจัด
กจิกรรมพฒันาความฉลาดทางอารมณ์  ให้กบัเพ่ือนๆในพืน้ที ่     

2) กลุ่มกจิกรรม “ควรเรียนรู้”  ได้แก่ การพฒันาบุคลกิภาพ  มารยาททางสังคม   
การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ จีน และ
เกาหล ี   

3) กลุ่มกิจกรรม “น่าเรียนรู้”  ได้แก่  การพัฒนาความสามารถในกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจ  เช่น  ด้านการแสดง  การเต้น  การร้องเพลง  
ศิลปะ  ดนตรี  กฬีา   
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   การด าเนินงาน 
 รุ่นที ่ 21 ระหว่างวนัที ่ 14 - 19  ตุลาคม 2561    จ านวน  403  คน 
 รุ่นที ่ 22 ระหว่างวนัที ่ 9 - 14  มนีาคม 2562    จ านวน  378  คน 

4. ผลติและพฒันาส่ือส าหรับเครือข่าย แกนน า และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 8 เร่ือง 
 4.1  คู่มือการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
  ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวด ีฉบับปรับปรุง ปี 2560 
 4.2  คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เร่ือง "ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ" ส าหรับ
  อาสาสมคัร/แกนน าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
 4.3  คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชนเร่ือง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
  เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  ส าหรับอาสาสมคัร/แกนน าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
 4.4  ส่ังสมองให้เลกิเสพ ด้วยสตแิละชีวติทีม่คุีณค่า 
 4.5 คู่มือการอบรมอาสาสมคัรแกนน าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุง 
  ปี 2562 
 4.6 คู่มือแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทศวรรษที่ 2 
  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
 4.7     หนังสือองค์ความรู้การเสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติและทกัษะการด ารงชีวติ ส าหรับวยัรุ่นและ
  เยาวชน 
 4.8    คู่มือการจัดกจิกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับอาสาสมัคร
  แกนน าศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   การสร้างและพฒันาเครือข่าย   

1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม มีคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ  150  คน  

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE  ในวนัศุกร์ที ่5 ตุลาคม 2561 
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3.  สัมมนาคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม  TO BE NUMBER ONE 
    ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 7 - 8  มกราคม 2562  มีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา
 จ านวน  100 คน 
4. สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 1 - 2  เมษายน 2562 
 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส้ิน  914  คน  ประกอบด้วย    
  1)  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั  
  2)  ผู้รับผดิชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
  3)  ผู้แทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
  4) ผู้แทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
  5)  ผู้แทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค  
  6)  บุคลากรจาก เรือนจ า / ทณัฑสถาน  
  7)  บุคลากรจาก สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
  8)   บุคลากรจาก ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั  
  9)   ผู้รับผดิชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากชุมชน 
   กรุงเทพมหานคร      
  10)  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติ  
  11)  คณะอนุกรรมการบูรณาการฯ และคณะอนุกรรมการตดัสินฯ    
5.  การจัดท าฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER  ONE  ซ่ึงใช้ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานหลกั ระยะที่ 1 
 การเตรียมด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูล  โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะท างานจัดท าฐานข้อมูล TO BE 
 NUMBER ONE  เพ่ือหารือแนวทางการจดัท าฐานข้อมูล  และระบบรายงานที่เป็นรูปแบบและมาตรฐาน
 เดยีวกนั จ านวน 4 คร้ัง ดงันี ้
  5.1  วนัที ่17 มกราคม 2562  จ านวน 50 คน 
  5.2 วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2562 จ านวน 35 คน 
  5.3 วนัที ่ 5 กนัยายน 2562 จ านวน 40 คน 
  5.4 วนัที ่ 9 - 10 กนัยายน 2562 จ านวน 120 คน 
 สรุปผลการด าเนินงานได้ร่างแบบบันทกึฐานข้อมูลสถานะชมรม และสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

ทุกประเภททั่วประเทศ  เพ่ือเตรียมด าเนินงานระยะที่ 2 ในปี 2563  ในการจัดท าระบบรายงาน             
ด้วยโปรแกรม  ซ่ึงจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
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โดยมีแผนด าเนินการในการประชุมก าหนดคุณลกัษณะของรายละเอยีดโปรแกรมเพ่ือการคดัเลือก
จัดซ้ือจัดจ้างบริษัทผู้รับผิดชอบจัดท าระบบ  ตรวจรับโปรแกรม ทดลองใช้ ปรับและพฒันาระบบ
ให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือใช้ในการเกบ็รวบรวมและรายงานข้อมูลร่วมกนัต่อไป  

6.   จดัประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี  2562  
 6.1 รอบที ่1 ระดบัภาค เพ่ือคดัเลือกจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ดเีด่น 
  ระดบัภาค ดงันี ้

 6.1.1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในวนัที ่ 5  กมุภาพนัธ์  2562  ณ  โรงแรมพูลแมน   
  ขอนแก่น  ราชา  ออคดิ  จงัหวดัขอนแก่น 

ระดบัดเีด่น - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  5  จงัหวดั   
   ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  3  จงัหวดั 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
   * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  50  แห่ง   
    ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  13  แห่ง 
   * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  14  แห่ง   
    ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
   -    ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
        เข้าร่วม  39  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  6  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 
       เข้าร่วม  19  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  11  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่น 
    ระดบัภาค  4  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
       เข้าร่วม  20  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  7  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในส านักงานคุมประพฤต ิ
    เข้าร่วม  16  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  5  แห่ง 

              ระดบัต้นแบบ -   จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
     ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค   
     สถานประกอบการ  และสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็ 
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     และเยาวชน  เข้าร่วมน าเสนอผลงานเพ่ือรักษามาตรฐาน 
     พร้อมเป็นต้นแบบ  57  แห่ง 

  6.1.2 ภาคใต้  ในวนัที ่ 27  กมุภาพนัธ์  2562  ณ  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  
  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
  ระดบัดเีด่น - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  5  จงัหวดั   
     ได้รับคดัเลือกดเีด่น  ระดบัภาค  3  จงัหวดั  
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  34  แห่ง   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  9  แห่ง    

    * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  6  แห่ง   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  2  แห่ง 
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
    เข้าร่วม  17  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดับภาค  3  แห่ง 
    -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
         เข้าร่วม  9  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  8  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่น 
    ระดบัภาค  3  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 

        เข้าร่วม  13  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  6  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในส านักงานคุมประพฤต ิ

    เข้าร่วม  6  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
  ระดบัต้นแบบ  -  จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
      ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค   
      สถานประกอบการ  สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ 
      เยาวชน  และเรือนจ า/ทณัฑสถาน  เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
      เพ่ือรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  40  แห่ง 

    6.1.3 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ในวันที่  5  มีนาคม  2562  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
   ซิตี ้จอมเทยีน พทัยา  จงัหวดัชลบุรี 
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  ระดบัดเีด่น - จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  9  จงัหวดั   
     ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  4  จงัหวดั  
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     * ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  44  แห่ง   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  12  แห่ง  
     * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  10  แห่ง   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค    

    เข้าร่วม 29 แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  7  แห่ง 
    -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
                 เข้าร่วม 18 แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค 5 แห่ง 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม 20 แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่น 
    ระดบัภาค  7  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 

        เข้าร่วม  25  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  10  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤต ิ

    เข้าร่วม  9  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 
             ระดบัต้นแบบ  - จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
      ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  ชุมชนภูมภิาค   
      สถานประกอบการ  สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
       และเรือนจ า/ทณัฑสถาน  เข้าร่วมน าเสนอผลงานเพ่ือรักษา 
      มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  66  แห่ง  

 6.1.4 ภาคเหนือ  ในวนัที ่ 27  มนีาคม  2562  ณ  โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ระดบัดเีด่น  -   จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วม  6  จงัหวดั   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  3  จงัหวดั  
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
     *  ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เข้าร่วม  26  แห่ง   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  7  แห่ง  



 16  
 

     * ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา  เข้าร่วม  9  แห่ง   
      ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  3  แห่ง 
    -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค 
                                          เข้าร่วม  19  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 
    -  ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  
                 เข้าร่วม  14  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  4  แห่ง 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครอง 
    เดก็และเยาวชน  เข้าร่วม  7  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่น 
    ระดบัภาค  3  แห่ง 
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
       เข้าร่วม  17  แห่ง  ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบัภาค  6  แห่ง 

 ระดบัต้นแบบ  - จงัหวดั  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สถานศึกษา 
    ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา   ชุมชนภูมภิาค    
    สถานประกอบการ  และสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และ 

    เยาวชน  เข้าร่วมแสดงผลงานเพ่ือรักษามาตรฐานพร้อมเป็น 
    ต้นแบบ  38  แห่ง 

 6.1.5  กรุงเทพมหานคร  ในวนัที ่ 18 - 19 มนีาคม  2562   ณ  โรงแรมดเิอมเมอรัลด์  
                       เขตดนิแดง   กรุงเทพมหานคร  
                  ระดบัดเีด่น -   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
                เข้าร่วม  78  ชุมชน ได้รับคดัเลือกดเีด่นระดบักรุงเทพมหานคร   
    13  ชุมชน  

             ระดบัต้นแบบ -  ชุมชนเข้าร่วมน าเสนอผลงานเพ่ือรักษามาตรฐานพร้อมเป็น 
      ต้นแบบ  11  ชุมชน 
 6.2  รอบที่ 2  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัด และชมรม  TO BE 

NUMBER ONE ที่ได้รับคัดเลือกดีเด่นระดับภาค และผ่านเกณฑ์รักษามาตรฐาน  
พร้อมเป็นต้นแบบ รวม  383  แห่ง 

 6.3   รอบที่ 3  ตัดสินระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE ประจ าปี  2562  ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562  ณ  อาคารอมิแพ็ค ฟอร่ัม
เมืองทองธานี  วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกยีรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา 
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สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ที่ทรงทุ่มเท           
พระวรกายทรงงานต่อเน่ือง  มาตลอดระยะเวลา 17 ปี รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกนัปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
สมาชิกและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ   

ผลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ ประจ าปี 2562 

  ประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  

  -   ดเีด่น  ประจ าปี  2562  

     ได้แก่ จงัหวดัชัยภูม ิ  รางวลัชนะเลศิ           

                   จงัหวดับึงกาฬ  รางวลัรองชนะเลศิ    

                     จงัหวดัปัตตานี   รางวลัที ่3 

    จงัหวดัพจิติร   รางวลัที ่4 

  -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่1 

        ได้แก่  จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัพทัลงุ 

  -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที่ 2 

         ได้แก่  จงัหวดัระนอง 

   -  ต้นแบบระดบัเงนิ   

    ได้แก่  จงัหวดัอดุรธานี 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง ปีที ่1      

            ได้แก่ จงัหวดัหนองคาย 

       -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง ปีที่ 2      

           ได้แก่ จงัหวดัระยอง 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง ปีที ่3      

           ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย 

     จงัหวดัเพชรบุรี  

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร ปีที ่1     

        ได้แก่ จงัหวดัร้อยเอด็ 
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       -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร ปีที ่3     

    ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร  จงัหวดัชลบุรี 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร ปีที ่1     

    ได้แก่ จงัหวดัหนองบัวล าภู 

      -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร ปีที ่5     

 ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัภูเกต็   

   ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562   

   ได้แก่   โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม  จงัหวดัขอนแก่น รางวลัชนะเลศิ 

 โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม  จงัหวดัระยอง รางวลัรองชนะเลศิ   

 โรงเรียนร้อยเอด็วทิยาลยั  จงัหวดัร้อยเอด็ รางวลัที ่3    

 โรงเรียนสนามชัยเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา รางวลัที ่4    

     โรงเรียนแม่ตืนวทิยา  จงัหวดัล าพูน รางวลัที ่5 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ ปีที ่ 1   

   ได้แก่   โรงเรียนห้วยราชพทิยาคม  จงัหวดับุรีรัมย์ 

     โรงเรียนนราธิวาส  จงัหวดันราธิวาส 

     โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 2 

      ได้แก่   โรงเรียนกลัยาณวตัร  จงัหวดัขอนแก่น 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1   

          ได้แก่   โรงเรียนดรุณศาสน์วทิยา  จงัหวดัปัตตานี 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 2   

           ได้แก่    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

      โรงเรียนบ้านสวน(จัน่อนุสรณ์)  จงัหวดัชลบุรี 

   -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 3   

           ได้แก่    โรงเรียนศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
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   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1  

   ได้แก่  โรงเรียนนราสิกขาลยั  จงัหวดันราธิวาส 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 2  

   ได้แก่  โรงเรียนสุราษฎร์พทิยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 3  
   ได้แก่  โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา  จงัหวดัสกลนคร 
    โรงเรียนอตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์ 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 3   
   ได้แก่    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จงัหวดัราชบุรี   
    โรงเรียนศรีบุญเรืองวทิยาคาร  จงัหวดัหนองบัวล าภู 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา    

               -   ดเีด่น  ประจ าปี  2562   
   ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก    รางวลัชนะเลศิ 
    จงัหวดัชลบุรี      

  มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา  จงัหวดัยะลา  รางวลัรองชนะเลศิ    
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาภักดพีาณชิยการและเทคโนโลยี รางวลัที ่3    

   จงัหวดัก าแพงเพชร 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1 
  ได้แก่  วทิยาลยัเทคนิคหัวตะพาน  จงัหวดัอ านาจเจริญ 
     วทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ   จงัหวดัอ านาจเจริญ 

   -  ต้นแบบระดบัเงนิ   
     ได้แก่  มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง  จงัหวดัล าปาง  

   -    รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 2 
  ได้แก่ วทิยาลยัเทคนิคอตุรดติถ์  จงัหวดัอตุรดติถ์ 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 3 
     ได้แก่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  จงัหวดัยะลา 
   มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา  จงัหวดันครสวรรค์ 
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     -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 3 
     ได้แก่  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

  ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมภิาค   

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562  
             ได้แก่ ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน  จงัหวดับึงกาฬ รางวลัชนะเลศิ 

 ชุมชนบางจากพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ รางวลัรองชนะเลศิ    
 ชุมชนบ้านโนนสว่าง  จงัหวดัร้อยเอด็ รางวลัที ่3    

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1   
     ได้แก่  ชุมชนหัวกญุแจ  จงัหวดันราธิวาส 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 2   
     ได้แก่  ชุมชนบ้านหนองไทร  จงัหวดัชลบุรี 
      ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก  จงัหวดัหนองบัวล าภู 

   -  ต้นแบบระดบัเงนิ  
    ได้แก่   ชุมชนผดุงมาตร   จงัหวดันราธิวาส 

       -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1   
   ได้แก่    ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย  จงัหวดัก าแพงเพชร 
     ชุมชนเยาวชนคนดศีรีเกษตรพฒันา  จงัหวดัสมุทรสาคร 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 3   
     ได้แก่    ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จงัหวดักระบี่ 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1   
   ได้แก่    ชุมชนบ้านแคนน้อย   จงัหวดัยโสธร 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 2   
    ได้แก่    ชุมชนบ้านหนองตะไก้   จงัหวดันครราชสีมา 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 1 
   ได้แก่ ชุมชนบางมรา - ตอตั้ง  จงัหวดัพงังา 
      ชุมชนบ้านหนองแก   จงัหวดัหนองบัวล าภู  

      -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 2  
     ได้แก่    ชุมชนบ้านกดุเต่า  จงัหวดัหนองบัวล าภู 
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            -   รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 3  
   ได้แก่    ชุมชนบ้านลพิอนเขาล้าน  จงัหวดัภูเกต็ 
   ชุมชนศรีดอนชัย  จงัหวดัเชียงราย 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ   

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562   

     ได้แก่   บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า   รางวลัชนะเลศิ 
    RDC ล าพูน  จงัหวดัล าพูน 

                 บริษทั ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัระยอง รางวลัรองชนะเลศิ    

      บริษทั วาลโบร (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัชลบุรี รางวลัที ่3 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1  

      ได้แก่  บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า 

       CDC หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

   -  ต้นแบบระดบัเงนิ   
   ได้แก่    บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย    
       จงัหวดัสมุทรสาคร  
      ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูม ิ
    กรุงเทพมหานคร  
     บริษทั นันยางการ์เม้นท์ จ ากดั  จงัหวดันครสวรรค์ 

           -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1   
   ได้แก่   บริษทั เอน็ไวรอนเมน็ท์ พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากดั  จงัหวดันครสวรรค์ 
    บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) สาขาตรัง  จงัหวดัตรัง 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 2 

     ได้แก่  บริษทั ควอลติี ้คอฟฟ่ี โปรดกัท์ส จ ากดั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

      บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ 

      จงัหวดัเชียงใหม่ 
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   - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1 
  ได้แก่   บริษทั ทบีีเคเค (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัชลบุรี 
   บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  จงัหวดัสมุทรปราการ 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 2 

      ได้แก่ บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั  จงัหวดันครปฐม 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 3 

      ได้แก่ บริษทั พ.ีเจ. 37 พาราวู้ด จ ากดั  จงัหวดัยะลา 

       ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

       ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

   - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 1   
    ได้แก่ บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า   

       ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดัขอนแก่น 

    บริษทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า  

    CDC1 บางบัวทอง  จงัหวดันนทบุรี 

   - รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 3 

     ได้แก่ บริษทั แป้งมนัเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม จ ากดั  จงัหวดันครราชสีมา 

    -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัยอดเพชร  ปีที ่ 5   
    ได้แก่  บริษทั  ซูมโิตโม  อเีลค็ตริก  ไวร่ิง  ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  จงัหวดัระยอง  

 ประเภทชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร   

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562   
    ได้แก่ ชุมชนวดัสังฆราชา  เขตลาดกระบัง    รางวลัชนะเลศิ 

 ชุมชนแจงร้อน  เขตราษฎร์บูรณะ    รางวลัรองชนะเลศิ    
                          ชุมชนคลองบางพรานพฒันา  เขตบางบอน     รางวลัที ่3  

ชุมชนทรัพย์เจริญ  เขตหนองจอก    รางวลัที ่4 

   -  ต้นแบบระดบัเงนิ   
ได้แก่    ชุมชนแก้วสวสัดิ์-ใจบุญ  เขตมนีบุรี 
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   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัทอง  ปีที ่ 1   

   ได้แก่    ชุมชนอลักุ๊บรอ  เขตสวนหลวง 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเพชร  ปีที ่ 1   
 ได้แก่    ชุมชนสุวรรณประสิทธ์ิ 2  เขตบึงกุ่ม 

 ประเภทชมรม TO BE  NUMBER ONE  ในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน    

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562  ประกอบด้วย  

    ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี รางวลัชนะเลศิ 

 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน เขต 1  จงัหวดัระยอง     รางวลัรองชนะเลศิ    

                          สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  จงัหวดับุรีรัมย์ รางวลัที ่3  

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1  

  ได้แก่  ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 

   จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

   สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  จงัหวดันราธิวาส 

  -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 2 

  ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน เขต 8  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน    

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562  ประกอบด้วย  

    ได้แก่ ทณัฑสถานหญงิสงขลา  จงัหวดัสงขลา    รางวลัชนะเลศิ 

 เรือนจ ากลางระยอง  จงัหวดัระยอง         รางวลัรองชนะเลศิ    

                          เรือนจ าจงัหวดัสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร รางวลัที ่3 

   -  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิ  ปีที ่ 1  

  ได้แก่  เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  เรือนจ ากลางพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ 

  เรือนจ าจงัหวดัสิงห์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในส านักงานคุมประพฤต ิ   

   -  ดเีด่น  ประจ าปี  2562  ประกอบด้วย  

    ได้แก่ ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัศรีสะเกษ    รางวลัชนะเลศิ 

 ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัสุพรรณบุรี         รางวลัรองชนะเลศิ    

                          ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดัอบุลราชธานี รางวลัที ่3 

ตารางจ านวนจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ทีเ่ข้าร่วมน าเสนอผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทยีบตั้งแต่ปี 2547 - 2562 

ปีที ่
เข้าร่วม
ประกวด 

จงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมน าเสนอผลงาน 

จงัหวดั 
(แห่ง) 

ชุมชน
ภูมภิาค 
(ชมรม) 

สถานศึกษา 
(ชมรม) 

ชุมชน 
กทม. 
(ชมรม) 

สถาน
ประกอบการ 
(ชมรม) 

สถาน
พนิิจฯ 
(ชมรม) 

เรือนจ า/
ทณัฑ
สถาน 
(ชมรม) 

ส านัก 
งานคุม
ประพ ฤติ
(ชมรม) 

รวม 
(แห่ง/
ชมรม) 

2547 13 12 12 - 12 - - - 49 
2548 8 9 13 - 12 - - - 42 

2549 8 9 13 9 12 - - - 51 
2550 23 53 59 9 38 - - - 182 
2551 28 56 63 43 49 - - - 239 

2552 32 65 81 32 66 - - - 276 
2553 34 69 84 40 78 - - - 305 

2554 34 69 83 37 75 - - - 298 

2555 50 68 87 44 85 - - - 334 
2556 72 93 149 54 108 - - - 476 

2557 71 93 162 60 110 - - - 496 
2558 74 102 192 51 117 - - - 536 
2559 72 108 210 51 110 - - - 551 

2560 71 120 199 55 108 31 - - 584 

2561 75 117 217 55 95 48 40 - 647 
2562 76 136 268 89 92 54 78 41 834 
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7.  การจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยการออกก าลังกาย                  
 และจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
 ส านักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ระหว่างวันที ่
 14 - 15  สิงหาคม 2562   ณ  อาคารศูนย์สุขภาพและกฬีาสวนสุนันทา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ส านักงาน              
 ในพระองค์ฯ เข้าร่วมกจิกรรม รวม 600  คน 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อมูลสมาชิก ชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ปี 2562 
1. มสีมาชิก TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  29,284,888   คน 

1.1. นักเรียน/นักศึกษา 10,518,254   คน 
1.2. พนักงาน/ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ   457,385   คน 
1.3. เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 17,985,308   คน 
1.4. สมาชิกใครตดิยายกมือขึน้ 323,941  คน 

2. มชีมรม TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน  71,501 แห่ง 
2.1. ชมรมในสถานศึกษา 33,526   แห่ง 
2.2. ชมรมในสถานประกอบการ 1,248   แห่ง 
2.3. ชมรมในชุมชน 36,371   แห่ง 
2.4. ชมรมในสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน                  95   แห่ง 
2.5. ชมรมในเรือนจ า/ทณัฑสถาน                                                142   แห่ง 
2.6. ชมรมในส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั                                119   แห่ง 

3. มศูีนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ทัว่ประเทศ  จ านวน   9,850    แห่ง 
3.1. สถานศึกษา 6,156   แห่ง 
3.2. สถานประกอบการ                                                         538   แห่ง 
3.3. ชุมชน                                                                              3,045   แห่ง 
3.4. สถานพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 51   แห่ง 
3.5. เรือนจ า/ทณัฑสถาน                                                                40   แห่ง 
3.6. ส านักงานคุมประพฤตจิงัหวดั                                                20   แห่ง 
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ผลการด าเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา            
สิริวฒันาพรรณวด ี ประจ าปี 2562 

  องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงห่วงใยประชาชน สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE และครอบครัว จึงทรงมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 
ปฏิบัตภิารกจิ ดงันี ้
 1) เม่ือวันที่  3 ตุลาคม 2561 น าเงินช่วยเหลือพระราชทานในนามมูลนิธิ จ านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มอบให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ าประเทศไทย  
เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คล่ืนยักษ์สึนามิ เกาะสุลาเวสี 
สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
 2) เม่ือวันที่  25 กันยายน 2562 น าส่ิงของพระราชทานในนามมูลนิธิโครงการ TO BE 
NUMBER ONE มามอบให้กับครอบครัวที่ประสบภัยน ้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 2,000 ชุด  
แบ่งเป็น  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 700 ชุด  อ าเภอวารินช าราบ 1,000 ชุด  และอ าเภอม่วงสามสิบ 300 ชุด 
รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 1,503,888 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 
 3) เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 น าเงินทุนการศึกษา
พระราชทานมอบให้แก่  
  -  นายพชร  กลีบบัว  นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ
วศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 
รุ่นที ่7  ต่อเน่ืองจนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 60,000 บาท  (หกหม่ืนบาทถ้วน)  
  -  นายจ ักรชล ัช   อ ยู่พ ัฒนะวงศ์   น ักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อเน่ืองจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 60,000 บาท (หกหม่ืน
บาทถ้วน) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยอดเงินกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในบัญชีมูลนิธิ 
TO BE NUMBER ONE ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี                 
319 - 292455 - 8 จ านวนทั้งส้ิน 80,734,163.73 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนส่ีพันหนึ่งร้อย             
หกสิบสามบาทเจด็สิบสามสตางค์) 

................................................................  

 


