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การด าเนินงาน “ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ” 
บอกเล่าเรื่องราว 

“ยาเสพติด” ปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความความห่วงใยต่อ
ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการ
รณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่าง
ถูกต้อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับยาวชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด  
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จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

(TO BE NUMBER ONE) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญของโครงการ คือ เด็กและ
เยาวชน มีกระแสนิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มีภูมิคุ้มกันทางจิต คิดเป็นท าเป็นมีคุณธรรม     
มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม สามารถด ารงความเข้มแข็งในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงผู้เสพ ผู้ติดได้รับความ
ช่วยเหลือบ าบัดรักษา และมีการการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการให้ค าปรึกษา ฝึกทักษะ แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต 
และยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง 

การต่อยอดการด าเนินงาน ไปสู่ “ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ” เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้น จังหวัดก าแพงเพชร ได้ มีการประชุม
คณะกรรมการระดับอ าเภอ มอบนโยบายการขับเคลื่อนโดยการขยายเครือข่ายชมรม  TO BE 
NUMBER ONE ประเภทชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เน้นให้มี
การด าเนินโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการระดับอ าเภอ  
มีการจัดท าแผนพัฒนาและขยายเครือข่ายจ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE และจ านวน
สมาชิกTO BE NUMBER ONE โดยด าเนินการตามหลัก 3 ก. 3 ย. สู่เป้าหมายให้เยาวชนคน
ก าแพงเพชร “ห่างไกลยาเสพติด” 
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 ค าขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

 ความหมาย คือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่ง
ที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผลส าเร็จได้ท าแล้วความสุข       
มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ 

 

1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ      
ยาเสพติด 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
3. เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและ

เยาวชนทั่วไป 
 

ความหมายและค าขวญั 

วัตถุประสงค์โครงการ 
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กลุ่มเป้าหมายหลัก   

1. วัยรุ่นและเยาวชนทั่วไป  อายุ  6 – 24 ป ี
2. เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ 

กลุ่มเป้าหมายรอง  
ประชาชนทั่วไป  

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
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ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความ
ต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น น าไปสู่หลักส าคัญการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และช่วยเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจ 

2. ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน 
3. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุม้กันที่

ส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
4. “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 
5. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นได้รวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข 
6. สร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพ จะท าให้การด าเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

หลักการด าเนินงาน 
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“การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถ
ด าเนินงานให้ส าเร็จได้ ด้วยการท างานขององค์กรใดองค์กรหน่ึง แต่ทุกองค์กรทุกฝ่ายต้อง
ช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจ ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะท าให้เกิด
พลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง” 

 พระด ารัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
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เป้าหมายการด าเนินงาน  “อ าเภอ TO BE NUMBER ONE”  

เป้าหมายเชิงกระบวนการ เมื่อสิ้นสุดปี 2565 

ชมรม TO BE NUMBER ONE  
ในเรือนจ า,สถานพินิจฯ,คุมประพฤต ิ

ชมรม  
TO BE NUMBER ONE 
มาตรฐานในสถานศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
100% 
- มัธยมศึกษา 
- ขยายโอกาส 

อุดมศึกษา 100% 

อ าเภอ  
TO BE NUMBER ONE 
มาตราฐาน 11 อ าเภอ 

ชมรม  
TO BE NUMBER ONE 

มาตรฐานในชุมชน 

ระดับต าบล 100% 

ระดับหมูบ้าน 60% 

ชมรม  
TO BE NUMBER ONE 

มาตรฐานในสถานประกอบการ 

จังหวัด  
TO BE NUMBER ONE 

ก าแพงเพชร 
ลูกจ้าง 50 คนขึน้ไป 
100% 

8.วันเพจชมรม เรือนจำ สถานพินิจฯ คุมประพฤติ.pptx
8.วันเพจชมรม เรือนจำ สถานพินิจฯ คุมประพฤติ.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
4.วันเพจจังหวัดทูบี.pptx
4.วันเพจจังหวัดทูบี.pptx
6.วันเพจชมรม ชุมชน.pptx
6.วันเพจชมรม ชุมชน.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
7.วันเพจชมรม สถานประกอบการ.pptx
7.วันเพจชมรม สถานประกอบการ.pptx
4.วันเพจจังหวัดทูบี.pptx
4.วันเพจจังหวัดทูบี.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
5.วันเพจชมรม สถานศึกษา.pptx
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์

การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

3 

2 

1 
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อ าเภอ  
TO BE NUMBER ONE 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจติส านึก
และสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อป้องกัน 

•ตัวอย่างกิจกรรม 
1.รณรงค์รับสมัครสมาชิกฯ 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น ใส่เสื้อทูบี จัดบู๊ธ สื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ ไลน์ FACEBOOK           
เดินรณรงค์ เสียงตามสาย ติดเข็มทูบี 
นิตยสารทูบี เพลงทูบี 
3.รณรงค์โดยการจัดกิจกรรม  
   - ประกวดชมรมทูบี 
   - ประกวดทูบี Dancercise  
   - ประกวดทูบี Idol 
   - งานมหกรรมรวมพล 
   - จัดประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์
และพัฒนา EQ   
4.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  

ตัวอย่างกิจกรรม 
1.จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ
สมาชกิฯ 
2.ค้นหา/คัดกรอง สมาชิก “ใครติด
ยายกมือขึ้น” 
3.ก ากับ/ติดตามการด าเนินงานศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศกึษา และ
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
4.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/จิต
อาสา/ค่ายธรรมมะ 
5.จัดกิจกรรมกฬีาต้านยาเสพติด 
6.อบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
7.สนับสนุนงานศลิปะ/หัตถกรรม 

ตัวอย่างกิจกรรม 
1.สนับสนุนการจัดต้ัง และพัฒนา
ชมรมฯ ในสถานศกึษา ชุมชน สถาน
ประกอบการ 
2.สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
3.ศึกษาดูงาน อ าเภอ / ชมรม         
ทูบต้ีนแบบระดับประเทศ 
4.เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด /
ภาค / ประเทศ 
5. MOU การด าเนินงานระหว่าง
อ าเภอ / ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในและนอกจังหวัด  
6.จัดอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสมาชิกเครือข่าย 
  

file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/4.วันเพจจังหวัดทูบี.pptx
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/4.วันเพจจังหวัดทูบี.pptx
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การด าเนินงาน    ใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับพ้ืนที ่

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ระดับอ าเภอ เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 
โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายในอ าเภอ คณะกรรมการมีหน้าที่ รับผิดชอบดูแล
โครงการ ทั้งการจัดท าแผนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE ของอ าเภอ 
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-ตัวอย่าง- 

   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
ประกอบด้วย 
1.  นายอ าเภอ  ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร (ระดับอ าเภอ) รองประธานกรรมการ 
3.  นายกเทศมนตรีทุกแห่ง  กรรมการ 
4.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง กรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง            กรรมการ 
8.  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอ าเภอ กรรมการ 
9.  สาธารณสุขอ าเภอ  กรรมการและ

เลขานุการ 
10. ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE   
        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE  ศูนย์ปฏิบัติการ 
        ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับอ าเภอ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  

12. ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE   
        โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจมีการเพิ่ม ผู้น าชุมชน พระภิกษุ  /

สามเณร หรือ บุคคลที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ ตามแต่ที่ประธานเห็นว่ามี
ความเหมาะสม 

ให้คณะกรรมการ  มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และนโยบายการด าเนินงาน

กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของระดับอ าเภอ พร้อมจัดตั้งงบประมาณอุดหนุน
กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 

2. แต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
3. ควบคุม ก ากับ และติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE      

ในชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการ ระดับอ าเภอ 
4. ประชุมปรึกษาหารือ ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

ปัญหา ตามสถานการณ์ 
5. จัดท าสถิติข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ให้คณะกรรมการระดับ

จังหวัดทราบ 
6. ขยายเครือข่ายการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
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7. จัดประกวด / คัดเลือกชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถาน

ประกอบการ ดีเด่นระดับอ าเภอ เข้าประกวดระดับจังหวัด / ภาค / ประเทศ 
8. รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับอ าเภอ ต่อนายอ าเภอ 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเตรียมส่งชมรมฯเข้าประกวดระดับจังหวัด / ภาค / ประเทศ 
ต่อไป 

9. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชมรมTO BE NUMBER ONE ดีเด่นที่ได้รับคัดเลือก 
โดยให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสาร วีดีทัศน์น าเสนอผลงานชมรมฯ เพื่อส่งเข้าประกวดระดับ
จังหวัด, ระดับภาค และระดับประเท 

10. ประเมิน ติดตาม และพัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ในชมรม (ที่ เป็นเยาวชน) พร้อมรวบรวม และรายงานผลต่อฝ่าย เลขา
คณะกรรมการชุดที่ ๒ เป็นประจ าทุกปี (เดือนพฤษภาคม) 
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  ตัวชี้วัดอ าเภอ TO BE NUMBER ONE แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ระดับ 1      มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ / ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ทุกภาคส่วนรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
ระดับ 2      มีแผนปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ

ชัดเจน 
ระดับ 3      มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ระบุ

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบชัดเจน 
ระดับ 4      มีจ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับ 5      มีชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทีมี่การด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องตามเป้าหมายการด าเนินงาน อ าเภอ TO BE NUMBER ONE และมีความต่อเนื่องของการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 

 

ตัวชี้วัดอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
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  ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์ที่

จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่นักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษานั้นๆ ชมรมในสถานประกอบการสมาชิก ได้แก่ พนักงาน / ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ชมรมในชุมชน สมาชิก ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชน
นั้นๆ   

 

 

 

แนวทางการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
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หลักเกณฑ์การตั้งชมรม  TO BE NUMBER ONE 
องค์ประกอบในการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 3 ก ได้แก่  

1. กรรมการ   
โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE คัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการชมรม มีบุคคลที่

ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย  5  คน  ประกอบด้วย ประธาน , รองประธาน , เลขานุการ , กรรมการ 
และเหรัญญิก และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดท าแผนงาน / โครงการ 
งบประมาณ และกิจกรรมของชมรม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีคณะกรรมการ ได้จาก   

1) การคัดเลือก   
2) การเลือกตั้ง  
3) อาสาสมัคร 

ตัวอย่างการแบ่งคณะกรรมการ เช่น ฝ่ายจัดหาทุน ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ และฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมนิผล 

         หมายเหตุ การแบ่งฝ่ายของคณะกรรมการข้ึนอยู่กับความต้องการ / ดุลยพินิจของแต่ละชมรม 
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2. กองทุน  
กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อน าเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายใน

ชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึงทรัพย์สินของชมรมด้วย ซึ่งหมายถึง สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เงินซึ่งได้จากการบริจาค  การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน หรือได้รับสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชนต่างๆ  

2) ทรัพย์สิน 
-  ประเภทไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ห้องประกอบกิจกรรมชมรม สถานที่ได้รับการ

อนุญาตให้ใช้ในกิจกรรมของชมรม เป็นต้น 
- ประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์กีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น 

ตัวอย่างแหล่งทีม่าของกองทุน 
   1. งบสนับสนุนจากสถานศึกษา / สถานประกอบการ 
 2. งบสนบัสนุนจากภาคราชการ  

3.  การระดมทุน เช่น           
 - ค่าสมัครสมาชิก    
 - การปลูกไม้ประดบัพืชผักสวนครัวจ าหน่าย 
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 - เงินรางวัลจากการประกวด      
   - การบริจาคของสมาชิกและผู้สนับสนุน 
 - จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์TO BE NUMBER ONE 

3. กิจกรรม  
“การท าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น” เป็นสิ่งที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อสมาชิก

ภายในชมรม หรือ มอบหมายสมาชิกเข้าร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน / องค์กรภายนอก และต้อง
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ  และมองเห็น
คุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่
สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” กิจกรรมภายใน เช่น การจัดกีฬาสี การจัดประกวดต่างๆ 
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ส่วนกิจกรรมภายนอก เช่น การไปร่วมเดินรณรงค์โครงการเพื่อสังคมต่างๆ 
การไปช่วยท าความสะอาด เก็บขยะ ทาสีก าแพงวัด หรือ ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมของชมรม
ต่างจากกิจกรรมของ ศูนย์เพื่อนใจฯ เพราะกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจฯจัดได้เฉพาะภายในศูนย์และ
เพ่ือสมาชิกที่มาใช้บริการที่ศูนย์ภายใต้กรอบ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ เท่านั้น  

ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชมรม ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก
ของโครงการ ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกระแส เช่น    
- การรับสมัครสมาชิกชมรม  
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- ประชาสัมพันธ์ชมรม 
- จัดกิจกรรมดนตรี, กีฬา, การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
- เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ 
- จัดแข่งขันกีฬาภายในและ หรือ กับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชนและชุมชน 
- สนับสนุนทุนการศึกษา / อุปกรณ์ แก่ สถานศึกษา / ชุมชน ฯลฯ 
- ร่วมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

3.2 กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต เช่น    
- การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
- การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
- การท าบุญทางศาสนา / ฟังเทศน์ 
- การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้ 

3.3 กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เช่น    
-  สนับสนุนวิทยากร (อบรมให้ความรู้, เงินทุนและอุปกรณ์ แก่ชุมชนและสถานศึกษา ฯลฯ         

ในการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
-  เป็นพี่เลี้ยง / ที่ปรึกษาในการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ชมรมอื่น 
-  สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติดเข้ามาท างานได้  
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การรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก  

 นักเรียน / นักศึกษา  ทั่วประเทศ 
- สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของตนเอง 
- มีใจเต็มร้อย พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและช่วยเหลือเพ่ือน 
- ไม่จ ากัดอายุ 

 เยาวชนนอกสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป  
- สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / เขต / จังหวัดที่อาศัยอยู่   
- มีใจเต็มร้อย พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ช่วยเหลือเพื่อนและชุมชน 
- ไม่จ ากัดอายุ 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม หรือโครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น เข้า

ค่ายพัฒนาแกนน า / ค่ายพัฒนาสมาชิก  เป็นต้น 
2. ได้รับเข็ม TO BE NUMBER ONE และสื่อต่างๆของโครงการฯ 
3. ผู้เสพ / ผู้ติดในโครงการใครติดยายกมือขึ้น สามารถเข้ารับการบ าบัดรักษาฟรีได้ที่

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ฯลฯ แล้วแต่บริบทของชมรมเป็นผู้ก าหนด 
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หน้าที่ของสมาชิก  

1. เป็นแกนน าในการหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กว้างขวางมากขึ้น  

2. เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมในการรณรงค์โครงการอย่างต่อเนื่อง  
3. สอดส่องดูแลเพ่ือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด  
4. ท าหน้าที่คอย “ปรับทุกข์ – ผูกมิตร” และเป็นก าลังใจให้เพื่อนที่เสพ หรือติดยา กลับตัว

เป็นคนด ีเพ่ือให้ก้าวสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ  
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือกรณีเพื่อนเสพ หรือติดยา 
6. ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิก 
7. รู้จักแบ่งเวลา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก  

1. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม หรือของโครงการ TO BE NUMBER ONE อาทิการ
อบรม  ประชุม สัมมนา และการรณรงค์ต่างๆ เป็นต้น  

2. ได้รับเอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ จุลสาร ข้อมูล ความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการ TO BE 
NUMBER ONEจากชมรม และกรมสุขภาพจิต รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโครงการ TO BE NUMBER ONE  

3. ได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผลิตภัณฑ์ สื่อและสัญลักษณ์ต่างๆ เมื่อมีการจัดกิจกรรมใน
โครงการ จากกรมสุขภาพจิต 

4. ได้เพื่อนสมาชิกร่วมโครงการที่เป็นเครือข่ายจากทั่วประเทศ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE  

ชื่อชมรม................................................................ประเภทชมรม........................................... ....................... 
ต ำบล......................................................อ ำเภอ............................................ ................จังหวัดก ำแพงเพชร 

เกณฑ์ประเมิน รายละเอียด 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) หมายเหตุ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

1. ด้านการ
วางแผนงาน/
โครงการฯ และ
ความต่อเนื่อง 

1.1 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ของชมรม 
1. มีแผนงำน / โครงกำร สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร

ของสมำชิก 
2. มีแผนปฏิบตัิงำนประจ ำป ี
3. มีแผนประจ ำเดือน ระบรุำยละเอยีดกิจกรรม เป้ำหมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 
4. มีแผนแก้ปัญหำเยำวชนท่ีตดิยำเสพติด กลุ่มเสี่ยง ด้ำน

พฤติกรรมอื่นๆ  
5. มีรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

ข้อละ 1 
คะแนน 
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 1.2 ความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
1. มีกำรรณรงคร์ับสมัครสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีแผนพัฒนำชมรม ระยะสั้น ระยะยำว ที่แสดงให้เห็นควำม

ต่อเนื่อง 
3. กรรมกำรชมรมมีกำรปรับเปลี่ยนตำมวำระ หรือตำมควำม

เหมำะสม 
4. กองทุน หรือบัญชีชมรมมีควำมเคลื่อนไหว ทั้งรำยรับ – 

รำยจ่ำย 
5. ชมรมมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง และสม่ ำเสมอทุกเดือน 
6. มีกำรปรับกจิกรรมให้สอดคล้องกบัควำมสนใจ และควำม

ต้องกำรของสมำชิกตลอดเวลำ 
7. มีกำรตรวจสอบ และพัฒนำระบบข้อมูลสมำชิกให้เป็น

ปัจจุบัน และทันสมัยทุกป ี
8. มีกำรวำงแผน และด ำเนินกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และ

ประสบกำรณ์จำกรุ่นพีสู่่รุ่นน้อง เพื่อสร้ำงและพัฒนำคนรุ่น
ใหม่ต่อๆไป 

9. มีกำรวำงแผนหรือเตรียมกำร เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
อย่ำงต่อเนื่อง 
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ข้อละ 1 

คะแนน 
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 10. มีกำรจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนำชมรมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น 
กำรศึกษำดูงำน กำรจดัอบรม และส่งแกนน ำ/สมำชิกเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
 

   

2.ด้านการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ TO 
BE NUMBER 
ONE ตามหลัก 
3 ก และ 3 ย 
 

2.1  กรรมการ 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรม 
2. มีโครงสร้ำงกรรมกำรและก ำหนดหน้ำท่ีชัดเจน 
3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสม่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 6 ครั้ง 
4. มีสมดุบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
5. มีระเบยีบหรือข้อปฏบิัติของกรรมกำร เช่น กำรประชุมต้องมี

กรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

ข้อละ 1  
คะแนน 
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2.2 กองทุน 
1. มีบัญชีกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE โดยเฉพำะ 
2. มีระเบยีบกำรเบิกจ่ำยที่ชัดเจน 
3. มีบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย และเป็นท่ียอมรับ 
4. มีรำยละเอียดกำรระดมทุนในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ไดร้ับกำร

สนับสนุน กำรหำรำยได้ของสมำชกิ เงินรำงวัลกำร    
ประกวดฯลฯ 

5. มีกำรหมุนเวียนเงินทุน เช่น จัดกิจกรรมในชมรม 
 

 
 
 

5 

  
 
 
ข้อละ 1 
คะแนน 

 
2.3 การจัดกิจกรรมตามหลัก 3 ยุทธศาสตร์ 

   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแส
นิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 

1. จัดกิจกรรมรณรงคส์ร้ำงกระแส 
- 1-3 กิจกรรมต่อปี  (1 คะแนน) 
- 4 กิจกรรมขึ้นไป   (2 คะแนน) 

 

 
 
 
 

2 
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2. จ ำนวนสมำชิกร้อยละ 75 ขึ้นไป 

- น้อยกว่ำร้อยละ 60  (1 คะแนน) 
- ร้อยละ  61 – 80    (2 คะแนน) 
- ร้อยละ  81 ขึ้นไป   (3 คะแนน) 

 

 
3   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางจิตใจให้แก่
เยาวชน 
1. จัดค่ำยอบรมแกนน ำ / สมำชิก 
2. มีกำรด ำเนินงำนศูนย์เพื่อนใจฯ ตำมแนวทำงปรับทุกข์ สร้ำง

สุข แก้ปัญหำ และพัฒนำ EQ ครบทุกด้ำน (ไม่เน้นในชุมชน) 
3. มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรใครตดิยำยกมือขึ้นโดยมีระบบ

ค้นหำ น ำเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัด และติดตำมหลังกำรบ ำบัด
และฟื้นฟูสภำพ ให้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

4. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำคณุภำพสมำชิก ให้สำมำรถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้
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ข้อละ 2 
คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีกำรขยำยเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER 
ONE ไปสู่โรงเรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร อ่ืนๆ 
1. สนับสนุนวิทยำกร / สนับสนุนเงินทุน / อุปกรณ ์
2. เป็นพี่เลี้ยงและให้ค ำปรึกษำแก่ชมรมอื่นๆ  

 

 
 
 

5 

  

3. ด้านการ
น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

 

3.1 ผู้น าเสนอ 
1. น้ ำเสียง บุคลิกภำพ ควำมมั่นใจ น่ำเชื่อถือ 
2. เข้ำใจเนื้อหำที่น ำเสนอ 
3. เนื้อหำท่ีน ำเสนอสอดคล้องกับสื่อประกอบกำรน ำเสนอ 
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 3.2 สื่อประกอบการน าเสนอ 
1. รูปแบบกำรน ำเสนอน่ำสนใจ ดึงดดูใจ สร้ำงสรรค ์
2. รูปภำพ เนื้อหำ ข้อมลู ประกอบกำรน ำเสนอถูกต้อง เช่ือถือ

ได้ และต้องเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร TO BE 
NUMBER ONE ไม่ใช่จำกโครงกำรอื่น 

3. มีควำมพร้อมในกำรน ำเสนอทั้งด้ำน สคริปต์ สื่อภำพ และ
เสียง 
 

 
 
 

5 
 
 

 

  

4.ด้านความ
ร่วมมือของ
เครือข่าย 

4.1 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน องค์กร ใน
พื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมกำร 

 
5   

 4.2 สนับสนุนงบประมำณ กำรจัดกิจกรรม และเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

5 
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5.ด้านผลส าเร็จ
ของชมรมฯ 
 

5.1 จ านวนสมาชิกชมรม 
1. น้อยกว่ำร้อยละ 60       (1  คะแนน) 
2. ร้อยละ 61 – 70          (2  คะแนน) 
3. ร้อยละ 71 – 80          (3  คะแนน) 
4. ร้อยละ 81 – 90          (4  คะแนน) 
5. มำกกว่ำร้อยละ 90       (5  คะแนน) 
 

 
 

5 

  

 5.2 มีการจัดกจิกรรมทั้ง 3 ยุทธศาตร์ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
1. น้อยกว่ำ 12 ครั้งต่อป ี (2 คะแนน) 
2. มำกว่ำ   12 ครั้งต่อป ี (5 คะแนน) 

 

 

5 
  

 5.3 ความร่วมมือของหน่วยงาน ชุมชนในพื้นที ่
1. ชุมชน อปท หน่วยงำน องค์กร ในพื้นที่ร่วมเป็น

คณะกรรมกำร 
2. สนับสนุนงบประมำณ กำรจดักิจกรรม และเข้ำร่วมกิจกรรม

ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  
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 5.4 กิจกรรมเด่น นวัตกรรม ของชมรม ท่ีเห็นผลลัพธ์ และเกดิ
ประโยชน์แก่สมำชิกและชมรม รวมทั้งโรงเรียน ชุมชน สังคม 
อย่ำงชัดเจน 
 

10 
 

 
 

  

 5.5 รำงวัลที่ชมรมหรือสมำชิกได้รบัจำก จังหวัด หน่วยงำน 
องค์กรต่ำงๆ 
ระดับจังหวัด  1   คะแนน 
ระดับภาค      2   คะแนน 
ระดับประเทศ  3  คะแนน 
 

3 
  

 5.6 เป็นที่ศึกษำดูงำนของชมรมอืน่ๆ 
 

5 
  

 5.7 มีองค์ควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำชมรม 
 

5 
  

 
รวมคะแนน 100   

หมายเหตุ :  คะแนนที่ได้รับ  ต้องมากกว่า 75 คะแนน ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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ผู้บริหารระดับสูงให้
ความส าคัญ

เดก็และเยาวชนเป็นพลงั
ขับเคล่ือน โครงการ 

"เดก็น า-ผู้ใหญ่หนุน"

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 




