


ค ำน ำ 

จังหวัดก ำแพงเพชร กำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด(TO BE 
NUMBER ONE) อย่ำงต่อเนื่อง รวมระยะเวลำ 16 ปี โดยก ำหนดเป็นนโยบำยให้ทุกภำคส่วนใช้เป็นแนวทำงใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยำวชน  

ปัจจุบันจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ครบทุกประเภท ประกอบไปด้วย ประเภทจังหวัด ประเภทสถำนศึกษำ 
ประเภทสถำนประกอบกำร ประเภทชุมชน ประเภทกระทรวงยุติธรรม เพ่ือกำรต่อยอดกำรด ำเนินงำนไปสู่ 
“อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE” กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้น 
จังหวัดก ำแพงเพชร จึงได้มีกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบนโยบำยกำรขับเคลื่อน
โดยกำรขยำยเครือข่ำยชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ให้
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เน้นให้มีกำรด ำเนินโครงกำรแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำและขยำยเครือข่ำยจ ำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE 
และจ ำนวนสมำชิก TO BE NUMBER ONE โดยด ำเนินกำรตำมหลัก 3 ก. 3 ย. สู่เป้ำหมำยให้เยำวชนคน
ก ำแพงเพชร “ห่ำงไกลยำเสพติด”และเพ่ือควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE และ
กำรบริหำรจัดกำรระดับอ ำเภอ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชร จึงได้สร้ำงองค์ควำมรู้ กำร
ด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชรขึ้น 

จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันก ำแพงเพชร หวังองค์ควำมรู้กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัด
ก ำแพงเพชร จะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) ระดับอ ำเภอ และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเยำวชนให้ “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด”  

 
 
 
 

                      เลขำนุกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
        (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อองค์ควำมรู้   กำรถอดบทเรียน กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
ผู้พัฒนำองค์ควำมรู้ 

1. นำยชำติชำย  ยืนยงพำนิช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
2. นำงสำวสุกมล  สำมเพชรเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

ที่ปรึกษำพัฒนำองค์ควำมรู้ 
1. นำยปริญญำ นำกปุณบุตร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  
2. นำงสมศิริ  ศัลยพงษ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)  
3. นำงมรกต  สมพันธุ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ชื่อหน่วยงำน / สังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

องค์ควำมรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินและพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน  
ในจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ ำเภอ ของจังหวัด
ก ำแพงเพชร ระยะเวลำด ำเนินกำร เดือนตุลำคม 2561 – เดือนมิถุนำยน 2562 โดยใช้กระบวนกำรของ เดมม่ิง
ไซเคิล หรือ PDCA คือ กำรวำงแผน (Plan) ประชุมกรรมกำร ก ำหนดตัวชี้วัด คู่มืออ ำเภอทูบี (Do) อบรมให้
ควำมรู้ รูปแบบกำรด ำเนินงำน กำรติดตำม (Check)  ติดตำมกำรขับเคลื่อน ติดตำมกำรใช้นวตกรรม (Act) 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน พัฒนำแนวทำง  

ผลกำรถอดบทเรียน พบว่ำเกณฑ์กำรประเมินอ ำเภอTO BE NUMBER ONE สำมำรถแบ่งเป็น 5 
ระดับ และกำรด ำเนินงำนอ ำเภอTO BE NUMBER ONE ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 4 ทุกอ ำเภอ    ผลลัพธ์กำร
พัฒนำนวตกรรมคู่มือกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ควำมพอใจภำพรวมคู่มือกำรด ำเนินงำน 
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คิดเป็นร้อยละ 75.4  ข้อสรุปแนวทำงในกำรพัฒนำอ ำเภอ TO BE NUMBER 
ONE 1.ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 2.จัดตั้งกรรมกำรในระดับพ้ืนที่โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วน 3.
แผนกำรด ำเนินงำนทุกระดับในอ ำเภอครบตำมยุทธศำสตร์หลักของโครงกำร   แผนงำนระบุรำยละเอียด
กิจกรรม       4.บูรณำกำรแหล่งงบประมำณ 5.รณรงค์โดยกำรใช้สื่อและกิจกรรมเพ่ือสร้ำงกระแส และรับ
สมัครสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง 6.สนับสนุนกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 7.สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 8.ก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิก / ชมรม 9.กำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรใครติดยำยกมือขึ้นโดยบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 10.จัดท ำฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน TO 
BE NUMBER ONE ระดับอ ำเภอ 11.ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำร 12.สรุปผล
กำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนำวำงแผนงำนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้กำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE 
NUMBER ONE ควรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมของจังหวัดให้
เข้มแข็งขึ้น 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชร 1 
กลวิธีด ำเนินกำร 3 

สรุปกรอบแนวคิด 4 
กำรวำงแผน (Plan)  5 

กำรประชุมกรรมกำร 5 
กำรก ำหนดตัวชี้วัด  6 
จัดท ำนวตกรรม คู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 7 

กำรน ำไปปฏิบัติ (Do)  9 
กำรจัดอบรมให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE  9 
รูปแบบในกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE  12 

กำรติดตำม (Check)  14 
นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 14 
กำรติดตำมนวตกรรม อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 16 

กำรด ำเนินกำร (Act)  19 
ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE เพ่ือจัดท ำองค์ควำมรู้ 19 

บรรณำนุกรม 21 
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องค์ความรู้ 

ถอดบทเรียน การด าเนินงานอ าเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่มาของโครงการ 
จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE)มำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยส ำคัญของโครงกำร คือ เด็กและเยำวชนมีกระแสนิยม 
“เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทำงจิต คิดเป็นท ำเป็น มีคุณธรรม มีกำรใช้ทักษะชีวิตที่เหมำะสม 
สำมำรถด ำรงควำมเข้มแข็งในกำรต่อต้ำนกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน ดูแล ผู้มี
ปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด รวมถึงผู้เสพ ผู้ติดได้รับควำมช่วยเหลือบ ำบัดรักษำ และมีกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรให้ค ำปรึกษำ ฝึกทักษะ แก้ปัญหำ พัฒนำ EQ ให้กับ
เยำวชนกลุ่มเสี่ยงด้ำนสุขภำพจิต และยำเสพติด รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนให้มีควำม
เข้มแข็ง 

กำรด ำเนินงำนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชร ตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมำ ได้พัฒนำ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบประเภทชุมชน สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร คณะท ำงำนจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE พบว่ำ กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ มีควำมกว้ำงขวำง กำรพัฒนำให้เกิดมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์โครงกำร TO BE NUMBER ONE จังหวัด TO BE NUMBER ONE อำจดูแลไม่ทั่วถึง กอร์ปกับ
ส ำนักงำนโครงกำรทูบีนัมเบอร์วัน มีนโยบำยให้มีกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คณะกรรมกำร
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร จึงมีมติให้มี
กำรด ำเนินงำน “ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ” ในวันที่ 10ตุลำคม2561 

กำรต่อยอดกำรด ำเนินงำนไปสู่  “อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE”เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้น จังหวัดก ำแพงเพชร ได้มีกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด  ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดมอบนโยบำยกำรขับเคลื่อนโดยกำรขยำยเครือข่ำยชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท
ชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เน้นให้มีกำรด ำเนินโครงกำรแบบบูรณำกำร
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำและขยำยเครือข่ำย
จ ำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE และจ ำนวนสมำชิก TO BE NUMBER ONE โดยด ำเนินกำรตำมหลัก 3 
ก. 3 ย. สู่เป้ำหมำยให้เยำวชนคนก ำแพงเพชร “ห่ำงไกลยำเสพติด”และเพ่ือควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE และกำรบริหำรจัดกำรระดับอ ำเภอ จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ก ำแพงเพชร จึงไดส้ร้ำงองค์ควำมรู้ กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชรขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อประเมินกำรขับเคลื่อนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชร 
2.เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทรำบถึงข้อมูล ปัญหำ อุปสรรค กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน ในจังหวัดก ำแพงเพชร 

เพ่ือไปก ำหนดนโยบำยระดับจังหวัด 
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2. ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน ในจังหวัดก ำแพงเพชร ให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

 
กลุ่มเป้าหมาย  
 ได้แก่ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ ำเภอ ดังนี้ 

1. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองก ำแพงเพชร 
2. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คลองขลุง 
3. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คลองลำน 
4. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE พรำนกระต่ำย 
5. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ไทรงำม 
6. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ลำนกระบือ 
7. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ขำณุวรลักษบุรี 
8. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ทรำยทองวัฒนำ 
9. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ปำงศิลำทอง 
10. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE บึงสำมัคคี 
11. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE โกสัมพีนคร 

 
 

ขอบเขตการศึกษา  

ขอบเขตกำรศึกษำครั้งนี้ครอบคลุมกำรถอดบทเรียน กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์
วัน จังหวัดก ำแพงเพชร ทั้งหมด11 อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร 

ขอบเขตประชำกรครั้งนี้คือ คณะกรรมกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) ระดับอ ำเภอ ตำมค ำสั่งจังหวัดที่ 189 /2561 และอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด11 
อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร 

ขอบเขตเวลำในกำรศึกษำ ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร เดือนตุลำคม 2561 – เดือนมิถุนำยน 2562 
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กลวิธีด าเนินการ 

องค์ควำมรู้เรื่อง กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชร เป็นกำรถอดบทเรียน โดยใช้
วิธีกำรของ วงจรเดมมิง (Deming Cycle) หรือPDCA คือวงจรกำรควบคุมคุณภำพ (Deming, W. Edwards, 
1986) คือ 

1. Plan (วำงแผน) หมำยถึง กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ครอบคลุมถึงกำรก ำหนดหัวข้อ
ที่ต้องกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำสิ่งใหม่ๆ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน อำจ
ประกอบด้วย กำรก ำหนดเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน Plan กำรจัดอันดับควำมส ำคัญของ 
เป้ำหมำย ก ำหนดกำรด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด ำเนินกำรและ
ก ำหนดงบประมำณที่จะใช้ กำรเขียนแผนดังกล่ำวอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของลักษณะ กำร
ด ำเนินงำน กำรวำงแผนยังช่วยให้เรำสำมำรถคำดกำรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนำคต และช่วยลดควำมสูญเสียต่ำงๆที่
อำจเกิดข้ึนได ้

2. Do (ปฏิบัติตำมแผน) หมำยถึง กำรด ำเนินกำรตำมแผน อำจประกอบด้วย กำรมีโครงสร้ำงรองรับ 
กำรด ำเนินกำร (เช่น คณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนของคณะ) มีวิธีกำร ด ำเนินกำร (เช่น มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน มีกำรแสดงควำมจ ำนงขอรับนักศึกษำไปยังทบวงมหำวิทยำลัย) และ
มีผลของกำรด ำเนินกำร (เช่น รำยชื่อนักศึกษำที่รับในแต่ละปี) 

3. Check (ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน) หมำยถึง กำรประเมินแผน อำจประกอบด้วย กำรประเมิน
โครงสร้ำงที่รองรับ กำรด ำเนินกำร กำรประเมินขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผลของ กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในกำรประเมินดังกล่ำวสำมำรถ ท ำได้ เอง โดยคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบแผนกำร
ด ำเนินงำนนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของกำรประเมินตนเอง โดยไม่จ ำเป็นต้องตั้งคณะกรรมกำร อีกชุดมำประเมิน
แผน หรือไม่จ ำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยำกซับซ้อน 

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมำยถึง กำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำแผน อำจประกอบด้วย กำรน ำผลกำร 
ประเมินมำวิเครำะห์ว่ำมีโครงสร้ำง หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเครำะห์รูปแบบ กำรด ำเนินกำรใหม่ท่ีเหมำะสม ส ำหรับกำรด ำเนินกำร ในปีต่อไป 

องค์ควำมรู้เรื่องกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชร สำมำรถถอดบทเรียนได้ตำม
กระบวนกำรต่อไปนี้ 

1. การวางแผน (Plan) 
1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรโครงกำร TO BE NUMBER 

ONE จังหวัดก ำแพงเพชร คณะกรมกำรจังหวัดก ำแพงเพชร คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข
ระดับจังหวัดเพ่ือก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER 
ONE ศึกษำรูปแบบกำรท ำงำนจังหวัด TO BE NUMBER ONE และประยุกต์เป็นรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ศึกษำเกณฑ์  

1.2 ก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
1.3 จัดท ำนวตกรรม คู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Edwards_Deming&action=edit&redlink=1
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2. การน าไปปฏิบัติ (Do) 
2.1 จัดอบรมให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE แก่แกนน ำอ ำเภอ TO BE 

NUMBER ONE  
2.2  ก ำหนดรูปแบบในกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ตำมยุทธศำสตร์ของโครงกำร 

ให้แก่ 11 อ ำเภอ 
3. การติดตาม (Check) : นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 11 

อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร เพ่ือกำรน ำเสนอ ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER 
ONE ดังนี้ 
3.1 ติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร 
3.2 ติดตำมประเมินผลคู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 

4. การด าเนินการ (Act)  
4.1 หลังกำรติดตำม จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชร ไดส้รุป ผลลัพธ์ ปัญหำอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวมสร้ำงองค์ควำมรู้  กำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัด
ก ำแพงเพชร 

4.2 จัดท ำเล่มองค์ควำมรู้เพ่ือเผยแพร่เครือข่ำยทั้งในและนอกจังหวัด 
 

สรุปกรอบแนวคิดองค์ความรู้ 

 

 

 

• ตดิตามการขับเคล่ือน
• ตดิตามการใช้นวตกรรม

• สรุปผลการด าเนินงาน
•พัฒนาแนวทาง

• อบรมให้ความรู้
• รูปแบบการ
ด าเนินงาน

•ประชุมกรรมการ
• ก าหนดตัวชีว้ัด
• คู่มืออ าเภอทูบี

Plan Do

CheckAct
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การวางแผน (Plan) 

จังหวัดก ำแพงเพชร ได้ด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE  
NUMBER ONE) มำอย่ำงต่อเนื่อง ระยะเวลำด ำเนินกำร เข้ำสู่ปีที่ ๑๖ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยส ำคัญของ
โครงกำร คือ เด็กและเยำวชน  มีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยำเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทำงจิต คิดเป็นท ำเป็น  
มีคุณธรรม มีกำรใช้ทักษะชีวิตที่เหมำะสม สำมำรถด ำรงควำมเข้มแข็งในกำรต่อต้ำนกำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติด มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน ดูแล ผู้มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด รวมถึงผู้เสพ ผู้ติดได้รับควำมช่วยเหลือ
บ ำบัดรักษำ และมีกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรให้ค ำปรึกษำ 
ฝึกทักษะ แก้ปัญหำ พัฒนำ EQ ให้กับเยำวชน กลุ่มเสี่ยงด้ำนสุขภำพจิต และยำเสพติด รวมทั้งกำรพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเข้มแข็ง  

คณะกรรมกำรทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดก ำแพงเพชร ได้มีกำรประชุมเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ให้เข้มแข็งขึ้น และได้มีกำร
วำงแผนต่อยอดกำรด ำเนินงำน ไปสู่ “ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ”  เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำน
ในภำพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้น  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรโครงกำร TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดก ำแพงเพชร คณะกรมกำรจังหวัดก ำแพงเพชร คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข
ระดับจังหวัดเพ่ือก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER 
ONE ศึกษำรูปแบบกำรท ำงำนจังหวัด TO BE NUMBER ONE และประยุกต์เป็นรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ศึกษำเกณฑ์  

1.2 ก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
1.3 จัดท ำนวตกรรม คู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 

 
การประชุมกรรมการ 

จำกกำรที่ประชุมกรรมกำรระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 ได้วำงนโยบำยให้กำร
ด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE จังหวัดก ำแพงเพชร ต่อยอดไปสู่กำรด ำเนินงำน “อ ำเภอ TO BE 
NUMBER ONE” โดยมีกำร 
การก าหนดบทบาท 

คณะกรรมกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชรได้ก ำหนดบทบำทและหน้ำที่ระดับอ ำเภอ  
ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และนโยบำยกำรด ำเนินงำนกิจกรรมใน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ของระดับอ ำเภอ พร้อมจัดตั้งงบประมำณอุดหนุนกิจกรรมโครงกำร TO BE 
NUMBER ONE 

2. แต่งตั้งคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง 
3. ควบคุม ก ำกับ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน/

สถำนศึกษำ/สถำนประกอบกำร ระดับอ ำเภอ 
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4. ประชุมปรึกษำหำรือ ประเมินผล และปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับปัญหำ  ตำม
สถำนกำรณ ์

5. จัดท ำสถิติข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และปัญหำอุปสรรค ให้คณะกรรมกำรระดับจังหวัด
ทรำบ 

6. ขยำยเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด) 
7. จัดประกวด/คัดเลือกชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน/สถำนศึกษำ/สถำนประกอบกำร 

ดีเด่นระดับอ ำเภอ เข้ำประกวดระดับจังหวัด/ภำค/ประเทศ 
8. รำยงำนผลกำรประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับอ ำเภอ            ต่อ

นำยอ ำเภอ ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี เพ่ือเตรียมส่งชมรมฯเข้ำประกวดระดับจังหวัด/ภำค/ประเทศ ต่อไป 
9. ให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนชมรมTO BE NUMBER ONE ดีเด่นที่ได้รับคัดเลือก โดยให้

ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำเอกสำร วีดีทัศน์น ำเสนอผลงำนชมรมฯ เพ่ือส่งเข้ำประกวดระดับจังหวัด, ระดับภำค และ
ระดับประเท 

10. ประเมิน ติดตำม และพัฒนำระดับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ของสมำชิก TO BE NUMBER ONE 
ในชมรม (ที่เป็นเยำวชน) พร้อมรวบรวม และรำยงำนผลต่อฝ่ำยเลขำคณะกรรมกำรชุดที่ ๒ เป็นประจ ำทุกปี 
(เดือนพฤษภำคม) 
การก าหนดตัวชี้วัด  
 คณะกรรมกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชรได้ก ำหนดตัวชี้วัดอ ำเภอ TO BE 
NUMBER ONE เป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ 1      มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร TO BE NUMBER ONE ระดับอ ำเภอ / ประชุมชี้แจงมอบนโยบำย

กำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ให้ทุกภำคส่วนรับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 
ระดับ 2      มีแผนปฏิบัติกำรที่ระบุรำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ เป้ำหมำย งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ

ชัดเจน 
ระดับ 3      มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงโครงกำร TO BE NUMBER ONE ที่ระบุ

รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ เป้ำหมำย งบประมำณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน 
ระดับ 4      มีจ ำนวนสมำชิก TO BE NUMBER ONE อำยุ 6-24 ปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ระดับ 5      มีชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง

ต่อเนื่องตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE และมีควำมต่อเนื่องของ
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
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จัดท านวตกรรม คู่มือการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 

คณะกรรมกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชรได้จัดท ำนวตกรรมเล่มองค์ควำมรู้ดังนี้ 
                                    ระยะเวลา 

 ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำรทูบีนัมเบอร์วันจังหวัด 
              คณะกรมกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
และคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด 
    
ร่ำงรูปแบบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
    
เผยแพร่ให้เลขำนุกำร อ ำเภอทูบีนัมเบอร์วันศึกษำ 
    
สอบถำมและประเมินควำมเห็นต่อร่ำงรูปแบบ และข้ันตอนฯ 
 
    
พัฒนำรูปแบบ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
จัดรูปแบบเล่มนวตกรรมให้ดูสวยงำนสบำยตำ 
 
    
วำงแผนอบรมชี้แจงกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
 
    
จัดกำรอบรมชี้แจงกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
และทดลองใช้คู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
 
    
ประเมินผลกำรใช้คู่มืออ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
 
    
คู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก ำแพงเพชรและเผยแพร่คู่มือ 
 

ประชุมควำมก้ำวหน้ำ
ของงำน 

 

น ำเสนอในที่ประชุม 

ทดลองใช้และพัฒนำ 

คู่มือ 

เสร็จสมบูรณ์ 

ตุลำคม – ธันวำคม  2561 

มกรำคม – กุมภำพันธ์2562 

กุมภำพันธ์ – มีนำคม  2562 
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การน าไปปฏิบัติ (Do) 
 

การจัดอบรมให้ความรู้การด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชรได้จัดอบรมให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE 

NUMBER ONE แก่แกนน ำอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ทั้ง 11 อ ำเภอดังนี้  
ผู้เข้ารับการอบรม  
คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ (อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE) ครอบคลุมทั้ง ๑๑ อ ำเภอ ประกอบด้วย 

๑. นำยอ ำเภอ / ปลัดอ ำเภอ 
๒. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไป / ชุมชน 
๓. สำธำรณสุขอ ำเภอ 
๔. นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๕. ผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธร (ระดับอ ำเภอ) 
๖. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล 
๗. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยม/ประถมศึกษำ ทุกแห่ง 
๘. หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ระดับอ ำเภอ 
๙. อำสำสมัครหมู่บ้ำน 
๑๐. ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 
๑๑. เจ้ำอำวำส / พระภิกษุ / สำมเณร  
๑๒. แกนน ำเยำวชน 

 หัวข้อความรู้ 
๑. เป้ำหมำย/ทิศทำง กำรขยำยเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนโครงกำร                                               

TO BE NUMBER ONE สู่ระดับอ ำเภอ 
๒. แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) ระดับอ ำเภอ 
๓. -ร่ำง- กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร TO BE NUMBER ONE ระดับอ ำเภอ  
๔. เรื่องเล่ำ เร้ำพลัง “อึด ฮึด สู้ TO BE NUMBER ONE” 
๕. อภิปรำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE สู่ควำมส ำเร็จ 

 จังหวัดก ำแพงเพชร ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ  มอบนโยบำยกำรขับเคลื่อนโดยกำร
ขยำยเครือข่ำยชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร ให้ครอบคลุมใน
ทุกพ้ืนที่ เน้นให้มีกำรด ำเนินโครงกำรแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมกำรระดับ
อ ำเภอ  มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำและขยำยเครือข่ำยจ ำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE และจ ำนวนสมำชิก 
TO BE NUMBER ONE โดยด ำเนินกำรตำมหลัก 3 ก. 3 ย. สู่เป้ำหมำยให้เยำวชนคนก ำแพงเพชร “ห่ำงไกลยำ
เสพติด” 
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สรุปผลการจัดการอบรมขับเคลื่อนสู่ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE  
1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 150 คน ครอบคลุมทุกอ ำเภอ 
2. ควำมพึงพอในหลักสูตร 

ประโยชน์ของหลักสูตรอบรมขับเคลื่อนสู่ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 
      คิดเป็นร้อยละ 82.74 
กำรรับรู้และเข้ำใจของหลักสูตรอบรมขับเคลื่อนสู่ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE  
      คิดเป็นร้อยละ 88.70 
ควำมพอใจภำพรวมหลักสูตรอบรมขับเคลื่อนสู่ อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE  
      คิดเป็นร้อยละ 86.43 
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ภาพการจัดอบรมขับเคลื่อนสู่ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 11 อ าเภอ 
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ก าหนดรูปแบบในการด าเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ 
 
รูปแบบกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ตำมยุทธศำสตร์ของโครงกำร 

 
 

 

  
 อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE  ทั้ง 11 อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร ได้ก ำหนดรูปแบบตำม
ยุทธศำสตร์หลักของโครงกำรและเพ่ือตอบสนองนโยบำยกำรด ำเนินงำนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด  (TO BE NUMBER ONE)  จั งหวัดก ำแพง เพชร ล้ อตำมวิสั ยทัศน์ จั งหวัด  TO BE NUMBER ONE 
ก ำแพงเพชรคือเครือข่ำยชมรมทูบีนัมเบอร์วันก ำแพงเพชร มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำเยำวชน มุ่งสู่มำตรฐำน
ระดับเพชร ปี 2562 คือ 

1. สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตและทักษะชีวิตให้เยำวชนในสถำนศึกษำ ชุมชน และสถำนประกอบกำรใน
กำรป้องกันยำเสพติด 

2. ขยำยและกำรพัฒนำเครือข่ำยชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในสถำนศึกษำ ชุมชน และ
สถำนประกอบกำร 

3. สร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรมีส่วนร่วมด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้ก ำหนดตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนโครงกำรอ ำเภอ 
TO BE NUMBER ONE ดังนี้คือ 
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โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE เป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1      มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร TO BE NUMBER ONE ระดับอ ำเภอ / ประชุมชี้แจงมอบนโยบำย
กำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ให้ทุกภำคส่วนรับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 

ระดับ 2      มีแผนปฏิบัติกำรที่ระบุรำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ เป้ำหมำย งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 

ระดับ 3      มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงโครงกำร TO BE NUMBER ONE ที่ระบุ
รำยละเอียดกิจกรรม ระยะเวลำ เป้ำหมำย งบประมำณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ระดับ 4      มีจ ำนวนสมำชิก TO BE NUMBER ONE อำยุ 6-24 ปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ระดับ 5      มีชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง

ต่อเนื่องตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE และมีควำมต่อเนื่องของ
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
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การติดตาม (Check) 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ าเภอ 

 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชร ได้วำงแผนกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือ กระตุ้น ติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ ำเภอ ในจังหวัดก ำแพงเพชร 

 
ระยะเวลา 

ระยะเวลำในกำรนิเทศ ระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 ถึง วันที่ 27 พฤษภำคม 2562 รวม
ระยะเวลำ 6 วัน 
คณะผู้นิเทศ 

ผู้นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
1. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร (ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนโครงกำร

รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดก ำแพงเพชร) 
2. ปลัดจังหวัดก ำแพงเพชร (ประธำนคณะกรรมกำรฯ ประเภทชุมชน) 
3. แรงงำนจังหวัดก ำแพงเพชร (ประธำนคณะกรรมกำรฯ ประเภทสถำนประกอบกำร) 
4. ศึกษำธิกำรจังหวัดก ำแพงเพชร     (ประธำนคณะกรรมกำรฯ ประเภทสถำนศึกษำ) 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 41    (รองประธำนคณะ

กรรมกำรฯ ประเภทสถำนศึกษำ) 
6. หัวหน้ำ ศอ.ปส.จ.กพ. (คณะกรรมกำรฯ จังหวัดก ำแพงเพชร) 
7. ทีมงำน TO BE NUMBER ONE ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

ผู้เข้ารับการตรวจเยี่ยม  
ผู้เข้ำรับกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 

1.นำยอ ำเภอ 
2.ปลัดอ ำเภอ 
3.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
4.สำธำรณสุขอ ำเภอ 
5.นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6.ผู้ก ำกับกำรต ำรวจภูธร (ระดับอ ำเภอ) 
7.ผอ.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล 
8.ผอ.โรงเรียนมัธยม/ประถมศึกษำ ประจ ำอ ำเภอ 
9.หน.ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ระดับอ ำเภอ 
10.อสม. 
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11.ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 
         12.แกนน ำเยำวชน 

ประเด็นการนิเทศ 
1.ค ำสั่งอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วันอ ำเภอ 
2.นโยบำย/แผนกำรด ำเนินงำน 
3.กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
4.ผลงำนตำมตัวชี้วัด 
5.รำยชื่อชมรมทูบีนัมเบอร์วันในเครือข่ำยต่ำง ๆ (Setting) 
6.กำรด ำเนินงำนของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในอ ำเภอ 
7.จ ำนวนสมำชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
8.กิจกรรม/ผลงำนเด่นที่ส่งผลต่อกิจกรรมอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
 
ผลการติดตามอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 11 อ าเภอ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ าเภอ ผลการตามตัวชี้วัด 
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองก ำแพงเพชร / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คลองขลุง / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คลองลำน / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE พรำนกระต่ำย / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ไทรงำม / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ลำนกระบือ / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ขำณุวรลักษบุรี / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ทรำยทองวัฒนำ / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ปำงศิลำทอง / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE บึงสำมัคคี / / / /  
อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE โกสัมพีนคร / / / /  

 

สรุปผลลัพธ์การด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
1. ทุกอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอชัดเจน โดยมีนำยอ ำเภอเป็นประธำนและสำธำรณสุข
อ ำเภอเป็นเลขำนุกำร 
2. นำยอ ำเภอ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับต ำบลครอบคลุมทุกต ำบลท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 
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3. นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ มีกำรมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบและถือปฏิบัติ 
4. มีกรอบกำรด ำเนินงำนครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์ของโครงกำร ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
5. ด้ำนงบประมำณด ำเนินงำนของอ ำเภอพบว่ำขำดงบประมำณกำรด ำเนินงำน  
6. เยำวชนเป็นสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และเข้ำร่วมกิจกรรมชมรมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี โดย
ภำพรวม เกินร้อยละ 80 ของสมำชิกท้ังหมด 
7. ควำมครอบคลุม ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำครบ 100% ทุกอ ำเภอ  
8. ควำมครอบคลุมศูนย์เพ่ือนใจ พบว่ำส่วนใหญ่จะมีอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษำ แต่ส่วนของอ ำเภอคลองลำนจะ
มีอยู่ที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลด้วย 
9. ควำมครอบคลุมชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ส่วนใหญ่มีกำรจัดตั้งชมรมแล้วแต่ยังไม่ครบทุก
หมู่บ้ำน 
10. ควำมครอบคลุมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร พบว่ำสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่
ยังไม่มีกำรจัดตั้งชมรม เนื่องจำกจ ำนวนสมำชิกไม่ครบ 50 คน ตำมเกณฑ์ และไม่มีผู้ประสำนด้ำนสถำน
ประกอบกำรระดับอ ำเภอ 
11. อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ทุกแห่ง ผ่ำนระดับ 4 ทั้งหมด ซึ่งในระดับ 5 ยังขำดในส่วนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดทุกอ ำเภอ 
 
การติดตามนวตกรรม อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
 
ผลการประเมินการใช้คู่มืออ าเภอทูบีนัมเบอร์วัน 
หลังกำรเผยแพร่คู่มืออ ำเภออ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน  และทดลองใช้คู่มือ  เป็นระยะเวลำ 2 เดือน จังหวัดทูบีนัม

เบอร์วันก ำแพงเพชร ได้มีกำรประเมินผลกำรใช้คู่มือดังกล่ำว โดยสุ่มตัวอย่ำงคณะกรรมกำรอ ำเภอทู
บีนัมเบอร์วัน จ ำนวน 5 คน 11 อ ำเภอ รวมทั้งสิ้น 55 คน 

 
ความพึงพอใจในการใช้คู่มือ 

1. รูปเล่มสวยงำมมีควำมทันสมัย    อยู่ในระดับ มำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 80.70 
2. เนื้อหำมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย  อยู่ในระดับ มำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 73.68 
3. ตัวอย่ำงประกอบมีควำมชัดเจน  อยู่ในระดับ มำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 70.18 
4. ประโยชน์ในกำรใช้ด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE  
  อยู่ในระดับ มำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 85.96 
5. กำรรับรู้และเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินในคู่มือเล่มนั้น อยู่ในระดับ มำกถึงมำกท่ีสุด ร้อยละ 80.70 
6. ควำมครบถ้วนและครอบคลุมกำรใช้งำนในกำรด ำเนินงำน   
  อยู่ในระดับ มำกถึงมำกท่ีสุด          ร้อยละ 81.92 

        7.ควำมพอใจภำพรวมคู่มือกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คิดเป็นร้อยละ 75.43 
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ข้อเสนอแนะ 
1. รูปเล่ม 

1.1 ควรปรับแต่งให้ดูน่ำอ่ำนและเป็นทำงกำรกว่ำนี้ 
1.2 ควรเพิ่ม ค ำน ำ สำรบัญ 
1.3 เรียบง่ำย กะทัดรัด แต่ยังไม่น่ำสนใจเท่ำท่ีควร 

2. เนื้อหา 
2.1 เนื้อหำหน้ำ 12 ค ำว่ำ ย.3 สร้ำง_______ เนื้อหำไม่ตรงหัวข้อ 
2.2 พ้ืนว่ำงในเล่มมำกเกินไป 

2.3 เนื้อหำละเอียด อ่ำนเข้ำใจง่ำย ครบถ้วน ครอบคลุม 
3.  สิ่งที่ควรเพิ่มเติม 

3.1 รูปกิจกรรมน้อยไปหน่อย 

3.2 เกณฑ์ประเมินอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ขำดควำมชัดเจน 
3.3 ปรับกำรจัดวำง เลย์เอ้ำท์ในเล่มให้น่ำสนใจอีกนิด 

3.4 ขอให้แจก ให้ลงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้อ้ำงอิงในกำรด ำเนินงำน 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
 11 อ าเภอ ในจังหวัดก าแพงเพชร 
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การด าเนินการ (Act) 
ผลลัพธ์การด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ 

ผลลัพธ์ด้านพัฒนานวตกรรมคู่มือการด าเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
 ควำมพอใจภำพรวมคู่มือกำรด ำเนินงำน อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE คิดเป็นร้อยละ 75.4 จังหวัด
ทูบีนัมเบอร์วันก ำแพงเพชร  จะได้ด ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือกำรด ำเนินงำนอ ำเภอทูบีนัมเบอร์วัน และจะได้
เผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ในเดือนกรกฎำคม 2562 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
1. งบประมำณยังไม่มีกำรจัดสรรมำโครงกำร อ ำเภอ TO BE NUMBER ONE โดยเฉพำะ 
2. ผู้รับผิดชอบงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้อง 
3. บุคลำกรไม่เพียงพอ ต่อกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE 
4. ผู้บริหำรขำดควำมเข้ำใจในกำรเชื่อมโยงบูรณำกำรงำนยำเสพติดกับกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE 

NUMBER ONE 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรถ่ำยทอดนโยบำยลงสู่ผู้ปฎิบัติอย่ำงชัดเจน 
2. คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอควรมีกำรประชุมวำงแผนงำนโครงกำร ประเมินผลกำรด ำเนินอ ำเภอ 

TO BE NUMBER ONE และควรให้มีวำระในเรื่องของโครงกำร TO BE NUMBER ONE  ในกำร
ประชุมระดับอ ำเภอทุกครั้ง 

3. ควรมีกำรจัดท ำแผนงบประมำณบูรณำกำรร่วมกับท้องถิ่น 
4. ควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONEในระดับ ผู้บริหำร

และผู้ปฏิบัติ 
 

สรุปการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร 

 กำรจะด ำเนินงำนอ ำเภอ TO BE NUMBER ONE เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน ควรมีกำร
ด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน คือ 

1. ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ระดับ อ ำเภอ / ชุมชน ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยยึด
หลักกำรด ำเนินงำนยึดวัยรุ่นและเยำวชนเป็นศูนย์กลำง บนพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจธรรมชำติ พัฒนำกำร 
ควำมต้องกำร ควำมสนใจและพฤติกรรมเฉพำะของวัยรุ่น น ำไปสู่หลักส ำคัญกำรด ำเนินงำน ให้
หน่วยงำน / ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

2. จัดตั้งกรรมกำรในระดับพ้ืนที่โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วน ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ให้ชัดเจน มีกำรประชุม
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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3. แผนกำรด ำเนินงำนทุกระดับในอ ำเภอครบตำมยุทธศำสตร์หลักของโครงกำร แผนงำนระบุ
รำยละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ เป้ำหมำย งบประมำณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. บูรณำกำรแหล่งงบประมำณ เช่น แหล่งงบประมำณจำก อปท. งบประมำณจำกศูนย์ยำเสพติดระดับ
อ ำเภอ กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมถึงจัดตั้งกองทุนในระดับอ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 

5. รณรงค์โดยกำรใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้ำงกระแส และรับสมัครสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน สถำนประกอบกำร

(ถ้ำมี) 
7.  สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทั้งในสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร 
8. ก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิก / ชมรม 
9. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรใครติดยำยกมือขึ้นโดยบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
10. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำน TO BE NUMBER ONE ระดับอ ำเภอ ที่เป็นปัจจุบันและเครือข่ำย

ชมรม / สมำชิก ในอ ำเภอสำมำรถเข้ำถึงได้ 
11. ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำรในระดับจังหวัด ภำค ประเทศ 
12. สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนำวำงแผนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด. 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE ก ำแพงเพชร. (2561). สรุปผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ก าแพงเพชร ประจ าปี 2561. 
ก ำแพงเพชร. 

คณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดก ำแพงเพชร. (2561).  
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 10/2561. ก ำแพงเพชร 

Deming, W. Edwards (1986). Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering  
Study. ISBN 0-911379-01-0. 
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 องค์ความรู้  

การถอดบทเรียน การด าเนินงานอ าเภอทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ผู้พัฒนาองค์ความรู้ 

1. นำยชำติชำย  ยืนยงพำนิช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
2. นำงสำวสุกมล  สำมเพชรเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

 
ที่ปรึกษาพัฒนาองค์ความรู้ 

๑. นำยปริญญำ นำกปุณบุตร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร  
๒. นำงสมศิริ  ศัลยพงษ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)  
๓. นำงมรกต  สมพันธุ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
ชื่อหน่วยงาน / สังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพชร 

 




