แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
กรมสุขภาพจิต
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (/)Prevention Promotion&Protection Excellence (/)Service Excellence ( ) People Excellence ( ) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่า
มีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้ว
ได้รับการ
กระตุ้นจนมี
พัฒนาการ
สมวัย

จานวน
เทคโนโลยี
การเสริมสร้าง
ความฉลาด
ทางอารมณ์
เด็กปฐมวัย 1
เรื่อง

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัด
กรองแล้ว
พบว่ามี
พัฒนาการ
ล่าช้าแล้ว
ได้รับการ
กระตุ้นจนมี
พัฒนาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

Prevention Promotion & Protection Excellence
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
1) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
1.

โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ล่าช้า

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
ต่อเนื่องเพิ่มขึน้
2.เพื่อให้ผดู้ ูแลเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงต่อ
พัฒนาการล่าช้ามี
ความรู้/ความสามารถ
ในการดูแลบุตรหลาน

1.เด็กปฐมวัยกลุม่
เสี่ยงต่อปัญหา
พัฒนาการล่าช้า
2.พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้า
3.บุคลากร
สาธารณสุข ครู

จานวน ผู้ผ่าน
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาฐาน
ข้อมูลการ
ส่งเสริม
สุขภาพจิต
และการ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตเด็ก

1..พัฒนาเทคโนโลยี :
19,007,200
การเสริมสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์เด็กปฐมวัย 1 เรื่อง
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพจิต
และการการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง
80 คน
3.ประเมินผลการดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่ 2 ครั้ง

กรมสุขภาพจิต

๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ของตนเองได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

ศูนย์เด็กเล็ก

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1
ปฐมวัย 40
คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

Small
success
ไตรมาส 2
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อย
ละ 15)

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4
สมวัย
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อย
ละ 30)

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

จานวนชุด
ความรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรอบรู้
ด้าน
สุขภาพจิต
(Health
Literacy)
กลุ่มวัยเรียน
1 เรื่อง

จานวน
นวตกรรมเพิ่ม
ไอคิวและ
พัฒนาทักษะ
ด้านอารมณ์
และสังคม 1
เรื่อง

ร้อยละของ
เด็กที่มีความ
ฉลาดทาง
สติปัญญาต่า
กว่าเกณฑ์
ได้รับการ
พัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 70)

1.พัฒนานวตกรรมเพิม่ ไอคิว
และพัฒนาทักษะด้านอารมณ์
และสังคม 1 เรื่อง
2. สารวจสถานการณ์ความ
ฉลาดทางอารมณ์ 1 เรื่อง
3.พัฒนาเทคโนโลยี : การ
เสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็ก
ประถมศึกษา 1 เรื่อง
4.การพัฒนาชุดความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิต (Health Literacy)
กลุ่มวัยเรียน 1 เรื่อง
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กากับติดตามการดาเนินงาน
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา

13,312,400

กรมสุขภาพจิต

2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
2.

โครงการสร้าง 1.พัฒนาระบบการ
เสริมสุขภาพจิต ดูแลสุขภาพจิตเด็ก
เด็กไทยวัยเรียน วัยเรียนเชือ่ มต่อกัน
ระหว่างสาธารณสุข
และโรงเรียน
2.เด็กวัยเรียนได้รับ
การส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์
3.เด็กวัยเรียนกลุ่มทีม่ ี
ความเสีย่ ง/มีปญ
ั หา
พฤติกรรม – อารมณ์
การเรียนรู้ได้รับการ
ดูแล

1.กลุม่ เด็กวัย
เรียนในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
เป้าหมาย
2.ผูเ้ ลี้ยงดู/
ผู้ปกครองเด็กวัย
เรียน
3.บุคลากร
สาธารณสุขใน
พื้นที่เป้าหมาย

จานวนผู้ผ่าน
การประชุม
การเสริมสร้าง
วินัยเชิงบวก
เด็กประถม
ศึกษา 20 คน

๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

3.

โครงการพัฒนา 1.เพื่อให้วัยรุ่นและ
คุณภาพวัยรุ่น เยาวชนที่มีพฤติกรรม
และเยาวชนไทย เสี่ยงได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ
2.เพื่อพัฒนาระบบ
บริการการดูแลวัยรุ่น
และเยาวชนที่มี
คุณภาพ

1.กลุม่ วัยรุ่นอายุ
15 -21 ปี
2.นักจัดการ
สุขภาพวัยรุ่น,
บุคลากร
สาธารณสุข,
บุคลากรทาง
การศึกษา

จานวนผู้ผ่าน
การประชุม
ปฏิบัติการ
เพื่อ
ประเมินผล
หลักสูตรการ
พัฒนา
ศักยภาพทีม
นักจัดการ
สุขภาพวัยรุ่น
35 คน

Small
success
ไตรมาส 2

จานวนผู้ผ่าน
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนา
ฐานข้อมูลการ
ส่งเสริม
สุขภาพจิต
และการ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตเด็ก
วัยรุ่น
40 คน

Small
success
ไตรมาส 3

จานวน
เทคโนโลยีชุด
คู่มือการจัด
พื้นที่
สร้างสรรค์
สาหรับวัยรุ่น
และเยาวชน
ในชุมชน
1 เรื่อง

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
อาเภอ (District Health
Board) 1 ครั้ง 60 คน
ร้อยละของ
1.ประชุมปฏิบัติการเพื่อ
6,300,000
เด็กวัยเรียน
ประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา
และวัยรุ่นกลุ่ม ศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพ
เสี่ยงได้รับการ วัยรุ่น 2 ครั้ง 35 คน
ดูแลช่วยเหลือ 2.พัฒนาเทคโนโลยีชุดคู่มือการ
จนดีขึ้น
จัดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับวัยรุ่น
(ร้อยละ 80) และเยาวชนในชุมชน 3 ครั้ง
70 คน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพจิต
และการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิต

๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

จานวนผู้ผ่าน
การประชุม
-ถ่ายทอด
ความรู้การ
สร้างสุข 5 มิติ
30 คน

จานวนครั้ง
การจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 2 ครั้ง

ผลการ
ประเมิน
เทคโนโลยี
โปรแกรม
สร้างสุข 5 มิติ
สาหรับ
ผู้สูงอายุ 1
เรื่อง

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

1.ประเมินเทคโนโลยีโปรแกรม
สร้างสุข 5 มิตสิ าหรับผูส้ ูงอายุ
1 เรื่อง
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 3 ครั้ง

18,067,600

กรมสุขภาพจิต

4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
4.

โครงการ
พัฒนาการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในวัย
สูงอายุ

1.เพื่อส่งเสริมสุขภพ
จิตผูส้ ูงอายุกลุ่มพึ่งพิง
ตนเองได้โดยการสร้าง
สุข 5 มิติในชมรม
ผู้สูงอายุ
2.เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลทางสังคม
จิตใจในผู้สูงอายุกลุ่ม
เสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ดแู ล
ผู้สูงอายุในระบบ
บริการปฐมภูมิและใน
ชุมชน
4.เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และรูปแนว
ทางการจัดการภาวะ
สมองเสื่อมทีม่ ีปัญหา
พฤติกรรมและจิตใจ

1.ผูส้ ูงอายุที่มารับ
รับบริการใน
คลินิก NCD และ
คลินิกสูงอายุใน
รพช.
2.ผูส้ ูงอายุใน
ชมรมผูส้ ูงอายุ
และผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (ติด
บ้าน/ติดเตียง) ที่
อยู่ในชุมชน
3.บุคลากร
สาธารณสุข ใน
รพช./รพ.สต.

-แนวทางการ
ส่งเสริมความ
พึงพอใจใน
จานวนผู้ผ่าน
ชีวิตผู้สูงอายุ การอบรม
ไทย 200 คน หลักสูตร
Dementia
Care
Manager
100 คน

จานวน
แนวทางการ
เฝ้าระวัง
ผู้สูงอายุสมอง
เสื่อมที่มี
ปัญหา
พฤติกรรมและ
จิตใจ
(Dementia
with BPSD)

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
ความสุข
(ร้อยละ 50)

3.จัดทาและพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิต
ผู้สูงอายุและเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุ
สมองเสื่อมทีม่ ีปัญหาพฤติกรรม
และจิตใจ(Dementia with
BPSD) 2 เรื่อง
4.อบรมหลักสูตร Dementia
Care Manager 2 ครั้ง 100
คน
5.จัดทาหลักสูตรการฟื้นฟูผู้ป่วย
สมองเสื่อมทีม่ ีปัญหาพฤติกรรม
และจิตใจสาหรับผูด้ ูแล 1

๔
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

และโรคซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุสาหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
Service Excellence
แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
5. โครงการพัฒนา 1.เพื่อให้ประชาชน
1.บุคลากร
จานวน ผู้
ระบบสุขภาพจิต กลุ่มเสี่ยงมีความรู้
สาธารณสุขใน
ผ่านการ
เพื่อป้องกันการ ความเข้าใจถึง
ระบบสาธารณสุข ประชุมสร้าง
ฆ่าตัวตายของ แนวทางการปรับตัว
2.ประชาชนที่
ความร่วมมือ
ประเทศไทย
เผชิญปัญหาสุขภาพจิต เสี่ยงต่อการฆ่าตัว เพื่อพัฒนา
2.เพื่อพัฒนาเครือข่าย ตาย/ผู้ดูแล
ระบบ
ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต 3.ผู้ที่เคยฆ่าตัว
ฐานข้อมูลการ
ในพื้นที่เป้าหมายให้
ตาย
พยายามทา
สามารถคัดกรอง
4.อาสาสมัคร
ร้ายตนเองใน
เฝ้าระวังสอบสวนทาง สาธารณสุข/
แฟ้มมาตรฐาน
ระบาดวิทยาการฆ่าตัว แกนนาชุมชน
สุขภาพ 180
ตาย
คน
3.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านระบาด

จานวน ผู้
ผ่านการ
ประชุมสร้าง
ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูลการ
พยายามทา
ร้ายตนเองใน
แฟ้มมาตรฐาน
สุขภาพ 180
คน

Small
success
ไตรมาส 3
1 เรื่อง

Small
success
ไตรมาส 4

จานวนผู้ผ่าน
การประชุม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบบริการ
เพื่อการเข้าถึง
บริการและ
ป้องกันการฆ่า
ตัวตายซ้า 80
คน

อัตราการฆ่า
ตัวตาย
ของประชากร
ไม่เกิน 6.3
ต่อแสน
ประชากร

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

หลักสูตร

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณา 6,841,000
การระบบบริการเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการป้องกันการฆ่าตัว
ตาย 4 ครั้ง 125 คน
2.ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
พยายามทาร้ายตนเองในแฟ้ม
มาตรฐานสุขภาพ 1 ครั้ง 180
คน
3.ประชุมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการเพื่อการเข้าถึง
บริการและป้องกันการฆ่าตัว
ตายซ้า 5 ครั้ง 80 คน
4.พัฒนา Application เพื่อ

กรมสุขภาพจิต
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

6.

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า

วิทยา
4.พัฒนานวตกรรม
องค์ความรู้/เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย
1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
เพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขในการ
ให้บริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า
3.เพื่อให้เครือข่าย
สุขภาพจิตมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนาฐานข้อมูลใน
การบริการผู้ป่วย

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

ติดตามผู้พยายามทาร้ายตนเอง
1 Application

1.ประชาชนทั่วไป
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
2.ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อการป่วย
เป็นโรคซึมเศร้า

จานวนผู้ผ่าน
อบรม เชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ฟื้นฟูองค์
ความรู้
พยาบาลที่
รับผิดชอบ
คลินิก
สุขภาพจิต
85 คน

จานวนผู้ผ่าน
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน
การวินิจฉัย
และการ
บาบัดรักษา
การดูแลผู้ป่วย
โรคจิตเภท
โรคซึมเศร้า
และโรคสุรา
40 คน

จานวนผู้ ผ่าน
การสัมมนา
เพืแ่ ลกเปลี่ยน
นวัตกรรมการ
ดูแลผูป้ ่วยโรค
จิตเวชที่สาคัญ
180 คน

ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ
สุขภาพจิต
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อย
ละ 55)

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู 18,470,000
องค์ความรู้พยาบาลที่รับผิดชอบ
คลินิกสุขภาพจิต 1 ครั้ง 85 คน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ฟื้นฟูศักยภาพเภสัชกรที่
รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต 1
ครั้ง 85 คน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนการวินิจฉัยและการ
บาบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยโรค
จิตเภท โรคซึมเศร้า และโรคสุรา
1 ครั้ง 40 คน
4.อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ที่
รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตและ
แพทย์จบใหม่ 278 คน

กรมสุขภาพจิต
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

90,000,000

กรมสุขภาพจิต

5.สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
นวัตกรรมการดูแลผูป้ ่วยโรคจิต
เวชที่สาคัญ 150 คน
แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
1)โครงการเฉลิมพระเกียรติ
7. โครงการรณรงค์ 1.เพื่อสร้างกระแส
1.วัยรุ่นและ
ป้องกันและแก้ไข “การเป็นหนึ่งโดยไม่ เยาวชนอายุ 6 –
ปัญหายาเสพติด พึ่งยาเสพติด”ในกลุม่
24 ปี
TO BE NUMBER วัยรุ่นและเยาวชน
2.ผูเ้ สพ ผูต้ ิดยา
ONE
2.เพื่อขยายบริการและ
เสพติด
กิจกรรมเสริมสร้าง
3.ประชาชนทั่วไป
ภูมิคุ้มกันทางจิตให้
ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่น
และเยาวชน
3.เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของเยาวชน วัยรุ่น
ในการดาเนินกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

จานวนการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
อานวยการ
โครงการ
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 1 ครั้ง

จานวน
ผู้เข้าร่วมค่าย
พัฒนาสมาชิก
TO BE
NUMBER ONE
สู่ความเป็น
หนึ่ง 400
คน

มีการรณรงค์
ให้ความรู้และ
ประชาสัมพัน
ธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 36
ตอน วิทยุ 72
ตอน และ
หนังสือพิมพ์
9 เดือน

ร้อยละ 50
ของจังหวัด/
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ดีเด่น มีการ
พัฒนา
คุณภาพการ
ดาเนินงานใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ต้นแบบ

1.จัดประชุมคณะกรรมการ
อานวยการโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 1 ครั้ง
2.รณรงค์ให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
52 ตอน วิทยุ 96 ตอน และ
หนังสือพิมพ์ 12 เดือน
3.จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE
NUMBER ONE สู่ความเป็น
หนึ่ง 2 รุ่น ๆ ละ 400 คน
4.จัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO
BE NUMBER ONE ใน
ห้างสรรพสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 4 แห่ง
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
Small
success
ไตรมาส 1

4.เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชน
วัยรุ่น สาหรับ
เครือข่ายหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐ/
เอกชนและสมาชิก
TO BE NUMBER
ONE ทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

Small
success
ไตรมาส 2

Small
success
ไตรมาส 3

Small
success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

ดาเนินงาน

(บาท)

รับผิดชอบ

5.จัดกิจกรรมประกวด TO BE
NUMBER ONE DANCERCISE
3 กิจกรรม 6 ครั้ง
6.จัดค่ายการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูจติ ใจและเยาวชนสมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น” 5 ภาค
1,000 คน
7.จัดสัมมนาเครือข่ายการ
ดาเนินงานโครงการ 1 ครั้ง
500 คน
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