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คำานำา

กรมสุขภาพจิต

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ดำาเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง	จนก้าวเข้าสู่ปีที่	๑๒	ในปี	๒๕๕๗	นี้	และมีการพัฒนา	

รูปแบบ	 กลวิธี	 การดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด

ภูมิภาค	ได้น้อมนำาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ	

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์		

ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น	 ตามบริบทและความ

เหมาะสมของแต่ละพื้นที่	 ซึ่งจากการดำาเนินงานในหลายจังหวัด	 ประสบ

ความสำาเร็จอย่างสูง	 โดยแนวทาง	 รูปแบบ	 กลวิธี	 และปัจจัยแห่งความสำาเร็จ		

ของแต่ละแห่ง	ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง

	 ในโอกาสที่โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จะมีอายุครบ	 ๑๒	ปี	

เพื่อให้เหล่าสมาชิกจากจังหวัดเครือข่ายทั่วประเทศ	 ได้รับทราบความสำาเร็จ	

และนำาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของแต่ละพื้นที่ไปใช้ประโยชน์	 กรมสุขภาพจิต

จึงรวบรวมตัวอย่างองค์ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงานของจังหวัด		

TO	BE	NUMBER	ONE		ที่ประสบความสำาเร็จในระดับต้นแบบ		เพชร	ทอง	เงิน			

และดเีดน่	บรรจไุวใ้น	“ความรูแ้ละความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER		

ONE”	 เล่มนี้	 เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของจังหวัด	

และเครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 นำาไปพัฒนาการทำางานในพื้นที่ให้	

ประสบความสำาเร็จต่อไป	
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คำ�นำ�      ๓

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถ�นประกอบก�ร  ๗

 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๘

	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัทซูมิโตโม	อีเล็คตริก	ไวริ่ง	

	 	 ซิสเต็มส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	จังหวัดระยอง

	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๑๕

	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		บริษัทพี.เจ.๓๗	พาราวู้ด	จำากัด	

	 	 จังหวัดยะลา

	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๒๐

	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัท	ซาบีน่า	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 โรงงานยโสธร	จังหวัดยโสธร

	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๓๓

	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	–	SSSC	บริษัท	ศูนย์บริการเหล็กสยาม		 	

	 	 จำากัด	(มหาชน)	จังหวัดสมุทรปราการ

	 -	 ความรู้ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๔๑

	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัท	สุพารา	จำากัด	จังหวัดพังงา

	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๔๗

	 	 	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เมืองคนดี	ซีพีออลล์	ท่าฉาง	

	 	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๕๓

	 	 ชมรม	TOBE	NUMBER	ONE	บริษัท	แวกซ์กาเบ็จ	รีไซเคิลเซ็นเตอร์	จำากัด	

	 	 จังหวัดราชบุรี

	 -	 ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 ๕๘

	 	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	พีเอ็มเค	ไดมอนด์กลาส	จังหวัดราชบุรี

สารบัญ
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สารบัญ (ต่อ)

คว�มรู้และคว�มสำ�เร็จ ในก�รดำ�เนินง�น TO BE NUMBER ONE ๖๕ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถ�นศึกษ�

	 -	 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์		จังหวัดราชบุรี		 ๖๖

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร	จังหวัดหนองบัวลำาภู		 ๗๓

	 	 (ต้นแบบระดับทอง)

	 -	 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง	จังหวัดลำาพูน	(ต้นแบบระดับทอง)	 ๗๘	

	 -	 โรงเรียนปทุมวิไล	จังหวัดปทุมธานี	(ต้นแบบระดับทอง)	 ๘๔	

	 -	 โรงเรียนขามแก่นนคร	จังหวัดขอนแก่น	 ๙๖

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)	จังหวัดจันทบุรี	 ๑๐๑

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	จังหวัดนครปฐม	 ๑๐๘

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ๑๑๔

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนหนองฉางวิทยา	จังหวัดอุทัยธานี		 ๑๑๙

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์	จังหวัดชลบุรี	(ต้นแบบระดับเงิน)	 ๑๓๑

	 -	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(ต้นแบบระดับเงิน)	 ๑๓๗

	 -	 โรงเรียนปทุมพิทยาคม	จังหวัดอุบลราชธานี	 ๑๔๓

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๒)	 	
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สารบัญ (ต่อ)

	 -	 โรงเรียนหนองบัว	จังหวัดนครสวรรค์	 ๑๔๗

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนมัธยมศรีสำาเภาลูน	จังหวัดสุรินทร์	 ๑๕๑

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๑)	 	

	 -	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	 ๑๕๖

	 	 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่	๑)	
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ชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

ในสถานประกอบการ
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	 กว่า	๑๐	ปีที่ผ่านมา	..	เรา	..		ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัท
ซูมิโตโม	 อีเล็คตริกฯ	 ที่ได้ดำาเนินงานโครงการและก้าวเดินตามทางอย่างมุ่งมั่น
จนได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
ต้นแบบระดับเพชร	แห่งแรกในประเทศไทย	

แนวทางการดำาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

	 	นบัจากวนัทีไ่ดก้อ่กำาเนดิชมรมฯ	๒๔	สงิหาคม	๒๕๔๗	ไดก้ำาเนดิชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทัซมูโิตโม	อเีลค็ตรกิฯ	ทำาใหท้า่นประธานในสมยันัน้		
คณุคนูโิอะ่	โอจมิา่	ไดต้ัง้ปฎธิาน	การทำางานโครงการวา่	การดแูลเอาใจใสพ่นกังาน	
ของเราอย่างพอเพียง	 จะสามารถลดผู้ใช้สารเสพติด	 ลงได้	 จึงได้ก่อตั้งและ
สืบสานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และท่านได้ให้การสนับสนุน	 จนได้	
ขึน้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีดน่	และยคุสมยั	ทา่นประธานคนที	่๒	ป	ี๒๕๕๓	
ถึง	 ๒๕๕๖	 ถือว่าเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของชมรมฯ	 	 ในความพยายามสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายจนได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน	 และระดับทอง	 และจวบ
จนปัจจุบัน	ท่านประธาน		คนที่		๓	ได้สืบสานเจตนารมณ์		จนถึง	ณ	ปัจจุบัน	
เพือ่พรอ้มมุง่สูต่น้แบบระดบัยอดเพชร	และสนบัสนนุ	ในการสรา้งนวตักรรมและ	
องค์ความรู้	 ถ่ายทอดไปยังเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของเรา	 นั่นคือความมุ่งมั่น			
ของผูบ้รหิารของเราจากรุน่สูรุ่น่	ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ	เวลา	บคุลากร		และ	
สถานที่	 ซึ่งเราดำาเนินงานด้วยหลัก	 ๓	 ก.	 ทั้งกรรมการ	 ที่ยังคงเพียงพอต่อการ	
ดำาเนนิงาน	โดยไดเ้พิม่กรรมการชดุใหม	่เพือ่เขา้มาสานตอ่งานทีเ่พิม่ขึน้	สว่นกองทนุ		
เราก็ได้มีการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม	 	 และ
กิจกรรม	ใน	๑	ปี		เรามีกิจกรรมมากมาย	ครอบคลุมทุกภาคส่วน

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด จังหวัดระยอง
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

	 	 เพื่อสร้างสังคมยุคใหม่ห่างไกลจากยาเสพติด	 โดยมีเป้าหมายในการ

ดำาเนนิงาน	เพือ่สรา้งกระแส	ในการรณรงคป์อ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใหห้มดไป	

โดยผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และเนื้อหาของยาเสพติด	 รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับเยาวชน	และประชาชนทั่วไป	ให้มีพื้นที่ในการทำากิจกรรมร่วมกัน		โดยใช้	

กีฬา	ดนตรี	และสื่อต่างๆ		เพื่อให้ทุกคนตื่นตัว	โดยเราจะสอดแทรกเนื้อหาสาระ

เข้าไปในทุกๆ	 กิจกรรม	 ทั้งที่เราจัดขึ้น	 หรือเป็นกิจกรรมที่ตามวันสำาคัญต่างๆ		

พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนและเชิดชูคนดีให้ขึ้นมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่

ปลอดภัย	 และเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง	 ในการรณรงค์ป้องกัน

ปัญหายาเสพติด	ร่วมกับชุมชน	 	 โรงเรียน	สถานประกอบการและจังหวัด	 โดย

ใช้กิจกรรมในการช่วยเหลือแนะนำา	โดยเน้นไปที่สื่อสังคม		ที่เป็นตัวกลางในการ

ประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่งๆของชมรมฯ	พรอ้มทัง้มุง่สูร่างวลัเกยีรตยิศ	นัน้กค็อื			

ต้นแบบระดับยอดเพชร	 แห่งแรกของประเทศไทย	 เพื่อเป็นการยืนยันว่า			

เราทำางานแบบมีแบบแผน	และการทำางานที่ดีเยี่ยม	ภายใต้หลักการทำางานของ

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์	

วิธีการดำาเนินงานและกิจกรรมเด่น

	 วิธีการดำาเนิน	ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการดำาเนินงาน	ตามยุทธศาสตร์			

	 ๑.		การรณรงคป์ลกุจติสำานกึ	และสรา้งกระแสนยิมทีเ่อือ้ตอ่การปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ชมรมมีการรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมมากมาย		

เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมใหม่	 ๆ	 ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เราจัดให้มี		

TO	BE	Happyness	Camp		ค่ายสร้างสุข	ครั้งที่	๗	รวมสมาชิกถึง	๓๒๕	ราย	

กับ	Concept	สุข	ที่ได้มาโดยไม่ต้องซื้อหา	แค่ยิ้มและเข้าใจกัน	ก็มีความสุขเป็น

เกราะคุ้มกันภัยยาเสพติด	ขั้นพื้นฐานที่ดี	Exercise	By	TO	BE	ออกกำาลังกาย	

วันละนิดจิตแจ่มใส	ด้วยเพลงทูบีนัมเบอร์วัน	เป็นการสร้างกระแสสู่ภายนอกให้

เครือข่ายได้รู้จักมาจนถึง	๑๐	ปี	ทั้งปากกาความดีทูบีนัมเบอร์วัน	ใช้เผยแพร่ให้
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สมาชกิได	้รบัทราบขอ้มลูของชมรมอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี	และรถมนิบิสัทบูนีมัเบอร์

วนัสญัจรรถ	Mobile	ทีม่ถีงึ		๒		คนั			ใชเ้ปน็ศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	

เคลือ่นที	่	ไปยงัสถานทีต่า่งๆใหค้นรูจ้กั	เกดิเปน็เครอืขา่ยขึน้ทกุพืน้ที	่ปฏทินิความด	ี				

ทูบีนัมเบอร์วัน	ต่อเนื่องเป็นปีที่	๕	ให้สมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ	ได้รับทราบ

กิจกรรมในแต่ละเดือน	 เพื่อสมาชิกที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในทุกกิจกรรม		

และนวัตกรรมในยุทธศาสตร์ที่		๑		คือ	SEWT	TO	BE	THE	IDOL		Seasons	๓		

เขาเหลา่นีส้ามารถพฒันาตวัเองใหเ้ปน็คนเกง่และด	ี	และชว่ยรงัสรรคก์จิกรรมใน

ดา้นตา่งๆ	ทีส่มาชกิและเครอืขา่ยชืน่ชอบ		เขา้ถงึกลุม่เปา้หมายโดยงา่ย		เปน็การ

สรา้งแบบอยา่งและแรงบนัดาลใจทีด่ี	ไมว่า่จะเปน็	SEWT	TO	BE		BBOY	,	SEWT	

TO	BE	COVER	DANCE		SEWT	TO	BE	BAND	ในด้าน

												๒.			การสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจ	ใหก้บัเพือ่นสมาชกิในสถานประกอบการ		

และเยาวชนในชมุชน	จากมมุเลก็ๆ	ทีเ่รยีกวา่	มมุเพือ่นชว่ยเพือ่น	ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐		

จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์ประธานโครงการ	 เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ	

ทูบีนัมเบอร์วัน	 เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทำางานไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด		

จนเกิดเป็นกระแสทูบีฟีเว่อร์ขึ้นในองค์กร	วันใดที่ศูนย์ปิดสมาชิกจะรู้สึกเหมือน

ขาดพืน้ที	่ทีใ่หเ้ขาเหลา่นัน้มาทำากจิกรรมรว่มกนั	สำาหรบันวตักรรมในยทุธศาสตร์

ที่	๒	คือ	ชมรมฯ	เล็งเห็นความสำาคัญ	ของสถาบันครอบครัว	จึงได้จัดกิจกรรม

เยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	 อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่	 ๑๗	 เป็นโครงการ

พัฒนา	 EQ	 บุตรหลานของสมาชิก	 เด็กจะเก่งและดี	 ได้พ่อแม่ต้องเก่งกว่า		

จึงจะทำาการสอนให้ลูกเป็นคนเก่งและดีได้	 และเราก็ยังไม่ลืมที่จะมอบทุนการ

ศกึษาปลีะไมต่ำา่กวา่	๓๕	ทนุ	ใหก้บัคนเกง่และดขีองเราดว้ย	และเพือ่ความหนกัแนน่	

ในเรื่องที่ชมรมฯ	 ของเรา	 เน้นยำ้าความสำาคัญของครอบครัว	 เราได้จัดกิจกรรม

ครอบครวัมสีขุไดจ้ากการรว่มใจตา้นภยัยาเสพตดิ	โดยใหค้รอบครวัของสมาชกิได้

มเีวลาอยูร่ว่มกนั	เราคน้พบกจิกรรม	Open	mine	เปดิใจระบายปญัหา	เพือ่เปดิ

โอกาสให้ครอบครัวได้หาแนวทาง	การแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	
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	 ๓.	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพตดิ	เพือ่พฒันาศกัยภาพสมาชกิเครอืขา่ย	ในโครงการตามรอยตะวนัสานฝนั	
สู่ชุมชน	 ได้สำาเร็จครบทั้ง	 ๔	 ภาค	บรรลุวัตถุประสงค์	 ของเราที่จะให้เครือข่าย
ทกุภาคสว่น	สามารถดำาเนนิงานและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	ไดอ้ยา่งเขม้แขง็และ
มีประสิทธิภาพ	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 ที่จะนำาไป
สู่การขยายผลอย่างมี	 ประสิทธิภาพและยั่งยืน	 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อ
เนื่องมี	manual	go	inter	ปัจจุบันมี	๕	ภาษา	และ	TO	BE	I	–	book		ให้กับ
เพื่อนสมาชิกเครือข่าย	สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า	wabsite	www.sumito-
motobeno1.net		รวมถึงพันธะสัญญาที่จะเป็นเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน		
โดยจดัทำาขึน้แลว้กบัผูว้า่ราชการจงัหวดั	และเครอืขา่ยอืน่	การทีเ่พือ่นจะไมท่ิง้กนั		
ชมรมได้เดินทางไปยังชมรมฯ	 ทูบีนัมเบอร์วัน	 บ.ลีโอฟูดส์	 จ.เชียงใหม่	 เพื่อ
เป็นการนำาองค์ความรู้ที่เรามี	 ไปปรับใช้กับเพื่อนร่วมเครือข่าย	 สัญญาว่า	
จะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอน	
	 เพื่อให้การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 โดยจัดทำา	
Webside	 และ	 Fecebook	 ของชมรม	 ได้รับกระแสตอบรับที่ดี	 จึงได้ต่อยอด
ด้วยการจัดตั้ง	LINE	group	ชื่อว่า	TO	BE	SOCIAL	Friend	เพื่อเป็นสื่อกลางใน
การตอบขอ้ซกัถามระหวา่งเครอืขา่ย	และเพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุม่คนรุน่ใหม่	ไดง้า่ยขึน้										
แต่ปรากฏผลที่ไม่คาดหมาย		คือสามารถตามหาเด็กหายได้ถึง		๒		ราย		ด้วยกัน
	 หลังจากที่เปิดศูนย์เรียนรู้ของชมรมฯ	ขึ้นในบริษัท	เกิดเป็นองค์ความรู้		
เกิดขึ้น		๒		ส่วนคือ
	 ๑.		ภาพยนตรค์วามด	ีทบูนีมัเบอรว์นั	จดัทำาในรปูแบบ	DVD	เพือ่แจกจา่ย	
ให้กับสมาชิกทั่วประเทศในการศึกษาด้วยตนเอง	 เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะกับ	
ทกุประเภท	ตัง้แตเ่ริม่ตน้	การเปน็ชมรมดเีดน่	และตน้แบบระดบั	เงนิ	ทอง	เพชร
				 ๒.	 พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้	 แบบครบวงจรสำาหรับเครือข่าย	 เพื่อ	
ไมใ่หป้ระสบการณข์องชมรมสญูหายไป	โดยไมม่คีา่	จงึไดจ้ดัทำาประวตักิารทำางาน
ของชมรม	รวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจ
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 	 	 	 เจอกันทุกชมรมฯ	 ในการดำาเนินงานทั้งในเรื่องกิจกรรมและความ

ร่วมมือต่างๆ	เริ่มแรก	ชมรมฯรับผิดชอบโดยแผนกความปลอดภัย	แต่ก็ไม่ค่อย

ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในตอนนั้นมากนัก	 เพราะยังขาดการสื่อสารกับ	

พนักงาน	และยังไม่มีความรู้ในการดำาเนินงาน	ฯ	บวกกับในช่วงนั้นสัดส่วนของ

กรรมการไมเ่พยีงพอตอ่การจดักจิกรรมใหแ้กส่มาชกิ	และการแบง่หนา้ทีไ่มช่ดัเจน	

หลายครั้งที่ความคิดของกรรมการแต่ละท่านไม่ตรงกัน	 ต้องใช้เวลาหลายวัน	

ในการปรับความเข้าใจ		แต่หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง		ก็เริ่มจับต้นชน

ปลายได้	 และได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงาน	 โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิก	

ชมรมฯ	ทัง้หมด	๑๐๐	%	แตก่ต็ดิปญัหาอกี	ตรงทีโ่จทยท์ีไ่ดม้าวา่	การดำาเนนิงาน	

จะสมบูรณ์ไม่ได้	 หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก	 ในการ

ขยายเครือข่ายไปยังสถานที่ต่างๆ	ซึ่งเป็นเรื่องยากเหมือนกัน	กับการเดินเข้าหา	

เป้าหมายโดยไร้ซึ่งผู้ประสานงานให้	 ทำาให้ต้องเดินทางขยายเครือข่าย	 ไปยัง

ภายนอก	เปรียบการขายประกันหรือสินค้า	ที่ต้องเคาะประตูก่อนได้รับอนุญาต

ให้เข้าไปนำาเสนอได้	นานเท่าไหร่จนจำาไม่ได้	จนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ทบูนีมัเบอรว์นัของจงัหวดั		ไดย้ืน่มอืเขา้มาชว่ย		เปน็ตวักลางประสานงาน	สถาน

ประกอบการ		สถานศึกษา		และชุมชนที่สนใจให้เข้าไปขยายเครือข่าย	TO	BE	

NUMBER	ONE		เมื่อเราประสบผลสำาเร็จในการขยายเครือข่ายออกสู่ภายนอก		

ก็มาเจอปัญหาใหญ่ในการทำากิจกรรม	 คือ	 ในเวลานั้นคณะกรรมการชมรมฯ		

ซึ่งมาจากพนักงานในสายการผลิต	และมีอายุที่มากพอสมควร	ทำาให้การเข้าถึง

สมาชกิ	ในสถานประกอบการเปน็ไปไดย้าก	ซึง่จะตา่งจาก	สถานศกึษาและชมุชน	

ที่ไม่มีปัญหา	 อะไรเลย	 จึงเกิดเป็นไอเดีย	 ในการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่		

New	Generetion	 ที่มีอายุอยู่ในช่วงของวัยรุ่น	 มาเป็นผู้นำาในการทำากิจกรรม

ต่างๆ	 ในสถานศึกษา	 ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก	 เพราะสมาชิก

ในสถานศึกษา	 จะมีเอกลักษณ์การดำาเนินชีวิตช่วงวัยรุ่น	 และความชื่นชอบจะ
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คล้ายๆ	 กับคณะกรรมการชุดใหม่ของเรา	 จึงไม่ยากที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี	้

โดยง่าย	 เป็นการสร้างพื้นที่ให้สมาชิกภายนอก	 ได้ออกมาร่วมกิจกรรมและ	

กล้าแสดงออก	 ทำาให้หมดปัญหาในการขยายเครือข่ายทุกๆ	 ประเภท	 ในเรื่อง

ของกองทุน	 อันนี้ปัญหาใหญ่	 เพราะครั้งแรกที่ได้ทุนสนับสนุนมากจากบริษัท	

จำานวนแค	่๕,๐๐๐	บาทเทา่นัน้	ซึง่เมือ่เทยีบกบัจำานวนสมาชกิจำานวน	๖๕๒๓	คน	

(ณ	พ.ศ.	๒๕๔๘)		ที่จะต้องจัดกิจกรรม		ให้ครอบคลุมงบประมาณจึงไม่เพียงพอ		

ตอ้งมกีารหาทางออกในเรือ่งงบประมาณอยา่งโดยดว่น	ดว้ยการระดมทนุ	ทัง้การ

ขายสนิคา้ทีน่ำามาขายเพือ่เอากำาไร	หรอืทำาสนิคา้ขึน้มาจำาหนา่ยเองทัง้ของใช	้และ

อาหาร	เพื่อให้ได้มาซึ่งทุนที่หมุนเวียนตลอด	พอตั้งตัวได้	รวมทั้งนำาเงินกำาไรที่ได้

ไปฝากไว้	เพื่อใช้ในกิจกรรมในปีต่อๆ	ไป	

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ด้วยระยะเวลากว่า	 ๑๐	 ปี	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 บริษัท	

ซูมิโตโม	อีเล็คตริก	ไวริ่ง	ซิสเต็มส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ได้ดำาเนินงานมาจนถึง		

ณ	ปจัจบุนั	ไดร้บัรางวลั	ตน้แบบระดบัเพชร	ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ	่	

แห่งแรกของประเทศไทย	 และมีความมุ่งมั่นว่า	 จะก้าวสู่	 รางวัล	 ต้นแบบ	

ระดบัยอดเพชร	อยา่งภาคภมูใิจ		และเหนอืสิง่อืน่ใด	การทีไ่ดเ้หน็เยาวชนของชาต	ิ	

ไดเ้ตบิโตขึน้มาเปน็คนเกง่และด	ีกลา้แสดงออก	พรอ้มจะเปน็กลุม่ทีน่ำาพาประเทศ

เจริญและก้าวไปข้างหน้า	 	 โดยปราศจากปัญหายาเสพติด	 นั้นคือความมุ่งมั่น

และความตั้งใจของเรา	 	 ที่จะเป็นหนึ่งในพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ	

ยาเสพติด	ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ	ฯ	และเป็นหนึ่งในชมรม	

TO	BE	NUMBER	ONEทั่วประเทศ	ที่จะขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ก้าวไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด	
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

									ตอ้งขอขอบคณุโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีน่ำาพาพวกเรามาพบกนั	

จนเกดิเปน็ครอบครวั	ทีย่ิง่ใหญข่อบคณุเครอืขา่ยทัว่ประเทศทีใ่หก้ารตอ้นรบัและ

ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด	 ขอบคุณองค์กรที่ใจดี	 ของเรา	 บริษัทซูมิโตโม		

อเีลค็ตรกิ	ไวริง่	ซสิเตม็ส	์(ประเทศไทย)	จำากดั	ทีใ่หโ้อกาส	ใหง้บประมาณ	บคุลากร	

เวลาและสถานที่	ในการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ขอบคุณ

คณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทุกท่าน	 ที่ช่วยกันดำาเนินงาน	

มาเป็นระยะเวลากว่า	 ๑๐	 ปี	 รุ่นแล้วรุ่นเล่า	 ที่ยังคงมีเป้าหมายเหมือนกัน			

คือ	เผยแพร่กิจกรรมดีๆ	แบบนี้ต่อไป	
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แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทัพ.ีเจ.๓๗	พาราวูด้	จำากดั	จดัตัง้ขึน้
เมือ่ป	ี๒๕๔๖	วตัถปุระสงคเ์พือ่รณรงคใ์หพ้นกังานในบรษิทัฯ	และชมุชนใกลเ้คยีง
ห่างไกลยาเสพติด	 กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำานึกว่าการเอาชนะยาเสพติดเป็น
หนา้ทีข่องทกุๆ	คนทีต่อ้งรว่มมอืกนั	และเปน็การสรา้งเครอืขา่ยในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยใช้แนวทางการใช้เวลาว่างสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็น
ประโยชนต์อ่พนกังานและชมุชนใกลเ้คยีง		เนน้การมจีติอาสาดว้ยความเสยีสละ	

เพื่อส่วนรวม	

เป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของพนักงาน

วิธีการดำาเนินงาน

	 ชมรมฯ	 ได้เปิดรับสมัครสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทั้งภายใน
บริษัทฯ	และได้ขยายเป็นวงกว้างสู่สถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง	 เพื่อ
สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการ	 เพื่อให้เข้ามาทำา
หน้าที่บริหารจัดการงานของชมรม	ในปีแรกที่ตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ชมรมฯ	 ต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างเพราะพนักงานยังไม่เข้าใจในนโยบาย
ของชมรม	 ชุมชนไม่เปิดใจยอมรับ	 ชมรมฯ	 ได้ศึกษาค้นคว้าหากิจกรรมที่จะ
ชักจูงให้พนักงานหันมาสนใจและทำาความเข้าใจ	 อุปสรรคเหล่านี้กลับเป็นจุด
เริ่มต้นให้คณะริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการต่างๆ	โดยยึดหลักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์	มองเห็นคุณค่าของตนเองเกิดความภาคภูมิใจ	อันจะเป็นหนทาง	
ห่างไกลยาเสพติด	โดยสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

บริษัทพี.เจ.๓๗ พาราวู้ด จำากัด จังหวัดยะลา
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	 กิจกรรมต่างๆ	ชมรมจะเน้นถึงหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นเรื่อง

สำาคญั	เพราะการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ	ของชมรม	ดำารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืในขณะนี	้	

คือการทำาให้สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจมากที่สุด	 ภายใต้สถานการณ์ความ

ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 การสร้างสรรค์กิจกรรมต้องคำานึงถึงความ

เหมาะสม	 และความปลอดภัยของสมาชิกเป็นเรื่องแรก	 และเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐ	ที่ต้องสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน	๓	จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้นจึงจะเน้นไปที่เรื่องกีฬา	 การรู้จักใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์	การเป็นผู้ให้และเสียสละ	การสำานึกรักบ้านเกิด	ความสามัคคีใน

หมู่คณะ	ทุกกิจกรรมที่เสร็จสิ้นลงจะมีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก

กิจกรรมเด่น

	 กจิกรรมเดน่และเปน็ความภาคภมูใิจของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

บริษัทพี.เจ.๓๗	พาราวู้ด	 จำากัด	 คือการอุทิศเวลาว่างทำาประโยชน์ให้กับสังคม

ส่วนรวม	จากสถานการณ์ในจังหวัดยะลาที่เกิดขึ้น	ชมรมได้ให้ข้อคิดกับสมาชิก

ว่าเยาวชนลูกหลานของเราเองแท้ๆ	ที่ก่อการด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	เพราะ

ถกูมอมเมาดว้ยยาเสพตดิ	วนันี	้ถา้เรายงันิง่เฉย	ไมร่ว่มมอืกนัรณรงคใ์หย้าเสพตดิ	

หมดไป	วันข้างหน้าเราจะไม่เหลืออะไรเลย	จากสิ่งที่ชมรมฯ	ได้ปลูกจิตสำานึกให้

สมาชิกตื่นตัวหันมาร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปกป้อง

แผ่นดินเกิด	จึงต่อยอดสู่การทำางานด้านจิตอาสาทุกรูปแบบ	เช่น

	 -	 อาสาสมัครชุมชนเข้มแข็งเพ็ชรตะวัน

	 -	 อาสาสมัครตำารวจชุมชน

	 -	 ไทยอาสาป้องกันชาติ

	 สมาชกิของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทัพ.ีเจ.๓๗	พาราวูด้	จำากดั			

สมคัรเขา้ทำางานดา้นจติอาสา	จำานวน	๑๔๑	คน	กลางวนัทำางานในหนา้ที	่กลางคนื	

ถอืปนืทำางานรว่มกบัเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงเทา่ทีท่ำาได	้และอยูใ่นขอบเขตทีพ่งึกระทำา		

นั้นคืองานของอาสาสมัครตำารวจชุมชน	 เป็นกองกำาลังภาคประชาชนที่ทำางาน	
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รว่มกบัเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืง	สมาชกิของชมรมฯ	จำานวน	๑๔๑	คน	ไดเ้สยีสละเวลา

มาทำางานด้านจิตอาสา	 โดยชมรมฯ	 ก็ไม่ได้บังคับ	 แต่ทุกคนทำางานด้วยหัวใจที่

พรอ้มจะเสยีสละเพือ่ตอบแทนพระคณุแผน่ดนิเกดิ	ทีบ่อกวา่เปน็ความภาคภมูใิจ		

เพราะสมาชิก	 ๑๔๑	 คนทำางานด้วยหัวใจไม่มีค่าตอบแทน	 ไม่มีเบี้ยเลี้ยง		

ไม่มีสวัสดิการใดๆ	ที่จะเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือ	แต่..สิ่งที่สมาชิกได้รับคือ		ความ

ภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนส่วนรวม	 และในการทำา

หนา้ทีข่องกองกำาลงัภาคประชาชน	เอือ้ตอ่การขยายเครอืขา่ย	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ได้อย่างดี	 เพราะในจังหวัดยะลามีกองกำาลังภาคประชาชนอยู่	 ๖,๑๘๐	

คน	 สมาชิกที่สมัครใจเข้าทำางานด้านจิตอาสาจะใช้เวลาหลังเลิกงานเดินทางไป

พบปะ	 พูดคุยกับชุมชนต่างๆ	 เพื่อชักชวนให้เป็นสมาชิกและตั้งชมรม	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	เพื่อสร้างพลังแผ่นดินครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดยะลา	เพื่อร่วม

มือกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 การทำางานในหน้าที่ของอาสา

สมคัรตำารวจชมุชนเหมอืนปดิทองหลงัพระ	ไมม่เีงนิเดอืนไมม่สีวสัดกิารแตส่มาชกิ	

๑๔๑	คน	กเ็ตม็ใจทีจ่ะเอาเวลาทีค่วรจะพกัผอ่น	ไปเขา้เวร	ไปทำากจิกรรมมนัเปน็

ความสุขของคนที่มีจิตอาสา	ความสุขที่คนมีเงินก็หาซื้อไม่ได้

	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่สุดของความภาคภูมิใจ	คือใครติดยายกมือขึ้น	

ชมรมฯ	ไดป้ลกูฝงัใหส้มาชกิทกุคนอยา่ไดแ้สดงอาการรงัเกยีจหรอืดถูกูผูท้ีต่ดิยา

เสพติด	แต่ให้มองว่าเขาเหล่านั้นคือ	ผู้ป่วยที่รอการเยียวยารักษา	และเป็นหน้า

ที่ๆ	ทุกคนต้องช่วยให้ผู้ติดยา	ลด	ละ	 เลิกให้ได้	ซึ่งเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับ

ผู้ติดยาในการเข้ารับการบำาบัดรักษา	 ปัจจุบันชมรมฯ	 มีผู้ติดยาเสพติดที่ขอรับ

การบำาบัด	๒๙	คน	รักษาหายแล้ว	๒๓	คน	อยู่ระหว่างการรักษา	๖	คน	ผู้ที่ได้

รับการรักษาหายขาดชมรมฯ	ก็ยังเฝ้าติดยามดูแลอยู่ห่างๆ	เพื่อประคับประคอง

ไมใ่หเ้ขาหนักลบัไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	ทัง้การหางาน	การอาชพีหรอืแมแ้ตก่าร

ให้โอกาสกลับไปเรียนต่อ	 ให้เขาได้มีที่ยืนในสังคมด้วยความเชื่อมั่นและกำาลังใจ	

ที่เข้มแข็ง	 วันนี้ยาเสพติดอาจจะยังเดินทางมาไม่ถึงคนในครอบครัวของเรา		
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แตเ่รากอ็ยา่ไดป้ระมาท	โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวั	ทกุคนในครอบครวัตอ้งดแูล

ซึ่งกันและกัน	หมั่นเติมเต็มความรัก	ความอบอุ่นให้กับลูกหลานเป็นการล้อมรั้ว

ด้วยรัก	สร้างเกราะป้องกันยาเสพติด	

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 	 ในการทำางานใดๆ	 ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ	 การดำาเนินงาน

ของชมรมฯ	ก็หนีไม่พ้นปัญหาทั้งจากคนรอบข้างที่ต่างความคิด	ทุกคนมีเหตุผล

ของตัวเอง	 บางครั้งก็เป็นการขัดแย้งกันเองในคณะกรรมการแต่ปัญหาต่างๆ		

ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยการยอมรับในเสียงส่วนมาก	 เพราะปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งมี

จุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น	 คือกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก	

อุปสรรคที่บางครั้งทำาให้ย่อท้อด้วยสถานการณ์ของจังหวัดยะลาด้วยชุมชนที่ยัง

ยึดติดอยู่กับความเชื่อเก่าๆ	 เหล่านี้	 คือความท้าทายที่คณะกรรมการต้องผ่าน

ไปให้ได้	 วันนี้..เมื่อมานั่งเขียนถึงอุปสรรคที่ผ่านมา	 วันนั้น..มองว่าปัญหาและ

อปุสรรคเหลา่นัน้มนัใหญเ่สยีเหลอืเกนิ	แต.่.เมือ่มองยอ้นกลบัไป	กวา่ที.่.โครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	จะก้าวเดินมาถึงปีที่	๑๒	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

พระองคท์า่นทรงตอ่สูก้บัปญัหาและอปุสรรคมาเทา่ไหร่	เพือ่ใหป้วงชาวไทยไดม้ี

วนันี	้วนัทีล่กูไทยหลานไทยยิม้เตม็หนา้	หวัเราะเสยีงดงัดว้ยกจิกรรมทีท่รงวางไว้

เป็นแนวทางให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	ดังนั้น	ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า

จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไร	 เราก็จะผ่านไปให้ได้ด้วยแนวทางและหน้าที่		

ทีจ่ะรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	ตามเจตนารมณข์ององคป์ระธาน	

เพราะถ้าเราตระหนักว่าเรามีหน้าที่ๆ	รับผิดชอบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ก็จะ

เป็นเพียงฝุ่นละอองที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
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ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ความภาคภมูใิจของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทัพ.ีเจ.๓๗	พาราวูด้		

จำากดั	เปา้หมายไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารเปน็ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ตน้แบบระดบัทอง		

แต่อยู่ท่ีสมาชิกมีความรัก	ความสามัคคีและพลังใจในการทำาประโยชน์	เพ่ือส่วนรวม

ภาพของสมาชิกที่มีความสุข	 มีชีวิตที่สดใสห่างไกลยาเสพติดเป็นรางวัลที่ทำาให้			

ชมรมฯ	มแีรงใจทีจ่ะดำาเนนิงานในดา้นกจิกรรมใหส้ำาเรจ็และไดผ้ล	เกยีรตบิตัรและ

ถ้วยรางวัลที่ได้รับเป็นกำาลังใจและเป็นความภาคภูมิใจของชมรมฯ	ที่จะสานต่อ	

ในการดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพราะนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่

ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดพลังแผ่นดิน

	 แมว้า่สถานการณค์วามไมส่งบทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัยะลา	จะมคีวามรนุแรง

ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ	แตช่มรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทัพ.ีเจ.๓๗	พาราวูด้	จำากดั	กย็นื

หยดัอยูไ่ดด้ว้ยความแขง็แกรง่ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีว่างไว	้ปลกุจติ	

สำานึกของสมาชิกให้มีความรัก	ความสามัคคี	มีจิตใจโอบอ้อมอารี	 รู้จักการเป็น	

ผูใ้หโ้ดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน	มคีวามเสยีสละความสขุสว่นตวั	เพือ่ประโยชนส์ขุของ

ความสุขส่วนรวม	ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า	สมาชิกทุกคนมีจุดยืนที่

แนว่แนใ่นการทีจ่ะดำารงตนเปน็คนด	ีใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชนด์ว้ยการเลน่กฬีา	

บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม	 รณรงค์ต่อต้านและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพตดิอยา่งตอ่เนือ่ง	สมาชกิทกุคนมสีว่น	รว่มคดิ	รว่มทำา	เฟน้หาคนด	ีคนเกง่	

ที่มีอุดมคติเดียวกันในการที่จะรวบรวมให้เกิดเป็นพลังแผ่นดิน	 ซึ่งเชื่อว่าถ้า	

ทกุสงัคม	ทกุองคก์ร	มแีนวคดิเชน่นี	้สงัคมนัน้จะมแีตค่วามสขุ	ปญัหายาเสพตดิกจ็ะ	

ไม่เป็นปัญหาของสังคมหรือองค์กรนั้นๆ	ด้วย	และวันนี้ชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	 บริษัทพี.เจ.๓๗	พาราวู้ด	 จำากัด	 ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 สมาชิกทุกคน

ของชมรมไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ	หรือไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข	ปัญหา

เรื่องยาเสพติดไม่สามารถผ่านพลังแห่งความรัก	 ความสามัคคี	 ความเอื้ออาทร	

และความห่วงใยที่ทุกคนมีต่อกันได้
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แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม

	 หลักในการดำาเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในสถาน

ประกอบการ	สามารถดำาเนินการได้ตามแนวทางที่เหมาะสม	ดังนี้

	 ๑.	 ชีแ้จง	ทำาความเขา้ใจกบัผูบ้รหิารสถานประกอบการ	รวมทัง้พนกังาน/	

ลูกจ้างในสถานประกอบการของตน	 เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงแนวคิด	 หลักการ

และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	จากการตัง้และดำาเนนิการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ทั้งในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ	โดย

เฉพาะผู้บริหาร	จะได้รับประโยชน์	และตัวบุคคลทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

	 ๒.		เมือ่ผูบ้รหิารของสถานประกอบการ	มคีวามเขา้ใจในประโยชนข์อง

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แล้ว	คณะผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องรวมตัวกันตั้งชมรม	

TO	BE	NUMBER	ONE	โดยเริม่จากการรบัสมคัรสมาชกิ	และรว่มจดัทำาโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ของสถานประกอบการ	เพื่อเสนอขอรับการอนุญาตให้

จัดทำาโครงการ	 และรับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดำาเนินงานโครงการ		

โดยมีแนวคิดหลักในการดำาเนินงานที่ใช้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง

	 ๓.	 เมื่อมีการรับสมัครสมาชิกชมรมแล้ว	จะต้องจัดทำาทะเบียนสมาชิก

ชมรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	

	 ๔.	 ดำาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		

ขึน้มา	เพือ่บรหิารจดัการงานของชมรมใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้ครัง้ตอ่ไป		

โดยต้องมีการอบรมให้ความรู้	 เมื่อมีคณะกรรมการบริหารจัดการงาน	 ของ

ชมรมแล้ว	ผู้ริเริ่มดำาเนินการจัดอบรมคณะกรรมการ	และสมาชิกชมรม	TO	BE	

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

บริษัท ซาบีน่า จำากัด (มหาชน) โรงงานยโสธร 

จังหวัดยโสธร
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NUMBER	ONE	เกีย่วกบัเรือ่งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	แกค่ณะกรรมการ	

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักการดำาเนินงานของโครงการให้ละเอียด

ชัดเจน	เพื่อจะได้ร่วมกันดำาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมต่อไป

	 ๕.	 ผู้ส่งเสริมให้ตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ควรแนะนำาคณะ

กรรมการการบรหิารชมรมใหก้ำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ	และมอบ

หมายอำานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย	 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับ

ผิดชอบการดำาเนินงานของชมรมให้แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน

	 ๖.	 ให้คณะกรรมการจัดทำาแผนงานโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ดำาเนินงานของชมรมที่ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา	(เดือนหรือปี)

	 ๗.	 ให้จัดหาสถานที่ตั้งของชมรมในสถานประกอบการ	 เพื่อให้สมาชิก

ได้มีสถานที่ติดต่อสื่อสาร	ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้

	 ๘.		ดำาเนนิการตามองคป์ระกอบหลกั	๓	ก.	ของชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	โดยเริ่มจัดหากองทุน	และจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้

เป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมายหลัก	:	ผู้ประกอบการ,	พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ	

	 กลุ่มเป้าหมายรอง	 :	 สมาชิกในครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง	

ในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

	 -		 เพื่อสร้างกระแส	 ค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สมาชิก		

ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 -	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสมาชิกให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่	

เชื่อมั่น	และภาคภูมิใจในตนเอง

	 -		 เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์	โดยการสนับสนุน

	 	 ของสถานประกอบการและสังคม
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	 -		 เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	โดยใหโ้อกาส

กลับมาเป็นคนดีของสังคม

	 -	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้สมาชิก	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วิธีการดำาเนินงาน

	 ดำาเนินการตามหลัก	องค์ประกอบ	๓	ก.	ได้แก่	กรรมการ,	กองทุน	และ

กิจกรรม

๑. กรรมก�ร

	 คณะกรรมการ	หมายถงึ	กลุม่บคุคลทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้อยา่งนอ้ย	๕	คน	เพือ่

เปน็กรรมการชมรม	มอีงคป์ระกอบดงันี	้ประธาน	รองประธาน	เลขานกุาร	เหรญัญกิ		

อย่างละ	๑	ตำาแหน่ง	 และกรรมการไม่น้อยกว่า	๓	ตำาแหน่งขึ้นไป	 เพื่อแต่งตั้ง

เป็นประธานกรรมการของแต่ละฝ่าย	 เพื่อการมีส่วนร่วมในองค์กร	 และจะต้อง

มีการประชุม	ปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำาแผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	

และกจิกรรมของชมรม	อยา่งนอ้ย	๒	ครัง้ตอ่ป	ีสำาหรบัวธิกีารใหไ้ดบ้คุคลมาดำารง

ตำาแหน่ง	โดยการคัดเลือก	เลือกตั้ง	อาสาสมัคร	หรือแบบผสมผสาน	๓	รูปแบบ

ดังกล่าว	ซึ่งคณะกรรมการแบ่งเป็น	๕	ฝ่ายดังนี้	คือ

	 ๑)	 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม	มีหน้าที่ดังนี้

												 ๑.		 รณรงค์และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกห่างไกลยาเสพติด

													 ๒.		ดูแลด้านสวัสดิการและสันทนาการให้กับสมาชิก

													 ๓.		ประชมุ	สรปุผลการดำาเนนิงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

รวมถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

	 	 ๔.		 รายงานผลการดำาเนนิงาน	ใหห้นว่ยงานราชการ	และองคก์รที่

เกี่ยวข้องทราบ
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	 ๒)		คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล	มีหน้าที่ดังนี้

	 	 ๑.		ตรวจสอบและเฝ้าระวัง	ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด

		 	 ๒.		สอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด

													 ๓.		ประชุม	สรุปผลการดำาเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	รวมถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

	 	 ๔.		 รายงานผลการดำาเนินงานให้หน่วยงานราชการ	และองค์กรที่

เกี่ยวข้องทราบ

						 ๓)		คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์	มีหน้าที่ดังนี้

												 	๑.		ใหค้ำาปรกึษา	และความชว่ยเหลอืสมาชกิเกีย่วกบัขอ้มลู	ขา่วสาร

ที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

												 ๒.		ประเมินและติดตามผลการบำาบัด

												 ๓.		รับแจ้งเบาะแส	(ตู้แดง)	และติดตามผล

												 ๔.		ประชมุ	สรปุผลการดำาเนนิงานของชมรม	รวมถงึการหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

												 ๕.	 รายงานผลการดำาเนินงานให้หน่วยงานราชการและองค์กรที่

เกี่ยวข้องทราบ

						 ๔)		คณะกรรมการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์	มีหน้าที่ดังนี้

												 ๑.		การสร้างเครือข่าย

											 	 ๒.		ประชาสัมพันธ์	และดำาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำาเนินงาน

ของชมรม

												 ๓.	 ประสานงานกับองค์กร	หน่วยงานทั้งภายใน	และภายนอก

												 ๔.		เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ	ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึง

												 ๕.		ประชมุ	สรปุผลการดำาเนนิงานของชมรม	รวมถงึการหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

												 ๖.		 รายงานผลการดำาเนินงานให้หน่วยงานราชการ	และองค์กรที่

เกี่ยวข้องทราบ
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						 ๕)		คณะกรรมการฝ่ายบริหารกองทุน	มีหน้าที่ดังนี้

												 ๑.		บริหารจัดการกองทุน

												 ๒.		จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ากองทุน

												 ๓.		ประชมุ	สรปุผลการดำาเนนิงานของชมรม	รวมถงึการหาแนวทาง	

การแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

												 ๔.		 รายงานผลการดำาเนินงานให้หน่วยงานราชการ	และองค์กรที่

เกี่ยวข้องทราบ

๒. กองทุน

	 กองทุน	 หมายถึง	 กรรมการและสมาชิกร่วมดำาเนินการจัดตั้งกองทุน	

เพือ่นำาเงนิรายไดห้มนุเวยีนใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	ซึ่งจำาเป็นต้องมีงบประมาณจำานวนหนึ่ง	เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรม	

และแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม	รวมถึงทรัพย์สินของชมรมด้วย	คณะกรรม

การฯ	จึงต้องจัดประชุมระดมความคิด	เพื่อกำาหนดวิธีหาทุน	ซึ่งทำาได้หลายวิธี

	 ตัวอย่างแหล่งที่มาของกองทุน

	 ๑.	 งบสนับสนุนจากสถานประกอบการ	 เช่น	 งบความรับผิดชอบต่อ

สังคมของสถานประกอบการ	CSR

	 ๒.		งบสนับสนุนจากภาคราชการ,	เอกชน	หรือกองทุนอื่นๆ

	 ๓.		การระดมทุน	โดย

	 	 ๓.๑		จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เช่น	เปล,	

ปลอกหมอน	ไม้กวาดขนไก่	พรมเช็ดเท้า

	 	 ๓.๒	 จำาหน่ายขยะรีไซเคิล	 (สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้

ของสถานประกอบการ)

	 	 ๓.๓		เงินรางวัลจากการประกวด

	 	 ๓.๔		การบริจาคของสมาชิก

	 	 ๓.๕		รายได้จากการจำาหน่ายชุดตักบาตร

	 	 ๓.๖		รายได้จากการจำาหน่ายพวงมาลัย
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๓.  กิจกรรม

	 กิจกรรมชมรม	หมายถึง	“การทำาอะไรก็ได้	ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และผูอ้ืน่”	เปน็สิง่ทีช่มรมจดัขึน้เพือ่สมาชกิภายในชมรม	หรอืมอบหมายสมาชกิ

เข้าร่วมดำาเนินการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก	 ที่สำาคัญต้องเป็นกิจกรรมที่

สนบัสนนุใหส้มาชกิใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์	เกดิความภาคภมูใิจ	และมองเหน็	

คุณค่าของตนเอง	 อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด	 รวมทั้งให้โอกาสและ

สนบัสนนุการคนืคนดสีูส่งัคมของสมาชกิ	“ใครตดิยายกมอืขึน้”	การจดักจิกรรม

ทั้งภายในและภายนอกชมรม	ดำาเนินงานตามหลัก	๓	ยุทธศาสตร์ของโครงการ	

ได้แก่

	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่	

เอื้อต่อการป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

	 ยทุธศาสตรท์ี	่๓	การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด

กิจกรรมเด่น

	 สมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จะจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์	(๓	ย.)	อย่างสมำ่าเสมอ

ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร�้งกระแสนิยมที่เอื้อต่อก�ร

ป้องกัน และแก้ไขปัญห�

										 ยาเสพติดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและการรณรงค์ต่างๆ

	 ๑.	 การจัดรายการเสียงตามสาย

	 ชมรมดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ต่างๆ	กับสมาชิกทั้งข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร	ทุกวันจันทร์	–	วันเสาร์	

ชว่งเชา้เวลา	๐๘.๑๕	–	๐๘.๓๐	น.	“รายการเรือ่งเลา่เชา้นี	้TO	BE	NUMBER	ONE		

(TO	BE	NEW)	“โดยคณะกรรมการชมรมและคณะกรรมการโครงการต่างๆ”
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	 ช่วงเช้าเวลา	๐๙.๐๐	–	๐๙.๓๐	น.	“รายการสาระน่ารู้คู่ใจวัยทำางาน”	

โดยคณะกรรมการชมรม		และคณะกรรมการโครงการต่างๆ

	 ชว่งบา่ยเวลา	๑๔.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	“รายการเพือ่นสขุภาพ”	คำาปรกึษา

ประจำาอยู่ที่ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๒.	 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์

	 มกีารจดันทิรรศการเพือ่ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโครงการและกจิกรรมที่

ชมรมจัดขึ้นเพื่อให้กับสมาชิกได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	พร้อมทั้งการ

จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก

	 ๓.	 มีการประชุมประจำาเดือนทุกเดือน

	 ประชมุแจง้ผลการดำาเนนิงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหก้บั

สมาชิกทราบในการประชุมประจำาเดือนทุกเดือนและสอดแทรกโทษและพิษภัย

ของยาเสพติด	ให้สมาชิกตระหนัก	ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๔.		การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกให้กับบุตรหลานสมาชิกชมรม

	 ๕.	 การร่วมสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายในชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้

เกิดการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๖.	 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสายตาที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	 ให้ตระหนักอยู่เสมอว่า		

ถงึแมจ้ะพกิารทางสายตา	แตก่ส็ามารถดำารงชวีติอยูใ่นโลกใบนีไ้ดอ้ยา่งมคีวามสขุ		

โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๗.		การร่วมสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายในสถานศึกษา	ให้โรงเรียน

บา้นดูทุ่ง่คำาบอน	และโรงเรยีนบา้นผอืเหมอืดมว่งพฒันา	อ.เมอืงยโสธร	จ.ยโสธร	

และเครือข่ายอื่น	 ได้แก่	 บ้านโฮมฮัก	 มูลนิธิสุธาสินี	 น้อยอินทร์	 อ.เมืองยโสธร	

จ.ยโสธร	เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสนิยมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตใจให้แก่เย�วชน

	 ทางชมรมได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง		

ทัง้การเสรมิสรา้งความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง		และโทษของยาเสพตดิ	การพฒันาขดีความ

สามารถของสมาชิก	 เน้นการเสริมสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจ	 โดยใช้กิจกรรม

ทางดา้นคณุธรรม	เขา้มาชว่ยและยงัพฒันาศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย	โดยมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ดังนี้

	 ๑.		การดำาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๒.		จัดทำาโครงการภายใต้ชื่อโครงการ	“วัดในโรงงาน”	ซึ่งทางชมรมมี

การนมินตพ์ระสงฆม์าบณิฑบาตและใหพ้รแกส่มาชกิชมรมกอ่นเขา้ทำางาน	เพือ่ให้

สมาชกิไดม้โีอกาสไดท้ำาบญุใสบ่าตร	ฝกึปฏบิตัสิมาธ	ิเพือ่เปน็การเตอืนสตสิมาชกิ

ที่กำาลังหลงผิด	พัฒนา	EQ	สมาชิกให้ดีขึ้น

	 ๓.		กิจกรรม	“ส.สวัสดี	ยกมือไหว้	ทักทาย	ไต่ถาม”	เพื่อเป็นการสร้าง

ขวัญและกำาลังใจให้กับสมาชิกชมรมก่อนการเริ่มงาน

	 ๔.	 จัดกิจกรรม	 “อวยพรวันเกิด”	 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับ

พนกังานผูท้ีม่วีนัคลา้ยวนัเกดิ	เพือ่เปน็การสรา้งขวญักำาลงัใจใหก้บัสมาชกิชมรม	

เมื่อจิตใจเข้มแข็งก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๕.		กิจกรรมถวายกฐินให้แก่วัดต่างๆ	บริเวณชุมชนใกล้เคียง

	 ๖.		กจิกรรม	“งานวนัเดก็แหง่ชาต”ิ	ภายใตโ้ครงการ	เมลด็พนัธุต์น้กลา้	

ซาบีน่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
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ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รสร้�งและพัฒน�เครือข่�ยเพื่อก�รป้องกันและแก้ไข

ปัญห�ย�เสพติด

	 ทางชมรมมีกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยการเผยแพร่	 และ

ให้ความรู้แก่สมาชิกและสมาชิกเครือข่ายด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	

เช่น	 การจัดบอร์ด	 การจัดนิทรรศการ	 การจัดทำา	 Facebook	 ขมรม	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ชมรมได้มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพิ่มเติม	

เพื่อให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กระจายเข้าถึงทุกพื้นที่ของสังคม	เพื่อ

ให้เกิดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบทั่วถึง	ทุกพื้นที่	ทุกคน	

และทุกหน่วยงานได้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ซึ่งปัจจุบันชมรมได้ช่วยเป็น

พี่เลี้ยงในการจัดตั้งชมรม	 และประสานงานความร่วมมือสร้างเครือข่ายทั้งใน

สถานประกอบกิจการ	ชุมชน	สถานศึกษา	ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด	และใน

ปี	๒๕๕๗	ที่ผ่านมา	ทางชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ซาบีน่า	ได้มีเครือข่ายที่

เกิดขึ้นใหม่	ดังนี้

	 เครอืขา่ยในสถานศกึษา		รว่มกจิกรรมกบัเครอืขา่ย	โดยเนน้การพฒันา

ตน้กลา้ทีก่ำาลงัเจรญิเตบิโตใหเ้ปน็ตน้กลา้ทีส่มบรูณ	์แขง็แรง	ทัง้ดา้นรา่งกายและ

จิตใจ	พร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 เครือข่ายในสถานประกอบการ	 	 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายที่เข้ามา

ศกึษาดงูาน	พรอ้มทัง้ผา่นทางการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพือ่เปน็การผลกัดนั

ให้ชมรมเครือข่ายก้าวไปสู่การประกวดระดับประเทศ

	 เครือข่ายในส่วนราชการ	 	 ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในส่วนราชการ

ในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาศึกษาดูงาน	จำานวน	๑	ชมรม	คือ	สำานักงานแรงงาน

จังหวัดมุกดาหาร
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 ๑.		ช่วงแรกการก่อตั้งชมรม	สมาชิกยังไม่เข้าใจเรื่อง	TO	BE	NUMBER	

ONE	มากนัก	จึงไม่สามารถขับเคลื่อน	หรือนำาแก่นของ	TO	BE	NUMBER	ONE		

มาใชไ้ดเ้ตม็รปูแบบ	หลงัจากไดศ้กึษาจรงิจงั	และลงมอืปฏบิตั	ิแลว้ไดร้บัคำาแนะนำา	

จากผูรู้	้เชน่	สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั,	สำานกังานแรงงานจงัหวดั	ฯลฯ	แนวทาง	

และสามารถดำาเนินการได้จนประสบความสำาเร็จ	ทำาให้สามารถขับเคล่ือนต่อไปได้

	 ๒.	 ทัศนคติต่อการดำาเนินงานชมรมของผู้บริหารสถานประกอบการ

เป็นส่วนสำาคัญยิ่ง	 เพราะถ้าผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน	 โอกาสการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานของชมรมก็เป็นไปได้ยาก

	 ๓.		วิธีการแก้ปัญหายาเสพติดจากผู้มีอิทธิพล	(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง

ยาเสพติด)	ภายในสถานประกอบการ	จำาเป็นต้องมีวิธีการรณรงค์ปลุกจิตสำานึก	

แทนการปราบปราม	มิฉะนั้นจะไม่ประสบผลสำาเร็จ

	 ๔.	 	การติดตามสมาชิกภายนอกสถานประกอบการ	 โดยชมรมจำาเป็น

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน	หรือหน่วยงานภายนอก	จึงสามารถติดตามได้

	 ๕.		งบประมาณสนับสนุนในส่วนของ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังไม่มี

ความชดัเจน	บางครัง้จงึจดักจิกรรมชมรมรว่มกบักจิกรรมของสถานประกอบการ	

เพื่อบูรณาการแผนเงินและแผนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ๖.		สมาชกิชมรม	มคีวามสนใจเขา้รว่มกจิกรรมการประกวดในโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	หรือ	กิจกรรมกลุ่มอื่นๆ	แต่ขาดโอกาส	อาทิเช่น	การจัด

คา่ยพฒันาแกนนำาอาสาสมคัร	TO	BE	NUMBER	ONE	หรอืการประกวด	TO	BE	

NUMBER	ONE	IDOL	เป็นต้น
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ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 การประเมินผลการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 หลงัการดำาเนนิงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	คณะกรรมการชมรม

ได้จัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจสมาชิก	และสุ่มสำารวจสมาชิก	๘๗๑	คน	เพื่อ

ติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน	สรุปเป็นประเด็น	ดังนี้

 ต่อสม�ชิก

	 ๑.		สมาชิกรู้จักและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

	 ๒.		สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสเครือข่าย

	 ๓.		สมาชิกมีสุขภาพกาย	สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

	 ต่อองค์กร

	 ๑.		เป็นผู้นำาของการสร้างกระแสและเครือข่าย

	 ๒.		มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติด

	 ๓.		เป็นศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๔.		ประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากรในองค์กรมีมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ปัจจัยที่ทำาให้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของบริษัท	ซาบีน่า	จำากัด	

(มหาชน)	ผลักดันให้งานสำาเร็จเกิดจาก	๓	ส่วน	ดังนี้

	 ๑.		แกนนำาและสมาชิกของชมรม

	 ๒.		เครื่องมือในการทำางานมีความชัดเจน	(๓	ก.	และ	๓	ย.)

	 ๓.		เครือข่ายของชมรม

	 สิง่ทีท่างชมรมทำาไดค้อ่นขา้งดคีอื	การคดิกลยทุธก์ารบรหิารจดัการ	และ

รูปแบบการจัดกิจกรรม	 โดยการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและกิจกรรมที่

สรา้งสรรค	์เพือ่ดงึดดูความสนใจของสมาชกิ	และนำาไปสูเ่ปา้หมายทีก่ำาหนด	ดงันี้
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มองหน้า สบตา ยิ้มแย้ม ทักทาย ไต่ถาม

	 มองหน้า	คือ	การให้ความสำาคัญกับคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานด้วย
การมองหน้าอย่างเป็นมิตร
	 สบตา	คอื	การแสดงความรูส้กึดทีีม่ใีหเ้พือ่นหรอืคนรอบขา้งอยา่งจรงิใจ
	 ยิ้มแย้ม	 คือ	 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นผ่านรอยยิ้มที่	
เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมิตร	และจริงใจ

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

	 เขา้ใจ	คอื	การเขา้ไปนัง่ในใจคนอืน่	แตไ่มใ่ชไ่ปนัง่บนหวัคนอืน่	จากการ
ทีเ่ราเขา้ไปหาเขาและเขา้ถงึเขาแลว้	จะทำาใหเ้ราสามารถเขา้ใจวา่	เขาเปน็อยา่งไร	
เขาต้องการอะไร	เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง	และเราจะเริ่มต้นอย่างไร
	 เข้าถึง	 คือ	 การนำาข้อมูลหรือสิ่งที่เราได้จากการเข้าหาเขา	 มาทำาการ
วเิคราะห	์และหาแนวทางการปรบัปรงุพฒันาปอ้งกนัในแตล่ะที	่เพราะแตล่ะคน
แต่ละที่ย่อมมีความแตกต่างกัน	จึงจำาเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
	 พัฒนา	คือ	การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้ดีขึ้นทางร่างกาย	จิตใจ	
อารมณ์	 และสังคม	 เพื่อให้สมาชิกเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพขององค์กรและ
สงัคม	เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้ืน่	ตลอดจนเพือ่การดำารงชวีติอยา่งสนัตสิขุของตนเอง

สุภาพ อ่อนน้อม พร้อมให้บริการ

	 สภุาพ	คอื	การใชว้าจา	กรยิาทีส่ภุาพตอ่ผูอ้ืน่	เชน่	สวสัด	ีขอบคณุ	ขอโทษ	
เป็นต้น
	 อ่อนน้อม	คือ	การมีสัมมาคาราวะ	อ่อนน้อมถ่อมตน
	 พรอ้มใหบ้รกิาร	คอื	มหีวัใจของการบรกิารทีด่ี	พรอ้มทีจ่ะอำานวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ให้โอกาส

	 สรรหา	 คือ	 กระบวนการกลั่นกรอง	 และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในการทำางาน
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	 พัฒนา	คือ	การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ	โดยเน้นในด้าน

คุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด

	 รักษาไว้	คือ	การทำาให้สถานที่ทำางานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่	๒	ที่อยู่

แล้วต้องรู้สึกอบอุ่น	ปลอดภัย	มีที่พึ่ง

	 ใหโ้อกาส	คอื	ไดร้บัโอกาสในการปรบัปรงุเมือ่กระทำาความผดิ	พรอ้มทัง้	

ได้รับการยกย่องเชิดชูเมื่อสามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้

คิดดี พูดดี ทำาดี คนดี

	 คิดดี	 คือ	 การคิดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่น	 รวมทั้งคิดแล้ว	

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่น

	 พูดดี	คือ	ใช้วาจาเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้	ความรู้สึก	และความคิดเห็น	

ด้วยข้อความจริงหรือความเท็จคำาพูดชื่นชโลมใจ

	 ทำาดี	คือ	ปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	ประพฤติชอบ	ประพฤติดี
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แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 บริษัท	ศูนย์บริการเหล็กสยาม	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับการส่งเสริมจาก	

BOI		และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	ภายใตช้ือ่	“SSSC”		สิง่ทีท่ำาใหบ้รษิทัฯ	

สามารถยนืหยดัและแขง่ขนัไดน้ัน้	คอื	สนิคา้ตอ้งมคีณุภาพด	ีซึง่มาจาก	“พนกังาน

ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”	 จึงเป็นที่มาของนโยบายหลักขององค์กร	

คอื		“พนกังานมคีวามสขุ	สนกุกบัการทำางาน	รว่มตา้นยาเสพตดิ	ภายใตโ้ครงการ			

TO	BE	NUMBER	ONE	”	

	 ด้วยเห็นว่า	 	 ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง			

ซึง่ทกุๆ	ภาคสว่นควรมสีว่นรว่มในการชว่ยแกไ้ข	ทางบรษิทัฯ	จงึไดเ้ขา้รว่มโครงการ		

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๖	 โดยมีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ		

อยา่งตอ่เนือ่งในการดแูลพนกังาน	ครอบครวั	ชมุชน	และสงัคมรอบขา้ง	โดยเนน้

ความมีส่วนร่วมของพนักงาน	 จึงทำาให้พนักงานทั้งหมดจำานวน	 	 ๔๙๕	 คน		

เข้าเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ครบ	๑๐๐	%

	 จากการดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	

ส่งผลให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า	 และมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมระบบ

แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร	 ส่งผลให้พนักงานมีความสุข	 	 สนุกกับการทำางาน		

สร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นในบ้านหลังที่	 ๒	 และส่งต่อความสุขนั้น	 ต่อไปยัง

ครอบครัว	ชุมชน	และสังคมรอบข้าง		ทำาให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

และสามารถสรา้งเครอืขา่ยไปยงัสถานประกอบการ		โรงเรยีน		ชมุชน		และภาครฐั			

รวมทั้งสิ้น	 ๒๐๑	 แห่ง	 เพื่อเป็นแนวร่วมคนทำาดีคนทูบี	 ที่จะร่วมมือกันสร้าง

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมและประเทศ

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE – SSSC 

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำากัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ
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เป้าหมาย

	 สิ่งที่ทำาให้บริษัทฯ	สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้นั้น	คือ	สินค้าต้องมี

คุณภาพซึ่งมาจาก	“พนักงานที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”		จึงเป็นที่มา

ของนโยบายทีเ่ปน็เปา้หมายหลกัของบรษิทัฯ	คอื	พนกังานมคีวามสขุ	สนกุกบัการ

ทำางาน	 ร่วมต้านยาเสพติด	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เล็งเห็นว่าหากไม่ร่วมกันต่อต้าน	

ยาเสพติดแล้ว	 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็จะมีการแพร่ระบาดอย่าง

กว้างขวาง	 ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องเป็นการร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน	 อย่างต่อเนื่องในการดูแลพนักงาน	 ครอบครัว	 รวมถึงชุมชน

และสังคมรอบข้าง	 และมีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ในองค์กร	 ส่งผลให้พนักงานมีความสุขกับการทำางาน	 สร้างความอบอุ่นและ	

ความเข้าใจ	 คอยให้ความช่วยเหลือยามมีเรื่องทุกข์ใจ	 ส่งผ่านความรักไปยัง

เยาวชนบุตรหลานรับรู้ถึงความรักของพ่อแม่	 และการรู้ทันพิษภัยยาเสพติด	

ก็เป็นภูมิคุ้มกันทำาให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งต่อความสุขนั้นต่อไปยัง

ครอบครัว	ชุมชน	และสังคมรอบข้าง		ทำาให้ทุกคน	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

วัตถุประสงค์

	 ๑.		เพือ่สรา้งกระแสคา่นยิมและเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจใหส้มาชกิ

ชมรมฯ	ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๒.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพสมาชิกชมรมฯ	ให้มีความเชื่อมั่น

และภาคภูมิใจในตัวเอง

	 ๓.	 เพื่อสนับสนุนสมาชิกชมรมฯ	 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ

สนับสนุนของสังคม

	 ๔.	 เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	โดยใหโ้อกาส

กลับมาเป็นคนดีของสังคม

	 ๕.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
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วิธีการดำาเนินงาน

	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE-SSSC		

คณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วนของบริษัทฯ	มีหน้าที่บริหารจัดการชมรมให้มี

ความก้าวหน้า	สมาชิกได้รับความพึงพอใจ	และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	และ

สรา้งเครอืขา่ยใหเ้ขม้แขง็	เพือ่เปน็รัว้ลอ้มรอบและเชือ่มโยงกจิกรรมซึง่กนัและกนั	

เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยทกุคนมสีทิธิใ์นการ

เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็ไดเ้ทา่เทยีมกนั	มคีณะกรรมการบรหิาร	๑๒	คน	

โดยมีการประชุมทุกเดือน	 และแบ่งกลุ่มกิจกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ	

ออกเป็น	๕	กลุ่ม	ดังนี้

	 ๑.		ฝ่ายกิจกรรมรณรงค์			

	 ๒.		ฝ่ายสอดส่องดูแล	

	 ๓.		ฝ่ายศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	-	SSSC	

	 ๔.		ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์			

	 ๕.		ฝ่ายสมาชิก	-	จัดการทุน			

	 มีการวางแผนงานประจำาปี	และมีการปฏิบัติและประเมินผลตามแผนงาน	

โดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	

	 มีการบริหารกองทุนของชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 –	 SSSC	 มี

กจิกรรมระดมทนุเขา้กองทนุ	โดย	สมาชกิชว่ยกนัรวบรวมเศษวสัดเุหลอืใชม้าขาย	

ขายสินค้าราคาพิเศษ	 เงินรางวัลจากการประกวดมหกรรม	 และการสนับสนุน

จากบริษัทฯ	 มีระเบียบควบคุมอนุมัติการใช้เงินกองทุนอย่างชัดเจนตรงตาม

วัตถุประสงค์ของชมรม			

กิจกรรมเด่น

	 การจดักจิกรรมไดด้ำาเนนิการภายใต	้๓	ยทุธศาสตร	์ซึง่เปน็ไปตามหลกัการ	

ของโครงการที่ตั้งไว้	 โดยกิจกรรมที่ดำาเนินการมาจากการสำารวจความต้องการ

ของสมาชกิของชมรม	และภายหลงัจดักจิกรรมแลว้จะมกีารสำารวจความพงึพอใจ	
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ของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม	 และนำาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัด	

กิจกรรม	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก	 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม	

ดังนี้

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑	การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำานึก	และสร้างกระแสนิยม

ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ชมรมฯ	ได้จัดกิจกรรมทุกๆ	วัน	

โดยการประชุมกลุ่มก่อนเริ่มงาน	 รวมถึงการรณรงค์ในช่วงเทศกาลต่างๆ	 ให้มี	

ความหมาย	เชน่	วนัเกดิพนกังาน	วนัสงกรานต	์วนัสำาคญัทางศาสนา	วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาฯ	โดยใชว้ฒันธรรมประเพณ	ีและคณุธรรมความกตญัญเูปน็เครือ่งยดึ

เหนีย่วจติใจใหค้ดิด	ีปฏบิตัดิ	ีไมไ่ปยุง่เกีย่วกบั	ยาเสพตดิ	นอกจากนีม้กีจิกรรมดา้น

การแข่งขันกีฬา	การออกกำาลังกาย	และการประกวดคาราโอเกะต้านยาเสพติด	

ภายในบริษัทฯ	 การเฝ้าระวัง	 ตรวจติดตามการป้องกันปัญหายาเสพติด	 เช่น		

การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	จากการทำากิจกรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้เกิดจุดเปลี่ยนคือ	 สมาชิกเข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง	 ๑๐๐	%	 และทำาให้สมาชิกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	

เพื่อคนที่ตนรัก	 อีกทั้งผู้ที่สมัครเข้าโครงการ	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	 ได้รับการ

บำาบัดและได้รับกำาลังใจ	 รวมทั้งได้รับการต้อนรับจากคนรอบข้างสู่ชีวิตใหม่		

มองเห็นคุณค่าตัวเอง	และไม่กลับไปเสพซำ้าอีก	

	 ยทุธศ�สตรท์ี ่๒	เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจใหแ้กส่มาชกิและเยาวชน

ในชุมชน	ชมรมฯ	ได้จัดกิจกรรม	เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ภายใต้นวัตกรรม	“ทุกข์ใจ	

ใส่โหล	 –	 เปิดโหลโต้ปัญหา”	 ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาปัญหาทำาให้รับทราบ

และเขา้ถงึความตอ้งการของสมาชกิไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเปน็รปูธรรม	ไมว่า่จะเปน็

เรือ่งกจิกรรม	หรอืความตอ้งการดา้นสวสัดกิาร	ชมรมฯ	มหีนว่ยงานใหค้ำาปรกึษา		

ซึ่งมีทีมให้คำาปรึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว		ในการให้ความช่วยเหลือพนักงาน

ในกรณีต่างๆ	 ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นประเด็นปัญหาในข้อกฎหมาย	 โดยมีช่องทาง	

การสือ่สารกบัสมาชกิผา่นโหล	ผา่นการประชมุกลุม่กอ่นเริม่งาน	และทางเวบ็ไซต์

ของชมรมคือ	www.ssscth.com/tobenumberone
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				 ชมรมฯ	 ได้ขยายนวัตกรรมในการสร้างสุข	 และพัฒนา	 EQ	 ต่อไปอีก		

๒	 นวัตกรรม	 คือ	 ๑)	 นวัตกรรม	 “ทำาดีใส่กระปุก”	 โดยสมาชิกจะแบ่งปัน

ประสบการณ์ทำาดีเพื่อให้เกิดการยกย่องชื่นชมการทำาดี	 แล้วเกิดการเรียนรู้และ

สร้างกระแส	ขยายกลุ่มคนทำาดี	เป็นการสร้างสังคมคนทำาดีให้กว้างขวางขึ้น	๒)	

นวตักรรม	“ผา้ปา่รอยยิม้		อิม่สขุ”	โดยสมาชกิจะเขยีนขำาขนัสง่	โดยชมรม	จะให้

มูลค่าขำาขัน	เรื่องละ		๕	บาท	เพื่อทำาบุญ	เมื่อครบ	๑,๐๐๐	เรื่อง	จะรวบรวมตั้ง

เปน็ผา้ปา่นำาไปทำาบญุยงัวดั	หรอืหนว่ยงานตา่งๆ	ทีต่อ้งการการสนบัสนนุ	ปจัจบุนั

มีจำานวนขำาขันมากกว่า	๖,๐๐๐	เรื่อง	จะรวบรวมเป็นเล่มได้มากกว่า	๒๐	เล่ม	

ซึ่งได้นำาไปมอบให้กับเครือข่ายชมรม	เช่น	โรงเรียน	หน่วยงานภาครัฐ		เป็นต้น	

ทำาให้ผู้อ่านเกิดรอยยิ้มและมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน

										 ชมรมฯ	สง่เสรมิความรกัความหว่งใยภายในครอบครวั	เพือ่ใหเ้ปน็เครือ่ง

ยดึเหนีย่วจติใจใหเ้กดิการทำาดเีพือ่คนทีเ่รารกั	เชน่	มอบการด์ใหส้มาชกิเขยีนเพือ่

บอกรักแม่	และช่วยจัดส่งการ์ดไปให้ในวันแม่	โดยผู้บริหารจะขอบคุณคุณแม่ที่

อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกให้เป็นคนด	ี ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต	 และตั้งใจ

ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ	เปน็อยา่งดี	ทัง้นี	้เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม

ดา้นความกตญัญ	ูหรอืการจดักจิกรรมในวนัพอ่		“ทำาดเีพือ่พอ่”	เปน็ตน้	นอกจากนี	้	

ยังได้มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกและครอบครัว	 เช่น	

การทำาปาท่องโก๋	 การทำาหมวก-กล่องใส่ทิชชู-กระเป๋าจากกระป๋องนำ้าอัดลม		

การทำาดอกกุหลาบจากใบเตย	 เป็นต้น	 ซึ่งนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน	์เกิดรายได้	และสรา้งความสัมพันธ์ทีด่ีให้เกิดขึน้ภายในครอบครวัแล้ว

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้	ยังทำาให้เกิดการแบ่งปันการเรียนรู้	ซึ่งสมาชิก

ได้นำาความรู้ไปฝึกสอนให้กับครอบครัว	และคนในชุมชนของตัวเองอีกด้วย	

							 นอกจากนี้	 ชมรมฯ	 ได้จัดกิจกรรม	 “ค่ายเยาวชนเด็กเล็กสำาหรับบุตร

หลานพนักงาน”		โดยจัดกิจกรรมสาระและบันเทิงแก่เด็กๆ	เพื่อให้รู้เท่าทันและ

มภีมูคิุม้กนัใหห้า่งไกลจากพษิภยัยาเสพตดิ	และชมรมฯ	ไดใ้หก้ารสนบัสนนุสรา้ง

อาคารเอนกประสงค์ให้ศูนย์เด็กเล็ก	 สร้างศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด	 และ	
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ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้กับโรงเรียนในชุมชน	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้มีพื้นที่ทำา

กจิกรรมเพิม่	รวมถงึการมอบทนุการศกึษาและมอบของขวญัในวนัเดก็	สนบัสนนุ

โครงการธรรมะศกึษาของเดก็เลก็	เปน็การพฒันา	EQ	ทำาใหห้า่งไกลจากยาเสพตดิ		

ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้บุตรหลานสมาชิก	 เสมือนเป็นการแนะแนว	

เสน้ทางอาชพีใหเ้ดก็ไดเ้ดนิทางตามฝนัของตนเอง	อกีทัง้เมือ่เดก็ไดเ้หน็คณุพอ่คณุ

แม่ทำางานก็จะเกดิความภาคภูมิใจในตวัคุณพ่อคุณแม	่เกิดความรักในครอบครัว

และรู้จักคุณค่าของเงิน		

	 ชมรมฯ	 ได้นำาสมาชิกเข้าเยี่ยม	 พูดคุยให้กำาลังใจและนำาอาหารผลไม้

ไปเลี้ยงน้องๆ	ในสถานพินิจฯ	ร่วมกับเครือข่ายชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

นอกจากนีย้งัมนีวตักรรมทนายทบูี		โดยฝา่ยกฎหมายจะใหค้ำาปรกึษา	ซึง่รวมทัง้

การเปน็ทนายความเพือ่วา่ความใหก้บัสมาชกิทีม่ปีญัหาในดา้นกฎหมาย	ซึง่ทำาให้

สมาชิกไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อมีปัญหา

						 จากการทำากิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้	 	 ทำาให้เกิดกิจกรรมมากมาย	

ซึง่ตอบสนองความตอ้งการของสมาชกิ		ทำาใหส้มาชกิเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรม

ทั้ง	 ๑๐๐	%	 และกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้	 ทำาให้สมาชิกมีความรักความ

ผกูพนัองคก์ร	เสมอืนเปน็บา้นหลงัที่	๒	ทีม่คีวามรกั	ความอบอุน่	และความเขา้ใจ		

คอยใหค้วามชว่ยเหลอืยามมเีรือ่งทกุขใ์จ	สว่นเยาวชนบตุรหลานกจ็ะรบัรูค้วามรกั	

ของพ่อแม่	 และรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด	 อันเป็นภูมิคุ้มกันที่สำาคัญทำาให้ไม่ไป

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓	การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	ด้วยเห็นว่าการทำางาน

ด้านยาเสพติดไม่สามารถทำาโดยลำาพังได้	 จำาเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือ	

จากภาคีต่างๆ	 ชมรมฯ	 จึงได้ขยายเครือข่ายไปยังสถานประกอบการ	 ชุมชน			

สถานศกึษา		และภาครฐั	เพือ่เผยแพรแ่นวคดิของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

และเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน	 ภายใต้

นวัตกรรม	“เครือข่ายคนทำาดี	คน	TO	BE”	ซึ่งปัจจุบันชมรมฯ	มีเครือข่ายที่ได้
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ร่วมลงนามถึง	๒๐๑	แห่ง	มีจำานวนสมาชิกที่จะเป็นแนวร่วมคนทำาดี	คน	TO	BE	

ไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐	คน	นอกจากนี้ชมรมฯได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้สมาชิกหรือ

เครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของชมรมได้ทางเว็บไซต์	 www.ssscth.com/

tobenumberone	อีกด้วย	

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 ๑.		ปญัหาดา้นยาเสพตดิเปลีย่นรปูแบบเรว็มาก	ตอ้งตดิตามและเฝา้ระวงั	

อย่างต่อเนื่องไม่ชะล่าใจ

	 ๒.		การดแูลปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิไมส่ามารถทำาโดยลำาพงัไดต้อ้งชว่ย

กัน	ต้องมีแนวร่วม

	 ๓.	 หน่วยงานดูแลด้านยาเสพติดภาครัฐมีหลายหน่วยงาน	 ขาดการ

ประสานเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

	 ๔.		หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอในการรณรงค์ส่งเสริม

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 คืนชีวิตใหม่	ให้แก่ผู้ที่หลงผิด	คืนคนดีสู่ครอบครัว	และสังคม	

	 ๒.	 สร้างสายใยรักให้เกิดขึ้นภายในองค์กรที่เสมือนบ้านหลังที่	๒	และ

สง่ผา่นไปยงัครอบครวัและชมุชน		อนัจะเปน็เกราะปอ้งกนัปญัหาดา้นยาเสพตดิ	

	 ๓.	 เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้าน	

ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง		และยั่งยืน

		 ๔.		เกิดเครือข่ายภายในและภายนอกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	

และปัญหาอื่นๆ	ร่วมกัน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 •	 ผูบ้รหิารเหน็ความสำาคญัของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และ

ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

	 •	 คณะกรรมการทุกระดับมาจากทุกส่วนงาน	 และมีการแบ่งบทบาท

หน้าที่ทำางานอย่างเป็นระบบ
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	 •	 สมาชกิทกุคน	มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมตา่งๆขึน้	จงึทำาใหส้มาชกิ

รู้สึกเป็นเจ้าของจึงเข้ามามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทั้ง	๑๐๐	%	

	 •	 การสร้างกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE		

อยา่งสมำา่เสมอ	มกีารชว่ยเหลอืและแบง่ปนั	ความรูแ้ละประสบการณ์

จึงทำาให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินกิจกรรม

	 •	 ไดร้บัการสนบัสนนุ	ความรว่มมอื	จากหนว่ยงานภาครฐั	และหนว่ยงาน	

องค์กรที่เป็นเครือข่ายเป็นอย่างดียิ่ง

แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 ปี	๒๕๔๖	บริษัท	สุพารา	จำากัด	 ได้ประกาศนโยบายและจัดตั้งชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัทสุพารา	จำากัด	เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 มีการประชาสัมพันธ์และชักชวนให้

พนกังานในบรษิทัเขา้รว่มเปน็สมาชกิในชมรม	และมกีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง

โดยมีสมาชิกเริ่มแรกทั้งหมด	๓๕	คน	โดยมีองค์ประกอบ	๓	ก.	ได้แก่

	 -	 กรรมการโดยสมาชิกคัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการชมรม		

มบีคุลทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้	๒๐	คน	ประกอบดว้ย	ประธาน	รองประธาน	

ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	เลขานุการ	กรรมการ

	 -		กองทนุ	ประธานอนกุรรมการฝา่ยกองทนุและสมาชกิรว่มดำาเนนิการ

จัดตั้งกองทุนเพื่อนำาเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรมฯ	 ซึ่งเป็น

แนวทางสู่ความยั่งยืน	
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

บริษัท สุพารา จำากัด จังหวัดพังงา

	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้	 กิจกรรมดำาเนินการภายใต้	 ๓	

ยุทธศาสตร์	คือ	

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ได้แก่การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยม

ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เช่น	การจัดบู๊ทร่วมกันกับ	ปปส.	

พรอ้มทัง้	ทวีชีอ่ง	๓	สญัจร	ในการเปดิรบัสมคัรสมาชกิใหมเ่ขา้สูช่มรม		จากผูเ้ขา้

อบรมสมัมนา	รว่มพฒันาสสุานสนึามริว่มกบัตำารวจแหง่ชาต,ิปลกูปา่ชายเลนทบั

ละมุ,และได้จัดตั้งโครงการกองทุน	 หมื่นสตางค์ขึ้น	 เพื่อเป็นกองทุนออมทรัพย์

และกู้ยืมสำาหรับสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัท	 สุพารา	 จำากัด	

เป็นต้น

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	เช่น	

ประสานงานกับชุมชนในการจัดกิจกรรมกีฬา	 “เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน		

ต่อต้านยาเสพติด”	,	การออกกำาลังกายโดยการใช้ยางยืด	ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วง	 การนั่งสมาธิ	 กิจกรรมเมล็ดพันธ์	

แห่งความรู้เบ่งบานที่โรงงานแม่	เป็นต้น

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บริษัท	สุพารา	จำากัด	

ไดส้รา้งเครอืขา่ยโดยการเขา้ประชมุอบรมสมัมนาตามสถานที	่ตา่งๆ	เชน่	เขา้รว่ม	

ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ	 ปปส.	

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคส่วนจังหวัดพังงา	 เป็นต้น	 และ	

ยังเป็นต้นแบบชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้กับชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	 บริษัท	 ซีพี	 เครือโภคภัณฑ์	 จำากัด	 (ทับตะวัน)	 ต้อนรับการศึกษาดูงาน		

ของคณะกรรมการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัสมทุรสาคร	แลกเปลีย่นเรยีนรู้
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กบัคณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทั	ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุป๊		

จำากดั	เปน็ตน้แบบชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ใหก้บัชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

บางมราตอต้ัง	ด้านการพัฒนาเครือข่าย	เช่น	การพัฒนาเครือข่ายกับศูนย์ประสานงาน	

TO	BE	NUMBER	ONE		จงัหวดัพงังา	,	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทั	สมิลินัฟูด้ส	์	

จำากดั,	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทั	ทา้ยเหมอืงซฟีูด้ส	์จำากดั,	TO	BE	NUMBER	

ONE	บริษัท	ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป	จำากัด	,	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียน	

ทุง่โพธิว์ทิยา,	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนบา้นบางมว่ง,	TO	BE	NUMBER	ONE	

ชุมชนตีนเป็ด	เป็นต้น	พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรให้กับชุมชนบ้านบางมราตอตั้ง		

เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย

	 -	 พนักงานบริษัท	สุพารา	จำากัด	ทั้งหมด	๑๐๐%	

	 -	 ๑๐๐	%	ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง	ท้ังสถานศึกษา	สถานประกอบการ

	 -	 วัยรุ่นทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา	 อายุระหว่าง	 ๑๐	 –	 ๒๕	ปี		

ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง	สถานศึกษา	และสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 สร้างกระแสนิยมในกลุ่มพนักงานในบริษัทและเยาวชนในชุมชน	

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด

	 ๒.		เพือ่รณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ	

ชุมชนสังคม

	 ๓.	 เพื่อรวมพลังของพนักงานที่จะต่อสู้ทำาสงครามกับยาเสพติด

	 ๔.	 สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตนเอง	

เพื่อให้โอกาสการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

	 ๕.		เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน	

ประชาชนทั่วไป
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	 ๖.		เพื่อให้สมาชิกชมรมและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆมีสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

	 ๗.	 เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับบริษัทฯ

วิธีการดำาเนินงาน

	 ๑.	 กำาหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มตนเอง

เพื่อให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

	 ๒.	 ประกาศให้พนักงานร่วมแสดงเจตจำานงสมัครเป็นสมาชิกชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ในบริษัทฯ

	 ๓.		รวบรวมใบสมคัรจดัทำาทะเบยีนหรอืทำาเนยีบสมาชกิและตรวจสอบ

ใบสมัคร

	 ๔.	การจัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในบริษัทฯ	และตั้งคณะ

กรรมการ

	 ๕.		การดำาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำาหนด	ได้แก่

							 					๕.๑	 การพัฒนาบุคลากร

	 					๕.๒		การเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 					๕.๓		การรักษามาตรฐานและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

	 ๖.		การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

	 ๗.		สรุปผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมเด่น

	 ๑.		ครอบครัวตัว	ก	หัวใจเดียวกัน	คือ

	 	 ก		เกิด

	 	 ก		กอด

	 	 ก		กล่อม

	 	 ก		กิน
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	 	 ก		กีฬา

	 	 ก		กล้าหาญ

	 	 ก		ก้าวไกล

	 ๒.		เมล็ดพันธุ์ความรู้เบ่งบานที่โรงงานแม่

	 ๓.		เปิดรั้วโรงงานประสานชุมชน	ต่อต้านยาเสพติด

	 ๔.		วิตามิน	ดีดี	๓๖๕	แคปซูล	

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

	 ๑.		ไมม่งีบประมาณสนบัสนนุจากบรษิทัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ทาง

ชมรมต้องจัดหางบประมาณเอง

	 ๒.		ความร่วมมือและความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

	 ๓.		ในสถานะทีเ่ปน็ชมรมของสถานประกอบการยากตอ่การสรา้งความ

เข้าใจ	และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีปัญหายาเสพติด

	 ๔		คณะบริหารชุดใหม่ไม่สนับสนุนให้จัดกิจกรรมท้ังในและนอกสถานท่ี

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 ด้�นสถ�นประกอบก�ร

	 -		ผลผลิตของบริษัทฯ	มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

	 -		มีต้นทุนประกอบการลดลงเพราะความสูญเสียและความผิดพลาดที่

เกิดจากอุบัติเหตุในการทำางานลดลง	ทำาให้บริษัทมีผลกำาไรมากขึ้น

	 -		ลดการขาดงาน	การเข้างานช้า	การลาป่วยและลากิจของลูกจ้าง

	 -		การลักขโมยทรัพย์สินของบริษัทฯ	และการทำาผิดต่างๆ	ลดลง

	 -		สภาพแวดล้อมในการทำางานดีขึ้น

	 -	 ลดอัตราการเลิกจ้างและประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและ	

ฝึกอบรมแรงงานใหม่

	 -		ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
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	 -		ลดความไมพ่อใจในการทำางานของลกูจา้งทำาใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง

นายจา้งกบัลกูจา้งดขีึน้	และทำาใหล้กูจา้งในบรษิทัฯมคีวามจงรกัภกัดี

ต่อบริษัทฯเพิ่มขึ้น	

	 -		ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างดีขึ้น

	 -		ทำาใหล้กูจา้งลดความไมพ่อใจในการทำางานและเพิม่ความรกัในองคก์ร

มากขึ้น

 ด้�นสม�ชิก (ลูกจ้�ง)

	 -		ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำางาน

	 -		ความสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งดขีึน้และทำาใหม้แีรงจงูใจใน

การทำางานมากขึ้น

	 -		สุขภาพร่างกายแข็งแรง

	 -		เกดิความรูส้กึวา่ตนเองเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่และสำาคญัตอ่องคก์ร

มากขึ้น

 ด้�นชุมชนและสังคม

	 -		ชมุชนและสงัคมชว่ยปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิทีจ่ะเขา้มาสูช่มุชนและ

สังคม

	 -		เกิดความรักสามัคคีในชุมชนและสังคม

	 -		ลดการเกดิชอ่งวา่งระหวา่งสถานประกอบการ	(บรษิทั)	กบัชมุชนและ	

สังคมขึ้น

	 -	 ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมคิด	 ร่วมทำา	 กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและครอบครัว
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 ด้�นเครือข่�ย

	 -		มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายกับชมรมฯ

	 -		เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกับชมรม

	 -		เกิดความรัก	ความสามัคคีกับเครือข่ายและชมรม	

	 -		มีนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่เอื้อต่อการดำาเนินงานของเครือข่ายและชมรม

 ด้�นประเทศช�ติ

	 -		ตัดวงจรการค้ายาเสพติด

	 -		ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อชาวต่างชาติ

	 -		ประเทศชาติมั่นคง	และปลอดจากยาเสพติด

	 -		มีการพัฒนาประเทศ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 -		มีองค์ประธานทรงเป็นองค์นำาในการดำาเนินโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE

	 -		สมาชิกมีใจและมีความสุขในการทำางาน	TO	BE	NUMBER	ONE
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แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	อำาเภอท่าฉาง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ได้จัดตั้ง	“ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE”	ขึ้นเมื่อวันที่	๗	มกราคม	๒๕๕๒	โดย

แกนนำาสมาชิก	 ที่เห็นถึงความสำาคัญร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด	พร้อมทั้งพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย	ให้มีโอกาสต่างๆ	เพิ่มขึ้น	ภายใต้

แนวคิด	“เริ่มที่บริษัท	และขยายให้ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สร้างกระแส

ใหก้วา้งไกล”	จากการดำาเนนิกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทำาใหช้มรมประสบความสำาเรจ็ไดร้บัรางวลั

ชนะเลศิอนัดบั	๒	ในการประกวดมหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดบัประเทศ	

ที่เมืองทองธานี	ประจำาปี	๒๕๕๔	ที่ผ่านมา	นี่คือบทพิสูจน์ที่ว่า	ชมรมได้ดำาเนิน

กจิกรรมแกส่มาชกิ	และพรอ้มทีจ่ะเปน็สว่นหนึง่ในการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดให้หมดไป	โดยใช้กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นแรงขับ

เคลื่อน	 สร้างกระแสกำาแพงป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น	 กลุ่มสถาน

ประกอบการ,	ชุมชน	และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 พร้อมทั้งมีการบูรณาการ	 การทำางานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	

ONE	ร่วมกับหน่วยงานราชการ	ภาคเอกชน	ชุมชน	โรงเรียน	โดย	ใช้แนวคิดที่ว่า		

“ล้อมรั้วชุมชนด้วย	TO	BE	NUMBER	ONE”	สร้างสังคมและชุมชนที่แข็งแรง	

สร้างกระแสให้เข้าถึงทุกส่วนเพื่อให้สังคมและชุมชนปลอดจากสิ่งเสพติดต่อไป	

	 ภายใต้วิสัยทัศน์	“เป็นศูนย์กลางศึกษาเรียนรู้	การดำาเนินงานโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อความยั่งยืน”

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

เมืองคนดี ซีพีออลล์ ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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	 ค่านิยม	 ชมรม	 “ส่งเสริมความสามารถของสมาชิก	 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

กจิกรรม	มจีติบรกิารประสานความสามคัคกีบัชมุชน	เปน็หนึง่โดยไมพ่ึง่ยาเสพตดิ”	

เป้าหมาย

	 ๑.	 เป้าหมายสูงสุดของเราคือปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ตอ้งหมดไปจากสงัคมไทย	โดยใชก้จิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เปน็แรงขบัเคลือ่น	

	 ๒.	 ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบการ	 ชุมชน	

โรงเรยีน	โดยรอบบรษิทั	โดยผา่นกจิกรรม	เชน่	ประชาสมัพนัธ	์ลงพืน้ทีใ่หค้วามรู	้

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

	 ๓.	 ขยายเครือข่ายให้ได้มากที่สุด	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	

เช่น	โรงเรียน	

	 ๔.	 ดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 เพื่อมุ่งสู่ชมรมต้นแบบที่

ดีและมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่ให	้สมาชกิชมรมทกุคนในสถานประกอบการ	มคีวามรู	้ความเขา้ใจ	

เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๒.	 เพื่อให้	สมาชิกชมรมของเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียน	ชุมชน	มีความรู	้

ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

	 ๓.	 เพือ่ใหส้มาชกิชมรมทกุคน	และเครอืขา่ยไดท้ำากจิกรรมทีส่รา้งสรรค์

ร่วมกัน	ผ่านกิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

วิธีการดำาเนินงาน

	 มีการแต่งตั้งคณะทำางานด้านต่างๆ	 อย่างชัดเจนคณะกรรมการมี	

ทุกระดับ	 ครอบคลุมทุกหน่วยงานของบริษัท	 กิจกรรมที่ดำาเนินการนั้นเป็น

กิจกรรมที่ได้มาจากความต้องการของสมาชิก	มี	๒	วิธี	คือ
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	 ๑.	 กลอ่งแสดงความคดิเหน็ดา้นกจิกรรม	สมาชกิจะเขยีนความคดิเหน็

และความตอ้งการใหม้กีจิกรรมหยอ่นลงกลอ่ง	และนำาเขา้หอ้งประชมุ	เพือ่เสนอ

แนวทาง	จนทำาให้เกิดกิจกรรม

	 ๒.	 แบบสำารวจกจิกรรม	เปน็เอกสารสำารวจความตอ้งการใหม้กีจิกรรม	

เมื่อได้ข้อมูลก็นำาข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำาเดือน

	 การดำาเนินกิจกรรมจะอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันของคณะ

กรรมการในแต่ละด้าน	และจะให้สมาชิกชมรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	

ตั้งแต่การเตรียมงาน	ระหว่างการจัดกิจกรรม	และสรุปกิจกรรม	เพื่อให้สมาชิก

ตระหนักว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	 และจะทำากิจกรรมให้ดีที่สุด	

นอกจากนี้จะนำาข้อมูลเข้าที่ประชุมประจำาเดือน	 ว่ากิจกรรมที่ทำาไปแล้วมี	

ผลการประเมินของสมาชิกอยู่ในระดับใด	 มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง	

ในระหว่างการดำาเนินงาน	 พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	 เพื่อป้องกัน	

การเกิดปัญหาซำ้าซ้อนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ	ไป

กิจกรรมเด่น

 ๑) กิจกรรมพี่หนึ่งน้องสิบ

	 จากการที่บริษัทมีพนักงานเป็นจำานวนมาก	 การทำาความรู้จัก	 และ

ประสานงานได้ไม่ทั่วถึง	 พนักงานมีปัญหาไม่กล้าปรึกษาหัวหน้า	 ทางชมรม	

จงึไดจ้ดักจิกรรมพีห่นึง่นอ้งสบิ	โดยกำาหนดใหพ้ีส่มาชกิทีเ่ปน็หวัหนา้งานดแูลนอ้ง

สมาชกิสบิคน	ลกัษณะเดยีวกบั	Buddy	เพือ่นสมาชกิเกดิความดแูลซึง่กนัและกนั

อย่างต่อเนื่อง	ให้คำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ	แก่สมาชิก	ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิก

ได้ทำาความรู้จักกับเพื่อนต่างหน่วยงาน	เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่ดูแลน้อง

	 การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 ทำาให้พี่หัวหน้างานและน้องพนักงานได้

ทำาความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างดี	 ส่งผล

ให้การทำางานมีประสิทธิภาพ	 ลดความขัดแย้งภายในหน่วยงาน	 เกิดวัฒนธรรม
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องค์กรแบบพี่ดูแลน้อง	ส่งเสริมบรรยากาศการทำางานที่ดี	ลดปัญหาการลาออก

ของพนกังาน	และทำาใหท้ราบความเคลือ่นไหวของพนกังานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและ

ทั่วถึง

 ๒) กิจกรรมชวนน้องเรียนต่อกับพี่ TO BE NUMBER ONE ปี ๔

	 ชมรมให้ความสำาคัญด้านการศึกษาของสมาชิก	 โดยผลจากกิจกรรม	

พี่หนึ่งน้องสิบให้หัวหน้างานหนึ่งคนดูแลน้องสิบคนเกิดการพบปะพูดคุย	 จน

ทำาให้ทราบความต้องการของสมาชิกว่าอยากศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 ซึ่ง

คณะกรรมการด้านกิจกรรมได้สำารวจความต้องการศึกษาต่อ	สรุปว่ามีสมาชิกที่

ต้องการศึกษาต่อเป็นจำานวนสมควร	 จึงได้ร่วมวางแผนร่วมกับ	 ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและตามอธัยาศยั	ตำาบลคลองไทร	อำาเภอทา่ฉาง	จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี	

ร่วมวางแผนการสอนโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการทำางานให้มากที่สุด	โดย

จัดโครงการมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๓	 –	 ปัจจุบัน	 เข้าสู่ปีที่	 ๔	 นับว่าเป็นนวัตกรรม	

ต่อเนื่อง	และสมาชิกมีความสนใจเป็นอย่างมาก

 ๓) กิจกรรมครูอ�ส� TO BE NUMBER ONE ปี ๓

	 ชมรมได้พัฒนาผู้จบการศึกษาในรุ่นที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๓	จำานวน	

๑๗	 ท่าน	 ที่เข้าร่วมโครงการและได้สำาเร็จการศึกษาพัฒนาให้เป็นครูอาสา		

TO	BE	NUMBER	ONE	ป	ี๓	ทำาหนา้ทีใ่นการประสานงานกบัคร	ูกศน.	ตำาบลคลองไทร		

และวางแผนจัดกิจกรรมพบกลุ่มสัมพันธ์	 ติวหนังสือ	 สอนการบ้าน	 ดูแลซึ่งกัน

และกนั	นบัวา่เปน็นวตักรรมทีต่อ่ยอดอยา่งตอ่เนือ่งทำาใหเ้พือ่นสมาชกิทีเ่ขา้รว่ม

โครงการมีกำาลังใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

 ๔) กิจกรรมบำ�บัดจิตบำ�รุงใจ สร้�งพลังใจเสริมพลังจิต

	 กิจกรรมพลังสุขภาพจิต	 นวัตกรรมปี	 ๒๕๕๔	 ที่ร่วมกับโรงพยาบาล

สวนสราญรมย์เข้าประเมิน	RQ	เพื่อนสมาชิก	๓	ด้าน	คือ	ด้านความมั่นคงทาง

ด้านอารมณ์	 ด้านกำาลังใจ	 และด้านการแก้ไขกับปัญหา	 ทำาให้สมาชิกรู้เท่าทัน

ปัญหาและพัฒนาสมาชิกได้ถูกต้อง
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทฯ	 ปฏิบัติงาน	๗	 วัน	 ซึ่งในการจัดกิจกรรม
แต่ละครั้งสมาชิกจะไม่สามารถเข้าร่วมได้	 ๑๐๐	%	 ด้วยกิจกรรมหน้างานเอง	
ทำาใหใ้นการทำากจิกรรมแตล่ะครัง้จะมอีปุสรรคดา้นเวลา	และจำานวนคนทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรม	แนวทางแกไ้ข	ประชมุหารอืกบัหวัหนา้งาน	และจดักจิกรรมใหเ้หมาะสม	
กับเวลาที่สมาชิกพัก	 หรือเลิกงานแทน	 จะทำาให้สมาชิกมีความสุขและ	
สนุกกับการทำางาน	เพราะงานก็ไม่ติดขัด	งานกิจกรรมก็ร่วมได้	๑๐๐	%

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 การดำาเนนิงานประสบความสำาเรจ็อยา่งเหน็ไดช้ดัและเปน็รปูธรรม	ดงันี	้
	 ๑.	 ผลสำาเร็จด้านยาเสพติด	 :	 ผลการตรวจหาสารเสพติดของเพื่อน
สมาชกิไมพ่บฉีส่มีว่ง	๑๐๐	%	เปน็ผลมาจากการใหค้วามรูเ้รือ่งโทษของยาเสพตดิ
อยา่งตอ่เนือ่ง	ทัง้วทิยากรภายใน	และหนว่ยงานภายนอก	บวกกบัการจดักจิกรรม	
ทำาใหเ้พือ่นสมาชกิเขา้รว่มกจิกรรมตอ่เนือ่งในกจิกรรมใครอยากเลกิบหุรี	่		ยกมอื
ขึ้น	 มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ชมรมได้รับรางวัลเครือข่าย
ควบคุมป้องกันยาสูบเข้มแข็ง	 ระดับภาคใต้	จากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	
๑๑	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 ๒.	 ผลสำาเร็จด้านสุขภาพจิต	 :	ผลการประเมิน	RQ	เพื่อนสมาชิกจาก
กิจกรรมพลังสุขภาพจิต	สมาชิกทุกคน	มี	RQ	อยู่ในเกณฑ์ปกติ
	 ๓.	 ผลสำาเร็จจากนวัตกรรมต่อเนื่อง	 :	 กิจกรรมชวนน้องเรียนต่อกับพี	่
TO	BE	NUMBER	ONE		กิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	
เข้าสู่ปีที่	๕	บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผล
ให้ทางชมรมได้รับรางวัล	เครือข่าย	กศน.	ดีเด่น	ระดับภาคใต้
	 ๔.	 ผลสำาเรจ็ดา้นความไวว้างใจจากราชการ	:	จากการทีช่มรมไดด้ำาเนนิ
การร่วมกับชุมชนทั้งด้านการให้ความรู้	 การอบรม	 และการทำากิจกรรมต่างๆ	
ร่วมกันทำาให้ชมรมได้รับไว้วางใจจากหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานคอยแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด	อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่	๕	
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	 ๕.	 ผลสำาเร็จต่อตัวสมาชิก	 :	สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพของตัวสมาชิก

เองเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกลุ่มย่อยตามความถนัดและมีกิจกรรมเด่น	 เช่น	

การแสดง	จิตอาสา	ดนตรี	การเกษตรแบบเพียงพอ	และงานฝีมือ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

	 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	 เกิดจากการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง		

ทัง้เวลาและงบประมาณในการจดักจิกรรม	โดยมกีารแตง่ตัง้คณะทำางานใหท้ราบ

บทบาทของแตล่ะดา้น	ทำาใหท้ำางานงา่ยขึน้และสมาชกิทกุคนทราบบทบาทของ

ตนเอง	 กำาหนดให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำางาน	 กระตุ้นให้สมาชิกร่วม

กจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง		มกีารประเมนิผลการทำางานโดยมหีวัขอ้การรว่มกจิกรรม

ของบริษัท	เป็นตัวประเมินด้วย	และทุกๆ	กิจกรรม	ผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วม

อย่างต่อเนื่อง	จึงทำาให้ชมรมประสบความสำาเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TOBE NUMBER ONE

ชมรม TOBE NUMBER ONE 

บริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำากัด 

จังหวัดราชบุรี

แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 ชมรมฯ	ไดย้ดึหลกัการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรข์องโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	และใช้แนวคิดตามแนวทางการพัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	จังหวัดราชบุรี	คือ	ใช้กระบวนการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพิ่มผลผลิตให้องค์กรบูรณาการ	

กับบทบาทและให้บริบทขององค์กรดังนี้	

	 TO	BE	NUMBER	ONE	โดยบรษิทั	แวกซก์าเบจ็	รไีซเคลิเซน็เตอร	์จำากดั	

ประกอบกิจการรับบำาบัดและกำาจัดกากอุตสาหกรรมเพื่อนำามารีไซเคิลซึ่งมีวิธี

การทำางานแบ่งเป็น	๕	ประเภท	ชมรมจึงได้นำาแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์เป็น

แนวคิดของชมรม	ดังนี้
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เป้าหมายในการดำาเนินงาน

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรษิทั	แวกซก์าเบจ็	รไีซเคลิเซน็เตอร	์จำากดั

	 กลุ่มเป้�หม�ยหลัก		พนกังานบรษิทั	แวกซก์าเบจ็	รไีซเคลิเซน็เตอร	์จำากดั	

	 กลุ่มเป้�หม�ยรอง ครอบครัวพนักงานของบริษัท	แวกซ์กาเบ็จ	รีไซเคิล

เซ็นเตอร์	จำากัด	

	 โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของบริษัทฯ

	 ชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของบริษัทฯ

	 ลูกค้าของบริษัทฯ

บริบทขององค์กร

๑.		การคดัแยกและฝงักลบกากของเสยี

๒.		นำาของเสียที่เหลือใช้หรือใช้ไม่ได้มา	

	 รีไซเคิล

๓.		การแยกสกัดของที่มีค่าจากโลหะ

๔.		การบด	 อัด	 ย่อยวัสดุเหลือใช้แล้ว	

	 นำาไปรีไซเคิล

๕.		อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

	 สิ่งแวดล้อม

แนวคิดชมรม TOBE NUMBER ONE

คือ	 การนำายาเสพติดออกจากสมาชิก	

หาวิธีป้องกันและขจัดให้หมดไป

คือ	 การสร้างนิสัยให้รู้จักประหยัด

อดออมหาได้	 ใช้เป็น	 ใช้อย่างมีคุณค่า

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คือการค้นคว้ าหาสมาชิกต้นแบบ		

มีความรู้ความสามารถ	 นำามาเจียระไน	

เพื่อส่งเสริมให้มีคุณค่า	มีความโดดเด่น	

จะได้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง

คือ	 คิดทำากิจกรรมใหม่ๆ	 อยู่ เสมอ

ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข

คือ	 ขยายความคิดไปสู่ชุมชน	 และ	

เครือข่ายต่างๆ
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจและตระหนกัถงึโทษภยัของยาเสพตดิ		
เพื่อให้พนักงานจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 ๒.	 เสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้รู้จักถึงคุณค่า	 และความสามารถ
ของตนเองเพื่อที่ให้เขาจะได้เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง
	 ๓.	 เพื่อให้โอกาสผู้ที่หลงผิด	 หรือเคยหลงผิดเรื่องยาเสพติด	 ให้สังคม
ได้ยอมรับและให้อภัยพร้อมช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดกับยาเสพติด
	 ๔.	 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	 ให้กับสมาชิก
และครอบครัวสมาชิก
	 ๕.	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ให้พัฒนาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
	 กิจกรรมเด่น	 กิจกรรมค้นคว้าหาดาว	WAXGA	 THE	 STAR	 TO	 BE	
NUMBER	ONE
	 จากแนวคิดใช้กระบวนการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 แก้ไขปัญหา	
ยาเสพตดิ	พฒันาคณุภาพชวีติ	เพิม่ผลผลติใหอ้งคก์ร	ชมรมไดจ้ดักจิกรรมคน้ควา้
หาดาว	WAXGA	THE	STAR	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยสำารวจความสามารถ
ที่โดดเด่นของสมาชิกในชมรม	 ปรากฏว่าสมาชิกมีความสามารถที่โดดเด่นใน		
4	ด้าน	ดังนี้
 ๑.  ด้�นศิลปะก�รแสดง 	มีการพัฒนาด้านการแสดงจนเป็นที่ยอมรับ
ของชมุชน	โดยไดร้บังานแสดงในทีช่มุชนตา่งๆ	ทำาใหเ้กดิเครอืขา่ยและสรา้งรายได	้
เข้าสู่กองทุนของชมรม	 และได้มีการต่อยอดจัดประกวดสมาชิกแบบเก่งและด	ี	
WAXGA	SMILE	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	เพื่อส่งเสริมคนเก่งและดีให้เป็น
ตัวอย่างแก่สมาชิก
						 ๒. ด้�นกีฬ�	 มีการส่งเสริมกีฬาเซปักตระกร้อ	 ภายในชมรม	 และ
ส่งทีมไปร่วมแข่งขันภายนอกต่างๆ	 จนได้รับรางวัลมากมาย	 เป็นการสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนและชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 อื่นๆ	 และได้มีการ



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

56

ต่อยอดให้กับสมาชิกโดยมีการจัดตั้งชมรมกีฬา	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในกีฬา	
ประเภทอื่นๆ	ต่อไป
							 ๓. ด้�นฝีมือ	จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก	 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็น
หนึ่ง	ให้มีผลผลิตเป็นที่ยอมรับ	นำารายได้จากการจำาหน่ายเข้ากองทุนของชมรม
อย่างต่อเนื่อง
							 ๔. ด้�นอ�ห�ร	 ทางชมรมจัดฝึกอบรมการทำาอาหารให้กับสมาชิก	
เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำาอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 จนเป็น
ที่ยอมรับเพื่อนำาอาหารที่สำาเร็จรูปไปจำาหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
และชมรมต่อไป
	 จากกจิกรรมคน้ควา้หาดาว	WAXGA	THE	STAR	และการพฒันาตอ่ยอด	
กิจกรรมดังกล่าวนำาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมและสามารถสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน	 องค์กรหน่วยงานภายนอกและชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	 ของสถานประกอบการอื่นๆ	 ส่งผลให้ชมรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องม	ี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

อุปสรรคที่พบในก�รดำ�เนินง�น
	 เมื่อชมรมจัดกิจกรรมต่างๆ	 จะพบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย	
เนื่องจากภาระทางบ้าน	 หรือครอบครัวสมาชิกเอง	 ที่หลังจากเลิกงานหรือวัน
หยดุ	สมาชกิตอ้งกลบับา้นไปดแูลครอบครวั	หรอืพกัผอ่นจนไมเ่ปดิใจทีจ่ะเขา้มา	
มีส่วนร่วมกับสมาชิก

แนวทางการแก้ไขปัญหา

	 เมื่อต้นเหตุของปัญหามาจากครอบครัวพนักงาน	 ชมรมจึงแก้ปัญหา
โดยนำาครอบครัวของสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้สมาชิก
และครอบครัวจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน	 และทำากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข		
อย่างเช่นกิจกรรม	Happy	Family	ครอบครัวมสีุข	ชมรมฯ	ได้เปิดโอกาสให้บตุร
หลาน	ของสมาชกิ	มาดวูธิกีารทำางานของพอ่แม	่ภายในบรษิทัเพือ่จะไดร้บัรูก้าร
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ทำางาน	ความยากลำาบากในการทำางานของพอ่	แม	่และใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน	์
สำานกึถงึความยากลำาบากในการทำางานและคดิทบทวนกอ่นใชช้วีติในทางทีผ่ดิวา่		
พ่อ	แม่	 เหน็ดเหนื่อย	และลำาบากแค่ไหนในการทำางานและชมรมยังส่งเสริมนำา
บุตรหลานสมาชิกมาฝึกฝน	 เพื่อค้นหาความสามารถของบุตรหลานสมาชิกใน
ดา้นตา่งๆ	เพือ่ใหบ้ตุรหลานสมาชกิไดต้ระหนกั	และเกดิความภาคภมูใิจในตวัเอง

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 ผูบ้รหิารบรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญัในกจิกรรมและการดำาเนนิงานของ
ชมรม	ทีน่ำาแนวทางของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มาชว่ยพฒันาคณุภาพ
ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น	 และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านจนทำาให้ชมรมฯ	 มีการ
ดำาเนินอย่างต่อเนื่อง
	 ๒.	 คณะกรรมการชมรม	มคีวามสมคัรสมานสามคัคทีำางานรว่มกนัเปน็
ทีม	มีการบริหารงานในชมรมให้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการคิด	ค้นหา	
วิธีการต่างๆ	ที่จะนำามาใช้ในการพัฒนาชมรม	ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 สมาชิกชมรมฯ	 มีความรักสามัคคี	 เอื้ออาทรต่อกัน	 และมีเพื่อนๆ	
มากขึน้	มแีนวคดิใหม่ๆ 	ไมม่วัเมากบัยาเสพตดิ	มสีขุภาพรา่งกายและจติใจทีแ่ขง็แรง		
มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น	 ไม่หลงเชื่อคนผิด	 มีความหวังในหน้าที่การงาน	
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีและมีความสุข
	 ๒.	 ชุมชน/สังคม	มีครอบครัวที่อบอุ่น	เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	มีความ
มั่นคงให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลยาเสพติด
	 ๓.	 ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ	 จากชมรมมีเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๔.	 หน่วยงานราชการและเอกชน	 ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ	 ทั้งให้	
คำาปรกึษาแนะนำาแนวทางในการดำาเนนิงานของชมรม	และชว่ยเหลอืใหก้จิกรรม
ต่างๆ	ที่ทางชมรมฯได้ดำาเนินงาน
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน TOBE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จังหวัดราชบุรี

แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 ปัญหายาเสพติด	 เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานจะต้อง

ร่วมมือร่วมใจ	 ป้องกันและช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	 สถานประกอบการ

เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหายาเสพติด	 ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบการเป็น

แหล่งที่มีกลุ่มคนที่มาจากแหล่งที่ต่างๆ	และมารวมกลุ่มกัน	ดังนั้น	การมาจากที่

แตกตา่งกนั	บางทกีม็าจากทีเ่คยเปน็แหลง่ระบาดยาเสพตดิ	ซึง่ตรงนีจ้งึอาจเปน็

สาเหตุการแพร่กระจายยาเสพติดก็เป็นไปได้

	 ดงันัน้		ขบวนการดแูลพนกังานในสถานประกอบการ		จงึมคีวามสำาคญั	

และจำาเป็นท่ีจะต้องให้ทุกคนได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นพิษภัยของยาเสพติด	และวิธีป้องกัน

ตนเองอย่างไร		ให้พ้นภัยจากยาเสพติดและจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในสถาน

ประกอบการให้ปลอดภัยจากยาเสพติด	 ด้วยกระบวนการจัดการของโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE

เป้าหมาย

	 รณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ		เพือ่พฒันาใหส้มาชกิเปน็หนึง่ไดโ้ดยไมจ่ำาเปน็

ต้องพ่ึงพายาเสพติด	และสร้างความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านพิษภัยยาเสพติด

ในบรษิทัฯ		ชมุชน		รวมทัง้การบำาบดั		รกัษาในโครงการ	“ใครตดิยา	ยกมอืขึน้”	และ

โครงการ	“รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด”		เพื่อให้เยาวชนที่หลงผิด	

กลับสู่สังคมอย่างมีคุณค่า	ทำาให้สังคมเข้มแข็ง	ประเทศชาติมั่นคง
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่เปน็การสง่เสรมิใหส้มาชกิทกุคนไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของ

อันตรายจากยาเสพติด

	 ๒.	 เพือ่ปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิภายในบรษิทัฯ		ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิปญัหา

ดา้นอาชญากรรม	อบุตัเิหต	ุและสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ

สมาชิก

	 ๓.	 เพือ่เปน็การชว่ยเหลอืสมาชกิผูต้ดิยาเสพตดิ	โดยวธิกีารใหค้ำาแนะนำา	

ปรกึษา	การบำาบดัรกัษา		หรอืสง่ไปบำาบดั	และฟืน้ฟสูมรรถภาพไดอ้ยา่งทนัทว่งท	ี	

และให้โอกาสกลับมาทำางานด้วยกันได้

	 ๔.	 เพือ่เปน็การรณรงคใ์หส้มาชกิไดใ้ชเ้วลาใหเ้ปน็ประโยชน	์ในการทำา

กิจกรรมร่วมกันให้เป็นหนึ่งได้		โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

	 ๕.	 ใช้กระบวนกลุ่มในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๖.	 เพื่อให้สมาชิกที่มีความสามารถ		เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัคร

ให้คำาปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน

	 ๗.	 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 สอนให้คนไทยรักชาติ	 ศาสนา			

พระมหากษัตริย์	เป็นผู้มีจิตสาธารณะ	และมีจิตอาสา

วิธีการดำาเนินงาน

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	พีเอ็มเค	ไดมอนด์กลาส	จังหวัดราชบุรี	

เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิก	จัดตั้งเป็นชมรมในปี	๒๕๕๐	สถานที่ตั้งอยู่ที่

ชั้น	๒	อาคารอเนกประสงค์		โดยมีองค์ประกอบ	๓	ก.	ได้แก่

	 กรรมการโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE คัดเลือกกรรมการ

เพื่อบริหารจัดการชมรม มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งอย่างน้อย ๕ คน ประกอบด้วย 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ
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 กองทุนกรรมการและสมาชิกร่วมดำาเนินการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำาเงิน

รายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม รวมถึง

ทรัพย์สินของชมรมด้วย

 กจิกรรมสนบัสนนุใหส้มาชกิใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชนเ์กดิความภาค

ภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้ง

ให้โอกาสและสนับสนุนการคืนสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” เช่น  

การฝึกและจัดหาอาชีพให้  เป็นต้น

กิจกรรมเด่น

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		พเีอม็เค		ไดมอนดก์ลาส	จดักจิกรรมทัง้

ภายในและภายนอกสถานประกอบการมาอยา่งตอ่เนือ่ง		โดยกจิกรรมทีด่ำาเนนิการ	

มาจากความต้องการของสมาชิกภายใต้ยุทธศาสตร์ของโครงการ	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ที่ใช้เป็นแม่บทในการดำาเนินกิจกรรมของชมรม	คือ		

	 ๑.	 รณรงคป์ลกุจติสำานกึและสรา้งกระแสนยิมทีเ่อือ้ตอ่การปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

	 ๒.	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต

	 ๓.	 สรา้งและพฒันาระบบเครอืขา่ยการปอ้งกนัและชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยปัญหายาเสพติด

	 รณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งกระแส

	 ๑.		จัดกิจกรรม		Monday	Talk	TO	BE	NUMBER	ONE		ทุกเช้าวัน

จันทร์	 	 จะเป็นกิจกรรมแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบเป็นประจำา	

ทกุสปัดาห	์	และยงัใชก้จิกรรมเสรมิ	คอื		“กจิกรรมกระจกสอ่งใจ”		เพือ่ใหเ้พือ่น

ดูความเรียบร้อยของการแต่งกาย		ก่อนเริ่มงาน

	 ผลทีไ่ดร้บั		:		สมาชกิไดร้บัขา่วสารทัว่ถงึ	และเปน็การตรวจสอบตวัเอง

ก่อนเริ่มงาน
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 สร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตให้สม�ชิก
	 ๑.		การดำาเนนิงานศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่ใหส้มาชกิ
มีสถานที่พักผ่อน	กายและใจ	และมีการให้บริการ	ดังนี้		
	 	 ๑.๑	 	 การให้คำาปรึกษา	 มีทั้งบริการภายในศูนย์	 	 หรือและทาง
โทรศัพท์ได้ตลอดเมื่อเกิดปัญหา
	 	 ๑.๒	 มมุหนงัสอื		เปน็มมุใหค้วามรูโ้ดยมหีนงัสอืหลากหลายไวก้บั
สมาชิกที่อ่าน
	 	 ๑.๓	 มุมนันทนาการ		ในมุมนี้จะมีอุปกรณ์เครื่องเลน่		เครื่องออก
กำาลังกายให้สมาชิก
	 	 ๑.๔	 มมุขอรอ้งอยา่หยดุรอ้ง	เปน็มมุสำาหรบัคนชอบเสยีงเพลง	ได้
ใช้ห้องในการร้องเพลง	หรือเล่นดนตรี
	 	 ๑.๕	 มุมสร้างอาชีพ	 	 สำาหรับสมาชิกผู้มีรายได้น้อย	หรือมีรายจ่าย
มาก	เรามีมุมสร้าง	อาชีพให้สมาชิกเลือกศึกษา		หรือรวมกลุ่มเพื่อสอนกิจกรรม
สร้างอาชีพที่ชอบได้
	 ผลที่ได้รับ 	:		สมาชิกมีกำาลังใจ		มีสถานที่ผ่อนคลาย	เกิดความสุขใน
องค์กร
	 ๒.		กิจกรรมประกวดภาพความรัก	และความประทับใจ		ในช่วงเดือน
แห่งความรัก		ทางชมรมฯ		จึงจัดให้มีการประกวดภาพที่สมาชิกประทับใจ		โดย
ส่งผลงานมาประกวด	และทุกๆ	ผลงานจะมีของที่ระลึกมอบให้แทนคำาขอบคุณ
ที่ผู้ส่งได้ถ่ายทอดความรักจากภาพให้เพื่อนๆ	สมาชิกได้ชม
 ผลที่ได้รับ		:		สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความสุขให้กันและกัน		ส่งเสริม
ให้เกิดความรักที่ดีในเดือนแห่งความรัก
	 ๓.	 กจิกรรมสอนกตีาร	์ในชว่งวนัหยดุปดิเทอมของบตุรหลาน		สมาชกิ
ชมรมฯ	 ซึ่งเด็กอาจใช้เวลาว่างไปในทางที่ผิด	 ทางชมรมฯ	 จึงเปิดสอนกีตาร์	
พื้นฐานให้บุตรหลานสมาชิกชมรมฯ	 และสมาชิกทั่วไปได้เข้ามาเรียนในวันศุกร	์
และเสาร์		เวลา	๑๗.๐๐	–	๑๙.๐๐	น.		โดยทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย
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 ผลที่ได้รับ	 :	 สมาชิกและลูกๆ	 สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	

ห่างไกลจากยาเสพติด

 สร้�งพัฒน�เครือข่�ย

	 กจิกรรมประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้กช่มุชนรอบขา้ง		ในเรือ่งการใชช้วีติ

อย่างไรให้ปลอดภัยจากยาเสพติด			

	 ผลทีไ่ดร้บั 	:		สรา้งความสนทิความไวว้างใจ	และการใหค้วามรูแ้กช่มุชน

ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 ๑. กรรมก�ร

	 ปญัหาเรือ่งเปน็กรรมการแลว้ไดอ้ะไร	?		หลายๆกจิกรรม	หลายโครงการ

จะเจอคำาถามนี	้ชมรมจงึมหีลกัเกณฑแ์ละแนวทางสำาหรบัการเปน็กรรมการอยา่ง

ชดัเจน	ใหก้บักรรมการเพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานเปน็ไปตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไว	้

ดังนี้

	 แนวท�งแก้ไข

	 ๑.	 ผู้เป็นกรรมการชมรมฯ		จะมีคะแนนพิเศษในการประเมินผลประจำาปี	

	 ๒.	 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	๒	ปี	และให้คัดเลือกผู้มีจิตอาสาท่านอื่น

มาร่วมเป็นกรรมการ		โดยใช้หลักการหมุนเวียน

	 ๓.	 ผู้เป็นกรรมการจะมีการบันทึกประวัติไว้ในข้อมูลในการทำางาน

	 ผลที่ได้รับ		:		มีกรรมการหลากหลายเข้ามาร่วมในการดำาเนินงาน

 ๒. ก�รใช้บริก�รในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

	 ปัญหาเรื่องจำานวนผู้เข้าใช้ลดลง	 	 ทุกชมรมฯ	 คงเจอปัญหาเหล่านี้	

เปิดบริการแรกๆ	มีการใช้บริการเต็มห้อง	พอนานไปลดน้อยลง

	 แนวท�งแก้ไข

	 จดักจิกรรม	สะสมแตม้การใชบ้รกิาร		สมาชกิทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร	๑	ครัง้	/		

๑	คะแนน		สะสมครบตามเป้าสามารถแลกของรางวัลของชมรมฯ
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 ผลที่ได้รับ	 	 :	 	 มีสมาชิกมาใช้บริการอย่างสมำ่าเสมอ	 และสามารถ

ต่อยอดกิจกรรมอื่นๆ	ของชมรมฯ	ได้อย่างตลอด

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ	 ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่

เป็นการสร้างสรรค์สังคม		อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

รวมถงึปญัหาตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมปจัจบุนั	ดว้ยความเสยีสละ	ความตัง้ใจและ

ความทุ่มเท	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและสร้างศักยภาพของงานอย่าง	

ต่อเนื่อง	 ทำาให้การดำาเนินงานประสบความสำาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	

ของชมรมและกิจกรรมต่างๆ	ไปด้วยความราบรื่น	และความภาคภูมิใจ

	 ๒.	 การได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา	 ข้าราชการ	 บุคลากร

รวมถึงพนักงานในบริษัทฯ	 ที่เห็นความสำาคัญของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ

สร้างสรรค์	 ให้ความสนับสนุนในด้านขวัญกำาลังใจ	ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยความเต็มใจ

	 ๓.	 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้ง

ผู้บริหารและสมาชิกชมรมทำาให้การดำาเนินงานคล่องตัว	 อีกทั้งยังสามารถทำา

กิจกรรมตามที่กลุ่มเป้าหมายแสดงความประสงค์ได้อย่างเต็มที่

	 ๔.	 ความพยายามคดินอกกรอบ	แตเ่นน้ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้และการ

มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	 โดยเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทุกครั้งที่จัด

กิจกรรม		เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์สูงสุด

	 ๕.	 มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง		โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างความรู้		

ความเข้าใจ	ที่เป็นรูปธรรม		มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกชมรมฯ
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 ผู้บริหารให้การสนับสนุน	 เมื่อใดที่ประธานบริษัทฯ	 มาร่วมใน	

ชมรมฯ	เมื่อนั้นความสำาเร็จก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว

	 ๒.	 กรรมการมีประสิทธิภาพ	 กรรมการที่ได้รับคัดเลือกมา	 มีจิตอาสา	

ที่รักในการทำากิจกรรม	แล้วงานที่ยากจะง่ายขึ้นมาทันที

	 ๓.	 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ	 การให้ความรู้แก่สมาชิก	 เป็นพื้นฐาน

ที่สำาคัญในการปลูกฝังแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความยั่งยืนของชมรมฯ

	 ๔.	 ภาครัฐให้การสนับสนุน	ในส่วนราชการต้องให้กำาลังใจ	หรือ	ปัจจัย

อืน่ๆ	ทีก่ระตุน้ใหก้ารดำาเนนิงานเปน็ไปแบบขยายผล	เพือ่ใหห้นว่ยงานเครอืขา่ย

ต่างๆ	ได้ทราบและรู้ถึงข้อดีในการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

	 ๕.	 วดัเปน็สถานทีย่ดึเหนีย่วจติใจ	วดัเปน็ทีพ่ึง่ทางจติใจทีด่	ีวดัทีอ่ยูร่อบ

ข้างชมรมฯ	กรรมการควรจัดกิจกรรมพาสมาชิกมาวัด	หรือ	พาวัดมาหาสมาชิก

	 ๖.	 ภาคีเครือข่าย	การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการกระจายความรู้	และ

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

	 ๗.	 กิจกรรมสอดคล้องเหมาะสม	 กิจกรรมที่มาใช้ในการดำาเนินงาน		

ควรเน้นตามหลัก	๓	ก.	ที่เหมาะสม

	 ๘.	 เน้นการมีส่วนร่วม	 ทุกกระบวนการทุกกิจกรรม	 สิ่งสำาคัญคือ		

อย่าทำาคนเดียว	ต้องเน้นการมีส่วนร่วมในการทำางานร่วมกัน

	 และทัง้หมดนี	้คอืปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

พีเอ็มเค	ไดมอนด์กลาส	ที่ได้ดำาเนินการมาโดยตลอด	อย่างยั่งยืนตลอดไป
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ความรู้และความสำาเร็จ

ในการดำาเนินงาน

TO BE NUMBER ONE

(ชมรม TO BE NUMBER ONE)

ในสถานศึกษา
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แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 โรงเรยีนราชโบรกิานเุคราะห	์ไดต้ระหนกัถงึผลกระทบของยาเสพตดิตอ่
เยาวชน	จงึไดจ้ดัโครงการรณรงคป์อ้งกนัปญัหายาเสพตดิมาตัง้แตป่ี	พ.ศ.๒๕๓๒	
ได้ตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๖	จนถึง
ปัจจุบันและได้เข้าร่วมประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา
	 แนวทางการดำาเนินงานชมรมยึดหลักการ	๓	ก	ดำาเนินกิจกรรมภายใต้		
๓	 ยุทธศาสตร์	 อาจเป็นเพราะชมรมเรียนรู้ที่จะต้องพึ่งตนเองให้ได้ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ	 จากรุ่นสู่รุ่น	 เมื่อหนทางที่ก้าวเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	
การพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมโดยไม่ต้องยึดตัวเงินเป็นสำาคัญ	 สร้างสรรค์
กิจกรรมตรงตามความต้องการของวัยรุ่น	ทันสมัย	และสามารถบูรณาการได้ทั้ง	
๓	ยุทธศาสตร์	สร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของตัวเอง	ให้ได้ทำางานจริงจัง	
มุ่งมั่น	ทุ่มเท	และรักในความเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	เคยแพ้เสียใจแต่ต้อง
ตั้งหลักให้ได้เร็วที่สุดและใช้ประสบการณ์ความผิดพลาดนำามาแก้ไขเพื่อมุ่งสู่	
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้	

เป้าหมาย 

	 ต้นแบบระดับเพชรในปี	๒๕๕๘		

วัตถุประสงค์

	 ๑.			เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิ
มีทักษะชีวิตและป้องกันตนเองได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 ๒.	 สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน	
ในการป้องกันยาเสพติด

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
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	 ๓.			สรา้งความเขา้ใจและยอมใหผู้ท้ีใ่ชส้ารเสพตดิไดร้บัการบำาบดัฟืน้ฟู
จนกว่าจะหายเป็นปกติ
	 ๔.			สนับสนุน	TO	BE	NUMBER	ONE	FRIEND	CORNER	ให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ

วิธีการดำาเนินงาน

	 การดำาเนินงานมีการวางแผนเป็นแผนเดือน	แผนปี	 และROAD	MAP	
๓	ปีที่ต้องเป็นต้นแบบเพชรในปี	๒๕๕๘	การดำาเนินงานภายใต้	๓	ยุทธศาสตร์
มีหัวหน้าแต่ละยุทธศาสตร์และมีการประเมินผลการดำาเนินงานทุก	 ๖	 เดือน		
การรบัสมคัรสมาชกิจากกระแสรุน่พี	่TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ตัม้เดอะสตาร	์
๙	ทำาใหม้เีดก็ๆ	มาสมคัรเปน็แกนนำาของชมรม	จำานวนมากถงึ	๑๒๕	คน	ในขณะ
เดยีวกนัแกนนำาทีเ่ขา้มาใหมต่อ้งเรยีนรูค้วามเปน็	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีม่าทีไ่ป	
ของชมรมเรารูจ้กัรุน่พี	่รุน่นอ้ง	กวา่คณะกรรมการทบูจีะตดิเขม็ทบูไีดต้อ้งสอบผา่น		
๓	 ก	 ต้องท่อง	 ๓	 ยุทธศาสตร์ทูบีและร้องเพลงของทูบีตามเวอร์ชั่นต่างๆ		
ให้ได้ก่อนทำาไม่ได้ไม่มีสิทธิติดเข็ม	 เวลาไปทำากิจกรรมต่างๆ	 ลืมติดเข็มเก็บเงิน	
เขา้ชมรมครัง้ละ	๕๐	บาท	การจะขึน้เปน็คยีแ์มนของชมรมไดต้อ้งผา่นการเขา้คา่ย	
พัฒนาสมาชิกหรือ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 CAMP	 ของกรมสุขภาพจิต		
ด้านกองทุนการหารายได้ของชมรมเพื่อใช้การจัดกิจกรรมมีการจัดคอนเสิร์ต		
การแสดงดนตรขีอง	TO	BE	NUMBER	ONE	และเมือ่ชมรมเราม	ีTO	BE	NUMBER	
ONE	 IDOL	 มากที่สุดของประเทศจึงจัดคอนเสิร์ตไอดอลหารายได้เข้าชมรม	
ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดีการหารายได้	
จากกิจกรรมต่างๆ	 โครงการต่างๆ	 ของชมรมในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ		
คณะกรรมการจดัทำาโครงการเสนอขอทนุผูใ้หญใ่จดใีนจงัหวดัทัง้ทา่นผูว้า่ราชการ
จังหวัด	 ศตส.จ.รบ	 หน่วยงานเอกชนต่างๆ	 ให้การสนับสนุนโดยไม่ได้ขอ	
งบประมาณสนับสนุนของโรงเรียนเลยจนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองได้	
ในการเป็นชมรมที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นและดำาเนิน
กจิกรรมภายใต	้๓	ยทุธศาสตรด์แูลทัง้กลุม่เดก็ดี		เดก็กลุม่เสีย่ง	ดแูลแบบองคร์วม	
กาย	จิต	สังคม	ดึงเด็กๆ	มาทำากิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE
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คืนคนดีสู่สังคมซึ่งเราเรียกว่า	 TO	BE	NUMBER	ONE	CHANGE	 จัดกิจกรรม	
สรา้งสขุในศนูยเ์พือ่นใจใหท้นัสมยั	ตามความสนใจความถนดั	หาเวทใีหป้ระกวด	
ให้แสดงความสามารถ	จนเด็กๆ	ในศูนย์เพื่อนใจ	สามารถสร้างรายได้จากกการ
ฝกึฝนความชำานาญ	เชน่	เปน็ครสูอนเตน้	หรอืรบังานตา่งๆ		ในการเตน้ทัง้	B-BOY		
COVER	DANCE	ถ่ายแบบ	ภาพนิ่ง	งานโฆษณา	
	 จากความเป็นชมรมที่มีศักยภาพในด้านการทำางานเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น	
จนก้าวสู่ต้นแบบระดับเพชร		ปีที่	๑	ความผูกพันของพี่-น้องชมรมทูบี	ร.ร.ราช
โบริกานุเคราะห์	 การเคารพรุ่นพี่การให้เกียรติจดจำาระลึกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ไหน	
สร้างความยอมรับนับถือกันในแต่ละรุ่น	 สิ่งเหล่านี้คือความมั่นคง	 ที่จะผลักดัน	
และพัฒนาชมรมก้าวสู่ระดับเพชรให้ได้ในปี	 ๒๕๕๘	 เป็นการสร้างสายใยความ
เป็นพี่น้องของทูบีราชโบริกานุเคราะห์	ที่สั่งสมมานานนับสิบปี	 โดยมีความเป็น		
TO	BE	NUMBER	ONE	และครทูีป่รกึษาชมรมเปน็ตวัเชือ่ม	ความรกั	ความผกูพนั
ในชมรมทำาให้รุ่นพี่กลับมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ	 มาช่วยงานในชมรม	 มีกิจกรรม
หลายอย่างที่เชิญรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาร่วมมือกัน	เช่น	รุ่นพี่มาถ่ายทอดองค์ความรู้	
หรือสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน	

กิจกรรมเด่น

 ภ�พยนตร์สั้น
	 ผลงานของชมรมสร้างชื่อเสียงระดับเอเชีย	ปี	๒๕๕๓	และ	ปี	๒๕๕๔	
โครงการประกวดหนังสั้น	JENESYS	THAILAND	จัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นนางสาว
ธญัจฑุา	รกัษายศ	และนายดนนุยั	ไทยดำารง	แกนนำาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย	 ไปประกวดหนังสั้นเยาวชนเอเชียภายใต้หัวข้อ	
ครอบครัว	 ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่	 ๒๙		
พ.ย.	 –	 ๑๐	 ธ.ค.	 ๕๓	 ภาพยนตร์เรื่องบุคคลสุดท้าย	 ผู้กำากับนางสาวธัญจุฑา	
รักษายศ		ภาพยนตร์เรื่อง	THE	LESSON	ONE	ผู้กำากับนายดนุนัย	ไทยดำารง	ซึ่ง
นางสาวธญัจฑุา	รกัษายศ		ไดร้บัรางวลัที	่๒	ของเอเชยี	และในป	ี๒๕๕๓	–	๒๕๕๖	
เด็กแกนนำาของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น	
เข้าประกวดเทศกาลภาพยนตร์สั้น	ซึ่งจัดโดยหอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทย
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ในพระอุปถัมป์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคล	 และได้รับเลือกเข้า
ร่วมโครงการ	 JENESYS	 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปประกวด
ภาพยนตร์สั้นเยาวชนเอเชียถึง	๖	คน	ตลอดระยะเวลา	๔	ปี	ที่เข้าร่วมประกวด

 เย�วชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
	 ชมรมของเราเป็นชมรมที่มี	TO	BE	NUMBER	ONE	 IDOL	มากที่สุด
ของประเทศ(จากไอดอลรุ่นที่	๑	–	๓	ระดับประเทศ	๔	คน	ระดับภาค	๓	คนและ	
ไอดอลรุน่ที	่๔	ไดเ้ปน็ตวัแทนแขง่ขนัเขา้ระดบัประเทศอกี	๒	คน)	ทัง้ระดบัประเทศ
และระดับภาคและที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมโดยเฉพาะตั้ม	 วราวุธ	 โพธิ์ยิ้ม		
THE	STAR	คนที่	๙	ของเมืองไทยเป็นแกนนำาชมรม	รุ่นที่	๖

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

	 สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เด็กทูบี	 ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์		
ถูกสอนและปลูกฝังในเรื่องความพยายาม	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 ความรับผิดชอบ
แรงจูงใจและ	SENIORITY	ทุกโครงการ	แกนนำาเป็นคนดำาเนินการมีคำาสั่งแต่งตั้ง	
รับผิดชอบ	 เรียนรู้การทำางานเป็นทีมการแก้ปัญหาเช่น	 การเตรียมความพร้อม
ในการประกวด/การรับคณะอนุกรรมการไปตรวจเยี่ยมพื้นที่/ซ้อมนำาเสนอ/	
ซ้อมจัดบูธนิทรรศการ	 บริหารจัดการเอง/ใครคุมบูธ/ใครอยู่ทีมนำาเสนออาจจะ	
เพราะเป็นความผูกพันของ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ทำาให้รุ่นพี่ๆ	 ที่จบไป
แล้วจะห่วงจะถามไถ่แวะมาหามาช่วยน้อง	 ตามไปดูอิมแพคหรือให้กำาลังใจการ
ประกวดระดบัประเทศแมแ้ตร่ะดบัพืน้ที	่ตวัแทนทกุรุน่จะเขา้มาชว่ยรบัการตรวจ
พรอ้มประเมนิเกบ็คะแนนพืน้ที่	ตลอดระยะเวลากา้วสูป่ทีี๑่๒	ของชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ราชโบริกานุเคราะห์	ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทำาให้เราเกิด
การเรียนรู้ถอดบทเรียนได้ดังนี้
 สิ่งที่ต้องสร้�งให้ได้ในก�รเป็นต้นแบบ
	 ๑.		 ความต่อเนื่องและการสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งในและนอกชมรม		
ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่ทันสมัยให้ประโยชน์ตรงใจกลุ่มวัยรุ่น
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	 ๒.		 เตรียมความพร้อมรุ่นต่อรุ่น	 เมื่อรุ่นพี่ใกล้จบต้องวางแผนรุ่นน้อง
ทำางานประกบตามตำาแหนง่คณะกรรมการชมรม	เพือ่เปน็การฝกึคณะกรรมการ
ในปีต่อไป	(โดยจะเตรียมทันทีหลังประกวดระดับประเทศ)
	 ๓.		หาหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการทำาโครงการต่างๆ	 ของ
ชมรมโดยคณะกรรมการชมรมไปนำาเสนอโครงการต่างๆและของบประมาณ
สนบัสนนุจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยแ์ละกระทรวง
วัฒนธรรม	
	 ๔.		ประธาน	–	รองประธาน	และคณะกรรมการชมรมจะต้องผ่านการ
เข้าค่าย	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 CAMP	 ของกรมสุขภาพจิต	 เป็นการอบรม	
เพื่อพัฒนาและเรียนรู้การเป็นทูบีนัมเบอร์วันอย่างเข้มข้น
	 ๕.		ความผูกพันระหว่างทูบีรุ่นต่อรุ่น	 รุ่นน้องต้องเคารพและให้
เกียรติรุ่นพี่ต้องจำาได้ว่าพี่ๆ	 เป็นทูบีฯรุ่นไหน	 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ	พี่ๆ		
กลับมาช่วยชมรมมาเป็นวิทยากร	มาเป็นพี่เลี้ยงค่าย	มาต้อนรับคณะกรรมการ
วันประเมินระดับพื้นที่	สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความผูกพัน	การให้พี่น้องทำางาน
รว่มกนัสรา้งความผกูพนัพีน่อ้งจะไมท่ิง้กนั	แมแ้ตก่ารประกวดรุน่พีจ่ะตามมาให้
กำาลังใจจะมาช่วยครูดูแลน้องๆซ้อมการนำาเสนอ
	 ๖.		 การปลูกฝังการเห็นคุณค่าในตนเองสร้าง	 ACHIEVEMENT		
MOTIVATION	 ให้แกนนำา/สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โดยเป็นต้นแบบ	
ไม่ว่ากิจกรรมใดๆต้องทำาให้ดีที่สุด	สุดความสามารถห้ามพูดว่าแค่ไหนแค่นั้น
	 ๗.	 การสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	ต้องต่อเนื่อง	และสนับสนุนทุ่มเทให้มีโอกาสไปแข่งขันตามเวทีต่างๆ	 เช่น	
B-Boy	ของชมรม	Cover	Dance	หนังสั้น	เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองจนเก่ง	
และสร้างรายได้จากความรู้ทักษะของตนเอง
	 ๘.		ที่ปรึกษาเป็นที่พักพิงช่วยเหลือให้โดยไม่คาดหวัง	 ดูแลสมาชิก	
ในชมรม	โดยเฉพาะสมาชิก	ม.๖	ในภาคเรียนที่	๒	ต้องช่วยดูแลเรื่องการศึกษา
ต่อเข้ามหาวิทยาลัย	 การทำาแฟ้มสะสมงาน	 แม้แต่การเตรียมตัวสัมภาษณ์		
การขอทุนมหาวิทยาลัย
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	 ๙.		 การทีส่มาชกิทุม่เททำากจิกรรม	ครทูีป่รกึษาตอ้งประสานงานกบัครู
ผูส้อนขอเวลาเรยีน	และตดิตามผลการเรยีนของเดก็ในชมรม	รูจ้กัผูป้กครองของ
นักเรียนแกนนำา
	 ๑๐.	การสนบัสนนุเครอืขา่ย	ตอ้งชว่ยเหลอืชมรมเครอืขา่ยทีเ่ขา้ประกวด
ให้ข้อมูล	ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
	 ๑๑.	 สร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายในกลุ่มต้นแบบทั้งสถานศึกษา
และชุมชน	เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ประโยชน์
โดยตรง	คอื	เปน็โครงการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิทีไ่ดผ้ลอยา่ง
ชัดเจน	ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	ผู้ใหญ่ในจังหวัดจากผลงาน
ที่เราสั่งสมและทำาอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ชมรม	 ได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจและ	
ความสำาเร็จ	ดังนี้	
	 ๑.	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ร.ร.ราชโบรกิานเุคราะห	์ไดร้บัรางวลั
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่	๑	
	 ๒.	 อาจารย์ที่ปรึกษา	 ได้รับรางวัล	 บุคลากรสถานศึกษา	 TO	 BE	
NUMBER	ONE		ประจำาปี	๒๕๕๕	
	 ๓.		ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ร.ร.ราชโบรกิานเุคราะห	์สรา้งเดก็เกง่	
เด็กดี	 มีจิตอาสา	 เรียนรู้	 การทำางาน	การยอมรับนับถือให้เกียรติ	 สร้างแรงจูใจ		
นำาประสบการณ์จากการเป็นเด็กทูบีนำาไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ
	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์	 ได้รับ
การนำาเสนอเปน็โครงการดเีดน่	ในการประเมนิโรงเรยีนพระราชทาน	การประเมนิ
ภายนอกรอบสามของ	สมศ.	การประเมนิสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุขและเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรางวัล	
ดังกล่าว	 และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ	 ๑	 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม	
ด้านวิชาการกิจกรรมนักเรียน(ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	)
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	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์		
สร้างเด็กเก่ง	 เด็กดี	 มีจิตอาสา	 เรียนรู้การทำางาน	 	 การยอมรับนับถือให้เกียรติ	
สร้างแรงจูงใจนำาไปใช้ในชีวิตมหาวิทยาลัย	 รองประธานชมรม	 รุ่น	 ๕	 (บอม)		
ได้สัมภาษณ์ในหนังสือ	MAGAZINE	I	LOVE	TO	BE	ฉบับครบรอบปีที่	๑๑	ของ	
ทูบี	โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ทางเดินกับชีวิต
ผมเลย	การกา้วเขา้มาในชมรมทำาใหไ้ดท้ำากจิกรรมตา่งๆในสิง่ทีร่กั	ทัง้ดนตรแีละ
หนงัสัน้	จนตอ่ยอดขอทนุเรยีนฟรใีนมหาวทิยาลยัรงัสติ	ดว้ยการนำาเสนอ	PORT	
FOLIO	ของ	TO	BE	NUMBER	ONE	ล้วนๆ	ประสบการณ์จากการเป็นเด็กทูบี
ทำาให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 พระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา			
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เมื่อวันที่		
๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ทำาให้พวกเรามีขวัญและกำาลังใจในการทำางานและมุ่งมั่น	
ที่จะพัฒนาชมรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
	 ๒.	 ความรักความภาคภูมิใจในความเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๓.			การไดร้บัสนบัสนนุจากโรงเรยีน,ชมุชน,ศษิยเ์กา่,หนว่ยงานราชการ
และเอกชนต่างๆอย่างสมำ่าเสมอ
	 ๔.	 การทำางานอย่างต่อเนื่อง	 และมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้	 แม้จะผิดหวังก็
พัฒนาตนเองและสู้ต่อไป
	 ๕.	 การส่งแกนนำาเข้า	 ค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง	 ของ	
กรมสขุภาพจติอยา่งตอ่เนือ่ง	ทำาใหแ้กนนำาไดพ้ฒันาศกัยภาพ	นำาความรูม้าพฒันา
ตนเองและชมรม
	 ๖.	 การขยายเครอืขา่ยและพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ย	จนผูใ้หญใ่น
จังหวัดให้การสนับสนุน	และเห็นความสำาคัญ
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แนวทางและหลักการดำาเนินงาน  

	 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้น้อมนำาเอาพระปณิธานของ	
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๔๖	 โดยได้ดำาเนินงานตามคำาขวัญที่ว่า	 “เป็นหนึ่งโดย	
ไม่พึ่งยาเสพติด”	และแนวทาง	“โดยเยาวชน	เพื่อเยาวชน”จากเริ่มต้นมีสมาชิก
เพียง	 ๑,๕๘๕	 คน	 ปัจจุบันมีสมาชิก	 ๓,๐๘๕	 คน	 ชมรมมีกิจกรรมสร้างสรรค์		
ที่สนับสนุนให้เราเก่งและดีตามแบบฉบับเยาวชนของ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ดำาเนินงานตามหลัก		๓	ก	และ	๓		ยุทธศาสตร์	จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง		
 หลักก�รดำ�เนินง�นของโครงก�ร TO BE NUMBER ONE  ดังนี้
	 ๑.	 ส่งเสริมการแสดงความสามารถ	 กล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าแสดงออก	
และช่วยเสริมความภาคภูมิใจ															
	 ๒.		ใชส้ือ่	ดนตร	ีกฬีา	ศลิปะในการเขา้ถงึเยาวชน	และกระตุน้ใหเ้ยาวชน	
เข้ามารวมกลุ่มทำากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
		 ๓.	 สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำาคัญ	 สำาหรับเยาวชน	 ในชุมชนให้ปลอดภัยจาก	 ปัญหา	
ยาเสพติด																																																																														
		 ๔.	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”																																																																																																						
	 ๕.		สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน	ทำากิจกรรมที่สนใจ	สร้างสรรค์	
และเกิดสุข																																	
	 ๖.	 	 สร้างเครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	ที่มีศักยภาพ	 จะทำาให	้
การ	 ดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		
ต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยดำาเนินงานภายใต้	๓	ยุทธศาสตร์หลักคือ

ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำาภู 
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	 	 ๖.๑	การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 	 ๖.๒	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
	 	 ๖.๓		การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเพือ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา	
ยาเสพติด

เป้าหมาย

	 “เป็นโรงเรียนTO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบเพชร	ในปี	๒๕๕๙”

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพือ่ใหว้ยัรุน่ทีม่ปีญัหา	หรอืตอ้งการความชว่ยเหลอื	ไดร้บัคำาปรกึษา		
แนะนำา	ทีถ่กูตอ้งเหมาะสม	จากผูเ้ชีย่วชาญหรอืเพือ่นอาสาสมคัรทีผ่า่นการอบรม
	 ๒.	 เพื่อให้วัยรุ่นได้รับประสบการณ์	 และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึก	
แก้ปัญหาและพัฒนา	EQ	ทั้งด้วยตนเอง	และจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
	 ๓.	 เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์		และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง		ด้วยการฝึกทักษะ
ด้านดนตรี	กีฬา	ศิลปะ	ฯลฯ		จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
	 ๔.		เพือ่ใหโ้อกาสแกว่ยัรุน่ไดม้สีถานทีท่ีเ่หมาะสมและเปน็ทีย่อมรบัจาก
ทุกฝ่ายในการทำากิจกรรมที่สนใจร่วมกัน	 	 รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน
	 ๕.	 เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถ	เข้ารับการอบรมเป็นอาสา
สมัครให้คำาปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน
	 ๖.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
	 ๗.		เพือ่ใหม้รีปูแบบการดำาเนนิงานโรงเรยีนตน้แบบ	TO	BE	NUMBER	
ONE	ในกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร
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วิธีการดำาเนินงาน

 ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์หลักของโครงก�ร ดังนี้
 ยทุธศ�สตรท์ี ่ ๑  การรณรงคป์ลกุจติสำานกึและสรา้งกระแสนยิมทีเ่อือ้
ตอ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	โดยการรณรงคห์าสมาชกิ	การจดัทำาสือ่
ของชมรมภายใต้	LOGO	TO	BE	NUMBER	ONE		การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสาย	การตดิตามงานและเขา้รว่มกจิกรรมกบัโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ระดับประเทศและการรณรงค์ใช้สื่อและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องของโครงการให้	
แพร่หลายมากขึ้น		เช่น	ร้องเพลง	ติดเข็มกลัด	ใส่เสื้อ	TO	BE	NUMBER	ONE			
เปน็ตน้	ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนอ์ืน่ๆ	ในชมุชนและสงัคมในนามสมาชกิ	
TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่สรา้งผลงานและภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บัโครงการ		และ
มีกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับชมรมเครือข่ายอย่างสมำ่าเสมอ
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	
มีการจัดค่ายพัฒนาแกนนำาชมรมหรือแกนนำาศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	 มีการจัดกิจกรรมสำาหรับสมาชิกและแกนนำา	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ	 มีบริการให้คำาปรึกษาโดยแกนนำาที่ผ่านการอบรมเพื่อช่วยเหลือ	
เพื่อนสมาชิก	มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม	 เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำาหรับ
สมาชิกอย่างสมำ่าเสมอ	 มีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		
และการดำาเนินงานศูนย์เพื่อนใจTO	BE	NUMBER	ONE
	 สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ	 ยอมรับ	 ให้โอกาสผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด	 ตามโครงการ	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	 จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไข	 เช่น	
กจิกรรมพฒันาบคุลกิภาพ		การใหค้วามชว่ยเหลอืการประชมุผูป้กครองนกัเรยีน		
การเยี่ยมบ้านนักเรียน	 ๑๐๐%	ทำาให้ได้ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ	 ส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ	อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน
 ยุทธศ�สตร์ที่  ๓ 	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ช่วยสนับสนุน	
หรือจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายที่มีอยู่เดิมอย่างสมำ่าเสมอ	 	 เพื่อก่อให้
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เกิดพลังสามัคคีที่เข้มแข็ง		ได้สร้างเครือข่ายขึ้นใหม่		ช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่	
เครอืขา่ยเดมิ	เชน่	ทำาใหเ้กดิชมรมใหม	่หรอื	สนบัสนนุเครอืขา่ยชมรมเดมิสามารถ
เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคได้	ทำาให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
มคีวามเปน็ผูน้ำา		มคีวามมัน่ใจ	รูจ้กัการใหแ้ละเสยีสละ	รูจ้กัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน์		รู้ทักษะของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน		เกิดความสามัคคี

กิจกรรมเด่น

 ๑. TO BE NUMBER ONE FREEDOM
	 	 เป็นการขยายโอกาส	 และถ่ายทอดความรู้ 	 ความสามารถ		
ประสบการณข์องสมาชกิคา่ย		TO		BE		NUMBER		ONE		รุน่ที	่	๑	–	๑๒		สูเ่พือ่นๆ			
นอ้งๆ		เยาวชนของเราในโรงเรยีน		ใหพ้วกเขารูจ้กัและคน้พบความสามารถในตวัเอง		
และนำาสิ่งนั้นมาแสดงออกได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของตนเอง		
ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความกระตือรือร้น	 กล้าแสดงออก	 และนำาความ
สามารถของตนเองมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์	และเปน็เวททีีเ่ปดิโอกาสใหพ้วกเขาได้
แสดงออก	เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่เยาวชนในโรงเรียน		และเต็มใจที่จะร่วม
กิจกรรมของทางโรงเรียน	 เพื่อเพิ่มความสามารถและกำาลังใจที่ดีให้แก่เยาวชน		
ให้คำาปรึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีภายใต้กรอบความคิดที่ว่า
								“ค้นพบตัวตน		ฝึกฝนให้ดี		รวมพลังน้องพี่		TO		BE		ศรีบุญเรือง”
 ๒. แอ๊บแบ๊วทูบีศรีบุญเรือง
	 	 เปน็การเน้นการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา	ให้เยาวชน
สะท้อนคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ออกมา	 และให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กระแสวยัรุน่	โดยเฉพาะดนตรเีสยีงเพลง	และการบนัเทงิทีม่คีณุคา่ทางวฒันธรรม	
กฬีา		สนุทรศีาสตร	์เปน็สดุยอดของการจงูใจเยาวชน		และวยัรุน่ใหส้นใจอยากที่
จะมสีว่น		อะไรเปน็เรือ่งของเสยีงเพลง		เสยีงดนตร	ี	นกัรอ้งศลิปนิชือ่ดงั		เยาวชน
จะใหค้วามสนใจชืน่ชมเปน็พเิศษ	ดงันัน้การมเีวทดีนตรทีีใ่ด		เชือ่แนว่า่จะมวียัรุน่
ไปรวมตวักนัสงูสดุ		จงึใชน้วตักรรมดา้นเสยีงเพลงเพือ่สรา้งกระแสการไมยุ่ง่เกีย่ว
กับยาเสพติด	“แอ๊บแบ้ว	TO	BE	ศรีบุญเรือง”
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 ๓. ห้องเรียนคนดี TO BE NUMBER ONE
	 	 เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาห้องเรียนและศักยภาพของเยาวชนมี	
ความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายหน้าที่ของเยาวชนเป็นการสร้างแกนนำาในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาสารเสพตดิ		โรคเอดส	์	เพศศกึษา		และการมสีขุภาวะทางเพศ		
สรา้งความเปน็ผูน้ำา	ความอดทน	การดำารงชวีติของสงัคมไทย	และมจีติสำานกึทีด่ี			
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพือ่เปน็การพฒันาชาตใินโอกาสตอ่ไป	ภายใตก้รอบความคดิที่
ว่า“มีแหล่งเรียนรู้		ดูแลช่วยเหลือ		เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม		กิจกรรมสร้างสรรค์”

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 คว�มสำ�เร็จ
	 พ.ศ.	๒๕๕๖	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ต้นแบบระดับทอง		
	 ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.		มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง
	 ๒.		มีภูมิคุ้มกันตนเองมากขึ้น
	 ๓.		มีกระบวนการในการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน
	 ๔.	 สร้างแกนนำาที่เข้มแข็งและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีสุขภาวะ	
ทางเพศที่ดี
	 ๕.	 สร้างความรักความสามัคคี		สร้างภูมิคุ้มกัน		มีจิตสาธารณะ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 		๑.		ผูบ้รหิารทกุระดบัใหค้วามสำาคญั	และประกาศเปน็นโยบายในการ
ดำาเนินงาน
	 ๒.			นกัเรยีนแกนนำามคีวามรู	้เขา้ใจหลกัการดำาเนนิงานมคีวามเสยีสละ
และมีจิตสาธารณะ
	 ๓.	 บุคลากรในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารทุกคนเห็นความสำาคัญ		
และมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมอันเกิดจากความต้องการของเยาวชน
	 ๔.		ชุมชน	และองค์กรอื่นส่งเสริมและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

	 ดำาเนินการบนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ	 พัฒนาการความต้องการ
ความสนใจ	 และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น	 เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ	 อารมณ์และสังคม	 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการ	
กระทำาผิด	และการพึ่งพายาเสพติดด้วยความคึกคะนอง
	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงห่วงใย
เยาวชนไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ	 จึงทรงริเริ่มโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ขึน้และทรงรบัเปน็องคป์ระธานโครงการ	เพือ่ใหเ้ยาวชน
ไทยทั้งหลายปลอดภัยจากพิษภัยของสารเสพติด	 มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและ	
มีสุขภาพดี
	 	 	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวัยรุ่นและเยาวชนที่มีกระแสนิยม	
การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ซึ่งเป็นพระราชดำาริขององค์ประธานโครงการ	
ทางโรงเรยีนจงึไดก้อ่ตัง้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ขึน้	เมือ่วนัที	่๒๖	มถินุายน	
พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยมีแนวทางการดำาเนินงานตามหลักการของ	๓	ก.	และ	๓	ย.

เป้าหมาย

	 ๑.	 เพือ่จดักจิกรรมรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใหต้อ่เนือ่ง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
	 ๒.	 เพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีปลอดจาก	
สิ่งเสพติดและอบายมุข
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วัตถุประสงค์

										๑.		 เพือ่รบัสมคัรสมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ในโรงเรยีนและ
ให้สมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมกิจกรรมต่างๆ	
ของชมรมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
	 ๒.		เพือ่ใหส้มาชกิชมรมมสีว่นรว่มในการรณรงคป์อ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
										๓.	 เพื่อขยายเครือข่ายการดำาเนินงานโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ		
ในจังหวัดลำาพูน	และต่างจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

วิธีการดำาเนินงาน

	 ดำาเนนิการภายใตห้ลกัการทำางานของ	๓	ก.	และ	๓	ย.	ซึง่มวีธิกีารดำาเนนิงาน		
ดังนี้
	 ก ที่ ๑ กรรมก�ร	มีการจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมเป็น	๒	ชุด	คือ	
ชุดที่	๑ได้แก่	คณะกรรมการอำานวยการ	ประกอบด้วย		ฝ่ายบริหาร	ครูที่ปรึกษา		
มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา	 และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของชมรม	 รวมทั้ง
ติดตามการดำาเนินงานของชมรม	คณะกรรมการชุดที่	๒	ได้แก่		คณะกรรมการ
บรหิารชมรมประกอบดว้ย	สมาชกิทีม่จีติอาสาสมคัรใจเขา้มาเปน็แกนนำาในการ
บริหารชมรม	 มีหน้าที่ดำาเนินการรับสมัครสมาชิกชมรม	 และวางนโยบายหลัก
ของการดำาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา	 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชมรม	
 ก ที่ ๒  กองทุน 	กองทุนของชมรมมี	๒	ส่วน		คือส่วนที่	๑	มาจากการ
หารายได้ของสมาชิกชมรมและงบประมาณจากการสนับสนุนของโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นๆ	โดยได้จัดจำาหน่ายนำ้าดื่มเสริมราศี	อาหารและค่าวิทยากร	ฯลฯ		
ส่วนที่	 ๒	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่า	 สมาคม	
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำาพูน		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ศพส.อำาเภอบ้านโฮ่ง	 และศพส.จังหวัดลำาพูน			
สำานกังานป.ป.ส.	ภาค	๕	ฯลฯ	โดยการเบกิจา่ย	ในสว่นงบประมาณจากภายนอก	
ให้ครูที่ปรึกษาชมรมดำาเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการอำานวยการ		
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ส่วนรายได้จากสมาชิกให้ดำาเนินการโดยเสนอต่อประธานชมรมเป็นผู้เสนอขอ
อนุมัติจากครูที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษาได้เสนอต่อเหรัญญิก	ซึ่งเป็นขั้นตอนการ
เบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ	 เหรัญญิกชมรมเป็นผู้จัดทำาเอกสารการเบิก-จ่าย	 และ
รายงานสถานภาพทางการเงนิทกุสิน้เดอืน	ดงันัน้การดำาเนนิงานดา้นงบประมาณ
จึงมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
	 ก  ที่ ๓  กิจกรรมชมรม ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
ใช้เวลาว่างของสมาชิกให้เป็นประโยชน์และเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย	 สุขภาพจิต
ให้เข้มแข็ง	มีทักษะชีวิตที่ดี	ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

 มีก�รจัดกิจกรรมภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์หลัก ๓ ยุทธศ�สตร์ ได้แก่
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑	 	 การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ได้แก่	 กิจกรรมดีเจต่อต้านยาเสพติด		
ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุชุมชน	 และออกอากาศประชาสัมพันธ์
ที่โรงเรียนทุกวันจันทร์	เวลาพักกลางวัน		กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	
กิจกรรมประกวดเดือนดาวหนุ่มสาวชาวทูบี	 และขวัญใจชาวทูบีหญิงชาย	 และ
เดอืน	ดาว	ปอ๊บปูล่า่โหวต	กจิกรรมแตง่บทเพลงทบู	ี		นมัเบอรว์นั	จดัทำาจดหมายขา่ว	
กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โชว์สู่ชุมชน	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและการ
ดำาเนินงานของชมรม	 และความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติดให้แก่เยาวชนและชุมชน	 การร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำาพูน	เพื่อเผยแพร่ผลงานของชมรม	ให้แก่เยาวชนและชุมชนในจังหวัด
ลำาพูน	รวมทั้งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรม
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ 	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	 ให้แก่เยาวชนมี
กิจกรรม	ดังนี้
	 ๑.		การแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ	การประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่โครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	เตมิฝนัคนรกัลกูทุง่	จดักจิกรรมแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ	
	การประกวดดนตรีโฟล์คซอง	ต้านยาเสพติด	กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	SHOW	กิจกรรมอบรมเครือข่าย	ฯลฯ



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

81

	 ๒.		การใหบ้รกิารศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ดำาเนนิงานภายใต	้	
หลักการ	ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ	เช่น
	 	 -			กิจกรรมสร้างสุข	เช่น	B	–	Boy	ดนตรี	แอโรบิก	ดูหนังฟังเพลง		

เต้น	COVER	รำา	ร้องเพลง	คาราโอเกะ			
	 	 -	 กิจกรรมแก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ	 เช่น	 เกมคอร์สเวิร์ด	 เอแมท	

หมากรุก	อ่านหนังสือ	กิจกรรมพัฒนา	EQ/IQ	และการประเมิน
ความเครียดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์		

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	ได้แก่
			 ๑.		จัดกิจกรรมอบรมแกนนำาสถานีตำารวจจำาลองในโรงเรียนเครือข่าย
			 ๒.	 จัดอบรมแกนนำานักเรียนเครือข่าย	 นักเรียนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	
ทางจิต	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกๆ	ปี	
	 ๓.		จดัอบรมแกนนำาเครอืขา่ยชมุชน	โดยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ
การจัดการอบรมจากสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน	
	 ๔.	 ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยดำาเนินงานใน
โครงการ	ส่งใจถึงพี่	ทูบีอาสา		ต้านภัยยาเสพติด	
	 ๕.	 พัฒนาการดำาเนินงานของชมรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้	สามารถขยาย
ผลไปยังเครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆ	 ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด	 ต่างประเทศ	
เพื่อให้เครือข่ายสมาชิก	 ได้นำาไปปรับใช้ในการดำาเนินงาน	อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยมีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ	มาศึกษาดูงาน	เช่น
จากตา่งประเทศ			มคีณะศกึษาดงูานจากคณะกรรมการจากองคก์ารอนามยัโลก		
๑๑	ประเทศ	และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮันดง	ประเทศเกาหลีใต้		

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	 กิจกรรมสถานีตำารวจจำาลองในโรงเรียน	 เป็นกิจกรรมจิตอาสา
ของสมาชิก	 ในการดูแลซึ่งกันและกันในโรงเรียน	 เพื่อสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัย	 โดยตำารวจจำาลองจะทำาหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยง	 และรับ
เรือ่งราวรอ้งทกุขต์า่งๆ		ปฏบิตังิานรว่มกบัเจา้หนา้ทีต่ำารวจสถานตีำารวจบา้นโฮง่	
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มีบูรณาการกับอาสาสมัครประจำาศูนย์	 โดยการดำาเนินงานได้จำาลองนักเรียน	
เป็นตำารวจ	 ปฏิบัติหน้าที่ตามตำาแหน่งสายงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจจริง	 คือ		
ฝ่ายป้องกัน	ฝ่ายสืบสวน	สอบสวน	ฝ่ายจราจร	ฝ่ายปราบปราม		
	 ๒.	 กิจกรรมบ้านแสนสุขหลังเรียน	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น	 เพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของกลุ่มเสี่ยง	 ให้หันมาเล่นกีฬา	 ดนตรี		
รอ้งเพลงคาราโอเกะ	เตน้บบีอย	แอโรบกิแดนเซอรแ์ละฟอ้นรำา	ฯลฯ	ซึง่กจิกรรม
เหลา่นี	้	จะจดัขึน้ในชว่งเวลาวา่งหลงัเลกิเรยีน	โดยนกัเรยีนแกนนำา	จะจดัหาวทิยากร		
ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความสามารถในกิจกรรมนั้นๆ	 มาช่วยสอน	 และ
หากกลุ่มปกติมีความสนใจ	 ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
กลุ่มปกติเบี่ยงเบนไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง
	 ๓.	 กจิกรรม	พีห่นึง่นอ้งหา้	แกป้ญัหายาเสพตดิ		เปน็กจิกรรมทีน่กัเรยีน
แกนนำารุ่นพี่	๑	คน	จะดูแลน้องๆ	กลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด	๕	คน	การดำาเนินงาน	
เริ่มต้นโดยรับข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/	 มีปัญหาด้านยาเสพติดจัดทำาข้อมูลประวัติและ
นัดพบปะ	 บันทึกการสนทนาพูดคุย	 ตลอดจนการนัดหมายในครั้งต่อไป	 มีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสาเหตุของปัญหา		
วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน	 ที่ห้องศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
อย่างน้อยสัปดาห์ละ	 ๑	 ครั้ง	 มีการสรุปผลการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง		
ให้ทราบในวันที่นัดพบปะ	และบอกเล่าถึงปัญหาในแต่ละวัน	(ถ้ามี)	พี่แกนนำาให้
คำาปรกึษา	ใหค้ำาแนะนำาใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมสรา้งสขุ	ตามความสนใจทีต่นเองชอบ	
พีจ่ะสงัเกตพฤตกิรรมและวเิคราะหข์อ้มลู	เพือ่สรปุผลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	
พร้อมส่งบันทึกผลการแก้ไข	
	 ๔.	 กจิกรรมสง่ใจถงึพี	่ทบูอีาสา	ตา้นภยัยาเสพตดิ	จากขอ้มลูการใชบ้หุรี่
และยาเสพติดของนักเรียนชั้น	 ม.๑	พบว่าส่วนใหญ่ได้เริ่มใช้บุหรี่และยาเสพติด	
มาตั้งแต่เรียนชั้นประถม	 ดังนั้น	 นักเรียนแกนนำาจึงเห็นว่า	 ควรจะให้ความรู้
และความตระหนัก	 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแก่น้องๆ	 จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรม	
สง่ใจถงึพี	่ทบูอีาสา	ตา้นภยัยาเสพตดิ	โดยดำาเนนิการไปใหค้วามรูแ้ละจดักจิกรรม
ให้แก่น้องๆ	
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 ๑.	 มีนักเรียนมาใช้บริการศูนย์เพื่อนใจTO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็น
จำานวนมาก	โดยเฉพาะการใหค้ำาปรกึษา	แตแ่กนนำาตอ้งเรยีนและมกีจิกรรมอืน่ๆ	
อีกมาก	 จึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	 สำาหรับแนวทางการในการแก้ไข	
คือเปิดให้บริการให้คำาปรึกษาผ่านทาง	E-mail	และ	Face	book	
	 ๒.		วสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอ	ในการใหบ้รกิารในศนูยเ์พือ่นใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE	แนวทางในการแก้ไข	คือ	ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 สมาชกิมสีขุภาพกาย	และสขุภาพใจด	ีปลอดจากสิง่เสพตดิและอบายมขุ	
และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

การดำาเนินงาน

	 ๑.		สมาชิกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	 และเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์	ตามความถนัดและความสนใจ	เหมาะสมกับวัย	รู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์	มีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง	และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
	 ๒.		ชมรมไดร้บัการยกยอ่ง	และไดร้บัการยอมรบัจากหนว่ยงานภายนอก	
องค์กรภาครัฐ	 และเอกชน	 และสถานศึกษาต่างๆ	 และปรากฏผลงาน/รางวัล	
ต่างๆ	เป็นที่ประจักษ์ชัด	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.		ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 และวิทยากรในการจัดกิจกรรม	
จากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่		สมาคมผูป้กครองและคร	ูคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เครอืขา่ยผูป้กครอง	สถานตีำารวจภธูรบา้นโฮง่		สำานกังานป.ป.ส.	
ภาค	๕	สาธารณสุขอำาเภอบ้านโฮ่ง		โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง	ฯลฯ
	 ๒.	 ผู้บริหารและครูให้การส่งเสริมสนับสนุน	และร่วมมือในการดำาเนิน
งานอย่างดียิ่ง
	 ๓.		ความสามารถของแกนนำา	 และการมีจิตอาสามุ่งมั่นในการทำางาน	
มีทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น	สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม 

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนปทมุวไิล	ปจัจบุนัเปน็ชมรมตน้แบบ
ระดับทอง	มีสมาชิกจำานวน	๔,๐๓๙	คน	แยกเป็นนักเรียนจำานวน	๓,๘๗๐	คน	
ครูและบุคลากร	๑๖๙	คน	
	 มีนางสาวสุวรรณา	ใจผ่อง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานชมรม	นายนันทิวัฒน์		
แก้วกอง	 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
นายวีระ	พานทอง	เป็นครูที่ปรึกษาชมรมและนางสุรีวรรณ	กองสุวรรณ์	เป็นครู
ที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
โรงเรียนปทุมวิไลอยู่ในสายงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	 (ฝ่ายปกครอง)	
มีนายประดับ	 ปรีชานุกูล	 รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้รับ
ผิดชอบ	 โดยมีนายวีรพงษ์	 คล้อยดี	 ผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้การส่งเสริม
และสนับสนุน
	 วิสัยทัศน์ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมวิไล
	 “	เลื่องลือกิจกรรม	น้อมนำาพระราชดำารัส	ปฏิบัติสู่ความเป็นหนึ่ง	”
เลื่องลือกิจกรรม	 	ขณะนี้ชมรมมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในความ	

สนใจของวัยรุ่นมากมาย	 รวมทั้งกิจกรรมที่สร้าง	
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน	เช่น	B-BOY	,	COVER	DENCE	,		
PATHUMWILAI	AFFECT,	DANCER	,	การประกวด	
P.W.IDOL	 (หนุ่มสาวนัมเบอร์วัน),	 ลีลาศ,	 ลูกโป่ง
หรรษา	เป็นต้น
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น้อมนำ�พระดำ�รัส	 ชมรมพร้อมที่จะน้อมนำากระแสพระดำารัสของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนา	
พรรณวดี	 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ตามแนวทางของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		
สู่การปฏิบัติ

ปฏิบัติสู่คว�มเป็นหนึ่ง	 ชมรมมีผลงานชนะเลิศการประกวดชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ประเภทชมรมในสถานศึกษาดีเด่น
ประจำาปพี.ศ.๒๕๕๑	และพรอ้มจะเปน็ชมรมตน้แบบ
ระดับเพชรปีพ.ศ.๒๕๕๙

	 ยึดหลักแนวทางการดำาเนินงานของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
เป็นหลักในการทำางานที่ว่า	“ทำาโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน	 โดยยึดหลักการ	๓	ก	
กรรมการ	กองทุนและกิจกรรมเพื่อตอบสนอง	๓	ยุทธศาสตร์”	ได้แก่
					 ๑.		การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
					 ๒.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
					 ๓.		การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติด
	 ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการชมรม	คณะกรรมการมีภาระงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	โดยเป็นแกนนำาในการจัดกิจกรรม	๒	ประการ	ดังนี้
	 ๑.	 งานตามโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 กิจกรรมของชมรม		
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้แก่	 การจัดกิจกรรมต่างๆ	 และการดำาเนินงาน	
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	 รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและส่งชมรม
เข้าประกวด
	 ๒.		งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน	
ซึ่งโรงเรียนใช้ชื่อโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนปทุมวิไลซึ่ง	
คณะกรรมการชมรมตอ้งเปน็แกนนำาในการจดักจิกรรม	ประสานกบักลุม่บรหิาร
กิจการนักเรียน	 (ปกครอง)	 โดยผู้ช่วยผู้อำานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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คนที่	 ๑	 อ.วีระ	 พานทอง	 ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมวิไล		
จึงทำาให้การทำางานประสานกันได้อย่างลงตัว	เกิดผลดีกับชมรมและโรงเรียน

เป้าหมาย

	 ๑.		ปีพ.ศ.	๒๕๕๙	ชมรมจะต้องเป็นต้นแบบชมรมระดับเพชร
	 ๒.		ให้บริการสมาชิกซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไลตั้งแต่ระดับชั้น	
ม.๑	-	ม.๖	รวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนปทุมวิไล	เป็นเป้าหมายหลัก	โดยมี
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนรอบๆ	โรงเรียนเป็นเป้าหมายรอง
	 ๓.		ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นชมรม
ต้นแบบการดำาเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และศูนย์เพื่อนใจ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ของจังหวัดปทุมธานี	และพร้อมให้บริการแก่เครือข่าย
และบุคลาการและหน่วยงานที่สนใจ

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 ๒.	 เพือ่พฒันาศกัยภาพและคณุภาพเยาวชนใหเ้ปน็คนรุน่ใหมท่ีเ่ชือ่มัน่
และภาคภูมิใจในตนเอง
	 ๓.	 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย	
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ
	 ๔.	 เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	โดยใหโ้อกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม
	 ๕.	 เพือ่เผยแผค่วามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป	และให้คณะกรรมการของชมรม	 เป็นแกนนำา	
ในการจัดกิจกรรม	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
 วิธีดำ�เนินง�น มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�น ดังนี้
	 ๑.		การประชาสัมพันธ์และสร้างกระแส	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			
ให้เป็นที่รู้จักดำาเนินการดังนี้	
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	 	 ๑.๑		โรงเรียนจัดทำาเสื้อ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้นักเรียนทุกคน	
โดยแบ่งตามคณะสี	และใช้เป็นเสื้อกีฬาสีของโรงเรียน
	 	 ๑.๒		วันศุกร์เป็นวัน	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนสวมเสื้อ	TO	BE	
NUMBER	ONE	มาโรงเรยีน	และในวนันัน้พธิหีนา้เสาธง	จะเปน็วนัทีม่อบเกยีรตบิตัร	
แก่นักเรียน	 ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน	 หรือมอบเกียรติบัตรกิจกรรม
แข่งขันต่างๆ	ในโรงเรียน	เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างกระแส	TO	BE	
NUMBER	ONE	ให้นักเรียนรู้จัก	
	 	 ๑.๓		ทุกเช้าโรงเรียนเปิดเพลง	TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่ในกลุ่ม
เพลงเสริมสร้างวินัย	เป็นสัญญาณให้นักเรียนไปเข้าแถว
	 	 ๑.๔		ประชาสมัพนัธก์จิกรรมในโครงการ/ในชมรม	เผยแพรใ่นเวบ็ไซต	์
ของโรงเรียน	
	 	 ๑.๕		ประชาสัมพันธ์ชมรมและรับสมัครสมาชิกใหม่	 ม.๑,	 ม.๔		
ในการเรียนปรับพื้นฐานโดยทำากิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง	 ม.๑	 โดยทำา
กิจกรรม	๗	วัน	วันละ	๒	ชั่วโมงในลักษณะกิจกรรมตามฐาน	โดยมีฐาน	TO	BE	
NUMBER	ONE	ให้น้องเรียนรู้กิจกรรมของชมรมและเขียนใบสมัครเป็นสมาชิก
	 ๒.		กรรมการ	ในสว่นของคณะกรรมการชมรม	แกนนำาอาสาสมคัร	และ
ครูที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมวิไล	มีดังนี้
	 	 ๒.๑		ครทูีป่รกึษาชมรม	นายวรีะ	พานทองทำาหนา้ทีเ่ปน็ครทูีป่รกึษา
ชมรมและนางสุรีวรรณ	 กองสุวรรณ์	 เป็นครูที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 และโรงเรียนมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระฯ	 จะต้องส่งครูรุ่นใหม่
เขา้มาชว่ยเปน็ครทูีป่รกึษาชมรมกลุม่สาระฯ	ละ	๑	คนรวมเปน็	๑๐	คนทำาหนา้ที่
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม
	 	 ๒.๒		คณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จะแบง่เปน็	๓	ชดุ		
	  ชุดที่ ๑	 คณะกรรมการทำาหน้าที่เป็นบอร์ดบริหารชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	จำานวน	๑๐	คนประกอบดว้ย	ประธานชมรม	๑	คน		รองประธาน		
๒	 คน	 	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์	 ๑	 คน	 ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายสอดส่อง	๑	คน	ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้	๑	คน	
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ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม	๑	คน	,	กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	๑	คน	
กรรมการฝา่ยปฏคิม	๑	คน	และกรรมการเลขานกุาร	๑	คน		คณะกรรมการชดุนี้		
ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุม	 และอยู่ในวาระ	 ๑	 ปี	 โดยเป็นนักเรียนระดับ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๕,๖	 ทุกคน	 จะผ่านการอบรมนักเรียนแกนนำาอาสาสมัคร
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	และค่ายพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง	TO	BE	
NUMBER	ONE	CAMP	
	 ชุดที่ ๒ คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ประกอบ
ดว้ยผูจ้ดัการศนูย	์๑	คน	รองผูจ้ดัการศนูย	์๒	คน	และแกนนำาอาสาสมคัร	๓๐	คน	
ซึ่งผู้สมัครเป็นแกนนำาอาสาสมัครประจำาศูนย์	 จะเป็นนักเรียนจากระดับชั้น	
ม.๔	–	ม.๖	ทุกคน	ที่ผ่านการอบรมแกนนำาศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE
 ชุดที่ ๓ คณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 JUNIOR	
เป็นนักเรียนจากระดับชั้น	ม.๑	–	ม.๔	ที่สนใจในกิจกรรมของชมรม	สมัครเข้ามา
ทำางาน	และเรยีนรูก้ารทำางานจากรุน่พี	่โดยหนา้ทีห่ลกัในการอำานวยความสะดวก	
และทำาความสะอาดศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 ๒.๓		คณะกรรมการทัง้	๓	ชดุจะอยูใ่นวาระคราวละ	๑	ป	ีแลว้ดำาเนนิ
การคัดเลือกใหม่ทุกปี	 เว้นเสียแต่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานต่อ	 ทุกคน	
จะเรียนรู้	 และถูกถ่ายทอดการทำางานแบบพี่สอนน้อง	 โดยมีครูที่ปรึกษาชมรม	
ทำาหน้าที่นิเทศและแนะนำาการทำางาน	
	 	 ๒.๔		คณะกรรมการบอรด์บรหิาร	ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุ	อยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ	๓	ครั้ง	และต้องจดบันทึกการประชุม	และเสนอครูที่ปรึกษาชมรม
ทราบทุกครั้ง
	 ๓.	 กองทุน	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนปทุมวิไล		
มีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน	ทำาหน้าที่เป็นแกนนำาในการหาทุนเข้ากองทุน
หมุนเวียนของชมรม	โดยชมรมมีระเบียบว่าด้วยเงินกองทุน	ดังนี้
 หมวดที่ ๑ ประเภทกองทุน
	 	 ๑.๑	เงนิทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานอืน่	เชน่	องคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	เป็นต้น	
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ใหเ้บกิจา่ยตามระเบยีบของหนว่ยงานนัน้ๆ	โดยใหอ้ยูใ่นความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมวิไล
	 	 ๑.๒		เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมวิไลตามโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมวิไล	ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ	และพฤตกิรรมเบีย่งเบนของนกัเรยีน	ใหเ้บกิจา่ยเปน็คา่กจิกรรม
ตามทีก่ำาหนดไวใ้นโครงการ	โดยจา่ยไดต้ามระเบยีบวา่ดว้ยการเงนิและการพสัดุ
ของโรงเรียน
	 	 ๑.๓		เงินกองทุนหมุนเวียนของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
หมายถึง	เงินที่ชมรมฯได้มา	โดยมีคณะกรรมการของชมรมฯ	เป็นผู้หามา	ซึ่งได้
มาโดยวิธีการบริจาค	 การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน	 การขาย	 ผลิตภัณฑ์ของ
ชมรม	เงนิรางวลัจากการประกวดชมรม	และเงนิเหลอืยกมาในแตล่ะป	ีใหเ้บกิจา่ย	
ได้ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนหมุนเวียน	 โดยมีประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหา
รายได้	เป็นผู้รักษาและทำาบัญชีเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
 หมวดที่ ๒ ที่ม�ของเงินกองทุน
	 	 ๒.๑		เงินสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมวิไล
	 	 ๒.๒		เงินสนับสนุนจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ
	 	 ๒.๓		เงินจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของชมรม
	 	 ๒.๔		เงินรางวัลการประกวด
	 	 ๒.๕		เงินเหลือยกยอดมาในแต่ละปี
 หมวดที่ ๓ ก�รเก็บรักษ�เงิน
	 การเก็บรักษาเงิน	 ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ชมรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนปทมุวไิล	เปน็ผูเ้กบ็รกัษาเงนิ	โดยทำาสมดุฝากเงนิ	
ไว้กับธนาคารโรงเรียน	 ชื่อบัญชี	 “เงินกองทุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน
ปทุมวิไล”	การเบิกให้ใช้การลงชื่อ	๒	 ใน	๓	ของผู้มีรายชื่อในสมุดคู่มือฝากเงิน	
ประกอบดว้ย	ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนปทมุวไิล	ประธาน
อนกุรรมการ	ฝา่ยจดัหารายได	้และประธานครทูีป่รกึษาชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	โรงเรียนปทุมวิไล
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 หมวดที่ ๔ ระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินกองทุนหมุนเวียนชมรม TO BE 
NUMBER ONE
	 	 ๔.๑		คณะกรรมการฝ่ายใด	 ที่มีความประสงค์จะใช้เงินกองทุน
หมุนเวียน	 ให้ทำาบันทึกขอใช้เงินต่อประธานชมรม	 โดยผ่านอนุกรรมการฝ่าย
จดัหารายได	้หรอืเสนอผา่นทีป่ระชมุคณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 	 ๔.๒	 การขอใช้เงินครั้งหนึ่งเกิน	 ๓,๐๐๐	บาท	 ให้ผ่านมติที่ประชุม
กรณไีมเ่กนิ	๓,๐๐๐	บาท	ครทูีป่รกึษาชมรมอนมุตัไิดเ้ลย	กรณไีมเ่กนิ	๕๐๐	บาท	
ประธานชมรมฯ	อนุมัติให้ได้เลย
	 	 ๔.๓	 การจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 ของชมรมฯ	 มอบหมายให้
เหรัญญิกเป็นผู้ดำาเนินการโดยให้มีประธานชมรมฯ	 และครูที่ปรึกษาชมรมฯ	
เป็นผู้ตรวจสอบ
	 	 ๔.๔	การรายงานสถานะทางการเงิน	เหรัญญิกต้องแจ้งภาคเรียนละ	
๑	ครั้ง
	 	 ๔.๕	การสรปุผลรายรบั	–	รายจา่ย	ประจำาป	ีเหรญัญกิตอ้งสรปุงบดลุ
รายรับ	รายจ่าย	ประจำาปี				ในวันสิ้นสุดปีการศึกษาในภาคเรียนที่	๒	วันที่	๓๐	
มีนาคม	 ของทุกปี	 และแจ้งผ่านประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้	 และนำา
เสนอต่อที่ประชุม	 และแจ้งยอดเงินที่เหลือยกไปใช้เป็นเงินกองทุนหมุนเวียน	
ในปีต่อไป
	 ๔.	 กิจกรรม	 ชมรมจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง	 ๓	 ยุทธศาสตร์ของ
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยชมรมมีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้
	 	 ๔.๑		การใหบ้รกิารในศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึง่สว่น
มากจะเป็นกิจกรรมสร้างสุข	เช่น	COVER	DANCE	,	B-BOY	,DANCER	,	ลีลาศ	
เป็นต้น	ซึ่งศูนย์จะเปิดวันละ	๒	รอบช่วงพักกลางวัน	๑๑.๐๐	น.	–	๑๓.๐๐	น.	
และช่วงเย็น	๑๕.๐๐	น.	–	๑๗.๓๐	น.	ซึ่งจะจัดตามตารางของศูนย์	โดยวิทยากร
แกนนำาอาสาสมัครของศูนย์และวิทยากรรับเชิญ
	 	 ๔.๒	 กิจกรรมที่จัดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพตดิ	เชน่	วนังดสบูบหุรีโ่ลก	วนัตอ่ตา้นสารเสพตดิโลก	กจิกรรมลานความรู้	
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สู่ประสบการณ์	 เป็นต้น	 กิจกรรมส่วนนี้คณะกรรมการบริหารชมรมและ	
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
	 ๔.๓	กิจกรรมที่จัดบูรณาการร่วมกับเครือข่าย	ได้แก่	
	 	 	 -		กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับเครือข่ายภายในโรงเรียน	ซึ่งได้แก่

กลุ่มสาระ	ฯ	ต่างๆ	เช่นไปเป็นพิธีกร	ไปช่วยกำากับเวที	หรือนำา
กิจกรรมการแสดงของชมรมไปช่วย

	 	 	 -		กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน	 เช่น	
นำาละครสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยบุหรี่ไปแสดงช่วยโรงเรียน	
เครือข่าย	 นำาการแสดงIDOL	 ของโรงเรียนช่วยในโอกาสต่างๆ	
เช่นงานกาชาดของจังหวัด	 งานวันต่อต้านยาเสพติดของ	
โรงพยาบาลธัญญารักษ์	เป็นต้น

กิจกรรมเด่นของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล

	 ๑.	 การประกวด	 P.W.IDOL	 ซึ่งเป็นการประกวดหาคนเก่ง	 ดี		
มีความสามารถ	(หนุ่ม	–	สาวนัมเบอร์วันเดิม)	ที่เรียกว่า	“เก่งและดีเด็ก	TO	BE		
ปทุมวิไล”	ที่นักเรียนให้ความสนใจมาก	
	 ๒.	 การจำาหน่ายสายรัดข้อมือสัญลักษณ์ของชมรม	ทุกคนจะมีสายรัด
ขอ้มอืสญัลกัษณข์องชมรมและโรงเรยีนโดยเฉพาะนอ้งม.๑	ทีเ่ขา้มาเรยีนจะตอ้ง
มีทุกคน	กำาไรปีละ	๓	หมื่นบาท	โดยนำาเงินเข้ากองทุนหมุนเวียนของชมรมทุกปี
	 ๓.	 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องม.๑	 เป็นการเตรียมความพร้อมให้
น้อง	ม.๑	ได้ปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน	เพลงประจำา
โรงเรียน	 การพัฒนาอีคิวด้วยกิจกรรมกลุ่ม	 โดยทำาเป็นฐานกิจกรรม	 โดยมีพี่ๆ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และคณะกรรมการนักเรียน	 ร่วมเป็นวิทยากร		
ทำาเป็นเวลา	๗	วัน	วันละ	๒	ชั่วโมง	ในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน	ผลตอบรับดีมาก	
ทำาให้น้อง	ม.๑	ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ	และที่เรียนใหม่	ที่สำาคัญเมื่อน้องมีปัญหา
จะมีพี่เป็นที่ปรึกษา	จึงเป็นกิจกรรมที่ดีมาก
	 ๔.	 กิจกรรมที่เด่นๆ	 ในศูนย์ที่สมาชิกสนใจ	 เช่น	 ลีลาศ	 การร้องและ	
การเต้นกับ	IDOL	การพูดทอล์คโชว์เป็นต้น
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 งาน	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นงานที่จะต้องทำาทั้งปี	กิจกรรมมีมาก	
ทั้งในชมรมและกิจกรรมการประกวด	 ขณะเดียวกันมีเครือข่ายที่มาศึกษาดูงาน	
ในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก	 อีกทั้งชมรมยังต้องออกไปช่วยสร้างเครือข่ายให้
มีความเข้มแข็ง	 ภาระงานจึงมาก	 ขณะนี้ชมรมแก้ไขโดยให้แต่ละกลุ่มสาระฯ		
ส่งครูรุ่นใหม่มาร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม	 ในส่วนของนักเรียนที่มา
เปน็คณะกรรมการ	จะยำา้เตอืนเรือ่งการตดิตามผลการเรยีน	งานกลุม่พยายามให้
เพื่อนในห้องช่วย	หากคนใดผลการเรียนตกตำ่า	จะมอบภาระงานให้น้อยลง	และ
ให้เพื่อนในห้องเรียนในชมรมช่วยติวเพิ่มเติมให้

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 จากการทีช่มรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนปทมุวไิลประสบความ
สำาเร็จ	มีผลงานชนะเลิศการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภท
ชมรมในสถานศกึษาดเีดน่ประจำาปพี.ศ.	๒๕๕๑	และดำาเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง	
ปัจจุบันเป็นชมรมต้นแบบระดับทอง	 ประกอบกับการที่โรงเรียนส่งเสริมทักษะ
ด้านกิจกรรม	 และมีระบบดูแลและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็ง	
ส่งผลให้ได้รับรางวัลสำาคัญๆมากมาย	ดังนี้
	 ๑.		ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี		
จากจำานวนนกัเรยีน	๒,๔๐๐	คนในปกีารศกึษา	๒๕๔๖	ปจัจบุนัมนีกัเรยีน	๓,๘๗๐	คน	
และจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
	 ๒.		โรงเรียนและชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนปทุมวิไล		
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก	 มีเครือข่ายและชมรมต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน	 ถึงตอนนี้
จำานวน	 ๙๙	 ชมรม	 นอกจากนี้ในแต่ละปีชาวต่างชาติที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการ	 ICDC	 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน	 เข้าศึกษาดูงานปีละ	
๑-๒	คณะเป็นประจำาทุกปี
	 ๓.	 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เป็น	
“โรงเรียนต้นแบบโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	
NUMBER	ONE”		ประจำาจังหวัดปทุมธานี
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	 ๔.	 นกัเรยีนโรงเรยีนปทมุวไิลเปน็เดก็ดมีคีณุธรรม	ไดร้บัรางวลันกัเรยีน
คุณธรรมดีเด่นระดับประเทศจากธนาคารออมสิน	๓	ปีซ้อน
	 ๕.	 ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔	โรงเรยีนปทมุวไิลไดร้บัรางวลั	“เสมา	ป.ป.ส.	โครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติด	 รับโล่รางวัลจากนายพงษ์เทพ	 เทพกาญจนา		
รองนายกรัฐมนตรี
	 ๖.	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมวิไล
ได้รับรางวัล	“	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบระดับทอง	”
	 ๗.		ปีพ.ศ.	๒๕๕๕	นายวีระ	พานทองครูที่ปรึกษาชมรม	ได้รับโล่รางวัล	
บคุลากรสถานศกึษา	TO	BE	NUMBER	ONE	และปพี.ศ.	๒๕๕๖	นายกจิจา	ชปูระเสรฐิ		
อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนปทุมวิไลได้รับโล่รางวัล	บุคลากรสถานศึกษา	TO	BE	
NUMBER	ONE	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 นับแต่วันที่	 ๑๗	 กรกฏาคม	 ๒๕๔๙	 วันที่เริ่มก่อตั้งชมรม	 TO	 BE		
NUMBER	ONE		โรงเรยีนปทมุวไิล	ไดศ้กึษาแนวทางโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		
และส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		ใน	๑๕	จังหวัดนำาร่อง	 	 ไปดูการประกวด
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	และกลับมา	
ทำางานอย่างจริงจัง	 ทั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 และครูที่ปรึกษาชมรมฯ	
ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมจากอดีตผู้อำานวยการ	
กิจจา	 ชูประเสริฐ	 ทำาให้ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนปทุมวิไล		
มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็วพอจะสรุปเป็นองค์ความรู้
เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		โรงเรียนปทุมวิไล		
ได้ดังนี้
	 ๑.	 ผูบ้รหิารใหค้วามสำาคญัและใหก้ารสนบัสนนุทีเ่ดก็	TO	BE	เรยีกกนั
จนติดปากว่า	 “ผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุน”	 ซึ่งพอจะแยกประเด็นให้เห็นเป็น
ลำาดับ	ดังนี้
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	 	 ๑.๑	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี		
ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		โรงเรียนปทุมวิไล		เมื่อวันที่	
๓๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ยงัความภาคภมูใิจมาสูโ่รงเรยีน	ศษิยเ์กา่	คร	ู–	อาจารย	์	
และสมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ขออนญุาตนำาคำาพดูของคณุประเสรฐิ		
ละเอียดหรือลุงไก่	 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านพูดไว้ใน	 ที่ประชุมสมาคม	
ศิษย์เก่าว่า	 “โรงเรียนเราสร้างมา	 ๑๐๐	 ปี	 ไม่เคยมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมา
โรงเรียน		ครั้งนี้เป็นเพราะชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		แท้ๆ	ที่ทำาให้พระองค์
ทา่นฯ	เสดจ็มาโรงเรยีนของเรา	ฉะนัน้โรงเรยีนและสมาคมฯ	ตอ้งใหก้ารสนบัสนนุ	
ใครมาเป็นผู้อำานวยการก็ต้องสนับสนุนชมรมฯ”	 จึงเป็นขวัญกำาลังใจแก่คณะ
กรรมการทกุคน	และจะตัง้ใจทำาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		โรงเรยีนปทมุวไิล	
ให้ถึงระดับเพชรให้จงได้
	 	 ๑.๒	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	 ให้ความสำาคัญกับโครงการ		
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 	 ในการประเมินสภาพจริงในรอบลงพื้นที	่ ๓	 ปีแรก		
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยตนเองทุกครั้ง		
(ผูว้า่ฯ	เมฆนิทร	์เมธาวกิลู	ผูว้า่ฯ	ปรชีา	บตุรศร)ี	ชว่งหลงัทา่นผูว้า่ฯ	ไมม่าแตจ่ะม	ี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาให้การต้อนรับเป็นประจำาทุกครั้ง
	 	 ๑.๓	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการโครงการ		
TO	BE	NUMBER	ONE	จงัหวดัปทมุธานกีม็าตอ้นรบัคณะประเมนิทกุครัง้ทีส่ำาคญั		
ท่านสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำาทุกปีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน
	 	 ๑.๔		ท่านผู้อำานวยการโรงเรียน		โดยเฉพาะท่านผู้อำานวยการกิจจา		
ชูประเสริฐ	 ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำาคัญที่ทำาให้ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			
มีวันนี้ท่านจะพูดเสมอว่า	“คุณมีหน้าที่ทำาได้ทำาไป	คุณต้องการอะไรหรือติดขัด
ตรงไหนจะใหใ้ครมาชว่ยคณุบอกผม”	วนันีท้า่นเกษยีณแลว้แตย่งัรบัเปน็ประธาน
จัดหาทุนก่อสร้างอาคารอนุสรณ์	๑๐๐	ปีโรงเรียนปทุมวิไล		มูลค่า	๒๕	ล้านชั้น
ล่างจะเป็นสำานักงานและศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		
	 	 ๑.๕	 ครูและผู้ปกครองให้การสนับสนุนทุกครั้งที่ชมรมจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชมรมฯ	 ทุกครั้งที่นำากิจกรรมนำาเสนอในวันประชุมผู้ปกครอง		
ผูป้กครองจะรว่มบรจิาคใหเ้งนิสนบัสนนุเปน็ประจำาทกุครัง้เสมอมาจนถงึปจัจบุนั
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	 	 ๑.๖	 ครูที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ต้องมีวิสัยทัศน์	
มุ่งมั่นทุ่มเท	 เสียสละ	 	 และเป็นแบบอย่างในการทำางาน	 เป็นขวัญเป็นกำาลังใจ	
ให้แก่คณะกรรมการชมรมฯ
	 ๒.	ความรักความเชื่อมั่นความศรัทธาและความภาคภูมิใจ	 ของคณะ
กรรมการ	 ครูที่ปรึกษาชมรม	 และสมาชิกที่มีต่อโครงการและชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE		จะเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของชมรม
	 ๓.	ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรทั้งฝ่ายบริหาร	 ครู	 –	 อาจารย์		
บคุลากรภายในโรงเรยีน	คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ		รุน่พีรุ่น่นอ้ง	และสมาชกิ
จะเป็นองค์ประกอบที่จะนำาชมรมฯ	ไปสู่ความสำาเร็จได้
	 ๔.	งบประมาณสนับสนุนที่เรียกว่าเงินกองทุน	 ทั้งเงินสนับสนุนของ
ส่วนราชการ	หรือเงินกองทุนหมุนเวียนที่เป็นรายได้ของชมรมฯ		จะต้องมีความ
พร้อม	 	 เพียงพอ	 	 แน่นอน	 และสนับสนุนต่อเนื่อง	 ซึ่งจะทำาให้การดำาเนินงาน	
ชมรมฯ		เป็นอย่างต่อเนื่องและเกิดความคล่องตัวในการทำางาน
	 ๕.	ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ย	ในการดำาเนนิงานชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 โดยเฉพาะตั้งแต่รุ่นรักษามาตรฐาน	 พร้อมจะเป็นต้นแบบระดับเงิน	
จนถึงระดับเพชร	ทุกชมรมจะต้องสร้างเครือข่าย		ที่มีความเข้มแข็ง	เป็นพี่เลี้ยง		
และมีความตั้งใจในการทำางานเพื่อพัฒนาชมรมฯ	 น้องใหม่	 จะทำาให้ชมรมฯ		
น้องใหม่มีความเข้มแข็ง	และประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็ว
	 ๖.	การพฒันาคณะกรรมการบรหิารชมรมฯ	ดว้ยการสง่เขา้รบัการอบรม
คา่ยพฒันาสู่ความเป็นหนึ่งของกรมสขุภาพจติ	(TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP)	
ทำาให้แกนนำาได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 มีพัฒนาการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	
นำามาใช้ในการพัฒนาชมรม
	 ๗.	ครทูีป่รกึษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ตอ้งเขา้ใจแนวคดิหลกัการ	
และแนวทางการดำาเนินงานของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		อย่างชัดเจน	
ต้องนิเทศติดตามการทำางานโครงการ/กิจกรรมของโครงการ	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ให้เป็นไปตามแนวคิดหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม 

TO BE NUMBER ONE

	 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลสำาคัญที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ	 	 หากขาดการดูแลเอาใจใส่	 เด็กกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดยา	
เสพติดได้	 เพราะเป็นวัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 แต่ยังขาดวุฒิทาง
อารมณ	์การตดัสนิใจ	และประสบการณ	์โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา	
ซึง่ตอ้งดแูลเอาใจสง่เสรมิพฒันาใหม้คีวามรูค้วามสามารถเตม็ตามศกัยภาพ	และ
ห่างไกลจากยาเสพติด	โรงเรียนขามแก่นนคร	จึงได้ประกาศจัดตั้งชมรม	TO	BE		
NUMBER	ONE	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และเปิดศูนย์เพื่อนใจ		
TO	BE	NUMBER	ONE	ในวันที่	๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	เป็นองค์ประธานในการเปิด		การดำาเนินงานของชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	 โรงเรียนขามแก่นนคร	 ได้ดำาเนินงานตามหลักการของชมรม
ซึ่งประกอบด้วย	๓	ก	ได้แก่	กรรมการ	กองทุน		กิจกรรม	และ	๓	ยุทธศาสตร์	
ได้แก่		สร้างกระแส		สร้างภูมิคุ้มกัน	และสร้างเครือข่าย		โดยยึดหลัก	“เยาวชน
เพื่อเยาวชน”	 เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	
และ	สง่เสรมิพฒันาความสามารถให้	กลา้คดิ		กลา้ทำา	กลา้แสดงออก		เสรมิสรา้ง	
ความภูมิใจให้กับตนเอง	 ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันอันสำาคัญและมีค่ายิ่งสำาหรับนักเรียน
ที่จะนำาไปใช้ในการดำารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและห่างไกลจาก	
ยาเสพติด
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	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		โรงเรียนขามแก่นนคร		ได้ดำาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง	 จากรุ่นสู่รุ่น		
เปน็ปทีี	่๑๐		โดยมคีณะกรรมการดำาเนนิงานเปน็นกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย	เป็นอาสาสมัครแกนนำา	มีระยะเวลาบริหารงานรุ่นละ	๑	ปี	เมื่อครบ
วาระ	 จะมีการมอบหมายงาน	 หลังจากการจัดค่ายอบรมอาสาสมัครแกนนำา
ของรุ่นต่อไป	แต่กรรมการชุดเดิมยังอยู่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น		
การประกวด	Mr.&	Miss	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำาปี
ของชมรม	 ที่ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการจัดงาน	 ได้ความรัก		
ความสามัคคี	ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง		เพื่อนกับเพื่อน	และที่สำาคัญ
เป็นกิจกรรมที่สมาชิกของชมรม	ฯ	ชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก		

เป้าหมาย

	 เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด		
ใหก้บันกัเรยีนและเยาวชน	ทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน		สง่เสรมิพฒันาความ
สามารถให้เป็นคนกล้าคิด	 	กล้าทำา	กล้าแสดงออก	และสร้างความภูมิใจให้กับ
ตนเอง	ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันสำาคัญในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า	 สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	และห่างไกลจากยาเสพติด

วัตถุประสงค์

	 เพื่อพัฒนาเยาวชน	นักเรียน	 ให้เป็นคนดี	คนเก่ง	มีความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ	ค้นพบตัวเองเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด	 และรู้เท่าทันพิษภัย
ของยาเสพติด	สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข				

วิธีดำาเนินการ

	 คณะกรรมการการดำาเนนิงาน	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ไดม้าจาก
การเลือกตั้งของสมาชิกในชมรม	ให้เป็นอาสาสมัครแกนนำา	โดยมีหน้าที่บริหาร
ชมรม	 เป็นระยะเวลา	 ๑	 ปี	 และจะส่งต่อเมื่อมีการจัดค่ายอาสาสมัครแกนนำา	
เพื่อมอบหมายงานให้กับคณะกรรมการรุ่นต่อไป		เรียกว่า	“รุ่นต่อรุ่น”		ปัจจุบัน
เป็นรุ่นที่	 ๑๐	 ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีการดำาเนินงานจัดให้มีการประชุมเดือนละครั้ง	
เปน็การประชมุรว่มกนัระหวา่งรุน่พีก่บัรุน่นอ้ง	และครทูีป่รกึษาชมรม	นอกจากนี้
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กรรมการจะจัดเอกสารบริการและให้ความรู้ในศูนย์เพื่อนใจ	ฯ		จัดทำาแฟ้มสรุป
ผลงานแต่ละโครงการ		ก-	กองทุน	จัดหาทุนจากการจำาหน่ายสินค้าในร้าน	Gift	
Shop	 ของชมรม	 ขายดอกไม้ในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน	Mr.&	Miss	
TO	BE	NUMBER	ONE	,	เต้น	COVER		DANCE	และ	ร้องเพลง	THE	SINGER				
ก-	กจิกรรม		จดักจิกรรมใน	๓	ยทุธศาสตร์	ไดแ้ก่	การจดักจิกรรมรณรงคป์อ้งกนั
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	ในวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิ	วนังดสบูบุหรี	่ประชาสมัพนัธเ์สยีง
ตามสาย	และหน้าเสาธง	TO	BE	TALK	จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน	ร้องเพลง	
THE	SINGER		เต้น	COVER		DANCE	และ	Mr.&	Miss	TO	BE	NUMBER	ONE	
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม	และชื่นชอบของชมรมเป็นอย่างมาก	นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจฯ	 ได้จัดกิจกรรมตามแนวคิด	 “ปรับทุกข	์ สร้างสุข	
แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	เช่น	ให้คำาปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ	เล่นเกม	ร้องเพลง
คาราโอเกะ	และ	 เต้น	COVER	 	DANCE	 	 จัดกิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรม	
จริยธรรม	ในด้านการขยายเครือข่าย	ได้ขยายเครือข่ายแบบคู่ขนานโดยใช้

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน	 ได้แก่	 การประกวด	Mr.&	Miss	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 การประกวดร้องเพลง	 THE	 SINGER	 และการประกวดเต้น	
COVER		DANCE	การจัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตาม
แนวคิด	“ปรับทุกข์		สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	คำาปรึกษาแบบ	Walk	in		
และ	Phone	in	โดยใชห้มายเลขโทรศพัทข์องศนูยซ์ึง่จะมเีวรรบัผดิชอบในแตล่ะ
วนัสามารถโทรปรกึษานอกเวลาได	้	ยงัมกีารใหค้ำาปรกึษาทาง	Social	Network	
Facebook	และเสียงตามสายผ่านรายการ	ดีเจ	TO	BE	NUMBER	ONE		
	 ๒.	นวตักรรม		๓	เรา	คอื		เราที	่๑		จดัอบรมพฒันา	คอื	การจดักจิกรรม
ค่ายอาสาสมัครแกนนำาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่
ขนาน	เราที	่๒	เราเชญิเขามาแลกเปลีย่นเรยีนรู	้คอื	การเชญิทีป่รกึษาและประธาน
ชมรม	มาประชมุแลกเปลีย่นกนัหลงัจากนำาไปใชท้ีโ่รงเรยีนแลว้	และ	เราที่	๓	เรา
ตามไปดคูวามคบืหนา้	คอื	การไปเยีย่มชมการดำาเนนิงานและการจดักจิกรรมของ
โรงเรียนเครือข่ายคู่ขนานที่ได้ดำาเนินมาตลอดปีการศึกษา	ผลจากการใช้
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นวัตกรรมนี้จึงทำาให้มีโรงเรียนเครือข่ายคู่ขนาน		๑๘		โรงเรียน	๖	ชุมชน	และ	
๑	โรงงาน	การขยายเครือข่ายโดยใช้	นวัตกรรม	๓	เรา	ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
ทำาให้	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนขามแก่นนคร	ประสบผลสำาเร็จ		
เพราะสามารถสร้างเครือข่ายในโรงเรียน	 ชุมชน	 และโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง		
เข้มแข็ง	 จนมีผลงานดีเด่นในระดับภาคฯ	 ระดับประเทศ	 เช่น	 โรงเรียน	
ศรีกระนวนวิทยาคม		โรงเรียนกัลยาณวัตร	และชุมชนบ้านดงกลาง	

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 การดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จะมีปัญหาในระยะแรก	
เพราะเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุข	 ทำาให้สถานศึกษาให้ความสนใจน้อย			
จงึทำาใหก้จิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	พฒันาไดช้า้		แตช่มรมกส็ามารถฟนัฝา่
อปุสรรคและเอาชนะปญัหาเหลา่นัน้ได	้ดว้ยกจิกรรมดีๆ 	ทีท่ำาใหส้มาชกิของชมรม		
เป็นคนดี	 คนเก่ง	 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 จนค้นพบความสามารถ	
ของตัวเองเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด	และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 สมาชกิ/อาสาสมคัรแกนนำาชมรม	และคณะกรรมการดำาเนนิงานของ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นคนดี	คนเก่ง	กล้าคิด	กล้าแสดงออก	เป็นที่
ยอมรับของสังคม
	 ๒.	 ปี	๒๕๕๖	ผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร	นายวีระเดช	ซาตา	ได้รับ	
พระราชทานรางวัล	 บุคลากรสถานศึกษา	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จาก	
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี	
	 ๓.	 ปี	 ๒๕๕๖	 ชมรมได้รับรางวัล	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กลุ่มรักษามาตรฐาน	 พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง		
ปีที่	๑
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 การให้การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียนและ	 สำานักงาน	
สาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่	โดยเฉพาะผูว้า่ราชการจงัหวดั	ประกาศเปน็นโยบาย
ของจังหวัด	 เช่น	 วันพุธให้ข้าราชการสวมเสื้อ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และ
กำาหนดใหว้นัที	่๑	ธนัวาคมของทกุป	ีเปน็วนั	TO	BE	NUMBER	ONE		ของจงัหวดั
ขอนแกน่	โดยทีน่โยบายนี้	ผูว้า่ราชการจงัหวดัทกุทา่นไดป้ระกาศใหเ้ปน็นโยบาย
สำาคัญของจังหวัด	และที่เป็นปัจจัยสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ	ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มามอบนโยบายเรื่อง	TO	BE	NUMBER	ONE		ให้กับผู้อำานวยการทุกโรงเรียน		
ซึง่ถอืเปน็เรือ่งสำาคญัมาก	ดงัคำาทีก่ลา่ววา่	“ถา้หวักระดกิหางกส็า่ย”	การดำาเนนิงาน	
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ในระบบราชการ	ตอ้งอาศยัการสัง่การตามลำาดบั
ชั้น	โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด		ถือเป็นปัจจัยสำาคัญ
	 ๒.	 การจัดทำาแผนการดำาเนินงานและงบประมาณ	 ซึ่งครูต้องเป็นฝ่าย
ดำาเนนิงานในสว่นนี	้โดยทกุปโีรงเรยีนจะทำาแผนปฏบิตักิารประจำาป	ีครทูีป่รกึษา
ชมรมตอ้งเขยีนโครงการในแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน	เพราะถา้ไมม่โีครงการใน
แผนงานของโรงเรียนการดำาเนินงานต่างๆ	ก็เป็นไปได้ยาก		
	 ๓.	 คณะครูที่ปรึกษาชมรม	 นักเรียนอาสาสมัครแกนนำา	 และคณะ
กรรมการดำาเนนิงาน	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทกุคนทีเ่ปน็กรรมการดำาเนนิงาน		
ต้องมีความเสียสละ	มีจิตอาสา	มีความรับผิดชอบ	 โดยยึดหลัก	“เยาวชน	 เพื่อ
เยาวชน”	 โดยกำาหนดให้อาสาสมัครแกนนำา	 มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ		
๑	ครัง้	เพือ่กำาหนดหนา้ทีร่บัผดิชอบตา่งๆ	ซึง่ดำาเนนิงานโดยประธานชมรม	และ
กรรมการ		ต้องให้ความร่วมมือ	งานต่างๆ	จึงจะสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี			
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี 

(มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม 

TO BE NUMBER ONE

	 ๑.	 ส่งเสริมการแสดงความสามารถ	 กล้าคิด	 กล้าทำา	 กล้าแสดงออก		
และช่วยสร้างเสริมความภูมิใจในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
	 ๒.	 ใช้สื่อ	 ดนตรี	 กีฬา	 ศิลปะ	 เพื่อเข้าถึงวัยรุ่นและเยาวชน	พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้วัยรุ่นและเยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกัน
	 ๓.		สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			
ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำาคัญ	 สำาหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหา	
ยาเสพติด
	 ๔.	 จัดกิจกรรม”เพื่อนช่วยเพื่อน”		“กิจกรรมหลังเลิกเรียน”
	 ๕.	 บูรณาการงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่งานวิชาการ
ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี	(มารดาพิทักษ์)	และทุกภาคส่วน
	 ๖.	 สร้างศูนย์รวมให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกัน	 ทำากิจกรรมที่สนใจ		
สร้างสรรค์	และเกิดสุขในรูปของศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๗.	 สรา้งเครอืขา่ย	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีม่ศีกัยภาพ	เพือ่กอ่ใหเ้กดิ
การดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา	 ยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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เป้าหมายในการดำาเนินงานชมรม 

TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี

	 ๑.		เกดิความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิ		
สือ่ลามกอนาจาร	การพนนั	การทะเลาะววิาท	ตลอดจนมทีกัษะชวีติในการปอ้งกนั	
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด	สื่อลามกอนาจาร	การพนัน	การทะเลาะวิวาท
	 ๒.	 เกดิกระแสและภมูคิุม้กนัทางดา้นจติใจใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	สือ่ลามกอนาจาร		การพนนั		การทะเลาะววิาท	
	 ๓.	 ความเข้าใจและให้การยอมรับผู้ที่เคยใช้สารเสพติดให้กลับเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	และส่งเสริมให้เข้ารับการบำาบัด	รักษา	ฟื้นฟู	จนกว่าจะ
หายเป็นปกติ
	 ๔.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน	์	โดยกจิกรรมทีส่รา้งสรรคต์า่งๆ			ผา่นศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	
ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	FRIEND	CORNER)
	 ๕.	 มีการสร้างเครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่มีศักยภาพ			
เพือ่การดำาเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ		เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษ	 และพิษภัย
ของยาเสพติด		สื่อลามกอนาจาร	การพนัน	การทะเลาะวิวาท	ตลอดจนมีทักษะ
ชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด		สื่อลามกอนาจาร	การพนัน			
การทะเลาะวิวาท
	 ๒.	 รณรงค์สร้างกระแส	 พร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ			
ใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	สือ่ลามกอนาจาร	
การพนัน	การทะเลาะวิวาท
	 ๓.		สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูท้ีเ่คยใชส้ารเสพตดิใหก้ลบัเขา้มาเปน็
ส่วนหนึ่งของสังคม	และส่งเสริมให้เข้ารับการบำาบัด	รักษา	ฟื้นฟูจนกว่าจะหาย
เป็นปกติ
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	 ๔.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน	์	โดยกจิกรรมทีส่รา้งสรรคต์า่งๆ	ผา่นศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		
	 ๕.	 สร้างเครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่มีศักยภาพเพื่อ	
การดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง	และยั่งยืน

วิธีการดำาเนินงาน

	 ๑.	 จัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ลาซาลจันทบุรี		โดยนักเรียน
เพื่อนักเรียน	 ใช้หลักการบริหารงาน	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ	 กองทุน		
และกิจกรรม
	 ๒.	 ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก	 	 ความเข้าใจ	 	 และรับสมัคร
สมาชิกชมรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
	 ๓.	 จัดทำาแผนปฏิบัติการของชมรม	 และแผนการดำาเนินงานเพื่อนำา
ชมรมไปสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน	ทอง	และเพชร		โดยคณะกรรมการชมรม	
เป็นผู้ร่วมคิด	 ร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรม	 และสอบถามความคิดเห็นจาก
สมาชิกถึงความต้องการทำากิจกรรม
	 ๔.	 จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานของชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ลาซาลจันทบุรี	และจัดทำา	บัญชีรายรับ	-	รายจ่าย
	 ๕.	 ขยายเครือข่ายการดำาเนินงานชมรม	 และศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 สู่โรงเรียนของทุกอำาเภอในกลุ่มเป้าหมาย	 ตลอดจน	 สถาน
ประกอบการ	ชมุชน	หนว่ยงานภาครฐั	และเอกชนทัง้ใน	และนอกจงัหวดัจนัทบรุี
	 ๖.		แตง่ตัง้คณะกรรมการบรูณาการ	เพือ่พฒันาเครอืขา่ย		ตลอดจนจดั
ทำาแผนปฏบิตักิารพฒันาเครอืขา่ยแผนการดำาเนนิงานเครอืขา่ยสูค่วามเปน็หนึง่
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๗.		สนบัสนนุวทิยากรใหค้วามรูก้ารดำาเนนิงาน		ชมรม	TO	BE	NUMBER		
ONE	 ในทุกภาคส่วน	 	 นิเทศ	 และติดตามผลการดำาเนินงานชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

104

	 ๘.	 	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำาเนินงานและพัฒนา
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		สู่คุณภาพและความยั่งยืน

	 ๙.		จดัทำาองคค์วามรู	้และจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู	้TO	BE	NUMBER	ONE		
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำาเนินงาน		โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความ
เป็นหนึ่ง	อย่างมีคุณภาพและความยั่งยืน

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	 คนเอาถ่านกับกระบวนการ	๓	ต.
	 ๒.	 TO	BE	NUMBER	ONE	สานฝันเด็กยากจนและด้อยโอกาส
	 ๓.	 ทักษะอาชีพ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 ปัญห�และอุปสรรค
	 ๑.	 สภาพปัญหาทางสังคมที่ เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด	
ที่รุนแรงขึ้น
	 ๒.	 สภาพของครอบครวัของเดก็นกัเรยีน		ทีม่าจากครอบครวัแตกแยก		
ถูกทอดทิ้ง		ยากจน

แนวทางแก้ไข

	 ๑.		สร้างความรู้	และความเข้าใจ	ให้เกิดความตระหนักโดยใช้แนวคิด
ประสานการดำาเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๒.	 	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักเรียน	 	 เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ตนเอง		คน้พบศกัยภาพ	และความตอ้งการของตนเอง		ดว้ยกจิกรรมทีส่รา้งสรรค์
	 ๓.		เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดร้ว่มคดิ		รว่มวางแผน		รว่มจดักจิกรรมของ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๔.		ฝกึทกัษะอาชพีใหน้กัเรยีนตามความสนใจ		เพือ่การเสรมิสรา้งรายได้
ระหวา่งเรยีน	และนำากลุม่เสีย่งเขา้รว่มกจิกรรมคนเอาถา่นกบักระบวนการ		๓		ต.	
และสง่เสรมิดว้ยโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สานฝนัเดก็ยากจนและ	ดอ้ยโอกาส	
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ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

 คว�มสำ�เร็จ
	 ๑.		จากปี	๒๕๕๐	ถึงปัจจุบัน		ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี	 ได้รับรางวัลชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในสถานศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน		
	 ๒.		ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		ไดร้บัคดัเลอืกเปน็เยาวชน
ดีเด่น	และนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ	(ผลงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ลาซาลจันทบุรี)		จากกระทรวงศึกษาธิการ
	 ๓.		ครูที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ลาซาลจันทบุรี		ได้รับ
เกียรติบัตรประกาศคุณค่าของความเป็นครู	ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครู
สอนดี	 และครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 โดยนำาเสนอกิจกรรม		
TO	BE	NUMBER	ONE		สานฝันเด็กยากจนและด้อยโอกาส
	 ๔.	 แกนนำาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ลาซาลจันทบุรี	 ได้รับ
การคัดเลือกจากจังหวัดจันทบุรี	 ในฐานะเด็กและเยาวชน	 ที่ทำาชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดจันทบุรี	 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 รับเกียรติบัตรจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	 และได้รับเกียรติบัตร
จากจังหวัด	TO	BE	NUMBER	ONEจันทบุรี	 ในฐานะวิทยากรที่สนับสนุนและ	
เผยแพร่การดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่เครือข่าย
	 ๕.	 	 ครูที่ปรึกษาชมรมและแกนนำาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
ลาซาลจันทบุรี	 เป็นวิทยากรให้กับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี		
ในการเผยแพร่การดำาเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 ตลอดจน	
นำาเสนอการดำาเนินงานให้กับคณะผู้ที่มาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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	 ๖.		สง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และพฒันาเครอืขา่ยใหด้ำาเนนิกจิกรรมโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาสถานประกอบการ	ชุมชน	จนเกิดความ
เข้มแข็งสามารถเข้าร่วมการประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัด	 เข้าสู่การประกวด
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.	 นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
ตามความสนใจ	และความถนัดของตนเอง		อย่างมีความสุข		โดยการสนับสนุน
ของคณะผู้บริหารคณะครู		ผู้ปกครอง		องค์กรภาครัฐ	เอกชนและชุมชน	ก่อเกิด
แกนนำานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ	 เป็นผู้นำาในการดำาเนินกิจกรรม	 การนำาเสนอ	
ผลงานของโรงเรยีน	เปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บับคุคลโดยทัว่ไป		ตลอดจนเกดิสงัคม
ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความเอื้ออาทร	และเสียสละเพื่อส่วนรวม
	 ๒.		มรีะบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน	และหอ้งเรยีน	TO	BE	NUMBER	ONE		
ทีเ่ขม้แขง็		โดยมกีารคดักรองนกัเรยีน	การใหค้วามชว่ยเหลอื	และการจดักจิกรรม
การป้องกัน	 ให้นักเรียนทำากิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มเสี่ยง		
โดยพัฒนาจากทักษะ	 ความรู้ความสามารถและความชอบของนักเรียน	 และมี
บริการให้คำาปรึกษาที่ได้มาตรฐาน	สำาหรับผู้มีปัญหา	หรือความไม่สบายใจด้าน
ต่างๆ	สุขภาพจิตและยาเสพติด	โดยเฉพาะสมาชิกที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ
จนสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขภายในโรงเรียนและสังคม
	 ๓.		เกิดเครือข่ายการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และ	
การดำาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในสถานศึกษา	 ชุมชน		
สถานประกอบการ	 โดยวิทยากรแกนนำาของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
ลาซาลจันทบุรี	ที่เข้มแข็ง
	 ๔.		เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้การดำาเนินงาน	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	 สู่ความเป็นหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่เกิดจากการดำาเนินงานของ	
แกนนำาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ลาซาลจันทบุรีอย่างเข้มแข็ง	 ด้วยพลัง	
แห่งความรัก		ความศรัทธา	ความสามัคคี
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร	 (จังหวัด	 สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัด,	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ	โรงเรียน)
	 ๒.	 การได้รับการสนับสนุน	จากโรงเรียน	ชุมชน	ศิษย์เก่า	หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน	อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ
	 ๓.	 พลังแห่งความรัก	ความศรัทธา	ความสามัคคี	และความภาคภูมิใจ
ในความเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๔.	 ความร่วมมือ	ร่วมใจ	ร่วมคิด	ร่วมเสียสละของคณะครู	ผู้ปกครอง	
นักเรียน	ชุมชน
	 ๕.		การทำางานทีป่ระสานกนัอยา่งตอ่เนือ่ง	และมุง่มัน่ของรุน่พีสู่รุ่น่นอ้ง
	 ๖.	 แกนนำาของชมรม	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นหนึ่ง			
โดยการเขา้คา่ยพฒันาสมาชกิสูค่วามเปน็หนึง่ของกรมสขุภาพจติ	และการพฒันา
ศักยภาพของชมรมร่วมกับจังหวัด	 ทำาให้แกนนำาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	
นำาความรู้มาพัฒนาตนเอง	และชมรม
	 ๗.	 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 เพื่อการทำางานตามแนวทางของ
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และสอดประสานกับ	วิสัยทัศน์	และนโยบาย
ของจังหวัด
	 ๘.	 การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน	
ราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีเสดจ็เปดิชมรมและศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	
ONE	เมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ทำาให้เราชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ลาซาลจันทบุรี	 มีขวัญและกำาลังใจในการทำางาน	 และขอมุ่งมั่นพัฒนาชมรม	
และเครือข่ายให้ก้าวหน้าต่อไป
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จังหวัดนครปฐม

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม 

TO BE NUMBER ONE

	 ๑.		สง่เสรมิการแสดงความสามารถ	ความถนดั	ความสนใจของนกัเรยีน	
ดว้ยการกลา้คดิ	กลา้ทำา		กลา้แสดงออกดว้ยความภาคภมูใิจ	โดยมเีดก็นำาผูใ้หญห่นนุ	
ชุมชนร่วมประสาน	
	 ๒.	 จัดกิจกรรมดนตรี	 นาฏศิลป์	 นาฏมวยไทย	กีฬา	ศิลปะ	แนะแนว
อาชพี	ภมูปิญัญาทอ้งถิน่แกน่กัเรยีน	โดยดึหลกัเพือ่นชว่ยเพือ่น	แบบกลัยาณมติร	
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 พร้อมให้ความรู้และทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.	 จดักจิกรรมเพือ่การปรบัทกุข	์สรา้งสขุ	แกป้ญัหา	พฒันาอคีวิ	ใหก้บั
นักเรียนในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
	 ๔.	 จัดกิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE			
ให้กว้างขวาง	 ต่อเนื่องและยั่งยืน	 	 เพื่อการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการดำาเนินงานภายใต้	๓	ยุทธศาสตร์หลัก
ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ 	การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
 ยทุธศ�สตรท์ี ่๒ 	การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจใหแ้กเ่ยาวชน	โดยจดั
คา่ยพฒันาแกนนำา	ควบคูก่บัการดำาเนนิงานศนูยเ์พือ่นใจ		TO	BE	NUMBER	ONE		
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา



เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE 

“ก้าวย่างของการทำางานกับ TO BE NUMBER ONE”

109

	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	

เป้าหมาย

	 กลุม่เปา้หมายหลกั	คอื	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๑	–	๖	โรงเรยีน
วัดไร่ขิงวิทยา
	 กลุ่มเป้าหมายรอง	 คือ	 ผู้ปกครองนักเรียน	 และประชาชนทั่วไป		
ในอำาเภอสามพรานและนครชัยศรี

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน	 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	
ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม	่ ที่มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง	 ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมตามความถนัด	 ความสามารถ	 ความสนใจทางวิชาการ	 และความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างทั่วถึง	 ด้วยความสมัครใจ	 เป็นการเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ด้วยกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE		เกิดการ
พัฒนาตนเองที่ดีขึ้นในทุกด้าน															
				 ๒.	เพื่อสร้างศูนย์รวมให้นักเรียนได้มีโอกาสรวมกลุ่มกัน	 มีการคิด
และดำาเนินงานโดยนักเรียน	 เพื่อนักเรียน	 รู้จักการทำางานร่วมกันเป็นทีม		
รู้รักสามัคคี	 รู้จักการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ	 เข้ามาใช้ในกิจกรรมของชมรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	ด้วยการสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ	 พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่
นักเรียนในโรงเรียน	 เยาวชนและประชาชนทั่วไป	 มีการทำางานเป็นทีมด้วยจิต
สาธารณะ	อย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมั่นคง
										๓.		เพื่อขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในทกุหอ้งเรยีน	ทกุระดบัชัน้เรยีน	ในโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา	พรอ้มขยายเครอืขา่ย	
การจัดกิจกรรมชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 สู่ชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ		
ดว้ยการสนบัสนนุจากโรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา	เทศบาลเมอืงไรข่งิ		ชมุชน	คณะสงฆ์
วดัไรข่งิ	พระอารามหลวง		สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอสามพราน	และสำานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
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	 วิธีก�รดำ�เนินง�น	 	ตามหลัก	๓	ก.	คือ	กรรมการ	กองทุน	กิจกรรม		
ซึง่การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมนกัเรยีน	ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู้	ดว้ยกจิกรรมของชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	 มุ่งเน้นลักษณะกิจกรรมตาม	
หลักการ	C๔		ดังนี้
	 ๑.		Challenging	 	 จัดกิจกรรมชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ใน
ลกัษณะกจิกรรมทีท่า้ทาย	ตืน่เตน้	สนกุสนาน	บนัเทงิ	ไดแ้สดงออกตามความถนดั		
ความสามารถและความสนใจ	อย่างสร้างสรรค์
	 ๒.		Competition		Challenging		จดักจิกรรมชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 	 ในลักษณะของกิจกรรมที่มีบรรยากาศของการแข่งขันอย่างเหมาะสม		
ซึ่งอาจเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม	กับตนเอง	กับครอบครัว
	 ๓.	 Creativity	 Challenging	 จัดกิจกรรมชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	 	 ในลักษณะกิจกรรมที่สร้างสรรค์	 เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	
ในชมรม	ทำาให้เกิดคุณค่าในตนเอง	(Self	Esteem)	
	 ๔.		Companionship	 Challenging	 จัดกิจกรรมชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE		ในลักษณะกิจกรรมที่มุ่งความเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน	ความเป็น	
กลุ่มเดียวกัน	ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน	
												แนวคดิตามหลกัการ	C๔	มุง่พฒันานกัเรยีนดว้ยกจิกรรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 	 เพื่อให้เกิดคุณลักษณะแก่นักเรียน	 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	 ใน	 ๓	 ด้าน		
คือความคิด	(K)		อารมณ์	 (A)		พฤติกรรม	(P)		มีความน่าสนใจมากขึ้น	ทำาให้
สมาชกิไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมชว่ยพฒันาฝกึจติใจของนกัเรยีนใหม้คีวามเขม้แขง็		
เสมือนเกราะป้องกันจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดี	สามารถปรับตัวปรับใจเมื่อต้องพบ
ปญัหาอปุสรรคตา่งๆ	อกีทัง้สามารถประยกุตใ์ชใ้นการเรยีน	หรอืการดำาเนนิชวีติได	้	
มีชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์	มีคุณค่าต่อตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	
และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ตนเองที่ดีขึ้นในด้าน	 ๑)	 การควบคุมตนเอง	 	 ๒)	 ความภาคภูมิใจในตนเอง		
๓)	มคีวามรูเ้รือ่งยาเสพตดิ	๔)	มทีกัษะการดำาเนนิชวีติ		๕)		การหาความสขุในรปูแบบ	
ที่เหมาะสมด้วยการกล้าคิด	กล้าทำา	กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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กิจกรรมเด่น

	 ๑)		กจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE		เปดิประตสููอ่าเซยีน		เปน็การสอน
บทสนทนาภาษาอาเซียน	เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม	ของ	๑๐	ประเทศอาเซียน	
	 ๒)		กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		เพื่อการปรับทุกข์	
สรา้งความสขุ	แกป้ญัหา	พฒันา	EQ	ใหแ้กส่มาชกิ	โดยบรูณาการรว่มกบักลุม่สาระ
การเรียนรู้ต่างๆ		เช่น		WRK’S	GOTTALANT		English	on	stage		การขับร้อง	
เพลงไทยและสากล	 ศิลปะป้องกันตัวนาฏมวยไทย	 กระบี่	 กระบอง	 กิจกรรม	
พับกระดาษ	ORIGAMI			
	 ๓)		กิจกรรมสุภาพบุรุษ	 หยุดบุหรี่/กิจกรรม	 psycho	 social	 เด็กนำา	
ผู้ใหญ่หนุน	 ชุมชนร่วมประสาน/กิจกรรมสานสัมพันธ์	 ลูกฟ้า-ขาว	 เรารักกัน/	
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

	 ๑)		ปัญหาด้านสมาชิกแกนนำาของชมรม	ที่จบการศึกษาชั้น	ม.๓	และ	
ม.๖	ในแต่ละปี	ซึ่งเราต้องมีแกนนำารุ่นน้องใหม่ๆ	มาร่วมด้วยช่วยกันดำาเนินงาน
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
	 ๒)		ปญัหาดา้นเงนิทนุ	เปน็ความโชคดทีีเ่ราไดร้บัความอนเุคราะห	์จาก
ท่านพระราชวิริยาลังการเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	จากเทศบาลเมืองไร่ขิง	จากคุณแม่ชีสน่ัน	
จารุวรรโณ	และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทำาให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากการ
สะทอ้นแนวคดิ	แนวปฏบิตักิจิกรรมทีบ่รูณาการใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกบั
ผู้อื่น	ด้วยการทำางานเป็นทีม	รู้รักสามัคคี	สร้างเครือข่ายให้โรงเรียนอื่นๆ		พร้อม
สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน	ในทกุหอ้ง	ทกุระดบัชัน้													
ในภาพรวมของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้เป็นอย่างดี	 ก่อให้เกิดชุมชนแห่งความ
ร่วมมือสามัคคีกัน	แบบกัลยาณมิตรที่ดี	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ทำาให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	บรรลุตามวัตถุประสงค์		คือ
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	 ๑.		สมาชิกมีวิธีการควบคุมตนเอง	 อดทน	 มีสติ 	 คิดก่อนทำา		
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อน
	 ๒.		สมาชกิมคีวามภาคภมูใิจในตนเอง	รกัและเหน็คณุคา่ในตนเองและ
ผู้อื่น	รู้จักมองหาข้อดีของผู้อื่นและตนเอง	ยอมรับ	พอใจ	ภาคภูมิใจในข้อดีของ
ตนเอง	
	 ๓.		สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ	 และความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง	
ยาเสพติด	 และสภาพสังคม	 ในปัจจุบัน	 พร้อมเป็นแกนนำาจัดกิจกรรมรณรงค์	
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆได้
	 ๔.		สมาชิกมีทักษะการดำาเนินชีวิต	 สามารถตัดสินใจ	 แก้ไขปัญหา	
ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
	 ๕.		สมาชิกตระหนักถึงกิจกรรมที่ทำาแล้วตนเองและผู้อื่นเกิดความสุข		
กล้าคิด	กล้าทำา	กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์		มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน	ครอบครัว
และสังคมอย่างเป็นสุข

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑)		ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา		ได้รับความ
ไวว้างใจจากสมาคมอนามยัการเจรญิพนัธุเ์พือ่พฒันาชวีติแหง่ประเทศไทย	ในการ
ฝกึปฏบิตักิารสนทนากลุม่	Focus	Group	Discussion		โดยคดัเลอืกนกัเรยีนแกน
นำาและอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		เป็นกลุ่มตัวอย่างกรณี
ศึกษาของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จาก	 ๑๐	ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย	นับเป็นความภาคภูมิใจของชมรม
	 ๒)		นักเรียนแกนนำา	 มีความสามารถในการเป็นผู้นำา	 กล้าคิด	 กล้าทำา
อย่างมั่นใจ	กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์		มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเยี่ยม	ได้
รบัเกยีรตใิหเ้ปน็คณะวทิยากรของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	
๙		มีสถานศึกษาต่างๆ	ให้เกียรติมาศึกษาดูงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของโรงเรียน	 วัดไร่ขิงวิทยา	 อย่างต่อเนื่อง	 และได้เผยแพร่ชื่อเสียงในรายการ		
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 วาไรตี้	 และรายการเสียงแห่งอนาคต	 ของสำานักงาน	
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ทางสถานีโทรทัศน์	NBT				
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	
	 ๑)		โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา	 มีคณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และบุคลากร	
ในชุมชนให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง	 ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร		
เงนิงบประมาณ		และขวญักำาลงัใจในการปฏบิตังิานทีด่ตีลอดมา		จดักระบวนการ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ	 โดยการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้	 และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน	
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๒)		โรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา	มสีือ่เทคโนโลย	ี	สารสนเทศ	ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ควบคู่กับการ	
จัดกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE							
	 ๓)	กิจกรรมTO	BE	NUMBER	ONEได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
นักเรียนทุกคน	คณะครู	ผู้ปกครอง	ชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลเมืองไร่ขิง	วัดไร่ขิง	
พระอารามหลวง	สมาคมผูป้กครองครแูละศษิยเ์กา่สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นครปฐม	และโรงเรยีนเครอืขา่ย	ในการดำาเนนิงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	อยา่ง
ต่อเนื่อง	สมำ่าเสมอตลอดมา	
	 ๔)		นักเรียนแกนนำา	TO	BE	NUMBER	ONE	มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
ดว้ยการเปน็ผูจ้ดัดำาเนนิงานดว้ยตนเองในทกุกจิกรรม	อยา่งภาคภมูใิจ	ปฏบิตังิาน	
ตามหลักกระบวนการ	PDCA	สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า	กิจกรรมที่ดี	ย่อมนำาไป
สู่คุณภาพที่ดี
	 ศูนย์เพื่อนใจ			TO	BE	NUMBER	ONE	 แนะนำา			 ความถนัด
									 ศูนย์เพื่อนใจ			TO	BE	NUMBER	ONE		 ชี้วัด	 ความสามารถ
											ศูนย์เพื่อนใจ			TO	BE	NUMBER	ONE		 สอนให้		 รู้บทบาท
									 ศูนย์เพื่อนใจ			TO	BE	NUMBER	ONE			 ช่วยวาด		 อนาคต
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

แนวทางและหลักการดำาเนินงาน

	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 นครศรีธรรมราช	 ดำาเนินการจัดตั้ง		
“ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในสถานศึกษา”	 เพื่อสนองพระดำาริ	 ของ	
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ในปี	 ๒๕๔๖	 โดย
เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกวันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๔๖	และทำาการเปิดชมรม
เป็นทางการเมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๔๖	ปัจจุบันมีสมาชิกประเภทนักเรียน/
นักศึกษา	 จำานวน	 ๖,๑๖๐	 คน	 ประเภทประชาชนทั่วไป	 จำานวน	 ๓๗๖	 คน		
รวมทั้งหมด	 ๖,๕๓๖	 คน	 บุคลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกในชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ครบ	๑๐๐%	
	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	
นครศรีธรรมราช	 ดำาเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ตามหลัก	๓	หลักยุทธศาสตร์	ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เน้นการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 หลากหลาย	 และสร้างสรรค์	 ทั้งในโรงเรียนและ	
นอกชมุชน	โดยยดึหลกัพระดำารขิององคป์ระธาน	มาเปน็แรงใจในการดำาเนนิงาน	
ความสำาเร็จของการดำาเนินกิจกรรมเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียน	
คณะครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน	

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ใหน้กัเรยีนและเยาวชนในชมุชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพษิภยั
ยาเสพติด	สร้างกระแสนิยมในกลุ่มนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เปิดโอกาส
ให้นักเรียนแสดงออก	 ซึ่งความรู้ความสามารถในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ	สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิในกลุม่เยาวชน		
เพื่อให้โอกาสในการรักษาและกลับมาเป็นคนดีของสังคม
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วิธีการดำาเนินงาน

 ดำ�เนินง�นต�มหลัก ๓ ก คือ กรรมก�ร  กองทุน และกิจกรรม
	 คณะกรรมการ	 มี	 ๒	 ส่วน	 ส่วนที่หนึ่งคือ	 คณะกรรมการดำาเนินงาน		
ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความสนใจและมีจิตอาสา	 ส่วนที่สอง	 คือ		
คณะกรรมการทีป่รกึษา	ซึง่เปน็ตวัแทนของคณะครแูละชมุชน	คณะกรรมการจะ
รว่มกนัทำางานอยา่งเปน็ระบบ	มกีารทำาแผนปฏบิตังิานทีม่เีปา้หมายชดัเจน	มกีาร
ประชุมวางแผนดำาเนินกิจกรรม	และมีการส่งต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
	 กองทุน	 มีคณะกรรมการฝ่ายเงินทุนทำาหน้าที่บริหารจัดการกองทุน	
จัดทำาโครงการเป็นรายปีเพื่อของบประมาณจากโรงเรียน	 ภาครัฐและเอกชน	
และจัดกิจกรรมหารายได้	ปัจจุบันชมรมมีเงินทุน	จำานวน	๑๗๑,๗๑๓	บาท		โดย	
เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารออมสิน	สาขาอำาเภอลานสกา
	 ด�้นกจิกรรม ทางชมรมดำาเนนิงานตาม	๓	หลกัยทุธศาสตรข์องโครงการ	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โดยทำางานประสานกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย	
มีแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสมาชิก	
มีเป้าหมายโดยเยาวชน	เพื่อเยาวชน	ยึดหลัก	“เด็กทำา	ผู้ใหญ่หนุน”	กิจกรรมที่
ทำาจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี	เก่ง	และมีความสุข		

กิจกรรมเด่น

	 ในปี	 ๒๕๕๒	 –	 ๒๕๕๓	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียน	
สวนกหุลาบวทิยาลยั	นครศรธีรรมราช		ดำาเนนิกจิกรรมตามแนวคดิ	“นวตักรรม	
๖	อ.”	ป	ี๒๕๕๔	–	๒๕๕๕	ชมรมไดข้ยายผลและพฒันางานเพือ่ตอ่ยอดกจิกรรมที่
ดำาเนนิการมาแลว้ตามแนวคดิ	“นวตักรรม	๕	เพิม่	๔	ลด”และในป	ี๒๕๕๖	จนถงึ
ปัจจุบันชมรมได้ระดมแนวคิดการดำาเนินกิจกรรมเพื่อต่อยอด	 และขยายงาน	
สู่คุณภาพและความยั่งยืน	ตามแนวคิด	“นวัตกรรม	๕	G”	คือ
	 G ที่ ๑ Good Students ชมรมได้จัดกิจกรรมพลังวัยรุ่นสร้างสรรค์	
ชักชวนเยาวชนร่วมทำากิจกรรมที่ดีและที่ถนัด	 เช่น	 กิจกรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง	
ยาเสพตดิ	โดยจดัประกวดรอ้งเพลง	ประกวดบมู	ประกวดภาพ	ประกวด	MR	และ	
MISS	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นต้น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เดินรณรงค	์
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ตอ่ตา้นยาเสพตดิ	ดำาเนนิงานศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	จดักจิกรรมกลุม่
ตามความสนใจ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	กิจกรรมพี่ช่วยน้อง	เพี่อนช่วยเพื่อน		
จัดกิจกรรม	 “ใครติดยายกมือขึ้น”เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดยาเสพติดได้
แสดงตน	 เพื่อเข้ารับการบำาบัดและให้โอกาสได้ทำากิจกรรมดีๆ	 ที่สร้างสรรค์
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม	 	 ผลการดำาเนินกิจกรรมทำาให้นักเรียนกล้าคิด	 กล้าทำา		
กล้าแสดงออก	 ในสิ่งที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความรัก		
ความสามัคคี	พัฒนาเป็นคนดีและห่างไกลยาเสพติด
	 G ที ่๒ Good Schools	ชมรมจดักจิกรรมสำานกึรกับา้นเกดิ	ใหส้มาชกิ
ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่างๆจัดกิจกรรมธนาคารความดีให้นักเรียน
ช่วยกันทำาความดีในเวลาว่าง	 จัดกิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนเป็นผู้นำาของชุมชน	
เช่นการอบรมให้ความรู้แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กิจกรรมการแสดง	ผลทำาให้
โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของชุมชนในการสร้างความตระหนัก	 และ
ปลุกจิตสำานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นโรงเรียนที่ดี
	 G ที่ ๓ Good Families จัดกิจกรรมโดยยึดหลัก	“ครอบครัวที่อบอุ่น
จะชว่ยปอ้งกนัทกุปญัหาทีเ่กดิขึน้”จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิความรกั	ความอบอุน่
ในครอบครวั	ประกวดเรยีงความของฉนัจดักจิกรรมครอบครวัสขีาว	โดยการออก
เยี่ยมบ้าน	 เพื่อสำารวจข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาสารเสพติด	
เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้คำาแนะนำาเพื่อแก้ปัญหา	
จัดอบรมให้ความรู้	ทำาให้บ้านเป็นสีขาว	เป็นครอบครัวที่ดีและอบอุ่น
 G ที่ ๔ Good Communities	 จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักในการลดปัญหายาเสพติด	 เช่นกิจกรรม
สาธารณประโยชนใ์นวนัสำาคญัๆตา่งๆ	จดักจิกรรมในชมุชนทกุรปูแบบเพือ่รณรงค	์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เช่น	 จัดบอร์ดนิทรรศการ	 จัดกิจกรรมการ
แสดง	 และจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์	 ต่อต้านยาเสพติด	 จัดกิจกรรมถนน		
TO	BE	NUMBER	ONE	โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้	แสดงดนตรี	เกม	ตามแนว
ถนนในชุมชน	 เป็นการจัดกิจกรรมแบบเชิงรุกสู่ชุมชน	 ผลการดำาเนินงานทำาให้
ชุมชนกลายเป็น	ชุมชนดี	ที่น่าอยู่
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 G ที่ ๕ Good Networks จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย	ทั้งโรงเรียน
เครือข่ายและชุมชนเครือข่าย	โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียนประถม	โรงเรียนมัธยม
และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง	เช่น	
	 ๑.	 กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	สัญจร	โดยออกไปจัดกิจกรรมใน
ชมุชน	ภาคกลางวนัจดับอรด์นทิรรศการ	จดัประกวดกจิกรรมตา่งๆ	ภาคกลางคนื	
มีการแสดงบนเวทีร่วมกันของโรงเรียนต่างๆ	ชุมชน	และกลุ่มแม่บ้าน	กิจกรรมนี้
เราจะจดัทกุป	ีโดยไดร้บัทนุสนบัสนนุจากจงัหวดันครศรธีรรมราช	และสำานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ปีละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 ๒.	 กิจกรรมจากพี่สู่น้อง	 เป็นการออกไปจัดกิจกรรมค่ายในโรงเรียน
ประถมศึกษา	 โรงเรียนมัธยมศึกษาและชุมชน	 เพื่อขยายผลสู่ความยั่งยืน	 โดย
ดำาเนินกิจกรรมตามแนว	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ได้รับความรู้มาจากการ
อบรม	 และการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การอบรมแกนนำาศูนย์เพื่อนใจ		
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ได้รับความอนุเคราะห์	 จากสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 มาจัดให้ทุกภาคเรียน	 การอบรมที่เดอะไพน์	 รีสอร์ท	
จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งแกนนำาจะนำาความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางจัดทำาแผนการ
ปฏิบัติงานในการจัดค่าย	ในโรงเรียนน้อง	ซึ่งกิจกรรมนี้ประสบความสำาเร็จมาก

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 จากการดำาเนินงานของชมรมทำาให้โรงเรียนเป็น	 “โรงเรียน	 TO	 BE	
NUMBER	ONE”	นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจและ
ถนดั	ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์	มพีฤตกิรรมดขีึน้	มรีายไดจ้ากกจิกรรมสง่เสรมิ
อาชพี	ปญัหาสารเสพตดิในโรงเรยีนลดลง	นกัเรยีนแกนนำากลายเปน็คนทีม่คีวาม
เชือ่มัน่ในตนเอง	กลา้ทำาสิง่ดีๆ ทีม่ปีระโยชนต์อ่สงัคม	และ	TO	BE	NUMBER	ONE		
ทำาให้เกิดความรัก	ความสามัคคีในหมู่นักเรียน	กรรมการชมรมกลายเป็น	IDOL	
ของเพือ่นๆ	และนอ้งๆ	มหีนว่ยงานภายนอกมาศกึษาดงูานทีโ่รงเรยีนเปน็ประจำา	
โรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชย	และรับรางวัลมากมาย
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	 และจากการที่ชมรมออกไปดำาเนินงานในชุมชนและเครือข่าย	 ทำาให้
นกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืขา่ย		และสมาชกิในชมุชนไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั
ทางจิต	ทำาให้คิดเป็น	ทำาดี	มีจิตอาสากล้าแสดงออก	มีความเป็นผู้นำา	มีความคิด
สรา้งสรรค	์มทีกัษะความสามารถ	เปน็เยาวชนทีด่	ีและรว่มพลงักนัเปน็เครอืขา่ย
ทีเ่ขม้แขง็		ซึง่โรงเรยีนเครอืขา่ยไดร้ว่มกนัดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ	ในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยสังคม		ที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	
นครศรีธรรมราช	 ดำาเนินกิจกรรมมาตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๔๖	 ถึงปัจจุบันได้	 รับรางวัล
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาประเภท	รักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ความสำาเร็จของชมรมเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ	 ความเสียสละ		
ในการดำาเนินกิจกรรมของนักเรียนคณะครู	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และทุกภาคส่วน
ในอำาเภอลานสกา	และจังหวัดนครศรีธรรมราช	นอกจากนี้	ยังเกิดจากการสร้าง
แกนนำาในระดบัตา่งๆ	โดยเนน้ใหน้กัเรยีนมบีทบาทสำาคญั	ในการเปน็แกนนำา	และ
การขยายฐานกลุม่พลงัของโครงการ	ทีส่ำาคญัทีส่ดุมคีวามพยายามคดินอกกรอบ	
โดยเนน้การมสีว่นรว่มของกลุม่เปา้หมาย	ใหม้สีว่นรว่มทกุครัง้ทีจ่ดักจิกรรมทัง้ใน
ระดบัโรงเรยีน	ชมุชน	ชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	
นครศรีธรรมราช	 มีความตั้งใจเต็มร้อยในการดำาเนินกิจกรรม	 เพื่อผลประโยชน์
ที่จะเกิดกับนักเรียนในโรงเรียน	 และเยาวชนในชุมชน	 และขอสัญญาว่าจะสาน	
ต่องานของชมรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพื่อสนอง
พระประสงคข์ององคป์ระธานโครงการ	“ทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา		
สิริวัฒนาพรรณวดี”	ให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนตลอดไป			
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE  

โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

	 การดำาเนนิงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE		โรงเรยีนหนองฉางวทิยา	
ยดึวยัรุน่และเยาวชนเปน็ศนูยก์ลาง	บนพืน้ฐานความเขา้ใจธรรมชาต	ิพฒันาการ	
ความต้องการ	 ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น	 กล่าวคือ	 ช่วงวัยรุ่น
เป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำาคัญยิ่ง	เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงอันซับซ้อน	ทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์	สติปัญญาและสังคม	นอกจาก
ความเปลีย่นแปลงทัง้	๔	ดา้นแลว้	วยัรุน่ยงัมธีรรมชาตคิวามตอ้งการ	ความสนใจ	
และพฤตกิรรม	ซึง่เปน็ลกัษณะเฉพาะ	ไดแ้ก	่ความตอ้งการความรกัในทกุรปูแบบ
ในฐานะทีเ่ปน็ผูใ้หแ้ละผูร้บั	ตอ้งการความสนกุสนานเพลดิเพลนิ		ความเปน็อสิระ	
การได้รับการยกย่อง	การมีชื่อเสียง	การมีปรัชญาชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง	
ต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน	
ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ	ส่วนมากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในสิ่ง
แปลกใหมท่ีต่นเองไมเ่คยกระทำามากอ่น	ตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง	อยาก
พึง่พาตนเองได	้มคีวามฝนัและมจีดุมุง่หมายในอนาคต	สนใจชว่ยเหลอืบคุคลอืน่	
สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์
	 ซึง่จากพืน้ฐานความเขา้ใจ	และการยดึวยัรุน่และเยาวชนเปน็ศนูยก์ลาง
ข้างต้น	นำาไปสู่หลักการดำาเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ดังนี้
	 ๑.	 สง่เสรมิการแสดงความสามารถ	กลา้คดิ	กลา้ทำา	กลา้แสดงออก	และ
ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ		
	 ๒.	 ใช้สื่อ	 ดนตรี	 กีฬา	 ในการเข้าถึงเยาวชน	 และกระตุ้นให้เยาวชน	
เข้ามารวมกลุ่มกัน																						
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	 ๓.		สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำาคัญ	 สำาหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหา	
ยาเสพติด				
	 ๔.	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”	
	 ๕.	 สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน	ทำากิจกรรมที่สนใจ	สร้างสรรค์
และเกิดสุข																																										
	 ๖.	 สร้างเครือข่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่มีศักยภาพ	จะทำาให้การ
ดำาเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง	
และยั่งยืน	 	

เป้าหมาย

									 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๑-๖	 ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา	
และสถานศึกษาเครือข่ายในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	๔๒	และหน่วยงานที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.		เพื่อสร้างกระแสค่านิยม	และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชน	ไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด										
	 ๒.	 เพือ่พฒันาศกัยภาพและคณุภาพเยาวชน	ใหเ้ปน็คนรุน่ใหมท่ีเ่ชือ่มัน่	
และภาคภูมิใจในตนเอง	 										
	 ๓.	 เพือ่สนบัสนนุเยาวชนและชมุชน	ใหจ้ดักจิกรรมสรา้งสรรคโ์ดยการ
สนับสนุนของสังคม																				
	 ๔.		เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	โดยใหโ้อกาส
กลับมาเป็นคนดีของสังคม										
	 ๕.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป	
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วิธีการดำาเนินงาน    

วิธีการจัดกิจกรรม		กระบวนการ		ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ระบบชมรม		TO	BE	NUMBER	ONE

โรงเรียนหนองฉางวิทยา		สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขต		๔๒

 

อบรมครู –นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE       

แต่งต้ังคณะกรรมการ/ วางแผนการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE         

 

การประเมินผลรวมของกิจกรรม 

 

สรุปรายงานผล 

 

จัดกิจกรรมตามแผน/ประเมินผลการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม 

 

ปรับปรุงการจัด 

กิจกรรมและการ
ประเมินผล 

การประเมินผล 

๔.  เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม          
๕.  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป  

วิธีการด าเนินงาน     

วิธีการจัดกิจกรรม  กระบวนการ  ข้ันตอนของการจัดกิจกรรม 

ระบบชมรม  TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๒ 

 

    จัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE     

 

 

  

 

 

  

ไม่             

                                              
 
 
                                                                                                                                                                                  

         ใช่ 

 

  

 

 

 

 

บรรลุ
วัตถุประสงค์

หรือไม ่
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	 ชมรม		TO	BE	NUMBER	ONE		โรงเรยีนหนองฉางวทิยา		มกีารบรหิาร
จัดการโดยยึดหลัก		๓		ก.		ได้แก่	กรรมการ		กองทุนและกิจกรรม	
	 ๑.  ก.  กรรมก�ร  ชมรมฯ มีคณะกรรมการ		ประกอบไปด้วย		๔		ส่วน
ที่สอดคล้องกัน		ดังนี้	
	 	 ๑.๑	 คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ	 มีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด	หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ	และผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
	 	 ๑.๒	 คณะกรรมการที่ปรึกษาของชมรมฯ	 โดยมีท่านผู้อำานวยการ		
ผู้บริหารและคณะครูภายในโรงเรียนทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินงาน
	 	 ๑.๓		คณะกรรมการดำาเนินงานของชมรมฯ	มีประธานชมรมและมี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	ทำาหน้าที่ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	ให้แก่สมาชิก
	 	 ๑.๔		คณะกรรมการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		มีเป็น
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัคร
ประจำาศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		คนอื่นๆ
	 ๒.  ก. กองทุน	 ในส่วนของกองทุนชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
โรงเรยีนหนองฉางวทิยา	ไดม้าจากงบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	
สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง	 นอกจากนี้ยังได้มาจากการระดมทุนโดยสมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 	 เงินบริจาคของสมาชิก	 	 การจัดกิจกรรมธนาคารขยะ	
การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก		
	 ๓. ก. กิจกรรม ชมรมฯ ของเราได้นำายุทธศาสตร์ของโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE		มากำาหนดเป็นกิจกรรมภายในชมรมฯ		คือ
 ยทุธศ�สตรท์ี ่ ๑		การรณรงคป์ลกุจติสำานกึและสรา้งกระแสนยิมทีเ่อือ้
ตอ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ		จากพระราชดำารสั	ฯ	“บางครัง้การเกดิ
ปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ	 จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่	 สร้างความมั่นใจ
ให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง	ให้เขาได้สนุก	โดยพยายามหากิจกรรมต่าง	ๆ มาใช้	เพราะ	
สิ่งเหล่านี้ทำาให้คนมีสังคม	มีร่างกายแข็งแรง	มีสุขภาพจิตดี	และไม่ไปเกี่ยวข้อง
กับสิ่งเสพติด”โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	ดังนี้
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	 ๑.		เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 ๒.	 เพือ่สนบัสนนุใหเ้ยาวชนและชมุชนไดจ้ดักจิกรรมสรา้งสรรคโ์ดยการ
สนับสนุนของสังคม
	 ๓.		เพือ่สรา้งความเขา้ใจและยอมรบัผูม้ปีญัหายาเสพตดิ	และใชโ้อกาส
กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
	 ๔.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
	 การดำาเนนิกจิกรรมของชมรมฯ	ดำาเนนิการโดยสมาชกิ	ดว้ยการรณรงค์
และประชาสมัพนัธโ์ครงการ		TO	BE	NUMBER	ONE	ผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย
อย่างต่อเนื่องทุกปี	ดังนี้
	 ๑.	 รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรสมัครเป็นสมาชิกของชมรมทุกคน
	 ๒.	 ปฐมนิเทศและรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรม
	 ๓.	 รณรงคโ์ดยประชาสมัพนัธก์จิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ผา่นสือ่	
	 	 ๓.๑	 ทางเสยีงตามสายของโรงเรยีน/การประชาสมัพนัธห์นา้เสาธง
	 	 ๓.๒	 บุคลากรทุกคนสวมเสื้อ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทุกวัน
พฤหัสบดี
	 	 ๓.๓	 บุคลากรทุกคนใช้กระเป๋า	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 ๓.๔	 ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 ๓.๕		นิทรรศการ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๔.	 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการประกวดต่างๆ	ในโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE		ดังนี้
	 	 ๔.๑		การประกวดแอโรบิคแดนซ์			TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 ๔.๒		การประกวดวงดนตรี	Acoustic	TO	BE	NUMBER	ONE																								
	 	 ๔.๓		การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของสมาชิก
	 	 ๔.๔		การประกวดงานศิลปะต่อต้านยาเสพติด
	 	 ๔.๕		การประกวด		Mr.	and	Miss	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ๕.	 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
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	 ๖.		รณรงคส์มาชกิรว่มบรจิาคหารายได้	และหาแหลง่สนบัสนนุกองทนุ
ของชมรมฯ
	 ๗.	 เขา้รว่มมหกรรมรวมพล	TO	BE	NUMBER	ONE	ในระดบัภาคเหนอื
และระดับประเทศ
	 ๘.	 สถานีโทรทัศน์ช่อง		๑๑		มาถ่ายทำารายการโทรทัศน์ชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	เมื่อวันที่		๕	กรกฎาคม		๒๕๕๖
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	
“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	มักมีปัญหาทางด้านจิตใจ	ที่ไม่
สามารถชว่ยเหลอืตนเองในทางทีเ่หมาะสมได	้ดงันัน้การสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจ
ให้แก่เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด”	 เน้นการพัฒนา	
EQ	เพื่อให้สมาชิกเกิดทักษะในการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงยาเสพติด		โดยการจัด
กิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก	ได้แก่
	 ๑.		การบริการศูนย์เพื่อนใจ		TO	BE	NUMBER	ONE		ในสถานศึกษา		
ได้จัดกิจกรรมตามแนวคิด		“ปรับทุกข์		สร้างสุข		แก้ปัญหา		พัฒนา	EQ”	โดย
มีการให้บริการดังนี้		
	 	 ๑.๑	 กิจกรรมปรับทุกข์	 	 ได้แก่	การให้คำาปรึกษาในรูปแบบต่างๆ	
เช่น		รายบุคคลทางโทรศัพท์		ทาง	FACEBOOK
	 	 ๑.๒			กจิกรรมสรา้งสขุ		ไดแ้ก	่	การบรกิารเกมนนัทนาการ		หนงัสอืด	ี
สำาหรับวัยรุ่นและกิจกรรม	 ๑๐	 อันดับหนังสือโดนใจ	 บริการกีตาร์และ	
อาคเูลเลใ่หฝ้กึเลน่	บรกิารหอ้งดหูนงัฟงัเพลงรอ้งคาราโอเกะ		บรกิารคอมพวิเตอร	์	
อินเทอร์เน็ต	และจัดกิจกรรมโดยวิทยากรสร้างสุขเชิงสร้างสรรค์
	 	 ๑.๓			กจิกรรมฝกึคดิแกป้ญัหา	พฒันา	EQ	ไดแ้ก	่	กจิกรรม		Homeroom			
Delivery	แก่นักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		๑
	 ๒.	 จัดอบรมโทษและพิษภัยของยาเสพติด	 และวิธีการเลิกบุหรี่แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่		๑
	 ๓.		จัด		Smart		Camp		ค่ายเลิกบุหรี่ให้แก่สมาชิก	
	 ๔.	 การอบรมเพศศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 ๑	 และ
จัดกิจกรรม	“คิดให้ได้		รักให้เป็น”ในวันวาเลนไทน์	เป็นต้น
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	 ๕.	 กิจกรรม	NEW	YEAR	 	 IS	 	NEW	 	BEGINNING	 	 (ปีใหม่คือการ	
เริ่มต้นใหม่)		โดยจัดกิจกรรมเชิญชวนสมาชิก	เขียนความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเองใหม่ไปในทางที่ดี	โดยถือโอกาสใช้วันปีใหม่ในการเริ่มต้นทำาสิ่งดีดี	
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด		ซึ่งยุทธศาสตร์นี้		ถือเป็นหัวใจในการดำาเนินงานโดยเน้น
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาชมรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางาน	 	 เน้นการเสริมสร้างกำาลังใจและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย	 	 โดยสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯในหลากลายรูปแบบ		
โดยแบ่งเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติดท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา	ดังรายละเอียดภายในสถานศึกษา	คือ	
	 ๑.		การอบรมอาสาสมัครประจำาศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE		
	 ๒.	 การอบรมนักเรียนแกนนำาต่อต้านยาเสพติด
ภายนอกสถานศึกษา		คือ		
	 ๑.	 สนับสนุนวิทยากร	(อบรมให้ความรู้)		ให้กับสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน	ี เขต	 ๒		
และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขต		๔๒
	 ๒.	 สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับจากกรมสุขภาพจิตและจัดทำา	 KM	
การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มอบแก่หน่วยงานที่สนใจแก่
โรงเรียนต่างๆ
	 ๓.	 เปน็แหลง่ศกึษาดงูานของหนว่ยงานตา่งๆ	ไดแ้ก	่โรงเรยีนจนัเสนเอง็	
สุวรรณอนุสรณ์	 โรงเรียนห้วยนำ้าหอมวิทยาคาร	 โรงเรียนพระบางวิทยา			
จงัหวดันครสวรรค	์	โรงเรยีนในสพป.อทุยัธานี		เขต	๒		โรงเรยีนในอำาเภอโพทะเล		
จงัหวดัพจิติร		โรงเรยีนอนิทรบ์รุ	ี	จงัหวดัสงิหบ์รุ	ีโรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค	์
จังหวัดนครสวรรค์		และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม		จังหวัดอุทัยธานี
	 ๔.	 สร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา	
	 ๕.	 ประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติบัตรครอบครัว		TO	BE	NUMBER	ONE	
ในโครงการสานสายใยรกัครอบครวั	TO	BE	NUMBER	ONE		ภาคเรยีนละ		๑		ครัง้	
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กระบวนการทบทวน กลั่นกรอง ตรวจสอบ 

										ในการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาโรงเรียน
หนองฉางวิทยาแต่ละปีการศึกษา	 สมาชิกของชมรมฯ	 มีกระบวนการทบทวน	
กลัน่กรอง	ตรวจสอบผลการดำาเนนิงาน	จากหนว่ยงานหลกั	เชน่	จากครทูีป่รกึษา	
สมาชิกชมรมฯ	 สถานศึกษา	 สำานักงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		
ตามขั้นตอนดังนี้	
	 ๑.	 สมาชิกชมรมฯ	มีการประชุมปรึกษาหารือ	วางแผน		ซักซ้อมก่อน
การดำาเนินงานของชมรมทุกครั้ง	โดยจะประชุมอย่างน้อย		๑	–	๒		ครั้งต่อเดือน	
และมีคณะกรรมการของชมรมฯ	 ตรวจสอบการดำาเนินงานในทุกขั้นตอนของ	
ชมรมฯ	อย่างต่อเนื่อง
	 ๒.	 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะประชุมนิเทศติดตาม		
ทบทวน		ประเมินผลการจัดกิจกรรมและร่วมคิดแนวทางในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป
	 ๓.	 ประเมนิผลการดำาเนนิงานของชมรมโดยใชก้ารสงัเกต	การสมัภาษณ	์	
และแบบสอบถามสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ	ภาคเรียนละ	๑	ครั้ง

รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

 เผยแพร่กิจกรรม ผลง�นโดย
	 ๑.		การลงวารสารโรงเรียน																																																																																														
	 ๒.	 ทาง		facebook		To	ฺBe	Ncw		Uthaithani																																																																			
	 ๓.	 การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ	ที่สนใจ																																																			
	 ๔.	 การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ	ที่สนใจ																																																																	
	 ๕.	 การจัดบูธนิทรรศการ	 และนำาเสนอผลการดำาเนินงานบนเวที	
การประกวด	ในงานมหกรรมรวมพล	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับภาคเหนือ	
และระดับประเทศที่อิมแพค	เมืองทองธานี

กิจกรรมเด่น

	 เพลงประชาสัมพันธ์ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	เพลงที่
บอกถึงความเป็นมาและแนวคิดในการดำาเนินงาน	กิจกรรมและการให้บริการ
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ของศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนหนองฉางวิทยาซึ่งใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก	และคณะศึกษาดูงาน	ฯลฯ
	 E-book	 	 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 คือ		
E-book	ที่รวบรวมภาพกิจกรรมและบริการที่ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	NUMBER		
จัดไว้บริการสมาชิก
	 จดหมายข่าว	 	 HOW	 TO	 POSITIVE	 THINKING	 (คาถาสร้างสุข		
พลิกความคิดชีวิตเปลี่ยน)	 คือ	 แนวคิดในเชิงบวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำาวนัจดัทำาเปน็จดหมายขา่วสง่ใหส้มาชกิแตล่ะหอ้งเรยีน	สปัดาหล์ะ	๑	ฉบบั
	 E-book	 For	 Young	 Gen.	 FC	 คือ	 E-book	 	 ที่รวบรวมเพลงและ
เกมนันทนาการ	 ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเพลงที่เป็นอักษรและมีเสียง	 และวิดิทัศน์	
การแสดงท่าทางประกอบเนื้อร้องที่ทำาไว้ให้อาสาสมัครประจำาศูนย์เพื่อนใจ			
TO	BE	NUMBER	ONE	ไดเ้รยีนรูแ้ละฝกึเพือ่นนัทนาการ	และเตรยีมความพรอ้ม
สมาชิกในการจัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา	EQ
	 คลิป	 Happiness	 คือ	 คลิปวิดิทัศน์ตลกๆ	 ที่แสดงโดยอาสาสมัคร		
ถ่ายทำาโดยใช้โทรศัพท์มือถือส่งต่อให้สมาชิกเพื่อให้เกิดรอยยิ้ม	 คลายเครียด		
มีความสนุกสนาน
	 	Facebook	:	Tobencw		Uthaithani	จดัทำาขึน้มาเพือ่ใหส้มาชกิเขา้ไป
พดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ผา่นกระทูต้า่งๆ	และยงัมกีารอพัเดตกจิกรรมตา่งๆ	
ภายในชมรมอีกด้วย
	 LINE	 ID	 ;	 FC’Zaa	 ใช้ในการประสานงาน	 ระหว่างคณะกรรมการ			
ครทูีป่รกึษารวมทัง้ใชใ้นการพดูคยุปรกึษาหารอืกบัรุน่พี	่TO		BE	NUMBER	ONE		
ที่จบไปแล้วอีกด้วย
	 ครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยคัดเลือกครอบครัวของสมาชิก
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนหนองฉางวทิยา	หอ้งเรยีนละ		๑		ครอบครวั		
ท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอ่ืนได้	
และให้ครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกมาเล่าประสบการณ์	การดูแลเอาใจใส่
ซึ่งกันและกันในครอบครัวอย่างไรให้ปลอดยาเสพติด	แก่ผู้ปกครองเครือข่ายใน
วันประชุมผู้ปกครอง	 เพื่อให้เกิดครอบครัวตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างครอบครัว
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ปลอดยาเสพตดิ	ครอบครวัอบอุน่	เปน็การใหบ้คุคลในครอบครวัเขา้มามสีว่นรว่ม	
ในการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด	 	 รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวอื่น		
เกิดการตื่นตัวในการป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัวตนเอง
	 ครอบครัว		TO	BE.	SET	ZERO		เป็นกิจกรรมต่อยอดจากครอบครัว		
TO	BE	NUMBER	ONE		คอื		การจดัคา่ยเลกิบหุรี	่โดยทมีผูป้กครองจากครอบครวั	
TO	BE	NUMBER	ONE		ที่มีความรู้ความสามารถ	มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับ
สมาชกิทีส่บูบหุรีแ่ละครอบครวั		ใหเ้กดิการยอมรบั		เขา้ใจ	และเรยีนรูก้ารอยูร่ว่มกนั			
อยู่เคียงข้างเป็นกำาลังใจให้กันและกัน	 นำาพาบุตรหลานของตนให้สามารถลด			
ละเลิกจากการสูบบุหรี่ได้		

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

	 ๑.	 โรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ	 คาบเรียนค่อนข้างแน่น		
ทำาใหม้เีวลาในการจดักจิกรรมของชมรมนอ้ย	ชมรมจงึเลีย่งไปจดักจิกรรมในคาบ
โฮมรูม		คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		ช่วงพักกลางวันแทน		
	 ๒.	 นักเรียนมีจำานวนมาก	 การร่วมกิจกรรมอาจไม่สะดวก	 ชมรมจึง
จัดกิจกรรม	 โดยเลือกกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา	 และความ
ต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม		แต่ละช่วงวัย
	 ๓.		คณะกรรมการและอาสาสมคัรของชมรมมหีนา้ทีห่ลกั	คอื	การเรยีน		
การจดักจิกรรมตา่งๆจงึตอ้งคำานงึถงึเรือ่งนีด้ว้ย	แกป้ญัหานีโ้ดยครทูีป่รกึษาชมรม
และรุ่นพี่	จะแนะนำาวิธีการบริหารจัดการตนเอง		
	 ๔.	 ชมรมมีงบประมาณจำากัด	 ไม่มีงบประมาณในการจัดอบรม	 เพื่อ
สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยดว้ยหนว่ยงานเดยีวเพยีงลำาพงั	แกป้ญัหานีโ้ดยการขอ
งบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ	นอกจากนีช้มรมยงัไดส้รา้งและพฒันา
เครอืขา่ย	ในรปูแบบการเปน็วทิยากร	และแหลง่ศกึษาดงูานของหนว่ยงานตา่งๆ
อีกด้วย
	 ๕.	 ในการสร้างเครือข่ายของชมรม	 ไม่ใช้การ	 Cloning	 เพราะ
แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมไม่เท่ากัน	 บริบทแตกต่างกัน	 ในการจัดตั้งชมรม		
TO	BE	NUMBER	ONE	จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลายด้าน	นอกเหนือจาก
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บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการและองค์ความรู้	 เช่น	 วัสดุอุปกรณ์	 งบประมาณ		
สถานที่	เวลา	แหล่งสนับสนุน	ความร่วมมือทั้งจากภายในองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอกองคก์ร	ฯลฯ	จงึตอ้งพฒันาเครอืขา่ยตามศกัยภาพทีเ่ครอืขา่ยแตล่ะแหง่ม	ี		
คอยนิเทศติดตามให้กำาลังใจ	และสนับสนุนแบ่งปันสื่อเทคโนโลยี	ที่ได้รับมาจาก
ส่วนกลางแก่เครือข่าย
	 ๖.	 นักเรียนส่วนใหญ่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน	 จึงต้องขึ้นรถรับส่ง		
ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าและเย็น	 ชมรมจึงจัดกิจกรรมในช่วงพัก
กลางวัน	คาบโฮมรูม	คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		

ผลสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 สมาชิกภายในชมรม	 	 สมาชิกมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามที่
โรงเรียนต้องการ	 การร่วมกิจกรรมกับชมรม	 ส่งผลให้สมาชิกได้พัฒนาตนเอง	
ในด้านความสนใจใฝ่รู้	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 การพึ่งตนเอง	 ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง	รักและเห็นคุณค่าในตนเอง		มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ		
สมาชกิไดซ้มึซบัแนวคดิตามหลกัประชาธปิไตย	ไดร้บัการพฒันาอคีวิ	การดำาเนนิ
งานของชมรมฯ	 ส่งผลให้สมาชิกปลอดจากยาเสพติด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๖.๓			
ซึง่ยงัมสีมาชกิทีย่งัสบูบหุรีอ่ยูจ่ำานวนหนึง่โดยจดัใหร้ว่มกจิกรรมคา่ยเลกิบหุรีแ่ลว้
	 คณะกรรมการดำาเนินงานของชมรม	 ได้ฝึกทักษะการทำางานเป็นทีม	
โดยยึดหลักประชาธิปไตย	 มีทักษะการบริหารจัดการ	 และแบ่งเวลาในการจัด
กจิกรรมและการเรยีน		มจีติสาธารณะในการจดักจิกรรมใหก้บัสว่นรวมมโีอกาส
สร้างสัมพันธภาพกับสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทั้งในและต่างโรงเรียน	
เป็นที่รักของสมาชิก	ในชมรม		ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตนเอง	
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลให้นักเรียนอื่นๆ	 ที่ร่วม
กจิกรรมไดเ้หน็คณุคา่	แบบอยา่งทีด่แีละเกดิความเขา้ใจ	มุง่มัน่ทีจ่ะไดม้สีว่นรว่ม	
ในการทำางานไดอ้ยา่งด	ี	สามารถสอบเขา้ศกึษาตอ่ในสาขาและสถาบนัการศกึษา
ชั้นนำาของประเทศ
	 ชมรมฯ	และโรงเรยีน		ไดร้บัการยอมรบัและชืน่ชมจากหนว่ยงานตา่งๆ		
ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนลดลง	 มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน		
ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด	 ในปีที่ผ่านมา	
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ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับรางวัลต่างๆ		
มากมายจากหลายหน่วยงาน		

รางวัลแห่งความภูมิใจ 

	 ๑.	 รางวลัชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	๑		

	 ๒.		นางสมุาล	ี	หตุะมาน	ไดร้บัพระราชทานรางวลับคุลากรสถานศกึษา		
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา			
สิริวัฒนาพรรณวดี

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องแม้จะ
มีการเปลี่ยนท่านผู้บริหารมาถึง	๓	ท่าน
	 ๒.	 ทีมครูและบุคลากรของชมรมมีความเป็นปึกแผ่น	 ให้ความร่วมมือ
ในการดำาเนินงานของชมรมอย่างดี		ตั้งใจทำางานเพื่อนักเรียนและสถาบัน
	 ๓.	 นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการและอาสาสมัครของชมรมมีความรัก
และผูกพันกัน	ทำางานด้วยใจ	มีความมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จของชมรมจากรุ่นสู่รุ่น
	 ๔.		สมาชิกให้ความสนใจร่วมกิจกรรม	 ยอมรับและรักษากติกา			
ร่วมรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของชมรม
	 ๕.	 หน่วยงานทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง	 เห็นความสำาคัญให้การ
สนบัสนนุงบประมาณและสือ่อปุกรณ	์เชน่		อบต.หนองฉาง	โรงพยาบาลหนองฉาง		
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	 อบจ.	 อุทัยธานี	 สำานักงานโครงการ			
TO	BE	NUMBER	ONE		กรมสขุภาพจติ	ปปส.	ภาค	๖		จงัหวดัพษิณโุลก		เปน็ตน้
	 ๖.		ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนบริจาคงบประมาณ
	 ๗.		คณะกรรมการชมรมรุ่นพี่	จะกลับมาเสริมสร้างพลังในการทำางาน
ให้กลับรุ่นน้องเสมอ
	 ๘.		ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชมรม
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE

 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

	 “๑๒	 ปี	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE”	 เป็นความประทับใจและ	
ภาคภูมิใจของพวกเราชาวสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ร่วมกันจัด
กิจกรรมดีดี	 มีคุณค่า	 และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก	 เยาวชน	 และสังคมไทย	
ซึ่งเราทุกคนต่างสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี		องค์ประธานโครงการชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ที่ทรงมีพระเมตตา	 ทรงมีความมุ่งมั่น	 วิริยะ	 อุตสาหะ	 อุทิศพระองค์		
ทรงงานตา่งๆ	ดว้ยพระองคเ์อง	ทรงเปน็ตน้แบบทีท่ำาใหพ้วกเราไดส้ำานกึ	และรูส้กึ
ถึงความรับผิดชอบที่ควรมีต่อเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบ
	 ในการนี้	คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	สมาคม
ผู้ปกครองและครู	และสมาคมศิษย์วจนคาม-เซนต์ปอลฯ	จึงพร้อมใจกันน้อมรับ
สนองพระดำาริ	ดำาเนินงานจัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยศึกษาวิธีการ
ดำาเนินงานตามหลักการ	 ๓	 ก.	 คือ	 การจัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน	 จัดหา
กองทนุดำาเนนิงาน	และจดักจิกรรม	ภายใต	้๓	ยทุธศาสตร	์โดยมเีปา้หมายชดัเจน
ในยุทธศาสตร์ที่	๑	คือการสร้างกระแส	ยุทธศาสตร์ที่	๒	คือ	การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจ	ยุทธศาสตร์ที่	๓	คือ	การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
	 ศูนย์กลางของการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 อยู่ที่ศูนย์เพื่อนใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในกรอบกิจกรรม	ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	
EQ.	 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน	 ให้เป็นกิจกรรมที่จัดโดยเยาวชน	
เพื่อเยาวชน	ผู้ใหญ่ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือในฐานะผู้ใหญ่ใจดี
	 จดัทกุกจิกรรมทีส่มาชกิสนใจ	เปดิทกุเวททีีส่มาชกิตอ้งการ	ในแนวทาง
สนบัสนนุ	ความสนใจ	และความสามารถของสมาชกิ	ทัง้ดนตร	ีกฬีา	กจิกรรมรอ้ง
เลน่	เตน้	และทำากจิกรรมสรา้งสรรคต์า่งๆ	ประดษิฐส์ิง่ของตา่งๆ	เพือ่สรา้งรายได้
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เป็นกองทุนของชมรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	ทำาทุกอย่างอย่างมีความสุข		
เน้นสร้างสรรค์และสมัครใจ	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 เพื่อให้สมาชิกได้
แสดงออกซึ่งความรู้	ความสามารถ	ทำาให้เกิดความมั่นใจในตนเอง	แสดงผลงาน
ทุกอย่างได้อย่างดี	มีคุณภาพในทุกกิจกรรม	เกิดเป็นความสำาเร็จ	และความภาค
ภมูใิจ	ทีส่ดุสมาชกิจะเหน็คณุคา่ของตนเอง	เขา้สูจ่ดุมุง่หมายสงูสดุคอื	ทกุคนเปน็
หนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
	 สำาหรับโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์	 ตระหนักถึงความสำาคัญในการ
อบรมเยาวชนสตรใีหม้คีวามเพยีบพรอ้มดว้ยคณุธรรมและความรู	้ภายใตค้ตพิจน	์
“ศึกษา	 มีวินัย	 ใจเมตตา	 ใฝ่หาคุณธรรม	 เลิศลำ้าการงาน	 พร้อมเป็นทุกอย่าง
สำาหรบัทกุคน”		ในสภาวะสงัคมยคุปจัจบุนั	ซึง่เปน็โจทยท์ีย่ากแตห่ากวางแผนดีๆ 	
วกิฤตติา่งๆ	กจ็ะกลายเปน็โอกาส	และหนึง่ในโอกาสของโรงเรยีน	คอื	การดำาเนนิ
งานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	นั่นเอง	ที่ทำาให้มีเวที	มีทางออก	มีทางเลือก
มากมายใหน้กัเรยีน	(สมาชกิชมรมทกุคน)	มกีจิกรรมดีๆ 	มากมายหลากหลายให้
เลอืกปฏบิตัติามความชอบ	ตามความสมคัรใจ	ทำาใหไ้ดป้ลอ่ยพลงัความคดิอยา่ง
สร้างสรรค์	 เกิดผลงาน	เกิดความสำาเร็จ	 เกิดความภาคภูมิใจ	นับเป็นกุศโลบาย	
เป็นแผนการที่ดีมุ่งเน้น	การป้องกันมากกว่าแก้ไข
	 กิจกรรมเด่นของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียน	
เซนต์ปอลคอนแวนต์	ที่มาจากแนวคิดของสมาชิก	คิดแบบเป็นองค์รวม	ยึดหลัก
บริหารแบบธรรมาภิบาล	 ความร่วมมือ	 ระดมความคิด	 และการรู้จักแบ่งงาน		
ความรับผิดชอบ	ความซื่อตรง	มีคุณธรรม	โปร่งใส	คุ้มค่า	ถูกต้อง	มุ่งความสำาเร็จ		
เพราะไม่ทิ้งเป้าหมาย	ทำาทุกอย่างเต็มที่	เต็มความสามารถ
	 โดยสร้างกรอบแนวคิดที่เน้น	 “นวัตกรรม”	 ของชมรม	 คือ	 กิจกรรม
สร้างสรรค์ทุกอย่างภายใต้หลัก	 S	 and	 C	 (Sufficiency	 economy	 and	
Creativity)	“คิดอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”	จึงเกิด
การสร้างสรรค์	ผลงาน	แนวคิด	Happy	Family	หรือที่สมาชิกของเราเรียกว่า	
นวัตกรรมตระกูล	Happy	 โดยสร้างสรรค์ปีละ	๑	ผลงาน	 เช่น	Happy	Bag	 ,	
Happy	Box	,	Happy	Paint	,	Happy	Paper	,	Happy	Dacoupageและปจัจบุนั	
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Happy	Pineapple		เปน็ผลติภณัฑจ์ากความคดิสรา้งสรรคท์ีข่ายได	้ผลติสิง่ของ
เครื่องใช้	 อาหาร	 อะไรก็ได้ที่ทำาแล้วมีความสุขและได้เงินด้วย	 เพื่อหล่อเลี้ยง
กองทุน	 ก่อให้เกิดความยั่งยืน	 ที่สำาคัญต้องทำาทุกอย่างต่อเนื่อง	 วางแผนการ
สืบทอดผลงานจากรุ่นต่อรุ่น	 คณะกรรมการดำาเนินงานรุ่นพี่จะถ่ายทอดวิทยา
ยทุธต์า่ง	ๆ 	ใหรุ้น่นอ้งเสมอ	กอ่นจบการศกึษา	โดยมพีีเ่ลีย้งคนสำาคญั	คอื	คณะคร	ู
ผู้ใหญ่ใจดี	ครูศิลปะ	ครูการงาน	ครูดนตรี	ครูนาฏศิลป์	ครูกีฬา	ครูคอมพิวเตอร์	
ครชูมรมตา่ง	ๆ 	ครฝูา่ยวชิาการ	และผูใ้หญใ่จดทีีส่ำาคญัทีส่ดุคอื	ทา่นผูบ้รหิาร	หรอื
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	(ทา่นอธกิารเซเลสตนิา	ดร.ยภุ	ีกจิเจรญิ)	ทีต่อ้งเปดิไฟเขยีว
ทุกดวงที่มีรองลงมา	ก็คือ	ผู้ใหญ่ใจดี	ผู้ประสานงานหลัก	หัวหน้าคณะทำางานที่
ปรกึษาของโครงการ	ตอ้งเขม้แขง็	รูจ้รงิ	ทุม่เท	และเปน็มอืประสานสบิทศิทีข่าดไม่
ได	้คอืแรงหนนุ	กำาลงัใจ	จากผูป้กครองและผูเ้กีย่วขอ้งอนัไดแ้ก่	สมาคมผูป้กครอง
และครู	สมาคมศิษย์ที่ใกล้ตัวที่สุด	และพี่เลี้ยงสำาคัญของชมรมจากภายนอกคือ	
สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอฯ	สาธารณสขุจงัหวดัฯ	ทีเ่ขม้แขง็ใหค้ำาแนะนำา	และ
สนับสนุนงบประมาณหลัก	 และงบประมาณ	 รองลงมาคือ	 เทศบาลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์	 (ที่ตั้งชุมชนของโรงเรียน)	 และผู้สนับสนุนสินค้าของชมรมทุกท่าน	
	 นอกจากกจิกรรมตระกลู	Happy	แลว้	เรือ่งการรอ้งเลน่เตน้	กม็คีรบถว้น	
โดยเปดิเปน็กลุม่เตน้	Cover	กลุม่นาฏศลิปไ์ทย	กลุม่ดนตรไีทย	กลุม่ดนตรสีากล		
กลุม่กฬีา	กลุม่รอ้งเพลง	กลุม่วชิาการ	(สรา้งสรรคโ์ครงงานตา่ง	ๆ )	กลุม่ผูน้ำา	(นำาเสนอ)		
กลุ่มผู้ตาม	 (ตามดู	 ตามเชียร์	 ตามสร้างสรรค์)	 ไม่เคยทอดทิ้งกัน	 ทุกกลุ่มจึงมี
ผลงานเด่นๆ	ของตนเองที่มีรางวัลรองรับ	ทั้งระดับจังหวัด	 ระดับภูมิภาค	และ
ระดับประเทศ
	 ปัญหาและอุปสรรคมีตลอดเวลา	 แต่ทุกปัญหาแก้ได้	 จึงไม่เหลือเป็น
ปัญหา	เพราะชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์	
มทีมีงานทีท่ำาดว้ยใจ	เนน้	การพึง่ตนเอง	งบประมาณเปน็ผลพลอยไดท้ีท่ำาใหง้าน
ทีต่ามมาสำาเรจ็ไดอ้ยา่งยัง่ยนื	เพราะการทำางานระยะเริม่ตน้ของชมรมเราไมม่งีบ
ประมาณทีล่อยมา	แตม่าจากพลงัความคดิและการระดมทนุ	พรอ้มการสนบัสนนุ
จากทา่นผูอ้ำานวยการของโรงเรยีน	และการทำางานทีย่ดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง	(พอดี	พอประมาณ	มเีหตผุล	มภีมูคิุม้กนั	ใชค้ณุธรรมและความรู้	กำากบั
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การทำางาน)	 ทำาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้	 คุ้มค่า	 คุ้มทุน	 โปร่งใส่	 ตรวจสอบได้		
แตห่ากเกดิปญัหาและอปุสรรคใดทีเ่ปน็การเฉพาะหนา้เหนอืจากการคาดการณ์	
ทีมงานก็จะใช้สติ	 ค่อย	 ๆ	 คิด	 แก้ปัญหา	 สติก็จะนำาทางไปสู่ความหลุดพ้นจาก
ปัญหาเหล่านั้นได้ทุกครั้ง	
	 ปัญห�คืออะไร	 เงินทุน	 =		ก็มีกองทุนอยู่แล้วหรือไม่ก็	 “หาซิ”
	 	 	 	 วางแผนให้ดีใช้ให้เป็น
	 	 คน	 =	 	 ก็เตรียมตัวตายตัวแทน	 เป็นเงาของทุก	
	 	 	 	 หน้าที่อยู่แล้ว	(จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง)
	 	 ทีมงาน	 =			วางตวัไวด้แีลว้	และเปน็ทมี	ใครหายไปก็
	 	 	 	 หาคนใหม่มาแทน	(ก็ครูเก่งๆ	ของแต่ละ
	 	 	 	 กลุม่สาระฯ	ทีผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนแตง่ตัง้)	
	 	 เวลา	 =			เวลาว่างเยอะแยะ	ตั้งวันละ	๒๔	ชั่วโมง	
	 	 	 	 วางแผนดดี	ีจดัเรยีงงานอะไรควรทำากอ่น	
	 	 	 	 ทำาหลัง	ถ้าไม่ทันก็ทิ้งไปหาแผนใหม่ที่ใช้	
	 	 	 	 เวลาน้อยกว่า
	 	 สถานที่	 =	 มีพื้นที่ทั้งโรงเรียน	กลัวอะไร
	 	 นวัตกรรม		=		ก็คิดดีๆ	ช่วยกันคิดก็ไม่ต้องคิดบ่อยๆ	
	 	 	 	 คดิแลว้ใชไ้ดต้ลอดไปทีส่ำาคญัคดิทีม่นัเปน็
	 	 	 	 ไปได้และเกิดประโยชน์แท้จริง
	 	 แรงหนุน	=	 ทำาให้ดี	เดี๋ยวก็มีแรงหนุนมาเอง	(ถ้าไม่มี
	 	 	 	 ใครหนุน	ก็หนุนตัวเอง)

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนเซนตป์อลคอนแวนต์	ทำางานใน
วงจรแหง่ความสำาเรจ็	คอื	วงจรเดมมิง่	หรอืทีเ่รารูจ้กักนัคอื	PDCA	พรอ้มตระหนกั
รู้ถึงคุณค่า	 แห่งความสำาเร็จและประโยชน์ที่เด็กๆ	 และเยาวชนจะได้รับ	 ส่งผล
ต่อการดำาเนินงานอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน	 ในส่วนของมาตรฐานการศึกษา
ในข้อมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม	การดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 จึงมีแต่ได้กับได้	 และได้เพราะ	 เป็นโครงการสำาคัญและชัดเจนในการมี	
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จุดมุ่งหมายป้องกันเยาวชน	ให้ห่างไกลจากยาเสพติด	เป็นงาน	ทั้ง	ป้องกัน	และ	
แกไ้ข	เกดิผลเปน็การสง่เสรมิความสามารถของสมาชกิ	เพราะนอกจากไมยุ่ง่เกีย่ว
กับยาเสพติดแล้ว	 ยังประสบความสำาเร็จอีกมากมายในทุกเส้นทางที่เด็กๆ	 รัก	
และทีส่ำาคญัคอืความภาคภมูใิจในตนเอง	จากการไดเ้ปน็ผูน้ำาในโรงเรยีน	แกนนำา	
ที่มีหน้าที่ขยายผล	 ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนสมาชิกที่เป็นเครือข่าย		
ส่งเสริมคุณธรรมการเป็นผู้ให้	รู้จักแบ่งปัน
	 นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์	 ที่ได้ดำาเนินงาน
โครงการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง	สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน	 ที่มุ่งเน้นกิจกรรมป้องกันมากกว่าการแก้ไข	 การป้องกัน
ที่เข้มแข็งภายใต้การเฝ้าระวังรอบด้าน	 ส่งผลให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติด		
นี่คือประโยชน์สูงสุดที่โรงเรียนได้รับจากการดำาเนินงาน	 และถ้าถามถึงข้อสรุป
ในส่วนที่เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	 มาจากหลายองค์ประกอบเรียงลำาดับตาม
ความสำาคัญดังนี้
	 ๑.	 ผู้บริหารสูงสุด	 เห็นความสำาคัญ	มอบหมาย	สั่งการ	ติดตาม	ดูแล	
สนับสนุน	ให้กำาลังใจ	(งบประมาณในการเริ่มต้นของกิจกรรม)
	 ๒.	 หัวหน้าผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมาย	 มีความรับผิดชอบ		
เปน็ผูป้ระสานสบิทศิ	มอีำานาจเพยีงพอในการวางแผน	ประสานงาน	มคีวามชดัเจน	
และรู้จริงในหลักการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รักในกิจกรรม
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๓.	 ทมีงาน	ทีเ่ขม้แขง็	รูจ้รงิ	และมใีจรกัในการดำาเนนิกจิกรรมทีต่นชว่ย	
(ถูกวางตัว)	เช่น	ทีมศูนย์เพื่อนใจชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีมผู้นำาเสนอ
เข้าสู่การประเมินในการเข่งขันรวมพล	 ทีมกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์	 ทีมงาน
ศลิปะ	(ทีต่อ้งใชห้วัมากวา่เงนิ)	ทมีกจิกรรมยอ่ยตา่งๆ	โดยเฉพาะทมีการงานผลติ
นวัตกรรม	S	and	C	และทีมครูทั้งโรงเรียนให้ความร่วมมือ
	 ๔.	 เด็กๆ	 (สมาชิก)	 ที่มีความสามารถ	 รวมตัวเป็นคณะกรรมการ	
ดำาเนินงานชมรมสามารถร้อง	 เล่น	 เต้นรำา	 นำาเสนออย่างน่าสนใจ	 มี	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ในหัวใจ	และนักเรียนทั้งโรงเรียน
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	 ๕.	 คุณพ่อ	 คุณแม่	 ที่เข้าใจ	 อนุญาตและสนับสนุน	 ส่งเสริมให้ลูกๆ	
(สมาชิก)	เข้าร่วมกิจกรรม
	 ๖.	 กองหนุนทั้งหลาย	 สมาคมผู้ปกครอง	 สมาคมศิษย์	 สำานักงาน
สาธารณสุข	 สำานักงานเทศบาลที่ตั้งของโรงเรียน	 โรงเรียนเครือข่ายต่างๆ		
(ผู้สนับสนุนเงินทุนให้แกนนำาเสนอการดำาเนินงาน)
	 ๗.	 หลักการดำาเนินงานต่างๆ	 ที่ทำาให้งานทุกอย่างสำาเร็จด้วยดี	 เช่น		
หลักธรรมาภิบาล	 วงจรเดมมิ่ง	 (PDCA)	 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ผลักดันให้	๓	ก.	และ	๓	ยุทธศาสตร์	มีความชัดเจนบังเกิดผลเป็นความสำาเร็จ
ที่สวยงาม	
	 ๘.	 ต้องมีป้าหม่อม	 (หม่อมหลวงยุพดี	 ศิริวรรณ)	 และบริษัทเซซูแป		
ที่เป็นกำาลังสำาคัญขององค์ประธาน
	 แตจ่ะเปน็ปจัจยัใด	ๆ 	กค็งไมส่ามารถขบัเคลือ่นชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ให้สำาเร็จสวยงามมาได้ถึง	 ๑๒	ปี	 ถ้าขาดบุคคลสำาคัญที่สุดผู้ทรงเป็นองค์
ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี
พระองคผ์ูท้รงเปน็	Idol	ของสมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เราจงึพรอ้มใจ
กันน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 ขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์ทรง	
พระเกษมสำาราญ	 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	 เป็นพระมิ่งขวัญ	 ร่มโพธิ์ทองแก่	
ชาวชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดกาลนาน
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

	 “ยาเสพติด	 เป็นภัยต่อชีวิต	 เป็นพิษต่อสังคม”	 สโลแกนนี้	 คนไทย	
ทกุคนคงคุน้เคยกนัเปน็อยา่งด	ีปญัหายาเสพตดิเปน็ปญัหาทีท่ัว่โลกใหค้วามสำาคญั	
และพยายามรว่มมอืกนัตอ่ตา้นการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ	จงึไดม้กีารประกาศ
ให้วันที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 ของทุกปีเป็น	 “วันต่อต้านยาเสพติด”	 เพื่อให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด	 ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้
เผชิญกับปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกัน	และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
	 ปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 แต่เป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนในวงกว้าง	 และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	
ตามมาอย่างมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม	ความรุนแรงต่างๆ	นำามา
ซึง่ความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ	การแกป้ญัหายาเสพตดิไมใ่ชห่นา้ทีข่องคน
ใดคนหนึ่ง	 แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันสอดส่อง	 ดูแล
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	 ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าว	 และ	
รว่มดำาเนนิการแกป้ญัหายาเสพตดิตามยทุธศาสตรท์ี	่๑	คอื	การปลกุพลงัแผน่ดนิ	
และการป้องกัน	ภายใต้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและ		
ปลุกจิตสำานึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียน	 ร่วมแรง	 ร่วมใจเป็นพลังของ
แผน่ดนิ	ขจดัยาเสพตดิใหห้มดไป	โดยจดักจิกรรมทีมุ่ง่เนน้ใหน้กัเรยีน	“สรา้งความ	
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
	 ให้สมาชิกได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์	 และหลากหลาย	 มุ่งเน้นให้
สมาชิกมีส่วนร่วมและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และให้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ตามยุทธศาสตร์ที่	๒	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้
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แก่เยาวชน		ในชุมชน		เพื่อสนองความต้องการของวัยรุ่นที่ต้องการที่พึ่งทางใจ		
สนับสนุนให้สมาชิกได้แสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์	 ที่มีอยู่ในตัวแต่ละคน	
ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว	 โรงเรียน
ใช้หลักการบริหาร		โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน		(School		Based	Management)	
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 อาทิเช่น	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด		
สรุาษฎรธ์าน	ีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ี	คณะกรรมการสถานศกึษา	
ผู้ปกครองเครือข่าย		ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย		
นำามาซึ่งความภาคภูมิใจของสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE		สุราษฎร์ธานี	และ
สิง่สำาคญัทีส่ดุ	คอื	โรงเรยีนสรุาษฎรพ์ทิยา		ไดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่ของการแกป้ญัหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย 

	 ๑)	นกัเรยีนมวีธิกีารปอ้งกนัตนเองใหห้า่งไกลยาเสพตดิ	รูจ้กัใชเ้วลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ตามความถนัด	ความสนใจ
	 ๒)	 โรงเรียนมียุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๓)	ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

	 ๑)	 เพื่อจัดระบบบริหารจัดการในการต้านยาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๒)	 เพื่อปลุกจิตสำานึกและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สมาชิกมีความ
ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด
	 ๓)		เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิของชมรมมสีนุทรภีาพดา้นศลิปะ	ดนตร	ีกฬีา	
และพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ
	 ๔)		เพือ่พฒันาเครอืขา่ยและใหค้วามรว่มมอืกบัชมุชนในการจดักจิกรรม
ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ
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 วิธีดำ�เนินง�น จัดกิจกรรมต่�งๆ สอดคล้องต�มยุทธศ�สตร์  ดังนี้
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 	 โดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
สถานศึกษา
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๒	การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจแกเ่ยาวชน		มุง่เนน้
จัดกิจกรรม		๔		ด้าน	คือ
	 ๒.๑		กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม		จริยธรรม		และส่งเสริมความเป็นไทย
	 ๒.๒	 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์และ
ศักยภาพทางศิลปะ		ดนตรี
	 ๒.๓		กจิกรรมอบรมใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะความสามารถแกส่มาชกิ
	 ๒.๔	 กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด
	 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายดำาเนินการใน	 ๒๑	
สถาบัน	๔	ชุมชน

กิจกรรมเด่น

	 กิจกรรมในสถ�นศึกษ�
	 -			การสร้างกระแสรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 โดยวิธีการประชาสัมพันธ์

หน้าแถว		คาบประชุมระดับทุกระดับช้ัน	และจัดรายการเสียงตามสาย
	 -			การจัดกิจกรรมสร้างสุข		สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ		ตามความถนัด	

ความสนใจ	การประกวด	แข่งขัน	อย่างหลากหลาย
	 -			การให้คำาปรึกษาในห้องศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 กิจกรรมนอกสถ�นศึกษ�
	 -			การพัฒนาสมาชิกโครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน	

เขตอำาเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน	ี๖	โรงเรยีน		เพือ่พฒันาสมาชกิแกนนำา			
สมาชิกกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด

	 -			เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก		เช่น		การร่วม
จดักจิกรรมหารายได	้	การสง่เสรมิประเพณ	ี	วฒันธรรม		การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด		จัดบูธนิทรรศการ

	 -		การสร้างและพัฒนาเครือข่ายไปสู่สถาบันการศึกษาและชุมชน
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ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข

	 ๑.		การใหบ้รกิารในศนูยเ์พือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ควรใหบ้รกิาร
ทั้งวัน		เพราะสมาชิกมีคาบว่างไม่ตรงกัน
	 ๒.		ควรสร้างสมาชิกแกนนำาทั้ง		ม.ต้น		ม.ปลาย		รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	เพื่อให้
เป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนชมรมอย่างต่อเนื่อง
	 ๓.	 งบประมาณในการเข้าร่วมประกวด	 ต้องใช้มาก	 แต่ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกๆ	ปี

ความสำาเร็จ และประโยชน์ที่ ได้รับ

	 ๑.		ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน		ดังนี้
	 	 ๑.๑)	 เปน็การสรา้งกระแสนยิมในกลุม่เยาวชน		เพือ่เผยแพรค่วาม
รู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด		โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 	 ๑.๒)	 เป็นการสร้างความเข้าใจ	 และยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด		
และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
	 	 ๑.๓)	 แกนนำาเยาวชนสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เพื่อนเยาวชน	และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ		พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม
	 	 ๑.๔)		สมาชกิเครอืขา่ยสามารถดำาเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด	 ภายใต้โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
	 ๒.	 ผลงานเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา		ดังนี้
	 	 ๒.๑)	 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 	 การป้องกัน
และควบคุมยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๒.๒)	 สถานศึกษามีห้องศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
และชมรมเพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ที่	 เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์			
เสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง	 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตาม		
ความถนัดและความสนใจ		ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ	มากมาย
	 ๓.	 ผลงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชน	 โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 	 Based	Management)	 โดยได้รับความร่วมมือ	
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จากทุกภาคส่วน		เช่น	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
สำานกังานเทศบาล		คณะกรรมการสถานศกึษา		ผูป้กครองเครอืขา่ย		และชมุชน
ต่างๆ	ทั้งใน	-	นอกเขตอำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมของ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	ดังนี้
	 	 ๓.๑)	 ชุมชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และเห็นความสำาคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 	 ๓.๒)		ชมุชนมคีวามเขา้ใจ	และยอมรบัผูม้ปีญัหาสารเสพตดิในกลุม่
ตนเอง		เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
	 	 ๓.๓)	 ชมุชนและสถานประกอบการในจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีใหค้วาม
ร่วมมือในการดำาเนินงานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 	 โดยการบูรณาการ
กิจกรรมในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียน	
สุราษฎร์ธานี	ภายใต้แนวคิด	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ		ส่งผลให้ชุมชนและสถานประกอบการได้รับรางวัลชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ในสถานประกอบการและชุมชน

 ผลง�นดเีดน่ชมรม TO BE NUMBER ONE ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
	 ๑)		รางวัลชนะเลิศดีเด่นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา
ระดับภาคใต้	และรางวัลรองชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศ
	 ๒)		นกัเรยีนและครไูดร้บัการคดัเลอืกใหต้ดิตามเสดจ็ทลูกระหมอ่มหญงิ
อบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ี	เพือ่รว่มงานมหกรรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	ระดบัโลก	ณ		ประเทศแมก็ซโิก	(คณุครอูนรุตัน์		แพนสกลุ		ครแูกนนำา	และ
นางสาวศยา		ยอดดนตรี	นักเรียนแกนนำา	Camp	๕)	ในปี	๒๕๕๓
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
	 	 ๑)		รางวัลชนะเลิศดีเด่นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาน
ศกึษา		ทีร่กัษามาตรฐานดเีดน่พรอ้ม		เปน็ตน้แบบ	ระดบัเงนิปทีี	่๑	ระดบัประเทศ
	 	 ๒)		รางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ	การประกวดเยาวชนตน้แบบเกง่
และดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	รุ่นที่	๑		(นางสาวจิราวรรณ		พรหมศร		
นักเรียนแกนนำา	Camp	๔)
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	 	 ๓)		รางวลัเขา้รอบ	๑	ใน	๑๐	ของประเทศ	การประกวด	AJ	ควา้ไมค	์
ไปสู่ดาว	(นายศุภณัฐ		เกิดสวัสดิ์		นักเรียนแกนนำา	Camp	๖)		
	 	 ๔)	 	 รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก	 ๕	 รางวัล			
ณ		ประเทศสหรัฐอเมริกา		และรางวัลเยาวชนดีเด่นปี	๒๕๕๒	(นางสาวอารดา	
สังขนิตย์		นักเรียนแกนนำา	Camp	๕)
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
	 	 ๑)		รางวัลชนะเลิศดีเด่นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน	 ปีที่	 ๒	
ระดับประเทศ
	 	 ๒)		รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ตอนบนในการประกวด	“เยาวชน
คิดดี	ทำาดี	๘๔	โครงการ”	กับครอบครัวข่าว	๓	(ผลงานสมาชิกแกนนำาชมรม)
	 	 ๓)	 	 รางวัลเสมา	 ป.ป.ส.ระดับดีเด่น	 ประเภทสถานศึกษา		
ของศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	กระทรวงศึกษาธิการ
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
	 	 ๑)		รางวลัชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ต้นแบบระดับเงิน		รางวัลมาตรฐานระดับเงิน	ของกระทรวงสาธารณสุข
	 	 ๒)		รางวลัองคก์รเยาวชนดเีดน่งานยาเสพตดิ		ของสำานกังานปอ้งกนั
และปราบปรามยาเสพติด		กระทรวงยุติธรรม
	 	 ๓)		รางวลัชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เปน็องคก์รเดก็และเยาวชน
คนดีศรีตาปี	ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	 	 ๔)		โรงเรยีนระดบัเพชรในโครงการโรงเรยีนตน้แบบมาตรฐานระบบ
ต้านยาเสพติด		ของสภากาชาดไทย

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.	 	 ผู้บริหารยอมรับและเห็นความสำาคัญของชมรม	 ให้การสนับสนุน	
ในการดำาเนินการ
	 ๒.		ผู้ปกครองเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง
	 ๓.		ครแูกนนำา		สมาชกิแกนนำา		มคีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเสยีสละ	
ในการดำาเนินงาน
	 ๔.		สมาชิกให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี

	 ปทุมพิทยาคม	 	 	 สมสถานการศึกษา
						 ปลูกปั้นทางปัญญา	 	 เป็นคนดีศรีอุบลฯ
	

	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนปทุมพิทยาคม	 ได้ก่อตั้งขึ้น	

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๖	 ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		

สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	และในขณะเดียวกันชมรมฯ	ก็มีวิสัย

ทัศน์ในการดำาเนินงานที่ว่า	 “ดำาเนินงานโดยเยาวชน	 เพื่อค้นพบความเป็นหนึ่ง	

และห่างไกลยาเสพติด”	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานเพื่อสร้างเยาวชน

ที่ดีและเก่งออกมารับใช้สังคม	 โดยตั้งแต่เริ่มตั้งชมรมจนถึงปัจจุบันมีสมาชิก	

๓๐,๒๘๘	 คน	 ในการดำาเนินงานชมรมฯ	 ได้ยึดหลัก	 ๓	 ก	 กล่าวคือ	 กรรมการ	

กองทุน	 และกิจกรรม	 สำาหรับกรรมการนั้น	 ได้แบ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา	

ประกอบด้วย	 ผู้ใหญ่ใจดี	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 คณะผู้บริหาร

โรงเรียน	 เป็นคณะกรรมการอำานวยการ	 นอกจากนี้ยังมีครูที่ปรึกษาชมรมที่มี

ความรูค้วามสามารถในหลายดา้น	พรอ้มทีจ่ะสนบัสนนุการดำาเนนิงานในทกุเรือ่ง	

ส่วนกรรมการชมรมได้มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก	 มีทุกระดับชั้น	 และครบ

ตามองค์ประกอบของชมรม	เช่น	อนุกรรมการทั้ง	๔	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายสอดส่องดูแล		

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์	 ฝ่ายกิจกรรม	 และฝ่ายจัดหาทุน	 ส่วนศูนย์เพื่อนใจ	

TO	BE	NUMBER	ONE	มีผู้จัดการและอาสาสมัครศูนย์ฯ	ที่สำาคัญกรรมการม	ี

ความพร้อมในการเรียนรู้	 การทำางาน	 และรับการถ่ายทอดสายเลือด	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	 จากรุ่นพี่	 	 เป็นไปในลักษณะ	 “พี่นำา	 น้องหนุน”	 ต่างช่วยกัน

ทำางาน	ดังนั้น	“เมื่อพี่เรียนจบ	น้องก็ทำางานแทนได้”
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	 สว่นกองทนุ	นอกจากจะไดร้บัการสนบัสนนุจากโรงเรยีน	และหนว่ยงาน	

จากภายนอกแลว้	กจิกรรมการจดัหารายไดเ้ขา้กองทนุกม็คีวามสำาคญั	ทกุเชา้และ

กลางวนั	กรรมการจะเปดิรา้นขายขนม	นำาผลกำาไรทีไ่ดม้อบใหก้องทนุแลว้	สว่นหนึง่	

ยังแบ่งให้สมาชิกผู้จำาหน่าย	เป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย	

นอกจากนี้ชมรมฯ	 ยังจัดอบรมให้สมาชิกมีความรู้ในการผลิตของที่ระลึก	

เพื่อจำาหน่าย	เช่น	พวงกุญแจ	กระเป๋าเดโคพาธ	สร้อยข้อมือ	งานฝีมืออื่นๆ	ทั้งนี้	

เพือ่ฝกึใหส้มาชกิสรา้งงาน	สรา้งรายไดข้องตนเอง	รวมทัง้การทอดผา้ปา่	TO	BE	

NUMBER	ONE	ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หารายได้เข้ากองทุน

	 สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมนั้น	 ชมรมฯ	 ยึดหลักการจัดกิจกรรมตาม	

๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่	๑	การสร้างกระแสที่เอื้อต่อการรณรงค์และ

ปลุกจิตสำานึกต่อต้านยาเสพติด	กิจกรรมเด่น	เช่น	เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	

ร่วมกับชุมชน	 การประกวดมิสเตอร์	 มิส	 และมิสทิฟฟานี่	 TO	 BE	 NUMBER	

ONE	 ประกวดดนตรี	 เต้นโคฟเวอร์	 ส่วนยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 การสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางจิตใจ	 กิจกรรมเด่น	 เช่น	 จัดอบรมนักเรียนแกนนำาต่อต้านยาเสพติด		

เปิดคลินิกเลิกสูบบุหร่ี	หนังสือทำามือต่อต้านยาเสพติด	เพ่ือใช้เป็นส่ือในศูนย์เพ่ือนใจ	

TO	 BE	 NUMBR	ONE	 ส่วนยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย		

ได้สร้างเครือข่ายทั้งในสถานศึกษาและชุมชน	ปัจจุบันมีเครือข่าย	๔๑	แห่ง	และ

ยังขยายเครือข่ายไปต่างประเทศ	ณ	โรงเรียนมัธยมพอนสะหวัน	แขวงจำาปาสัก	

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ทำาให้มีเครือข่ายมากขึ้นและ

เกิดพลังที่เข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด

	 การดำาเนินงานในระยะเริ่มแรก	 ชมรมฯ	 พบปัญหาและอุปสรรคมาก		

โดยเฉพาะการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของชมรม	 TO	 BE	

NUMBER	 ONE	 ซึ่งทางชมรมฯ	 ได้พยายามศึกษาความรู้ทั้งจากเอกสารและ	

เวป๊ไซตข์องโครงการ	รวมทัง้ไปศกึษาดงูานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ตน้แบบ	

เช่น	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 	 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา	ทำาให้เกิด	
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ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น	และอีกปัญหาหนึ่ง	คือ	การนำาเสนอผลการดำาเนินงาน

ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ	 ซึ่งถือว่ามีความสำาคัญเพราะต้องแข่งขันกับ

ชมรมอื่น	 	 เพื่อก้าวสู่ระดับประเทศให้ได้	 	 ดังนั้นชมรมของเราจึงต้องพยายาม

ศกึษา	คดิคน้	ออกแบบ	โดยใชก้จิกรรมสำาคญัเปน็ธมีนำาเสนอ	เนน้ความแปลกใหม	่	

น่าสนใจ	 ไม่ซำ้าใคร	 เช่น	 ชุดส้มตำา	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ใช้แนวคิดจาก	

การชนะแขง่ขนัสม้ตำาลลีา	ชดุเซยีมซ	ีTO	BE	NUMBER	ONE	ใชแ้นวคดิจากกจิกรรม	

ขายเซยีมซใีนงานลอยกระทง	ทำาใหก้ารนำาเสนอมเีอกลกัษณโ์ดดเดน่	แตย่งัมอีกี

หนึ่งปัญหาที่สำาคัญยิ่งกว่า	นั่นคือ	ความเหนื่อยและท้อในการทำางาน	ซึ่งสาเหตุ

เกดิจากการไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้การแขง่ขนัในทกุระดบั

ทีผ่ลไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย	จงึทำาใหท้อ้แทห้มดกำาลงัใจ	ดงันัน้คณะทำางานชมรม

ของเราจึงคอยเติมเต็มกำาลังใจให้กันและกันให้เต็มร้อยอยู่เสมอ	ฝึกการมองโลก

ในแงด่	ีและใชค้วามพยายามใหถ้งึทีส่ดุดว้ยการแกป้ญัหาดงักลา่ว	จงึทำาใหช้มรม		

TO		BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนปทุมพิทยาคมก้าวสู่ชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ในสถานศึกษา	 ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี

ที่	 ๒	 เยาวชนดีเด่นที่จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด	 จากสำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	 รางวัลโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติดระดับเพชร	

สภากาชาดไทย	 และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน	 คือ	 มีกิจกรรมทางเลือกที่	

หลากหลายในการป้องกันภัยจากยาเสพติด	 เกิดคนเก่ง	 คนดี	 คนกล้า	 ในการ

แสดงออกที่ดีหลากหลาย	 เช่น	 ร้องเพลง	 พิธีกร	 เต้น	 ดนตรี	 ศิลปะ	 ผู้นำาฯลฯ		

ซึ่งล้วนแต่เป็นความภูมิใจของเรา

	 จากที่กล่าวมา	 จะเห็นว่าปัจจัยแห่งความสำาเร็จ	 เกิดจากการมีความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของชมรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการดำาเนินงาน		

รวมทัง้การทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากทกุฝา่ยไมว่า่จะเปน็ผูบ้รหิารโรงเรยีน		คณะคร	ู	

ผูป้กครอง	ชมุชน	ผูเ้กีย่วขอ้งในทกุระดบักเ็ปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ำาคญั	เชน่กนั	สำาหรบั

ครูที่ปรึกษาต้องทำางานด้วยใจ	 อดทน	 อดกลั้น	 รับผิดชอบ	 รักและเข้าใจเด็ก		
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สว่นกรรมการชมรมฯ	กต็อ้งเสยีสละ	มรีะเบยีบวนิยั	มคีวามรบัผดิชอบทัง้ตอ่การ

เรียนและการจัดกิจกรรม	จึงจะทำาให้ชมรมฯ	มีพลัง	และเข้มแข็ง	และนอกจาก

นี้การจัดการที่ดี	ทั้งด้านกรรมการ	กองทุน	กิจกรรม	และบูรณาการกิจกรรมเข้า

กับการเรียนการสอน	ก็จะช่วยให้การดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จอีกด้วย

	 มาถงึวนันี	้พวกเราชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนปทมุพทิยาคม	

ได้เติบโตและเข้มแข็ง	พร้อมที่จะจับมือกับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อื่นๆ	

ตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิใหห้มดจากแผน่ดนิไทย	ดว้ยหวัใจ		TO	BE	NUMBER	

ONE	และในขณะเดียวกันก็มีความภาคภูมิใจว่าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

โรงเรียนปทุมพิทยาคม	 เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันแห่งนี้และเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของจังหวัดอุบลราชธานี	 และมีพลังที่จะ	

ก้าวเดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป		
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

 โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

	
	
	 ความเป็นมา	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ถือเป็นโครงการหนึ่ง
ที่ประสบความสำาเร็จในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 และ	
ความสำาเรจ็ของโครงการฯ	ทีเ่กดิขึน้ไดแ้ละสามารถกา้วเดนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ
เข้มแข็งจนย่างเข้าสู่ปีที่	๑๐	ก็เพราะพระบารมีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE			
อกีทัง้ยงัเปน็โครงการทีม่ยีทุธศาสตรท์ีช่ดัเจน	มกีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งเปน็
รูปธรรม	ด้วยหลัก	๓	ก	๓	ย	สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ	ที่มีลักษณะของการ
ผสมผสานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ	 เพื่อเสริมทักษะชีวิต	 สร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนมีความรู้	 	 ความเข้าใจ	 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 มีเป้าหมายให้วัยรุ่นได้
รับพัฒนาการในทุกด้านที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินชีวิต	 พัฒนาเยาวชนให้เป็น
ได้ทั้ง	คนเก่ง	คนดี	มีความสุข	เป็นหนึ่งได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่อยากจะเป็น	
โดยไม่พึ่งยาเสพติด
	 ตัง้แตก่า้วแรกของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนหนองบวัจนถงึ
วันนี้	 ชมรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน	 ให้มีภาวะเป็นผู้นำากล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์	 มีศักยภาพในการทำางานเห็นได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง	ๆ	 เช่นกิจกรรมในสถานศึกษา	กิจกรรมในชุมชน	 	กิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น	และกิจกรรมระดับประเทศ
	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 โรงเรียนหนองบัว	มีบทบาทที่สำาคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด	 ให้สมาชิกได้พัฒนาความสามารถ
ตามศักยภาพ	 และความถนัดของตนเอง	 ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์	ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์	ภายใต้กิจกรรมต่างๆ	ของชมรม
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	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคน	และผู้ใหญ่

ใจดีที่สนับสนุน

	 ระยะเวลาทีท่ำา		ตัง้แตป่พีทุธศกัราช		๒๕๔๗	–	ปจัจบุนั		รวมระยะเวลา	๑๐	ป	ี

	 กระบวนการสูค่วามสำาเรจ็ไดน้ำากระบวนการ	PDCA		มาใชใ้นการดำาเนนิ

งานของชมรม	ดังนี้

	 ๑.	 P	 คือ	 การวางแผน	 (Plan)	 การทำางาน	ซึ่งชมรมฯจะต้องตั้งคณะ

กรรมการ	ทำางานเพื่อให้รู้ว่าใครมีหน้าที่ต้องทำาอะไรบ้าง	ก่อนจะถึงเวลาทำางาน

ต้องประชุมปรึกษาหารือให้ทุกคน	 ต้องรู้ว่า	 ใครทำา	 (Who)	 ทำาอะไร	 (What)		

ทำาที่ไหน	 (Where)	 ทำาเมื่อไหร่&มีเวลาเท่าไหร่	 (When)	 ทำาอย่างไร	 (How)		

ภายใตง้บประมาณเทา่ไหร่	(How	much)	ใหไ้ดต้ามเปา้หมายทีต่ัง้ไว้	(Purpose)	

เพื่อที่จะได้นำาพาทีมงาน	 ทำางานให้สามารถบรรลุเป้าหมายของชมรมฯ	 ได้โดย	

ชมรมฯจะเน้นเด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน	

	 ๒.	D	คือ	การลงมือทำา	 (Do)เมื่อเรามีการวางแผนต่างๆ	ดีแล้ว	 ไม่ว่า

จะเป็นตัวบุคคล	 งบประมาณ	 สื่ออุปกรณ์ต่างๆ	 เราก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมกัน		

โดยแกนนำาจะเปน็ผูน้ำาพาสมาชกิในการปฏบิตักิจิกรรม		หากมปีญัหาใดแกนนำา

จะแกป้ญัหากอ่น		หากแกไ้มไ่ดผู้ใ้หญก่จ็ะชว่ย	ในการทำากจิกรรมเนน้กจิกรรมที่

สมาชิกพึงพอใจ

	 ๓.	C	คือ	การตรวจสอบ	งาน	(Check)	ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ	

ตรวจสอบว่าสมาชิกพึงพอใจหรือไม่อย่างไร	 เพื่อนำาผลการประเมินมาแก้ไข	

ปรับปรุงในการทำากิจกรรมครั้งต่อไป

									๔.	A	คือ	การปรับปรุง	แก้ไข	งานให้ดีขึ้น	(Act)	ในกรณีที่ผลงานออกมา

ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	ก็จะต้องทำาการปรับแผนงานให้ดีขึ้น	และในกรณีที่

ทำาได้ตามแผนที่กำาหนดไว้จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น	 เพื่อที่ชมรมฯ	 จะได้พัฒนา

ต่อไปไม่สิ้นสุด	
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	 ตัวชี้วัดความสำาเร็จใช้แบบประเมินความพึงพอใจ	 สมาชิกพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด	ร้อยละ	๙๖	ส่วนอีกร้อยละ	๔	ได้จัดกิจกรรมที่สมาชิกต้องการ	

กิจกรรมเด่น		

								 กิจกรรมค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	NONG	BUA	CAMP	กิจกรรมนี้	

ชมรมฯได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	 คปสอ.หนองบัว	 มาจัดกิจกรรมโดยที่

แกนนำา	 ได้ดำาเนินการวางแผนเรื่องกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งแกนนำาได้นำาความรู้

จากคา่ยพฒันาสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	สูค่วามเปน็หนึง่	มาปรบักจิกรรม

ให้เข้ากับชมรมฯ	ของตนเอง	และได้นำาแกนนำาน้องๆ	จากชมรมฯ	เครือข่ายใน	

อำาเภอหนองบวัมาเขา้คา่ย		สรา้งความภาคภมูใิจใหก้บัเดก็ๆ	ทีเ่ปน็แกนนำาในชมรม	

TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนหนองบัว	พวกเขาได้สร้างพลังการทำางานอย่าง

ดีเยี่ยมทำาให้พวกน้องๆ	 ที่มาเข้าค่ายประทับใจในการจัดกิจกรรมของพวกเขา		

เราซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาชมรมได้ดูการทำางานของพวกเขาแล้ว	เรายังประทับใจใน

ความสามารถของพวกเขาและชื่นชมพวกเขาอย่างมาก	 จนพวกเขาได้รับความ

ไว้วางใจจากโรงเรียน	จากชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนอื่น	ที่จะให้	

พวกเขาไปจัดค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

								หากถามว่าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนหนองบัวไม่มีปัญหา

ใช่ไหมถึงได้ยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้	 ตอบได้เลยว่าไม่ใช่	 ...เพราะพวกเราทำางาน

ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆ	 มากมายไม่ว่าจะเป็น	 บุคคลที่ไม่ชอบพวกเรา

เดก็ๆทีท่ำางาน	TO	BE	NUMBER	ONE	แตเ่รากฝ็า่ฟนัมาได้	เราทำาใหเ้ขารูว้า่พวก

เราไม่ใช่พวกที่เต้นๆ	รำาๆ	อย่างเดียว	แต่เราทำาเพื่อสมาชิกของเรา...จนทุกวันนี้

เวลามีใครมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเราก็ต้องนำาเสนอชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	ทีพ่วกเราสรา้งสรรคข์ึน้มา	ปญัหาอกีอยา่งหนึง่	เรือ่งงบประมาณพวกเรารูว้า่	

บางครัง้	การทีเ่ราเสนอโครงการอะไรเขา้ไป	เพือ่ขอรบังบสนบัสนนุมาทำากจิกรรม
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พวกผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นความสำาคัญในการทำางานของพวกเรา	 เราก็ต้อง	

พยามยามหางบประมาณทุกวิธีทางเพื่อให้กิจกรรมในชมรมดำาเนินไปอย่าง	

ต่อเนื่อง	สำาหรับแนวทางในการแก้ไข	พวกเราไม่ท้อในการทำางานถึงแม้บางครั้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่ขนาดไหน	พวกเราก็มานั่งคุยกันช่วยกันเสนอหนทางต่างๆ

เพือ่ใหป้ญัหาเหลา่นัน้หลดุพน้ไปใหไ้ด	้	เมือ่ทอ้แตพ่วกเราชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	โรงเรียนหนองบัวไม่เคยถอย	...

 คว�มภ�คภูมิใจที่ได้รับจ�กเรื่องนี	้

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนหนองบัว	ได้รับรางวัล	ชมรม	

TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กลุ่มรักษาพร้อมเป็นต้นแบบ

ระดับเงิน	ปีที่	๑	ประจำาปี	๒๕๕๖	
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนมัธยมศรีสำาเภาลูน

อำาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (สพม.๓๓)

	

	 โรงเรียนมัธยมศรีสำาเภาลูน	สังกัด	สพม.๓๓	 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก	 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอบัวเชด	 ด้านทิศใต้สุดของจังหวัดสุรินทร์

ชายแดนไทย	 –	 กัมพูชา	 สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบทชายแดนเกือบทุกแห่ง		

จะมีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน	 คือ	 ปัญหาภายในเป็นเรื่องครูที่มีการย้ายออก

เมื่อทำางานครบ	 ๒	 	 ปี	 บางปีการศึกษาย้ายออกแทบยกโรงเรียนก็ม	ี ปัญหานี้	

ส่งผลกระทบโดยตรงถึงคุณภาพทางวิชาการที่ต้องตกตำ่าลงไป	 เพราะการเรียน

การสอนขาดความต่อเนื่อง	 อีกประการหนึ่ง	 คือ	 นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัว	 	 ชาวไร่	 ชาวนา	 เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวแล้ว	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	

บางสว่น	ตอ้งจากถิน่ฐานไปทำางานหาเงนิทีก่รงุเทพฯ	หรอืตา่งจงัหวดั	ทิง้ลกูหลาน	

ใหอ้ยูก่บั	ปู	่ยา่	ตา	ยาย	หรอือยูล่ำาพงักบัพีน่อ้ง	อาศยัฝากญาตชิว่ยดแูลเปน็ครัง้คราว		

การที่ครอบครัวขาดความสมบูรณ	์ ประกอบกับช่วงวัยรุ่นที่ขาดคนสั่งสอนดูแล	

ขาดความอบอุ่นในช่วงวัยที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดของชีวิต	นักเรียนบางส่วน

จะมีปัญหาด้านพฤติกรรม	 มีการรวมกลุ่ม	 เที่ยวเตร่กลางคืน	 ก้าวร้าว	 สุ่มเสี่ยง

สู่วงจรอบายมุข	บุหรี่	สุรา	ยาเสพติด	หรือต้องออกเรียนกลางคัน	เพราะความ

ยากจน	ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	เป็นต้น
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	 สภาพปญัหาทัง้	๒	ประการ	นบัเปน็โจทยท์ีเ่รยีกไดว้า่	หนิสดุๆ	ทีโ่รงเรยีน

ตอ้งตอบสงัคมใหไ้ด้	คอื		ตอ้งรกัษามาตรฐานทางวชิาการ	ยกระดบัผลสมัฤทธิใ์ห้

สูงขึ้นไปพร้อมๆ	กับการอบรมสั่งสอนดูแลนักเรียนให้เป็นคนดี	มีทักษะ	ความรู้	

ความสามารถ	บนพื้นฐานของปัจจัยที่ไม่พร้อม	นับว่าเป็นสิ่งยากและท้าทาย

	 ประมาณปีการศึกษา	 ๒๕๔๖	 ทางโรงเรียนได้รับเอกสารเกี่ยวกับ

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึง่เปน็โครงการตามพระดำารขิองทลูกระหมอ่ม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		อันเป็นโครงการที่ให้ความสำาคัญ

ไปที่ตัวเด็กและเยาวชน	 โดยมีแนวทาง	 คือ	 การจัดตั้งหรือการรวมตัวเป็นกลุ่ม	

เป็นชมรม	 เพื่อทำากิจกรรมต่างๆ	 โดยการคิด	 ทำาจากตัวเด็กหรือเยาวชนเอง		

เมือ่เขาคน้พบและเหน็คณุคา่ของตนเอง	มคีวามเชือ่มัน่ในชวีติ	กจ็ะเสรมิสรา้งเปน็

ภมูคิุม้กนั	นำาพาชวีติกา้วพน้จากปญัหาตา่งๆ	ได	้ทางโรงเรยีนเหน็วา่เปน็แนวทาง

ที่เป็นไปได้ที่จะเป็นทางออกที่สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนและโรงเรียนได้อีก	

ทางหนึ่ง	 จึงแต่งตั้งคณะทำางานศึกษารายละเอียด	 นำาไปสู่การจัดตั้งชมรม		

TO	BE	NUMBER	ONE	ในโรงเรียน	ในปีการศึกษา		๒๕๔๗

	 	 คณะกรรมการและสมาชิกชมรมได้ทำากิจกรรม	๓	 ยุทธศาสตร์	 และ

มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE		NUMBER	ONE	ปัจจุบัน	คือ	ศูนย์เพื่อนใจฯ	

ต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์	 โดยดำาเนินงานตามกรอบของโครงการต่อเนื่องมา

โดยตลอด	 ช่วงแรกโรงเรียนมีการอุดหนุนงบประมาณเป็นกองทุน	 ในการทำา

กจิกรรมตา่งๆ	ของสมาชกิ	การทำากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งจากรุน่สูรุ่น่	คอ่ยๆ	สะสม

ประสบการณ	์ทกัษะการทำางาน	แมจ้ะเปลีย่นแปลงคณะครู	ผูด้แูลโครงการบอ่ย

ครัง้	เพราะการโยกยา้ยอยูเ่นอืงนจิ	แตท่กัษะการเปน็ผูน้ำาในการทำากจิกรรมตา่งๆ	

นัน้	ถกูบม่เพาะไวท้ีก่ลุม่แกนนำาหรอืคณะกรรมการของแตล่ะรุน่	การเปลีย่นผา่น

รุ่นต่อรุ่นถูกจัดวางและมอบงานอย่างเป็นระบบ	โดยผ่านกิจกรรม	“รับน้องส่งพี่		

TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 การทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

แต่ละรุ่น		การมีศูนย์เพื่อนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		เป็นสัดส่วนในการ	
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ทำากจิกรรมปรบัทกุข	์สรา้งสขุ	แกป้ญัหา	พฒันา	EQ	มุง่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาให้

สมาชกิตามสภาพจรงิทีเ่กดิขึน้	เริม่ปรากฏผลสำาเรจ็	รูส้กึและมองเหน็พฒันาการ

ของสมาชิกส่วนใหญ่	ที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม		ดีขึ้น	มีความสดใสสมวัย		

มีความเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเอง	 ยิ้มแย้มแจ่มใสจากรุ่นสู่รุ่นในระดับที่	

นา่พอใจ		พรอ้มๆ	กบัปญัหาพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคต์า่งๆ	ของนกัเรยีน	อนัเปน็

ปจัจยัสุม่เสีย่งสูว่งจรการใชย้าเสพตดิ		ลดลงอยา่งชดัเจน	ตอ่เนือ่ง	สามารถกลา่ว

ได้ว่า	เรามาถูกทางแล้ว

	 กจิกรรมเดน่ตลอดระยะเวลา	๑๐	ป	ีทีผ่า่นมา	ชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	ของโรงเรียนมัธยมศรีสำาเภาลูน	 ได้ดำาเนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงาน	องค์กร	ชุมชน	ท้องถิ่น	ในหลากหลายรูปแบบ		เพื่อรณรงค์	ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตัวอย่าง	เช่น

	 ๑.		รา้นคา้สะดวกยิม้	โดยคณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ไดส้รา้งความตระหนกัใหร้า้นคา้ปลกีในพืน้ทีบ่รกิารปฏเิสธอยา่งนุม่นวล	ตอ่การ

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตำ่ากว่า	 ๑๘	 ปี	 โดยมี	

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลเปน็พีเ่ลีย้ง	มกีารทำา	MOU	รว่มกนั	รา้นคา้ตน้แบบ		

จะไดร้บัปา้ยสญัลกัษณข์องชมรม	ซึง่รา้นคา้สว่นใหญใ่หค้วามรว่มมอืเปน็อยา่งดี

	 ๒.	 การประกวดกิจกรรมประกอบท่าทางเพลง	 เก่งและดี	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	และเพลงเปน็หนึง่ไมพ่ึง่ยา	ในระดบัม.ตน้	และม.ปลาย	ตอ่เนือ่ง	

ทุกปี	 และในช่วงเช้า	 ช่วงกลางวัน	 จะมีการเปิดเพลงดังกล่าว	 เพราะมีเนื้อหา

ทำาให้เกิดกำาลังใจ	 ปลุกความเชื่อมั่น	 ความศรัทธาตนเอง	 ให้ซึมซับมีพลัง		

ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคของชีวิตไปได้

	 ๓.		การรณรงคส์รา้งกระแสนยิม	พรอ้มๆ	กบัการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ย	

โดยชมรม	TO	BE		NUMBER	ONE	จะมีรถประจำาชมรม	๑	คัน	เพื่อใช้ในการ

ออกไปสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 ตามโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่บริการและ	

ใช้รณรงค์แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน	และชุมชนในกิจกรรมอื่นๆ	ด้วย
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	 นอกจากกิจกรรมที่กล่าวข้างต้นแล้ว	ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมายที	่

ขับเคลื่อนโดยแกนนำา	 กรรมการ	 และสมาชิกของชมรม	 เช่น	 ค่าย	 TO	 BE	

NUMBER	 ONE	 ผู้พิชิต	 O–NET	 ครัวเรือนสีขาว	 บ้านแสนสุขเด็ก	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	มีดนตรีในหัวใจ	ฯลฯ

ปัญหาอุปสรรค				

	 การดำาเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียนมัธยม	

ศรสีำาเภาลนูนัน้ไมใ่ชห่นทางเดนิทีถ่กูโรยดว้ยกลบีกหุลาบ	หากแตข่รขุระม	ีกรวด	

หิน	 โคลน	ตม	คล้ายทางไปทำานา	ทำาไร่	 เพราะว่าช่วงแรกๆ	ชุมชน	ผู้ปกครอง

บางส่วนไม่เห็นด้วย	 เพราะกลัวว่าถ้าส่งลูกหลานมาเรียนแล้วจะได้รับความรู้

น้อย	และมีการพูดต่อๆ	กันไป	ทำาไมไม่ค่อยได้เรียนได้สอน	มีแต่การทำากิจกรรม

อะไรไม่รู้ทั้งปีเลย	 ทางโรงเรียนจึงต้องหาโอกาสอธิบายในช่วงการเข้าสู่ชุมชน

หรือการประชุมผู้ปกครองว่าแท้จริงแล้ว	 การทำากิจกรรมต่างๆ	 ของนักเรียน	

คือ	 การเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง	 คือ	 การเรียนโดยการปฏิบัติจริง	 และ	

ที่ผู้ปกครองยอมรับมากขึ้น	เพราะว่าผลสัมฤทธิ์	O	–	NET	ของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศรีสำาเภาลูนทุกรุ่นอยู่ในระดับต้นๆ	หรือระดับแนวหน้า	เมื่อเปรียบเทียบ

กบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเดยีวกนั	จงึสามารถกลา่วไดว้า่	การทีส่มาชกิชมรม

มกีารทำากจิกรรมตา่งๆ	อยา่งตอ่เนือ่ง	เปน็การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะ	และ

มีความมุ่งมั่น	รับผิดชอบ	ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์	และมาตรฐานทางวิชาการ

สูงขึ้น	อันเป็นการตอบโจทย์หินๆ	ที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรก

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไม่เพียงแต่ทำาให้เด็กและเยาวชน		

มทีกัษะชวีติเกดิภมูคิุม้กนัใหก้า้วพน้ปญัหาและอปุสรรคตา่งๆ	ไดเ้ทา่นัน้	แตเ่ปน็	

ดั่งปรัชญาชีวิต	 ถักทอเส้นทางให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตนเองจากการทำา

กจิกรรมตา่งๆ	ทำาใหเ้ขารูว้า่	ถนดัอะไร	ชอบอะไร	ชวีติจะกา้วไปสูจ่ดุใด	จะมคีวามสขุ	

ได้อย่างไรกับแบบฉบับที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคน	 ทั้งยังเป็นการ	
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เปดิโลกแหง่ความเชือ่มัน่	กลา้คดิ		กลา้ทำา	กลา้เรยีนรู	้ซึง่จะนำาไปสูค่วามภาคภมูใิจ		

ความศรัทธาตนเอง	เพื่อเปิดประตูสู่เส้นชัยชีวิต

	 การดำาเนินงานตามโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ปัจจัยสำาคัญที่

หนนุเสรมิใหป้ระสบความสำาเรจ็		คอื	การรว่มไม	้รว่มมอืกนัทำาแบบเครอืขา่ย	คอื		

ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ประสานการทำางานอย่างเป็นระบบและ

สอดคลอ้งรองรบักนั	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรยีนมธัยมศรสีำาเภาลนู		

ก้าวมาสู่ความสำาเร็จ	คือ	มาตรฐานต้นแบบ	ระดับเงินสู่ปีที่	๒	 เพราะทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่	 มีการหนุนเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะคุณครู	

และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม	

สุขภาพประจำาตำาบล	 องค์การบริหารส่วนตำาบลสำาเภาลูน	 เจ้าหน้าที่สำานักงาน

สาธารณสุขทั้งระดับอำาเภอและจังหวัด	 ส่วนงานยาเสพติดโรงพยาบาลบัวเชด		

และนายอำาเภอบัวเชด		
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ความรู้และความสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต

	

แนวทางและหลักการดำาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	 ภูเก็ต	 ได้น้อมรับ
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มาดำาเนินงานตั้งแต่ปี	๒๕๔๕	โดยสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ภูเก็ต	 ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ	 TO	BE	
NUMBER	ONE	(TO	BENUMBER	ONE	FRIEND	CORNER)	เปน็ตน้แบบแหง่แรก	
ของจังหวัดภูเก็ต	 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำานักงานสาธารณสุข	
จังหวัดภูเก็ต	 เป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 การจัดอบรมแกนนำาและ	
การจัดทำาสื่อเพื่อจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ
	 ต่อมาโรงเรียนได้มีการจัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งเกิดขึ้น	
จากรุ่นพี่กลุ่มเล็กๆ	 ที่ได้ร่วมกิจกรรมของโครงการ	 มีความรัก	 ความศรัทธา		
ต่อองค์ประธานโครงการ	 ร่วมกันดำาเนินงานตามหลักการและยุทธศาสตร์ของ
ชมรม	ดังนี้	
	 ๑.	 	 จัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ภูเก็ต	 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ๒.		รับสมัครสมาชิก
	 ๓.		แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE
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	 ๔.		วางแผนการดำาเนินงานกิจกรรมของชมรม
	 ๕.		จัดทำาระเบียบข้อบังคับของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยมี	
การพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ
	 คำ�ขวัญโครงก�ร TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	“เป็นหนึ่ง	 โดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด”	 ความหมาย	คอื	การเปน็หนึง่	ทกุคนเปน็ได้	เพราะทกุคนตา่งมดีอียู่
ในตวัเอง	หากคน้พบสิง่ทีต่วัเองชืน่ชอบ	สนใจและมคีวามถนดั	สามารถฝกึฝนและ
ทำาจนเป็นผลสำาเร็จได้	ทำาแล้วมีความสุข	มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
 วิสัยทัศน์ของชมรม TO	BE	NUMBER	ONE
	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ	 เพื่อนักเรียนโรงเรียน	
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	ภูเก็ต	เป็นหนึ่ง	โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

เป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมายหลัก	 สมาชกิทกุคนในโรงเรยีน	โดยเฉพาะนกัเรยีน
	 	 	 	 	 ซึ่งเป็นวัยรุ่นและเยาวชน
	 กลุ่มเป้าหมายรอง	 ผู้ปกครอง	ชุมชนรอบข้าง	และประชาชนท่ัวไป	

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 ดำาเนินกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ภายใตโ้ครงการรณรงคป์อ้งกนัและ	แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในสถานศึกษา
	 ๒.	 พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ	
พระศรีนครินทร์	ภูเก็ต	เป็นคนเก่ง		ดี	มีสุข		และ	ไม่พึ่งพายาเสพติด
	 ๓.		สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มคดิ	วางแผน	ดำาเนนิงาน	ดา้นการรณรงค	์
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา		สูก่ารเปน็สถานศกึษาทีเ่ขม้แขง็

วิธีการดำาเนินงาน

	 การดำาเนนิงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต	ดำาเนินงานโดยยึดองค์ประกอบ	๓	ก	คือ
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	 ๑.		ก		กรรมการ	ดำาเนินงานภายใต้แนวคิด		เด็กนำาผู้ใหญ่หนุน
	 ๒.		ก		กองทุน	 ดำาเนินงานภายใต้แนวคิด		ต้นทุนคือกำาลังใจ	 กำาไร
คือ	เยาวชน
	 ๓.		ก		กิจกรรม	 ดำาเนินงานภายใต้แนวคิด		กิจกรรมของเยาวชน	โดย
เยาวชน	เพื่อเยาวชน
 ก  กรรมก�ร	ดำาเนินงานภายใต้แนวคิด		“เด็กนำา	ผู้ใหญ่หนุน”	สมาชิก
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คัดเลือกกรรมการเพื่อบริหารจัดการชมรม	
ประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นครู-อาจารย์	 และ	
ผู้ปกครอง	 	 มีนักเรียนแกนนำาเป็นประธาน	 	 รองประธาน	 	 เลขานุการและ
กรรมการฝ่ายต่างๆ	 รวม	 ๔	 ฝ่าย	 ได้แก่	 ฝ่ายกิจกรรม	 ฝ่ายสอดส่องดูแล		
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์	และ	ฝ่ายจัดหาทุน	และกรรมการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	
NUMBER	ONE
 ก  กองทุน 	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์	 ภูเก็ต	 ได้ดำาเนินการเกี่ยวกับกองทุนของชมรม	 ภายใต้
แนวคิด	“ต้นทุนคือ	กำาลังใจ	กำาไรคือเยาวชน”ดังนี้
	 ๑.		แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้งกองทุน	ตลอดจนที่ปรึกษา	
เพื่อรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน	 จัดทำาบัญช	ี เก็บรักษาเงิน	 และดูแลบริหาร
กองทุน
	 ๒.		ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางจัดหาเงินทุนเข้าชมรมอย่าง
มีระบบ
	 ๓.		คณะกรรมการทีป่รกึษาเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณสนบัสนนุ
จากโรงเรียน	รวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าสมทบกองทุนของชมรม
	 ๔.		จัดสรรเงินทุนในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ
	 ๕.		จัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย	และนำาฝากเข้าบัญชีสรุปผลการจัดการ
เงินทุนให้สมาชิกทราบ
	 ก กิจกรรม	 	 ดำาเนินงานภายใต้แนวคิด	 “กิจกรรมของเยาวชน	 โดย
เยาวชน	 เพื่อเยาวชน”กิจกรรมที่ชมรมดำาเนินการ	 ครอบคลุมการเฝ้าระวัง				
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การรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหา	 และกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 	 โดยส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมาชิกอยากมีส่วน
ร่วม	ครอบคลุมทั้ง	ด้านดนตรี	กีฬา	ศิลปะ	เป็นต้น	ซึ่งชมรมต่างๆ	สามารถมา	
แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และนำาไปปรบัใชใ้นการดำาเนนิการในชมรม	ของตนสนบัสนนุ
ใหส้มาชกิใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน	์เกดิความภาคภมูใิจและมองเหน็คณุคา่ของ
ตนเอง	อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด
	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ	
พระศรีนครินทร	์ ภูเก็ต	 มีแนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา	
ยาเสพติด	ตามยุทธศาสตร์หลัก		๓		ยุทธศาสตร์		ของโครงการ	ดังนี้
	 ๑.	 	 การรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกัน	
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๒.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
	 ๓.		การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ย	เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ	
 ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้กลยุทธ์  ๕ ส ดังนี้
	 ๑.  ส–สร้�งโอก�ส เป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสำานึก
ที่ดีในสังคม	 ในการรณรงค์ป้องกัน	 สร้างกระแสให้สมาชิกห่างไกลยาเสพติด		
เปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทุกคนได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	 ทำาในสิ่งที่ต้องการ	 ในทางที่ถูกต้อง	 สร้างสรรค์			
ตามความสนใจ	 ความถนัด	 ตามความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มตามศักยภาพ	
ในทุกด้าน
	 ๒. ส–เสรมิทกัษะ 	มกีารจดักจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใหแ้ก่
สมาชิกของชมรม	เป็นการพัฒนา	EQ	อบรมให้ความรู้	ฝึกทักษะ	แนะแนวทาง		
ใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้	เขา้ใจ	และมทีกัษะในการดำาเนนิชวีติ		
สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นในโรงเรียน	ในสังคมได้อย่างมีความสุข	
 ๓. ส–สู่ก�รพัฒน�เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของโรงเรียน	 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ		
การแสดงออกสู่เวทีการประกวด	รักและภูมิใจในตนเอง
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  ๔. ส–ส�นต่อเครือข่�ย	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของ
โรงเรียน	ได้ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนต่างๆ	อาทิ	โรงเรียนวิชิตสงคราม		โรงเรียน
เกาะสิเหร่	โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา	สถานพินิจจังหวัดภูเก็ต	เป็นที่ศึกษาดูงาน
ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียน	และชุมชน	 รวมทั้งได้ศึกษา	
ดูงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ต่างๆ	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
และสร้างความสัมพันธ์อันดี
  ๕. ส–ส�ยใยรักสู่ชุมชนส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส�ธ�รณะ   
รู้จักแบ่งปันความรัก	 ความมีนำ้าใจ	 ความเอื้อเฟื้อ	 	 เอื้ออาทร	 แก่เด็ก	 ผู้ใหญ่			
ผู้สูงอายุ	 บุคคลที่ด้อยโอกาส	 โดยใช้ความรู้ความสามารถ	 แสดงออกสู่ชุมชน		
นกัเรยีนสมาชกิและแกนนำาไดพ้ฒันาศกัยภาพเปน็ประโยชนแ์กส่งัคม	กอ่ใหเ้กดิ
ความยั่งยืนในการดำาเนินงาน

กิจกรรมเด่น

	 ๑.	 กิจกรรมการรณรงค์ปลุกจิตสำานึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 	 -		กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	วาไรตี้	(ช่วงเช้า)
	 	 -		กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	TALK	 	
	 	 -		กิจกรรมประกวด	Mr	/	Miss	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -		กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
	 	 -		กิจกรรม	TO	BE	ดนตรี	กีฬา	วิชาการ
	 	 -		กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
๒.		กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
	 	 -		กิจกรรมบรรพชา	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -		กิจกรรมค่ายธรรมจาริณี	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -		กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -	 กิจกรรม	TO	BE	WE	ARE	LEADERS
	 	 -		กจิกรรมใครตดิยายกมอืขึน้		การคดักรองนกัเรยีนเปน็รายบคุคล
	 	 -		กิจกรรมค่าย	TO	BE	ม.๑	,	ม.๔
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	 	 -		กิจกรรมค่ายแกนนำาเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE
	 	 -		กจิกรรมคา่ยพฒันาสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	สูค่วามเปน็หนึง่	
	 	 -		กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
	 	 -		กิจกรรมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
	 	 	 สิ่งแวดล้อม
	 ๓.		กจิกรรมการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ย	เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด
	 	 -		TO	BE	NUMBER	ONE	สัญจรโครงการขยายเครือข่าย
	 	 -		การศึกษาดูงานระหว่างชมรม
	 	 -		การร่วมกิจกรรมกับชมรมเครือข่าย
	 	 -		Face	book	to	be	swpk
	 	 -		กิจกรรมจิตอาสา/บำาเพ็ญประโยชน์

ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข

	 ดา้นงบประมาณและกองทนุ			โดยขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐัและ
เอกชน
	 ดา้นกจิกรรมนกัเรยีน	โดยขอความรว่มมอืจากครผููส้อน	และผูป้กครอง
นักเรียน

ความสำาเร็จและประโยชน์ที่ ได้รับ

	 รางวัลแห่งความสำาเร็จ	รางวัลชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตันแบบระดับเงิน	 ปีที่	 ๑		
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 คว�มสำ�เร็จเชิงคุณภ�พ
	 ๑.		สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	กลา้คดิ	กลา้ทำา	กลา้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์	เป็นประโยชน์แก่ตนเอง	โรงเรียนและสังคม
	 ๒.		สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รูจ้กัใชเ้วลาวา่งเปน็ประโยชน์			
ไม่มั่วสุมยาเสพติด	และอบายมุขต่างๆ
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	 ๓.		สมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	มีทักษะในการดำาเนินชีวิต	
เพือ่ใหห้า่งไกลยาเสพตดิรูจ้กัการปฏเิสธ	รูจ้กัการยอมรบั	การให	้และการเสยีสละ
	 	๔.	 สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ไดพ้ฒันาความรู	้ความสามารถ	
ของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ		
	 	๕.		สมาชกิชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รูจ้กักระบวนการทำางานเปน็
ทีม	การบริหารจัดการ			การเป็นผู้นำาและผู้ตาม	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
	 	๖.	 โรงเรยีนมโีครงการ/กจิกรรมทีจ่ะนำาพานกัเรยีนไปสูเ่ปา้หมายความ
สำาเรจ็ทีเ่ปน็รปูธรรม	และยัง่ยนื	เปน็ประโยชนต์อ่หนว่ยงานและสงัคมประเทศชาต	ิ
	 	๗.	 เปน็แหลง่ศกึษาดงูานชมรม		ในสถานศกึษาแกโ่รงเรยีน/หนว่ยงาน	
ราชการและเอกชน

ความสำาเร็จเชิงปริมาณ

	 	๑.		จำานวนสมาชกิ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีค่รอบคลมุ	๑๐๐	%	ทกุป	ี	
และสามารถขยายเครือข่ายสู่ครอบครัวนักเรียน	และชุมชนรอบข้าง
	 	๒.		จำานวนนกัเรยีนทีใ่ชส้ารเสพตดิ	และบหุรี	่ลดลง	และอยูใ่นการกำากบั
ดูแล	ติดตามโดยให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
	 	๓.	 จำานวนแกนนำาเยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในโรงเรียน		
มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
	 	๔.	 สมาชิกมีความพึงพอใจในการดำาเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	ของโรงเรียน	เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน	มีความพึงพอใจถึงร้อยละ	๙๘

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ๑.		โรงเรียนดำาเนินงานตามหลักการ		ยุทธศาสตร์ของโครงการ		และ
กลยุทธ์ที่ชัดเจน	 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมโดยเฉพาะการส่งแกนนำา
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	ระดับประเทศ	ทุกปี
	 ๒.		ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจและให้การสนับสนุน		และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานจากทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
	 ๓.		ความเข้มแข็ง	ความเสียสละ	และความสามัคคีของคณะกรรมการ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE
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	 ๔.		มีศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	
จนถึงปัจจุบัน
	 ๕.		ไดร้บัการชว่ยเหลอืแนะนำาใหค้ำาปรกึษา	จากหนว่ยงานและบคุลากร
ที่เกี่ยวข้องตลอดมา
	 ๖.	 มีแกนนำาเยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัดภูเก็ต	 ที่มี	
ประสบการณ์		โดยร่วมเป็นแกนนำาในระดับจังหวัด
	 ๗.	 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการเฝ้าระวังอย่าง	
ต่อเนื่อง
	 ๘.	 มีพื้นที่ในการทำากิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ทั้งในและนอกอาคาร		
โดยเฉพาะโรงเรยีน	มอีาคารอเนกประสงค์	“ล�นมลลุ ีTO BE NUMBER ONE” 
สำาหรับใช้เป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมทางด้านดนตรี	 กีฬา	 ศิลปะ	
กิจกรรมวิชาการ	การแข่งขัน	การจัดนิทรรศการ	ฯลฯ	ทำาให้นักเรียนในโรงเรียน
ทกุคน	ไดใ้ชเ้วลาวา่งทำากจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ตนเอง	ในการพฒันาศกัยภาพ
สู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
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